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แ. พืไอป็นหลง฿นการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นสาขานิทศศาสตร์ละนวัตกรรม 

โ. พืไอป็นหลง฿นการผยพรผลงานวิชาการละงานสรຌางสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร ละ
นักศึกษา 
 

ขຌอมูลบืๅองตຌนของวารสาร 
 แ. ป็นวารสารวิชาการทีไมีมาตรฐานตามกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติทีไผยพรผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) ละ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 โ. ก าหนดผยพร ปละ 3 ฉบับ ฉบับทีไ 1 มกราคม – มษายน ฉบับทีไ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ละ 
ฉบับทีไ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักกณฑ์การพิจารณากลัไนกรองบทความ 

 แ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองเมคยตีพิมพ์ผยพรทีไ฿ดมากอนละตຌองเมอยู฿นกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์฿นวารสารหรือสิไงตีพิมพ์อืไน฿ด 

 โ. บทความทีไจะเดຌรับการตีพิมพ์ ตຌองป็นบทความทีไสดง฿หຌหในถึงคุณภาพทางวิชาการ ละมี
ประยชน์฿นชิงทฤษฎีหรือชิงปฏิบัติ ดยผานการพิจารณาละ฿หຌความหในชอบจากผูຌทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึไงตຌองมีคุณสมบัติอยางตไ าตามกณฑ์มาตรฐาน คือป็นผูຌชีไยวชาญ฿นสาขานัๅนโ ท างานวิจัยละมี
ผลงานวิจัยอยางตอนืไอง จ านวนอยางนຌอย โ ทานขึๅนเปตอบทความ 

 ใ. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์฿นการตรวจกຌเขรูปบบบทความทีไสงมาตีพิมพ์ 

 ไ. การยอมรับรืไองทีไจะตีพิมพ์ป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ ละกองบรรณาธิการจะเมรับผิดชอบ฿น
นืๅอหาหรือความถูกตຌองของรืไองทีไสงมาตีพิมพ์ทุกรืไอง 
 

  



ค านะน าส าหรับผูຌขียน 

 วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ป็นวารสารทีไน าสนอบทความงานวิจัยละบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบขายครอบคลุมงานวิชาการทางดຌานนิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร 

 

ลักษณะของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความงานวิจัยละบทความทางวิชาการ฿นสาขานิทศศาสตร์ นวัตกรรม ละการสืไอสาร ทีไสงมา
ตຌองเมคยผยพรทีไ฿ดมากอน 

 โ. ตຌนฉบับงานจะขียนป็นภาษาเทยหรือภาษาอังกฤษกใเดຌ ดยตຌองมีบทคัดยอทัๅงภาษาเทยละ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประภทของบทความทีไจะรับ 

 แ. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ตຌนฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) พืไอสดงความคิดหในสนับสนุนหรือตຌยຌง
ความหในของนักวิจัยอืไนโ ตลอดจนการผยพรความรูຌละประสบการณ์ทีไนาสน฿จ 

รูปบบการขียนบทความ 

 - บทความตຌองมีความยาวจ านวน แเ-แ5 หนຌา กระดาษ Aไ 

 - รูปบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชืไอรืไอง ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌอยูกึไงกลาง 
o หัวขຌอ ฿ชຌอักษร ขนาด แ่ พอยท์ ตัวหนา ละจัด฿หຌชิดซຌาย 

o ชืไอผูຌขียน ฿ชຌอักษรขนาด แๆ พอยท์ ตัวอียง ละจัด฿หຌอยูชิดขวา 

o ต าหนงทางวิชาการ ละหนวยงาน/สถาบัน ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถดຌานลางกระดาษ 
฿ชຌตัวอักษรขนาด แไ พอยท์ ละจัดอยูชิดซຌาย 

o นืๅอหา ฿ชຌอักษร ขนาด แๆ พอยท์ 
o การกัๅนขอบกระดาษ ดຌานบน แ นิๅว ดຌานลาง แ นิๅว ดຌานซຌาย แ นิๅว ดຌานขวา แ นิๅว 

o การอຌางอิง฿นนืๅอความ ฿ชຌระบบ APA Style 

o บรรณานุกรม ยกป็นภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ิรียงตามล าดับตัวอักษรี ฿ชຌตามบบทีไ
วารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ก าหนด 

 

  



สวนประกอบของบทความ มีดังนีๅ 
บทความวิจัย 

 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 

 ใ. ฿หຌขียนต าหนงทางวิชาการ ละทีไอยูส าหรับการติดตอทางเปรษณีย์ของผูຌขียนทุกคน฿นชิงอรรถ
ดຌานลางกระดาษ 

 ไ. ฿หຌขียนครืไองหมายึ เวຌบนชืไอบทความพืไอระบุหลงทุนทีไเดຌรับการอุดหนุนเวຌ฿นชิงอรรถละ฿หຌ
ขียนครืไองหมายึึ เวຌหลังนามสกุลพืไอระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย มือง จังหวัด เวຌ฿นชิงอรรถ 

 5. บทคัดยอ ิAbstract) ทัๅงภาษาเทย ละภาษาอังกฤษ ความยาวเมกิน โเเ ค า 
    บทคัดยอบทความวิจัย ขอ฿หຌขียนบทคัดยอยกป็น ใ ยอหนຌา ยอหนຌารก฿หຌระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประยชน์ทีไจะเดຌรับ ยอหนຌาทีไ โ ฿หຌอธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง สถิติทีไ฿ชຌ 
ยอหนຌาทีไ ใ สรุปผลการวิจัย ละขຌอสนอนะ ิถຌามีี บทคัดยอบทความวิชาการ ฿หຌขียนสรุปประดในส าคัญ
ของบทความพรຌอมทัๅงตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ฿หຌถูกตຌองกอนสงบทความ 

 ๆ. ค าส าคัญ ิKeywords) ความยาวเมกิน ใ-5 ค า ทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 

 ็. ผูຌนิพนธ์ประสานงาน ิCorresponding author) ฿หຌท าครืไองหมายเวຌบนนามสกุลละระบุ
หมายลขทรศัพท์ละเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ ิe-mail) เวຌ฿นชิงอรรถ  

 

 ข. สวนนืๅอหา ประกอบดຌวย 

แ. บทน า (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) ป็นการ
อธิบายวิธีการด านินการวิจัยตละประภท 

 ไ. ผลการทดลองละวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาละอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ป็นการระบุหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ็. บรรณานุกรม฿ชຌรูปบบ APA 6th edition  

การจัดสงบทความ 

ผูຌตงสามารถสงบทความ พืไอรับการพิจารณาตีพิมพ์฿นวารสารการสืไอสารละการจัดการ นิดຌา ทาง 
www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php 
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การจัดการวิกฤตบนสืไอออนไลน์ของรายการ Club Friday The Series  

ละ Let Me In Thailand 

Online Crisis Management in Television Program 

Club Friday the Series and Let Me In - Thailand 

กวินธิดา จงถาวรสถิตย์1 
สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม2 

บทคัดยอ 

บทความนีๅป็นงานวิจัยชิงคุณภาพทีไมุงศึกษาวิธีการรับมือภาวะวิกฤตบนสืไอออนเลน์ของ
รายการทรทัศน์ ดยจะลือกศึกษาพียง โ กรณีทีไกิดขึๅน฿นป พ.ศ. โ5ๆเ คือ แ. กรณี ปງาซุมทุมเม
อัๅน ของรายการ Club Friday The Series ละ โ. กรณีรายการ Let Me In Thailand - 

ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซัไน 3 กหกรืไองประวัติของผูຌขຌารวมรายการ จุຍบจิๆบ จิราภรณ์ หอมสนัไน พืไอ
ศึกษาการรับมือภาวะวิกฤตของทางรายการละความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นผูຌชมรายการ
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นผูຌชีไยวชาญดຌานการจัดการภาวะวิกฤตบนสืไอออนเลน์ละสืไอมวลชน 

ดยศึกษาจากการพสต์ คอมมຌนต์ ละชร์ของผูຌขຌาชมบนฟซบุຍกฟนพจ Club Friday 
The Series ละรายการ Let Me In Thailand – ศัลยกรรมพลิกชีวิต ทวิตตอร์ิTwitterี วใบเซต์
พันทิป (Pantip.com) ละวใบเซต์ขาวออนเลน์ ฿นชวงกิดภาวะวิกฤตจนกระทัไงภาวะวิกฤตสิๅนสุดลง 
หลังจากนัๅนจึงท าการสัมภาษณ์ชิงลึก ิIn-depth Interviewี กับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นผูຌชีไยวชาญ
ดຌานการจัดการภาวะวิกฤตบนสืไอออนเลน์ละสืไอมวลชน จ านวนรวมทัๅงสิๅน ไ ทาน 

 ผลการศึกษาพบวา ถึงมຌภาวะวิกฤตบนสืไอออนเลน์จะสงผล฿หຌผูຌชมกิดทัศนคติ฿นงลบตอ
รายการ ตกใสามารถท า฿หຌคนทัไวเปรูຌจักรายการละยอดการรับชมรายการ฿นตอนทีไกิดภาวะวิกฤต
พิไมสูงขึๅน ทัๅงนีๅรายการ Club Friday The Series เดຌลือก฿ชຌวิธีนิไงฉยกอนทีไจะปลีไยนมาป็นการ฿หຌ
สัมภาษณ์พืไอชีๅจงถึงภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅน฿นภายหลัง ตนืไองจากทางรายการ฿ชຌวลานานกินเป 
ประกอบกับค าชีๅจงของทางรายการเมตอบค าถามทีไผูຌชมอยากรูຌ ดังนัๅนทัศนคติ฿นงลบทีไมีตอ
รายการละบรนด์บุคคลของคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ิดีจพีไฉอดี ผูຌป็นประธานจຌาหนຌาทีไ
บริหารบริษัท จีอใมอใม มีดีย จึงยังเมถูกกຌเข ตนืไองจากคุณสายทิพย์เดຌท ากิจกรรมพืไอสังคมมา

                                                                        

1 นักศึกษาปริญญาท คณะนิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2
 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์  รองคณบดีฝຆายกายภาพละกิจการพิศษ  
คณะนิทศศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
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ดยตลอด จึงมีผูຌชมสวนหนึไง฿หຌการสนับสนุนคุณสายทิพย์ละรายการอยู สวนทางดຌานรายการ     
Let Me In – Thailand ลือก฿ชຌวิธีนิไงฉย ตนืไองจากเมสามารถควบคุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียเมเดຌ
ทัๅงหมด ท า฿หຌภาวะวิกฤตยืดยืๅอออกเปมากขึๅน ตนืไองจากผูຌขຌารวมรายการเม฿ชบุคคลทีไมีชืไอสียง 
จึงเมป็นทีไจับตามองมากนัก สุดทຌายลຌวมืไอวลาผานเป ผูຌชมกใลืมภาวะวิกฤตทัๅงสองกรณีนีๅเปละ
หันเป฿หຌความสน฿จกับขาว฿หมโ ทีไกิดขึๅนทน 

ค าส าคัญ: การจัดการภาวะวิกฤต, วิกฤต, สืไอออนเลน์, รายการทรทัศน์ 
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Abstract 

This qualitative research had two objectives: 1.) to study about online crisis 

management techniques, and 2.) to understand the stakeholders’ perspective toward 
an online crisis management in television programs: the case studies Club Friday the 
series  and Let me in – Thailand .  

This research used two methodologies: 1.) observation through social media 

such as twitter, pantip.com, online news, posts, comments, and shares on television 

programs’ Facebook fan pages and 2.) In-depth Interview with four stakeholders who 

are online crisis specialists and journalists. 

After doing a research, the result showed that even though the online crisis 

had caused negative attitude toward the television program and the company, but it 

raised an awareness and rating of the program.  For example, in the case of the 

television program, Club Friday The Series, they firstly used a refuse method before 

providing an interview to address about the crisis which consumed too much time. 

As a consequence, the negative attitude toward the television program and the CEO 

of the company still was not fixed.  Seeing that the CEO of the company has always 

been doing a Corporate Social Responsibility (CSR) events, some people still support 

her and the television program. Furthermore, the television program, Let Me In – 

Thailand, also decided to use a refuse method. Despite they could make people 

forget about the crisis, the negative attitude toward the company still was not fixed. 

Keyword: Online Crisis, Management, Teleิision Progrem 
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ทีไมาละความส าคัญ 

ปัจจุบันองค์กรทีไท าธุรกิจกีไยวกับรายการทรทัศน์เดຌหันมา฿หຌความสน฿จกับสืไอสังคม
ออนเลน์มากขึๅน นืไองจากสังคมออนเลน์ชวย฿หຌรูຌวาผูຌชมมีความคิดหในอยางเรกับรายการทีไฉาย
ออกเป ต฿นขณะดียวกันถຌาหากผูຌชมสดงความคิดหใน฿นชิงลบบนสังคมออนเลน์ ขຌ อความ
ดังกลาวกใสามารถพรกระจายเปเดຌอยางรวดรใวละกวຌางขวางจนกิดป็นภาวะวิกฤตทีไคนจ านวน
มากขຌามาคอมมนต์หรือพสต์ขຌอความจมตีรายการ ทัๅงนีๅตละรายการกใมีวิธีรับมือภาวะวิกฤตบน
สืไอออนเลน์ทีไตกตางกันออกเป ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมีความสน฿จอยางมากวาตละรายการมีวิธีรับมือกับ
ภาวะวิกฤตบนสังคมออนเลน์อยางเร ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นผูຌชม นักวิชาการดຌานการจัดการ
วิกฤตบนสืไอออนเลน์ ละสืไอมวลชนมีความคิดหในตอวิกฤตละการจัดการวิกฤตอยางเร ดยผูຌวิจัย
จะลือกศึกษาพียง โ กรณี ซึไงกรณีรกป็นกรณีของรายการ Club Friday The Series ทีไมีการติด
ฮชทใค ปງาซุมทุมเมอัๅน ขึๅน นืไองจากคุณศกลรัตน์ วรอุเร ิฟร์ี อดีตสมาชิกวงฟร์-มด เดຌเป฿หຌ
สัมภาษณ์฿นรายการ Club Friday Show จนกิดความขัดยຌงกับบุคคลผูຌมีชืไอสียงอืไนโ ละกิดป็น
กระส ตไ าตมเมหยุด ขึๅน ซึไงอดมินฟซบุຍกฟนพจ Club Friday The Series พสต์กาะกระส
ดังกลาวนีๅอยางตอนืไองจนผูຌชมกิดความเมพอ฿จละคิดวารายการก าลังหาผลประยชน์บนความ
ขัดยຌงของบุคคลผูຌมีชืไอสียงหลานีๅ ดยผูຌชมเดຌสดงความเมพอ฿จนีๅผานการตัๅงกระทูຌรียกรຌอง฿หຌคุณ
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ิฉอดี ประธานกรรมการการบริหาร ิสายธุรกิจสืไอี บริษัท จีอใมอใม 
กรมมีไ ิมหาชนี ออกมาปຂดผยความสัมพันธ์ของตนองบຌาง พรຌอมติดฮชทใค ปງาซุมทุมเมอัๅน 
ซึไงป็นการลຌอลียนความสัมพันธ์ของคุณฉอด 

กรณีทีไสองคือกรณีของรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซัไน 3 ทีไมีผูຌ฿ชຌ
สังคมออนเลน์ออกมาพสต์ปຂดปงวาผูຌขຌารวมรายการคุณจิราภรณ์ หอมสนัไน ิจุຍบจิๆบี กหกรืไอง
ประวัติของตนองวามีริมฝปากบีๅยวละมีฐานะทางบຌานยากจน ทัๅงทีไจริงลຌวคุณจุຍบจิๆบอาศัยอยูทีไ
คอนดละ฿ชຌสินคຌาราคาพง อีกทัๅงยังคยลงประกวด Pretty doll ฿นปพ.ศ. โ55็ มากอน ท า฿หຌ
ผูຌชมวิพากษ์วิจารณ์วารายการก าลังหลอกลวงผูຌชม เมชใคประวัติผูຌขຌารวมรายการกอน ละมีความ
ล าอียง฿นการตัดสิน ซึไงผูຌวิจัยลือกทีไจะศึกษาสองกรณีนีๅ พราะภาวะวิกฤตทัๅงสองป็นทีไรูຌจักอยาง
กวຌางขวางบนสังคมออนเลน์ อีกทัๅงยังมีการรับมือกับภาวะวิกฤตทีไตกตางกัน กลาวคือรายการ Club 

Friday The Series เดຌออกมา฿หຌสัมภาษณ์ชีๅจงกีไยวกับภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅน ฿นขณะทีไรายการ Let 

Me In Thailand – ศัลยกรรมพลิกชีวิต ยังเมเดຌออกมาถลงการณ์฿ด โ ดังนัๅนจึงคาดวาผลทีไเดຌนาจะ
ออกมาตกตางกันชนกัน 

 



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ ใ (กันยายน – ธันวาคม โ5ๆแ) 5 

วัตถุประสงค ์

- พืไอศึกษาวิธีการจัดการวิกฤตละการปรับตัว฿นภาวะวิกฤตบนสืไอออนเลน์ กรณีศึกษา
รายการ Club Friday The Series ละรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิก
ชีวิต ซีซัไน 3 

- พืไอศึกษาความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไมีตอการจัดการวิกฤตของรายการ Club 

Friday The Series ละรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซัไน 3 

 

วิธีการวิจัย 

 ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌศึกษาปรากฏการณ์ทีไกิดขึๅนผานฟซบุຍกฟนพจ Club Friday 
The Series ละ Let Me In Thailand – ศัลยกรรมพลิกชีวิต ทวิตตอร์ วใบเซต์พันทิป ละวใบเซต์
ขาวออนเลน์ตางโ วารายการทัๅงสองมีการจัดการวิกฤตอยางเร รวมถึงความคิดหในของผูຌ มีสวนเดຌ
สวนสียทีไป็นผูຌชมรายการ ประกอบกับการสัมภาษณ์ชิงลึก ิ In-depth Interviewี พืไอศึกษาความ
คิดหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นผูຌชีไยวชาญละสืไอมวลชนตอการจัดการวิกฤตของรายการ Club 
Friday The Series ละรายการ Let Me In Thailand - ศัลยกรรมพลิกชีวิต ซีซัไน 3 ดยมีรายชืไอผูຌ
มีสวนเดຌสวนสียทีไป็นผูຌชีไยวชาญละสืไอมวลชน ดังนีๅ 

1. คุณ ชิณสินธุ์ คลังทอง : Social Media Group Head 

2. คุณ ภาภรณ์ ผลพล : Community Executive 

3. คุณ วนิดา ฤกษ์นิรันดร์ : ผูຌสืไอขาวละปรดิวซอร์ชอง ้ Mcot HD 

4. คุณ มนรัตน์ การะกตุ : ผูຌสืไอขาวละผูຌประกาศขาวชอง ใ 

หลังจากนัๅนจึงน าขຌอมูลทัๅงหมดมาวิคราะห์ดยอຌางอิงจากนวคิดละทฤษฎีทีไเดຌทบทวนเป 
ลຌวจึงท าขຌอมูลทีไเดຌมารียบรียงป็นประดในตางโ พืไอตอบวัตถุประสงค์ทีไตຌองการศึกษาละสรุปผล
ออกมา฿นรูปบบการวิคราะห์ชิงพรรณนา ิDescriptive Analysis) 

 

ผลการวิจัยละอธิปราย 

 ฿นการศึกษานีๅ ผูຌวิจัยจะบงขຌอคຌนพบออกป็นประดในตางโ คือ แ. การจัดการภาวะวิกฤต
บนสืไอออนเลน์ ดยบงตามชวงวงจรชีวิตของภาวะวิกฤตตามนวคิดของ Coombs ิโเแ5ี ละ    
โ. ความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นผูຌชม ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
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การจัดการภาวะวิกฤตบนสืไอออนไลน์ 

 แ. ชวงกอนกิดภาวะวิกฤต ิPrecrisisี 

จากการศึกษาครัๅงนีๅพบวา สาหตุทีไกอ฿หຌกิดภาวะวิกฤต฿นรายการ Club Friday The 
Series ตามนวคิดของ Coombs ิ2015ี คือการด านินงานทีไผิดพลาดขององค์กร ิOrganizational 

Misuseี นืไองจากทางรายการพสต์รืไองประดในตไ าตมเมหยุดบนสืไอออนเลน์อยางตอนืไอง ประกอบ
กับบริบททีไคุณฟร์กิดรืไองบาดหมาง฿จกับบุคคลผูຌมีชืไอสียงคนอืไนพราะบทสัมภาษณ์฿นรายการ 
Club Friday Shoี ดຌวย ดังนัๅนการลຌอลียนบุคคลทีไก าลังมีปัญหาอันมีตຌนหตุมาจากบทสัมภาษณ์฿น
รายการองจึงป็นสิไงทีไท า฿หຌผูຌชมเมรูຌสึกวาป็นรืไองตลก ยิไงมืไออดมินพสต์รืไองดังกลาวดຌวยความถีไ
ทีไสูงขึๅน กใยิไงท า฿หຌอกาสทีไผูຌชมจะกิดทัศนคติ฿นชิงลบกใยิไงมากขึๅนจนน าเปสูภาวะวิกฤต฿นวลาถัดมา 

 สวนกรณีรายการ Let Me In – Thailand พบวาสาหตุรกกิดจากความเมพอ฿จของ
ผูຌบริภค ิDissatisfied Customersี นืไองจากผูຌชมมีความคาดหวังวาคุณยุຌยจะเดຌรับคัดลือก฿หຌเป
ศัลยกรรมทีไประทศกาหลี ตมืไอผลการตัดสินออกมาขัดยຌงกับความคาดหวังของผูຌชม ท า฿หຌผูຌชม
กิดความรูຌสึกเมพอ฿จขึๅน ตทัๅงนีๅผูຌชมกใยังเมเดຌมีทัศนคติชิงลบทีไขຌมขຌนมากนัก ต฿นภายหลัง
รายการเดຌถูกกลุมคนทีไรูຌจักคุณจุຍบจิๆบปຂดปงวาชีวิตจริงของคุณจุຍบจิๆบเมเดຌยากล าบากหรือมีริมฝปาก
ทีไผิดรูปอยางทีไกลาวอຌาง฿นรายการ ดยผูຌชมครึไงหนึไงต าหนิคุณจุຍบจิๆบวาป็นคนกหก ฿นขณะทีไอีก
ครึไงหนึไงต าหนิรายการทีไคาดวานาจะรวมมือกับคุณจุຍบจิๆบ฿นการหลอกลวงผูຌชม  

สาหตุการกิดภาวะวิกฤต฿นครัๅงนีๅตรงกับสาหตุความทຌาทายจากการถูกรຌองรียน 
ิChallengesี ตามนวคิดของ Coombs ิ2010ี ฿นประภทความทຌาทายจากการคาดหวัง ิOrganic 

Challengesี นืไองจากผูຌชมมองภาพลักษณ์ของรายการ Let Me In – Thailand ป็นรายการทีไ
ชวยหลือผูຌทีไมีจุดดຌอยรืไองรูปลักษณ์ภายนอก฿หຌกลับมา฿ชຌชีวิต฿นสังคมอยางสงบสุขเดຌดังชืไอรายการ 
Let Me In หรือ ศัลยกรรมพลิกชีวิต รวมถึงคาดหวังวารายการจะด านินเปอยางบริสุทธิ์
ยุติธรรมดยปราศจากรืไองของผลก าเรขຌามากีไยวขຌอง จึงท า฿หຌผูຌชมคาดหวังวาคุณยุຌยทีไมีจุดดຌอยรืไอง
รูปลักษณ์มากกวาจะเดຌรับลือก฿หຌขຌารับการศัลยกรรม ละมืไอรายการเมด านินเปตามทีไผูຌชม
คาดหวัง ผูຌชมจึงออกมารียกรຌองทนคุณยุຌยละรียกรຌอง฿หຌรายการกิดการปรับปรุง  

฿นขณะดียวกันรายการยังประสบกับความทຌายทายจากการถูกปຂดผยความจริง ิExpose 

Challengesี ดยกลาววาประวัติของคุณจุຍบจิๆบทีไกลาวเวຌ฿นรายการนัๅนเมป็นความจริง ละถึงมຌวา
ผูຌชมจะเมสามารถพิสูจน์เดຌวารายการจง฿จรวมมือกับคุณจุຍบจิๆบพืไอหลอกลวงผูຌชมหรือเม  ตดຌวย
ภาพลักษณ์ของบริษัท วิร์คพอยท์ อในทอร์ทนมนท์ จ ากัด ิมหาชนี ทีไประสบกับภาวะวิกฤตบนสืไอ
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ออนเลน์฿นประดในของการหลอกลวงผูຌชมมาลຌวหลายครัๅง ท า฿หຌผูຌชมจ านวนหนึไงคิดวารายการนาจะ
จง฿จหลอกลวงผูຌชมละกิดทัศนคติ฿นงลบทีไขຌมขຌนขึๅนอีก 

 ทัๅงนีๅจะหในเดຌวารายการทัๅงสองนาจะเมเดຌมีการตรียมตัวหรือตรวจสอบประดในทีไอาจ
กอ฿หຌกิดภาวะวิกฤตลวงหนຌา พราะถຌาหากรายการพิจารณาถึงการสืไอสารดังกลาวอยางถีไถຌวนกใจะ
พบวาป็นประดในทีไอาจกอ฿หຌกิดภาวะวิกฤตเดຌงาย นอกจากนีๅถຌาหากรายการมีการตรวจชใคสิไงทีไ
ผูຌชมพูดถึงบนสืไอออนเลน์อยางสมไ าสมอ ิSocial Listeningี กใจะพบวาผูຌชมริไมมีปฏิกิริยาปງอนกลับ
ชิงลบมากขึๅนรืไอยโ ละนาจะสามารถด านินการหยุดยัๅงเดຌทันกอนทีไจะกิดภาวะวิกฤตขึๅน ซึไง
สอดคลຌองกับบทสัมภาษณ์ของคุณชิณสินธุ์ คลังทอง ทีไเดຌกลาวเวຌวา ทางรายการควรจะตรียมรับมือ
ภาวะวิกฤตดยการท าการสืไอสารบบ ใๆเ องศา ิใๆเ Degree Communication Planี อัน
ประกอบดຌวยขัๅนตอนทัๅงหมด ใ ขัๅนตอน ดังนีๅ 

แ. Preventive หมายถึง ขัๅนตอนการปງองกันกอนกิดภาวะวิกฤต 

โ. Proactive หมายถึง การตระหนักรูຌวาประดใน฿ดบຌางทีไสามารถกอ฿หຌกิดภาวะวิกฤตเดຌ 
ดยสามารถสังกตเดຌจาก Crisis acceleration ซึไงป็นการเตล าดับของภาวะวิกฤต มืไอ฿ดกใตามทีไมี
หตุการณ์ โ ล าดับขัๅนขึๅนเปจะกิดป็นภาวะวิกฤตขึๅน มืไอรายการตรวจจอประดในทีไอาจกอ฿หຌกิด
ภาวะวิกฤตลຌว รายการควรขຌาควบคุมสถานการณ์฿หຌรใวทีไสุด 

ใ. Reactive หมายถึง การตัๅงรับลวงหนຌาวาจะกิดอะเรขึๅนหลังจากสืไอสารออกเป 

ซึไงการท าการสืไอสารบบ ใๆเ องศานีๅคลຌายคลึงกับนวคิดของ Coombs (2012) ฿นการ
รับมือกับภาวะวิกฤตอันประกอบดຌวย ใ ขัๅนตอนชนกัน คือ แ.ี การหาสัญญาณตือน ิSignal 

detectionี โ.ี การหาทางปງองกันวิกฤต ิPreventionี ละ ใ.ี การตรียมพรຌอมรับมือวิกฤต ิCrisis 

preparationี 

นอกจากนีๅรายการ฿นกรณีศึกษาทัๅงสองยังคยประสบกับภาวะวิกฤตทีไ฿กลຌคียงกันมากอน
ลຌว ดย฿นกรณี Club Friday The Series คือกรณีของคุณนุຌย สุจิรากับคุณหนุม ศรราม สวน฿น
กรณีรายการ Let Me In – Thailand ถึงมຌทางรายการจะเมคยประสบกับภาวะวิกฤตบนสืไอ
ออนเลน์มากอน ตรายการอืไนโ ทีไผลิตดยบริษัท วิร์คพอยท์ อในทอร์ทนมนท์ จ ากัด ิมหาชนี กใ
คยประสบกับภาวะวิกฤตบนสืไอออนเลน์อยางตอนืไองทุกป ดังนัๅนถຌาหากรายการรียนรูຌจากความ
ผิดพลาด฿นอดีต ทางรายการกใยอมสามารถสังกตถึงจุดสีไยงทีไอาจกอ฿หຌกิดภาวะวิกฤตเดຌ ซึไงผลทีไเดຌ
นีๅสอดคลຌองกับหลักการบริหารภาวะวิกฤต ดย พจน์ ฿จชาญสุขกิจ ิ2554) ทีไกลาวถึง฿นหนังสือการ
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จัดการภาวะวิกฤตละประดในปัญหา สิริวิมล ปัณณราช ิโ55้ี กลาวเวຌวา องค์กรควรรียนรูຌจาก
ประสบการณ์฿นอดีตละน าเปคาดการณ์อนาคต พืไอทีไจะเดຌตรียมรับมือภาวะวิกฤตลวงหนຌา 

ทวานืไองจากรายการ฿นกรณีศึกษาทัๅงสองเมมีการด านินการ฿ดโ พืไอตรียมรับมือกับภาวะ
วิกฤตตามหลักการทีไกลาวมาขຌางตຌน ทัๅงนีๅรายการเดຌ฿ชຌกลยุทธ์นิไงฉย ิRefuseี ซึไงป็นนวทางการ
สืไอสารพืไอจัดการกับภาวะวิกฤตนีๅของ Coombs ิโเแโี ทวา฿นกรณีนีๅผูຌชมเมคิดวาทางรายการ
ด านินงานอยางถูกตຌองละปรง฿ส ท า฿หຌผูຌชมมองวาองค์กรมินฉยตอความคิดหในของผูຌบริภคละ
ละลยความรับผิดชอบตอความผิดทีไกิดขึๅนทานัๅน ดຌวยหตุนีๅประดในดังกลาวจึงลุกลามจนกลายป็น
ภาวะวิกฤต฿นวลาตอมา 

 2. ชวงการตอบสนองตอภาวะวิกฤต ิCrisis Responseี 

 รายการทัๅงสองเมเดຌด านินการรับมือกับภาวะวิกฤตภาย฿นระยะวลา ใ ชัไวมงตามหลักการ
จัดการภาวะวิกฤตท า฿หຌภาวะวิกฤตดังกลาวพรกระจายเปจนกลายป็นเวรอล ิViralี สงผล฿หຌมีผูຌ฿ชຌ
สังคมออนเลน์จ านวนมากทัๅงกลุมคนทีไตอตຌานองค์กร ิPure Haterี คนทีไตามกระส ิTrend 

Seekerี ละผูຌบริภคทีไผิดหวังจากรายการ ิBrokenhearted Customerี ขຌามาสดงความคิดหใน
ดຌวยอคติ 

มืไอพิจารณาตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ดย Capozzi & Rucci ิโเแใี พบวา
รายการทัๅงสองท าผิดหลักการตางโ ประการรกคือ หຌามปຂดบังผูຌชม ิLead, do not hideี ดยจะ
หในเดຌวารายการ Club Friday The Series ลือกทีไจะลบพสต์ทีไป็นตຌนหตุออก สวนรายการ Let 
Me In – Thailand กใลบอัลบัๅมรูปของคุณจุຍบจิๆบออก ประกอบกับกลยุทธ์นิไงฉยทีไทางรายการ฿ชຌ
รับมือกับภาวะวิกฤตยิไงท า฿หຌผูຌชมขຌา฿จวาทางรายการก าลังปຂดบังความผิดของตนองละ
กิดปฏิกิริยาปງอนกลับชิงลบทีไมากขึๅน 

ประดในถัดมาคือ การตระหนักถึงปัญหา ิAcknowledge the problemี ดังทีไกลาวเป
ขຌางตຌนวารายการทัๅงสอง฿ชຌกลยุทธ์นิไงฉย฿นการรับมือกับภาวะวิกฤต ดังนัๅนจึงเมมีการออกมา
ถลงการณ์รับรูຌถึงปัญหา ซึไงหลักการนีๅคลຌายคลึงกับหลักด านินการดຌวยความรวดรใว ิMore 

quicklyี หลักการกຌเขปัญหา ิFix the problemี ละหลักการสืไอสารอยางรวดรใวละ
ตรงเปตรงมา ิCommunication fast and forthrightly) นอกจากนีๅยังมีการกระจายขาวสารของผูຌมี
อิทธิพลบนสืไอออนเลน์ ิInfluencerี ทีไมีผูຌติดตามอยูป็นจ านวนมากท า฿หຌภาวะวิกฤตพรกระจาย
ออกเปเดຌอยางกวຌางขวางมากยิไงขึๅน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยรืไองกลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผาน
ซชียลมีดียส าหรับรายการทรทัศน์ ของ บุญณัฐ ฉัตรสาวภัณฑ์ ิโ5ๆเี ทีไศึกษาถึงพลังของผูຌมี
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อิทธิพลบนสืไอออนเลน์วาสามารถชวยพิไมการรับรูຌ ิAwarenessี ละพรกระจายขຌอมูลของรายการ
ทรทัศน์฿หຌป็นทีไรูຌจักมากขึๅนบนสืไอสังคมออนเลน์  

ดังนัๅนองค์กรควรรีบหาจัดการวิกฤต฿หຌจบลงดยรใวทีไสุด รวมถึงนวคิดการจัดการภาวะ
วิกฤตของ Wilcox ละคณะ ิโเแแี ละนวคิดของ กรน ละพอลวล ทีไมีสวนคลຌายคลึงกันวา
มืไอกิดวิกฤตนัๅนองค์กรควรด านินการสืไอสารพืไอ฿หຌวิกฤตคลีไคลายลง฿หຌรใวทีไสุดดຌวย  ตนืไองจาก
ทางรายการเมเดຌมีการด านินการกຌเขปัญหาทีไรวดรใวละปรง฿ส จึงท า฿หຌผูຌชมคิดวาทางรายการ
ละลยภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅน สงผล฿หຌผูຌชมยิไงกิดปฏิกิริยาปງอนกลับ฿นชิงลบทีไมากขึๅน 

ทวาหลังจากนัๅนรายการ Club Friday The Series เดຌปลีไยนกลยุทธ์ป็นการออกมา฿หຌ
สัมภาษณ์กีไยวกับภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅน ดยทางรายการเดຌ฿ชຌสืไอทัๅงหมดทีไมีอยู฿นมือ฿นการประกาศวา
จะออกอากาศทปทีไ฿หຌสัมภาษณ์นีๅ ซึไงตรงกับหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ดย Capozzi & Rucci 

ิโเแใี ฿นรืไองของการ฿ชຌชองทางการสืไอสารทัๅงหมดทีไมี ิUse all your channelsี ตทัๅงนีๅมืไอคุณ
ฉอดเดຌออกมา฿หຌสัมภาษณ์ละขอทษทนอดมินทีไกอ฿หຌกิดปัญหาขึๅน ซึไงถูกตຌองตามหลักการสดง
ความหใน฿จละกลาวค าขอทษ ิShow compassion-apologizeี ตพราะรายการ฿ชຌวลา
ด านินการถึง ไ วันหลังจากกิดภาวะวิกฤตซึไงชຌากินเป ท า฿หຌผูຌชมเมรูຌสึกถึงความจริง฿จทาทีไควร อีก
ทัๅงมืไอวลาผานเปนาน ผูຌชมจึงเดຌลิก฿หຌความสน฿จกีไยวกับประดในของอดมินฟซบุຍกฟนพจ ลຌว
คาดหวัง฿หຌคุณฉอดออกมายอมรับรืไองความสัมพันธ์ของตนองทน ตมืไอคุณฉอดเมลารืไอง
ความสัมพันธ์ของตนองอยางตรงเปตรงมา ผูຌชมครึไงหนึไงจึงรูຌสึกเมพอ฿จละมองวาคุณฉอดตอบเม
ตรงค าถาม 

ทัๅงนีๅ฿นกรณีของรายการ Club Friday The Series นืไองจากคุณฉอดมีกลุมทีไป็นฟนคลับ 
ิFansี จ านวนมาก กลุมฟนหลานีๅจึงมีสวนชวย฿หຌภาวะวิกฤตคลีไคลายลงเดຌมาก นืไองจากกลุมฟน
คลับหลานีๅเดຌชวยพูดทนคุณฉอดละการจมตีผูຌกลาวหากลับ ิAttack the Accuserี ทัๅง฿นกรณีทีไ
กิดการผยพรอินสตากรมปลอมของคุณฉอดละกรณีการ฿หຌสัมภาษณ์ของคุณฉอด฿นรายการ 
Club Friday Shoี ตามนวคิดของ Brown & Billing ิ2013ี ดຌวย 

 3. ชวงหลังกิดภาวะวิกฤต ิPost-crisisี 

จากการศึกษานีๅจะหในเดຌวาปฏิกิริยาปງอนกลับ฿นชิงบวกของผูຌชมสวน฿หญถูกสงมายังคุณ
ฉอด ดยจะหในเดຌวาถึงมຌอดมินฟซบุຍกฟนพจ Club Friday The Series ละคุณฉอดจะพสต์
ขຌอความปรมทละครคนหมือนกัน ตปฏิกิริยาปງอนกลับของผูຌชมนัๅนตางกัน ดยอดมินเดຌรับ
ปฏิกิริยาปງอนกลับชิงลบมากกวาจนกระทัไงอดมินตຌองลบพสต์ปรมทละครคนทิๅง ฿นขณะทีไคุณ
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ฉอดมีกลุมฟนคลับ ิFansี ชีๅจงประดในตางโ ทน ทัๅงนีๅนืไองจากผูຌชมตละคนมีการลือกตีความ
สารทีไตกตางกัน รวมถึงการทีไผูຌชมตละคนมีทัศนคติตออดมินละคุณฉอดทีไตกตางกัน กลาวคือ
ผูຌชมทีไชืไนชมคุณฉอดรียนรูຌละมีประสบการณ์฿นดຌานดีโ ของคุณฉอดกอนทีไจะกิดภาวะวิกฤต ดังนัๅน
ผูຌชมสวนหนึไงจึงมีทัศนคติชิงบวกตอคุณฉอด ตเมมีทัศนคติชิงบวกตออดมิน ซึไงการทีไคุณฉอดจะมี
กลุมฟนคลับทีไคอยสนับสนุนนีๅกิดจากการทีไคุณฉอดเดຌสรຌางภาพลักษณ์ทีไดีตอผูຌชม ซึไงจากการ
สัมภาษณ์ผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นสืไอมวลชนลຌวพบวาคุณฉอดเดຌท ากิจกรรมพืไอสังคมมาอยาง
ตอนืไองละยาวนาน ดังนัๅนภาพลักษณ์ทีไสัไงสมมานีๅจึงชวยลดทัศนคติ฿นงลบของผูຌชม รวมถึงป็น
กราะปງองกันจากภาวะวิกฤตทีไอาจจะกิดขึๅน฿นอนาคตดຌวย ซึไงผลทีไเดຌนีๅสอดคลຌองกับปัจจัย฿นการ
สรຌางชืไอสียงขององค์กร ดຌานปัจจัยความรับผิดชอบตอสังคม ิSocial responsibilityี ละป็นการ
ประชาสัมพันธ์พืไอฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ทีไดีตามนวคิดของ Distasoุ ”afeiadsุ า Amaral ิโเแ5ี อีก
ดຌวย 

ความคิดหในของผูຌชม 

จากกรณีศึกษาทัๅงสองกรณีจะหในเดຌวา มืไอกิดภาวะวิกฤตขึๅนผูຌชมเดຌมีการรียนรูຌขຌอมูล
฿หมโ ผูຌชมกใจะริไมกิดทัศนคติ฿นงลบตอรายการหรือบุคคลทีไกีไยวขຌองกับภาวะวิกฤต ตามนวคิด
ลักษณะของทัศนคติ ดย Schiffman and Kanuk ิ1994) ทัๅงนีๅทัศนคติของผูຌชมยังสามารถสงตอถึง
กันเดຌ ดยจะหในวาผูຌชมสวนหนึไงเมเดຌติดตามภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅนตรก ตรวมดาทอรายการละ
บุคคลทีไกีไยวขຌองกับภาวะวิกฤตเปดຌวยพืไอความสะ฿จ ซึไงการขຌาเปรวมดาทอนีๅ สอดคลຌองกับ
การศึกษารืไอง Anger is More Influential Than Joy: Sentiment Correlation in Weibo  
ดย Rui Fan ละคณะ ิโเแใี ทีไพบวาอารมณ์กรธสามารถติดตอเปยังผูຌ฿ชຌสังคมออนเลน์คนอืไนโ 
เดຌงายทีไสุดมืไอทียบกับอารมณ์อืไนโ  

ทัๅงนีๅยังพบวาการชร์พสต์ของผูຌชมยังกอ฿หຌกิดบทสนทนาระหวางกลุมพืไอนอีกดຌวย การ
กระท านีๅป็นการบอกตอชิงลบ ิNegative word of mouthี ทีไสามารถกอ฿หຌกิดผลกระทบ฿นงลบ
ตอองค์กรเดຌ ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษารืไองปัจจัยทีไมีอิทธิพลตอการสืไอสารบบปากตอปาก฿นยุค
ดิจิทัลของภพพรหมินทร์ วรตม์วัฒนานนท์ นอกจากนีๅจะหในวาความคิดหใน฿นบนสนทนาหลานัๅน
มักป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ยกตัวอยางชน ผูຌชมทีไชร์   พสต์ออกเปพืไอดาทอคุณจุຍบจิๆบกใจะมีคน
รูຌจักขຌามาคอมมຌนต์รวมดาทอคุณจุຍบจิๆบเปดຌวย รวมถึงกรณีการคอมมຌนต์บนฟซบุຍกฟนพจตางโ 
จะพบวาผูຌชมทีไมีทัศนคติ฿กลຌคียงกันกใมักจะขຌามาตຌตอบคอมมຌนต์ของกันละกัน ซึไงหตุการณ์นีๅ
สอดคลຌองกับนวคิดปัจจัยทีไท า฿หຌกิดทัศนคติของ Assael (1998) ทีไกลาววา บุคคลอาจกิดทัศนคติ
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฿ดโ ดยมีอิทธิพลจากพืไอนละคนรอบตัว นืไองจากบุคคลดังกลาวตຌองการป็นทีไยอมรับของกลุมจึง
มีนวนຌมวาจะปรับปลีไยนทัศนคติของตนอง฿หຌป็นเปตามทัศนคติของกลุม 

ทวาทัๅงนีๅผูຌชมกใเมจ าป็นตຌองปลีไยนปลงทัศนคติเปตามกลุมคนสวน฿หญสมอเป ดยจะหใน
เดຌวา฿นบางคอมมຌนต์จะมีผูຌชมทีไมีความคิดหในตางกันขຌามาถกถียงกัน ซึไงจะหในเดຌวาบทสนทนา
หลานีๅกอ฿หຌกิดความขัดยຌง ตทຌายทีไสุดลຌวบทสนทนาดังกลาวกใสิๅนสุดลงดยเมมีฝຆาย฿ด
ปลีไยนปลงความคิดหในทัๅงนัๅน ดยหตุการณ์นีๅสามารถอธิบายเดຌดຌวยหลักจิตวิทยาบนพืๅนทีไเซบอร์ 
ดย John Suler ิ2005) ทีไกลาววา สังคมออนเลน์ชวยลดความรูຌสึก฿นการสัมผัสลง ิReduced 

Sensations) ท า฿หຌผูຌ฿ชຌสังคมออนเลน์รูຌสึกวาสามารถพูดหรือสดงความคิดหในอยางเรกใเดຌ รวมถึง
ป็นสังคมทีไหลากหลาย ิSocial Multiplicity) ท า฿หຌการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอืไนโ ป็นเปบบ
ชัไวคราวมากกวาการสรຌางความสัมพันธ์บบระยะยาว ผูຌ฿ชຌสังคมออนเลน์จึงรูຌสึกเมจ าป็นตຌอง
ปลีไยนปลงทัศนคติตามกลุมคนดังกลาวกใเดຌ ดังนัๅนมืไอกิดความขัดยຌงบนสังคมออนเลน์ขึๅนมา ผูຌชม
กใพียงปຂดการจຌงตือนละออกจากสังคมออนเลน์ทานัๅน 

 

สรุปละขຌอสนอนะ 

จากขຌอมูลทีไกลาวเปขຌางตຌนนีๅ สรุปเดຌวาถึงมຌรายการ฿นกรณีศึกษาทัๅงสองจะสามารถท า฿หຌ
วิกฤตนัๅนสิๅนสุดลงเดຌจริง อีกทัๅงภาวะวิกฤตบนสืไอออนเลน์ยังท า฿หຌรตติๅงละการรับรูຌ ิAีarenessี 
ของผูຌชมพิไมขึๅนทัๅงสองรายการ ตมืไอสิๅนสุดภาวะวิกฤตลຌว ทัศนคติของผูຌชมกใยังเมกลับมาป็นบวก
สียทัๅงหมด ดังนัๅนจึงถือวารายการยังคงรับมือกับภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅนเดຌเมดีทาทีไควร ถຌาหากรายการ
ทัๅงสองอยากจัดการกับภาวะวิกฤต฿หຌดียิไงขึๅน ฿นกรณีของรายการ Club Friday The Series มืไอกิด
กระสปງาซุมทุมเมอัๅนขึๅน อดมินควรจะพสต์ประดในดังกลาวตอเป พืไอสดง฿หຌผูຌชมหในวาทาง
รายการเมเดຌลือกปฏิบัติ รวมถึงป็นการปຂดกัๅนเม฿หຌผูຌมีอิทธิพลบนลกออนเลน์มีประดในเปพสต์
วิพากษ์วิจารณ์ตอดຌวย  

ทัๅงนีๅถຌาหากอดมินเมสามารถพสต์฿นประดในปງาซุมทุมเมอัๅนเดຌละกิดภาวะวิกฤตขึๅนลຌว 
ทางรายการควรรีบด านินการรับมือดยการออกมาถลงการณ์ขอทษทนอดมินพจภาย฿น
ระยะวลา ใ ชัไวมงหลังจากกิดภาวะวิกฤต ตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ดย Capozzi & 

Rucci ิโเแใี ทีไควรด านินการจัดการภาวะวิกฤต฿หຌรใวทีไสุด มิชนนัๅนลຌวการจัดการภาวะวิกฤต฿น
ครัๅงนัๅนจะกลายป็นพียงคการขุดภาวะวิกฤตทีไจบลงลຌว฿หຌกลับมาป็นทีไพูดถึงอีกครัๅงทานัๅน ซึไง
ทฤษฎีนีๅกใสอดคลຌองกับความคิดหในของคุณภาภรณ์ ทีไกลาววาการรีบออกมาขอทษทีไท า฿หຌผูຌชมกิด
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ความเมสบายจะชวยลดทัศนคติ฿นงลบของผูຌชมลงเดຌ ทัๅงนีๅทางรายการเมจ าป็นตຌองยอมรับผิด฿น
ประดในทีไทางรายการหาประยชน์บนความบาดหมาง฿จของบุคคลผูຌมีชืไอสียง ตทางรายการตຌอง
อธิบาย฿หຌผูຌชมทราบวาคุณฟร์ยินยอมทีไจะ฿หຌสัมภาษณ์ดຌวยความสมัคร฿จ อยางทีไคุณฉอดเดຌ฿หຌ
สัมภาษณ์฿นรายการ Club Friday Shoี ดยอาจจะ฿หຌสืไอมวลชนหรือคุณฟร์องป็นคน฿หຌ
ขຌอทใจจริงนีๅกับผูຌชมกใเดຌ พืไอ฿หຌดูมีความนาชืไอถือมากยิไงขึๅน ซึไงการ฿หຌหตุผลชนนีๅป็นกลยุทธ์การลบ
ลຌาง ิRefuteี อันป็นนวทางการจัดการภาวะวิกฤต฿นชวงกอนกิดภาวะวิกฤตของ Coombs 

ิโเแโี นอกจากนีๅรายการอาจจะมีบทลงทษอดมินทีไป็นรูปธรรมตามความคิดหในของคุณมนรัตน์
พิไมขຌาเปดຌวย พืไอ฿หຌผูຌชมหในวาทางรายการเมเดຌละลยความผิดทีไกิดขึๅน฿นครัๅงนีๅ 

฿นสวนของชองทางการจัดการภาวะวิกฤต จากการ฿หຌสัมภาษณ์ของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็น
ผูຌชีไยวชาญละสืไอมวลชนพบวา ทางรายการ Club Friday The Series สามารถ฿หຌคุณฉอด
ถลงการณ์ชีๅจง฿นประดในภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅนผานทางรายการ Club Friday Shoี เดຌ พราะป็น
การสรຌางรตติๅง฿หຌผูຌชมหันมารับชมรายการมากขึๅน ตทัๅงนีๅรายการดังกลาวออกอากาศภาย฿น แ วัน
หลังกิดภาวะวิกฤต พืไอ฿หຌผูຌชมยังคงเมลืมภาวะวิกฤตทีไกิดขึๅน ซึไงถຌาหากเมสามารถออกอากาศ
รายการ Club Friday Shoี ฿นระยะวลาดังกลาวเดຌ นืไองจากตຌองรอตารางการออกอากาศ ทาง
รายการกใสามารถ฿ชຌวิธีสัมภาษณ์คุณฉอดผาน Facebook liิe ดย฿หຌคุณฉอดอานค าถามของผูຌชม
จากฮชทใกบนสังคมออนเลน์ ตามความคิดหในของคุณชิณสินธุ์ คลังทอง พืไอทีไจะรับมือกับภาวะ
วิกฤตเดຌอยางรวดรใวละดูจริง฿จทีไสุด ตทัๅงนีๅคุณฉอดจ าป็นตຌองตอบค าถามตามความจริงตาม
ความคิดหในของคุณวนิดาละตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ของ Capozzi & Rucci ิโเแใี 
ดຌวยชนกัน 

สวน฿นกรณีศึกษารายการ Let Me In – Thailand วิธีการรับมือทีไดีทีไสุดคือการออกมา
ยอมรับผิดละ  ขอทษ฿นสิไงทีไท าตามความคิดหในของผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไป็นสืไอมวลชนละ
ผูຌชีไยวชาญทัๅง ไ ทาน ดยรายการควรยอมรับวาทางรายการละหลวม฿นดຌานการตรวจสอบประวัติ
ของผูຌขຌารวมรายการจริงละจะน าขຌอผิดพลาดนีๅมาป็นบทรียน฿นการปรับปรุงการท างานตอเป ซึไง
การกระท านีๅจะสอดคลຌองกับหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ของ Capozzi & Rucci ิโเแใี วาดຌวย
รืไองการขอทษดຌวยความจริง฿จดຌวย พราะถຌาหากรายการสามารถสดง฿หຌผูຌชมหในถึงความจริง฿จ
ลຌว ผูຌชมยอมพรຌอมทีไจะ฿หຌอภัยสมอ อีกทัๅงยังตรงกับกลยุทธ์การกຌเขปรับปรุง ิReformี ตาม
นวคิดของ Coombs ิโเแโี ดຌวย 

นอกจากนีๅพืไอเมป็นการสรຌางประดใน฿หม฿หຌกับภาวะวิกฤตดยเมจ าป็น ทางรายการ Let 
Me In – Thailand กใควรจะควบคุมคุณจุຍบจิๆบเม฿หຌออกเป฿หຌสัมภาษณ์กับสืไอมวลชนตามความ
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คิดหในของคุณชิณสินธุ์ดຌวย ทัๅงนีๅการจะควบคุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียเดຌ ทางรายการจะตຌองเมยน
ความคิดทัๅงหมด฿หຌกับคุณจุຍบจิๆบดຌวย ดยทางรายการสามารถ฿ชຌวิธีอธิบายหตุผลทีไลือกคุณจุຍบจิๆบ฿หຌ
เดຌรับการศัลยกรรม ฿นกรณีทีไรายการมีหตุผลทีไดีพียงพอนอกหนือเปจากรืไองของงบประมาณ 
รวมถึงสดงหลักฐานวาคุณจุຍบจิๆบมีริมฝปากทีไผิดรูปจริงตามความคิดหในของคุณภาภรณ์ ซึไง
สอดคลຌองกับกลยุทธ์การลบลຌาง ิRefuteี ของ Coombs ิโเแโี ดຌวย ตถຌาหากรายการเมมีหตุผล
อืไนนอกหนือจากรืไองงบประมาณจริง ทางรายการกใควรพียงคควบคุมคุณจุຍบจิๆบ฿หຌเดຌทานัๅน ซึไงถຌา
หากรายการตຌองการบีไยงประดในหรือสรຌางภาพลักษณ์฿หຌดีขึๅน ทางรายกใสามารถ฿หຌคุณยุຌยเป
ศัลยกรรมทีไประทศกาหลีดຌวยละท าป็นตอนพิศษทีไผยพรลงบนสังคมออนเลน์อยางดียว พืไอ
ความรวดรใวละสรຌางภาพลักษณ์฿หຌดูป็นรายการทีไ฿จกวຌาง ตามความคิดหในของคุณชิณสินธุ์ ต
รายการจ าป็นตຌองรีบด านินการ฿หຌรใวทีไสุด ตามหลักการตอบสนองภาวะวิกฤต ของ Capozzi & 

Rucci ิโเแใี ดຌวย พราะเมชนนัๅนลຌวคลินิกศัลยกรรมอืไนโ อาจฉวยอกาส฿หຌคุณยุຌยเปศัลยกรรม
ทนอยาง฿นกรณีศึกษานีๅเดຌ 

ทัๅงนีๅดຌวยขຌอจ ากัดทางดຌานการขอขຌาสัมภาษณ์ท า฿หຌผูຌวิจัยเมสามารถขอขຌาสัมภาษณ์บุคคล
ภาย฿นองค์กรของรายการทรทัศน์ทัๅงสองรายการเดຌ ดังนัๅนจึงอาจเดຌขຌอมูลการรับมือของรายการทีไ
ขาดตกบกพรองเปบຌาง ดังนัๅน฿นงานวิจัยครัๅงตอเปจึงมีขຌอสนอนะ฿หຌ฿ชຌวิธีการสัมภาษณ์บุคคล
ภาย฿นองค์กรของรายการทรทัศน์นัๅนโ ดຌวย 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครัๅงนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก 
การรูຌทาทันสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก ละ
พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก  
รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ละปัจจัยระหวางการปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก การรูຌทาทันสืไอ
ฆษณา฿นฟซบุຍก การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์ ละพฤติกรรมการรับมือตอความสีไยง
ละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกทีไสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
รับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นงานวิจัยชิงปริมาณ ฿ชຌการวิจัยชิงส ารวจดย฿ชຌบบสอบถาม กลุม
ตัวอยางทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅคือ ผูຌ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ฟซบุຍก กลุมตัวอยางทัๅงหมด ไเเ 
คน สวน฿หญมีอายุระหวาง โๆ-ใเ ป  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกอยู฿นระดับนຌอย ดยปຂดรับ
ฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกพืไอทราบกิจกรรมสงสริมการขายปรมชัไนทีไสน฿จ การประมิน
ความสีไยงจากฆษณาออนเลน์บนฟซบุຍก ภาพรวมอยู฿นระดับมาก ดยทราบวาความสีไยงจาก
ฆษณาออนเลน์บนฟซบุຍก คือมีการฆษณากินจริง ดຌานการรูຌทาทันสืไอฟซบุຍกอยู฿นระดับมาก ดย
ทราบวาสืไอสวน฿หญกิดจากการปรุงตงมาลຌว ดຌานพฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงของฆษณา
ออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกอยู฿นระดับปานกลาง ดยสามารถรับมือกับความสีไยงจาก
ฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกเดຌ ละกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปງองกันตัวจากความ
สีไยงของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกอยู฿นระดับปานกลาง มืไอวิคราะห์ปัจจัยทีไ

                                                                        

3 นักศึกษาปริญญาท ภาคพิศษ คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
4 ทีไปรึกษา ผูຌชวยศาสตราจารย์  
อาจารย์ประจ าคณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ฿นฟซบุຍก พบวา การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก การประมินความสีไยงจาก
ฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก ละการปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก ดยทัๅง ใ ปัจจัยรวมกันสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงจากฆษณาออนเลน์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกเดຌรຌอยละ ไแ.โ 

ค าส าคัญ: การรูຌทาทันสืไอฆษณา, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การประมินความสีไยง, พฤติกรรมการรับมือ
ละปງองกันตัวจากความสีไยง 
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Abstract 

The objective of study this research is: 1) To Study to the advertisement of 

health products in Facebook, to be knowledgeable of the advertisement in 

Facebook, to assess risks from the advertisement in Facebook, to cope and prevent 

risks from health product advertisements in Facebook. 2) To study the relationship 

between media exposure in Facebook, to be knowledgeable of the advertisement in 

Facebook, to assess risks from online advertisements, to cope and prevent risks from 

health product advertisements in Facebook. 3) To study the factors of media 

exposure in Facebook, to be aware of the advertisement in Facebook and to assess 

risks from online advertisements in Facebook that can predict coping behavior 

towards risks, and to self-prevent from risks of the health product advertisements in 

Facebook  

This study is the Quantitative research by using questionnaire. The sample 

used in this study was Facebook users with a total of 400 samples and majority of 

them were aged between 26-30.  

The study indicates that the sample exposure to the media in Facebook is in 

a low level, by exposing a health product advertisement in Facebook for 

promotional activities. The risk assessment of online advertisements in Facebook, 

overall is in the high level due to the fact that the advertisements are overly 

exaggerated; for instance, a body cream can be whitening in 3 days. The knowledge 

towards Facebook is in a high level by knowing that most of the medias are 

modified. Coping behavior towards risks of online advertisement of health products 

on Facebook are moderate. They can cope to the risk of online health product 

advertisements in Facebook, and the Sample group has self-prevention behavior 

from the risk of online health product advertisements in Facebook is in a moderate 

level. When analyzing the factors that can predict the coping behavior of risks and 

self-prevention from the risk of health product advertisements in Facebook, found 

that; Knowledge of online advertisements in Facebook, Risk assessment of online 

advertisements in Facebook and Exposure to advertisements in Facebook can predict 

the coping behavior of risks and self-prevention from the risk of health product 

advertisements in Facebook is 41.2%. 
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Keywords: Risk assessment, coping behavior and risk prevention, advertising literacy, 

health products, 

 

ทีไมาละความส าคัญ 

ราอยู฿นยุคดิจิทัลทีไมีสมาร์ทฟน-ทใบลใต บวกกับมีอินทอร์นใตกใสามารถชืไอมลกทัๅง฿บ
ขຌาดຌวยกัน เดຌทัๅงการคຌนหาขຌอมูล การสพสืไอ หรือการซืๅอขายสินคຌา มนุษย์สามารถพูดคุยติดตอ 
สืไอสารกันขຌามประทศเดຌ฿นวลาพียงสีๅยววินาที อินทอร์นใตเดຌขຌามามีบทบาทมากขึๅน฿น
ชีวิตประจ าวัน ผูຌ฿ชຌงานอินทอร์นใตมีพิไมมากขึๅนรืไอย โ ผูຌคนหันมาสน฿จลกซชียลมากขึๅน การ
สืไอสารทีไเดຌรับความนิยมป็นอยางมากของคน฿นยุคปัจจุบัน คือ การสืไอสารบนลกอินตอร์นใต 
ิInternet) ซึไง฿หຌบริการขຌอมูล ขาวสารความบันทิง รวมทัๅงครือขายสังคมออนเลน์ ิณพล ผลากรกุล, 
โ55้ี 

สืไอสังคมออนเลน์ทีไมีบทบาทมากทีไสุด฿นขณะนีๅคือ ฟซบุຍก ิFacebook) ฟซบุຍกป็นสืไอ
ครือขายสังคมออนเลน์ กิดขึๅนมา฿นป ค.ศ. โเเไ ซึไงกอตัๅงดย มาร์ค ซัคกอร์บิร์ก ิMark 

Zuckerberg) สถิติทีไนาสน฿จของฟซบุຍก คือปัจจุบัน ฟซบุຍกมียอด Active User ตอดือนประมาณ 
แ.่็ พันลຌานคนทัไวลก มีสถิติการ฿ชຌฟซบุຍก฿นประทศเทย ฿นป พ.ศ.โ5ๆแ ประทศเทยมีบัญชีผูຌ฿ชຌ
ฟซบุຍกอยูจ านวน 5แ ลຌานบัญชี ิWe Are Social, โ5ๆแี กระสความรงของ Facebook สง฿หຌ 
Facebook กลายป็นครือขายสังคมออนเลน์ทีไถูกลือก฿ชຌป็นชองทาง฿นการท าการตลาดมากทีไสุดถึง 
รຌอยละ ้เ นอกจากชวยพิไม Brand Engagement ลຌวฟซบุຍกยังถูก฿ชຌป็นชองทาง฿หຌลูกคຌาสามารถ
ขຌาถึงบรนด์เดຌสะดวกยิไงขึๅน ดยยังมีนักการตลาดอีกกวา รຌอยละ 5ๆ ตຌองการพิไมงินลงทุนพืไอ฿ชຌ
฿นการท าตลาดผานฟซบุຍก ประดในทีไนาสน฿จ สืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍกป็นสืไอทีไมีบทบาทตอ
พฤติกรรมการบริภคของผูຌบริภคป็นอยางมาก฿นปัจจุบัน ผูຌผลิตฆษณาเดຌ฿ชຌฟซบุຍกป็นชองทาง฿น
การฆษณาผลิตภัณฑ์ตางโ มากมายรวมทัๅงผลิตภัณฑ์สุขภาพ กิดความสีไยงทีไท า฿หຌพฤติกรรมการ
บริภคของผูຌบริภคปลีไยนเป ทัๅงดຌานความคิด คานิยม ละพฤติกรรมการบริภค การถูกชักจูง
กิดขึๅนเดຌงายขึๅน ผูຌผลิตจัดกิจกรรมทางการตลาดรูปบบตางโ ดยฉพาะการฆษณา ทีไหวัง฿หຌสงผล
กระทบตอพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอของผูຌบริภค ทคนิคการฆษณาชวนชืไออยางขຌมขຌนทีไสินคຌา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลานัๅน฿ชຌป็นครืไองมือส าคัญ฿นการขายสินคຌา การรับขຌอมูลขาวสารการฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางฟซบุຍก ดยผูຌบริภคขาดความรูຌทาทันจึงสงผลกระทบ฿นทุกโดຌานของผูຌบริภค    

ถึงมຌประทศเทยจะมีกฎหมายคุຌมครองผูຌบริภค หรือมีหลายหนวยงานของภาครัฐขຌามา
ดูลคุຌมครองสิทธิของผูຌบริภคทัๅงภาครัฐละองค์กรอิสระ ตกใยังเมพียงพอ พราะปัญหาทีไกิดขึๅน
นัๅน มักกิดจากตัวผูຌบริภคทีไเมรูຌทาทันสืไอละเมสามารถประมินความสีไยงเดຌ ละมืไอผูຌบริภค
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เดຌรับความสียหาย มีการด านินการฟງองรຌองซึไงกใจะตຌอง฿ชຌวลายาวนานมาก ตามขัๅนตอนของ
กฎหมาย ดຌวยหตุนีๅจึงท า฿หຌราจ าป็นทีไจะตຌองรียนรูຌรืไองของความรูຌทาทันสืไอพืไอป็นนวทาง฿น
การรับมือละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

แ. พืไอศึกษาการปຂดรับสืไอฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก การรูຌทาทันสืไอฆษณา฿นฟ
ซบุຍก การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละ
ปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก  

โ. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก การรูຌทาทันสืไอฆษณา
฿นฟซบุຍก การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์ พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกัน
ตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก  

ใ. พืไอศึกษาปัจจัยการปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก การรูຌทาทันสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก ละ
การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍกทีไสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือตอ
ความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก 

 

นิยามศัพท์ฉพาะ 
การรูຌทาทันสืไอ หมายถึง ผูຌรับสารมีความสามารถ฿นการปງองกันตนองจากการถูกจูง฿จจาก

นืๅอหาของสืไอ วิคราะห์ ยกยะ ประมิน มีความสามารถทีไจะลวงรูຌหรือตีความ คานิยมทีไฝงอยู฿น
สาร ละขຌา฿จตอกระบวนการผลิต  

การประมินความสีไยง หมายถึง การรับรูຌปริมาณความสีไยงจากฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
฿นฟซบุຍก ประดในทีไมีความสีไยง นืๅอหาทีไมีความสีไยงทีไสมควรถูกปຂดกัๅน ความกังวลละความ 
สามารถ฿นการรับมือความสีไยง ครืไองมือ ละวิธีการทีไสามารถจัดการกับความสีไยง 

พฤติกรรมการรับมือละปງองกันตัวจากความสีไยง หมายถึง  การกลัไนกรองทีไครืไอง
คอมพิวตอร์ของผูຌ฿ชຌ ตຌองมีการดาวน์หลดซอฟวร์กลัไนกรองนืๅอหาหรือลือกมนูปຂดกัๅนฆษณา฿น
ถบครืไองมือฟซบุຍก ซึไงจะท าหนຌาทีไปຂดกัๅนการขຌาถึงฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก  
การตรวจดู ท าความขຌา฿จกับนยบายการกใบขຌอมูลสวนบุคคลของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บนฟซบุຍกกอนทีไจะกรอกขຌอมูล การบอกตอ ละด านินการทางกฎหมายกับผูຌทีไลงฆษณาบบผิด
กฏหมาย฿นฟสบุຍก 
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ระบียบวิธีวิจัย 

การวิจัย฿นครัๅงนีๅเดຌอาศัยระบียบวิธีวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Research) ครืไองมือทีไ
฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅคือบบสอบถาม ิQuestionnaire) ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ เดຌก 
กลุมตัวอยางผูຌ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ฟซบุຍก ทัๅงพศชายละพศหญิง ซึไงป็นคนเทยทีไมีอายุ 
แใ ปขึๅนเป นืไองจากป็นอายุขัๅนตไ าของผูຌ฿ชຌงานทีไทางวใปเซต์ฟซบุຍกก าหนดเวຌดยกใบขຌอมูลจาก
ผูຌ฿ชຌงานครือขายสังคมออนเลน์ฟซบุຍกทีไป็นคนเทย ทีไมีบัญชีผูຌ฿ชຌฟซบุຍกอยูจ านวน 5แ ลຌานบัญชี 
ิWe Are Social, โ5ๆแี  

ผูຌวิจัยเดຌก าหนดวิธีการสุมตัวอยาง ดยลือก฿ชຌวิธีการสุมบบฉพาะจาะจง ิPurposive 

Samplingี ป็นการสุมตัวอยางดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยละการสุมตัวอย างบบ
บังอิญ ิAccidental Samplingี ดยอาศัยการนะน าของผูຌทีไเดຌกใบขຌอมูลเปลຌวพืไอท าการกใบ
รวบรวมขຌอมูลดຌวยบบสอบถามออนเลน์บนวใบเซด์ละท าการจกบบสอบถามผานการสงตอทาง 
Facebook นืไองจากป็นสืไอออนเลน์ทีไป็นทีไนิยมซึไงหในเดຌจากมีผูຌ฿ชຌจ านวนมาก ละยังสามารถ
บงปันขຌอมูลหลานัๅนกผูຌ฿ชຌทานอืไนโ ตอเดຌ ละพืไอ฿หຌเดຌกลุมตัวอยางตามจ านวนทีไตຌองการผูຌวิจัย
จึงท าการจกบบสอบถามผาน Facebook Page ิอาหารคลีนี ละ Line group 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿นครัๅงนีๅคือบบสอบถาม ิQuestionnaireี ดยท าการศึกษาจาก
วัตถุประสงค์การวิจัย ิObjectivesี กรอบนวคิดการวิจัย ิConceptual Frameworkี ละจากการ
คຌนควຌาจากหนังสือ ต ารา ทฤษฎี  ละอกสารตางโ ดยผูຌวิจัยเดຌจัดท าบบสอบถาม ซึไงลักษณะของ
บบสอบถามป็นบบสอบถามปลายปຂด ิClose-end Questionsี  ดยบงรายละอียด
บบสอบถามบงออกป็น 5 สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ แ บบสอบถามกีไยวกับลักษณะทางประชากรของกลุม เดຌก พศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด  ละรายเดຌฉลีไยตอดือน ซึไงลักษณะค าถามจะมีค าตอบหลายตัวลือก ิMultiple 

Choiceี ละป็นบบสอบถามค าถามปลายปຂด  

สวนทีไ  2 บบสอบถามขຌอมูลกีไยวกับการปຂดรับสืไอฟซบุຍกละฆษณา฿นฟซบุຍก
บบสอบถามกีไยวกับการปຂดรับสืไอฟซบุຍกละฆษณา฿นฟซบุຍก ทีไประกอบดຌวย ชวงวลา ความถีไ฿น
การปຂดรับ ดຌานการสวงหาขຌอมูล ดຌานการปຂดรับขຌอมูล ละดຌานการปຂดรับประสบการณ์ ดย฿ชຌ
การวัดระดับความส าคัญบบมาตราสวนประมาณคา ิLikert Rating Scaleี บงออกป็น 5 ระดับ 
ดยก าหนดระดับคะนนการวัดบบอันตรภาคชัๅน ิInterval Scaleี 

สวนทีไ 3 ค าถามกีไยวกับการประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
฿นฟซบุຍก บบสอบถามกีไยวกับการประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
฿นฟซบุຍก ลักษณะของค าถามจะมีค าตอบ฿หຌลือกตอบ ฿ชຌมาตรวัด฿นการวัดระดับความส าคัญบบ
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มาตราสวนประมาณคา ิLikert Rating Scaleี บงออกป็น 5 ระดับ ดยก าหนดระดับคะนนการ
วัดบบอันตรภาคชัๅน ิInterval Scaleี 

สวนทีไ 4 ค าถามกีไยวกับการรูຌ ทาทันสืไอ บบสอบถามกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก บงเดຌป็น 4 ดຌานเดຌก 1. ดຌานการคิดวิคราะห์ 2. ดຌานพฤติกรรมการ
฿ชຌสืไอฟซบุຍก 3. ดຌานความสามารถ฿นการรูຌทาทันสืไอฟซบุຍก ละ 4. ดຌานคุณลักษณะของสืไอซชียล
มีดีย ดย฿ชຌมาตรวัด฿นการวัดระดับความส าคัญบบมาตราสวนประมาณคา ิLikert Rating Scaleี 
บงออกป็น 5 ระดับ ดยก าหนดระดับคะนนการวัดบบอันตรภาคชัๅน ิInterval Scaleี 

สวนทีไ 5 ค าถามกีไยวกับพฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละพฤติกรรมการปງองกันตัวจาก
ความสีไยงของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก บบสอบถามกีไยวกับพฤติกรรมการ
รับมือตอความสีไยงละพฤติกรรมการปງองกันตัวจากความสีไยงของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ฿นฟซบุຍก บงเดຌป็น 2 ขຌอหลัก เดຌก พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยง ละพฤติกรรมการ
ปງองกันตัวจากความสีไยง ดย฿ชຌมาตรวัด฿นการวัดระดับความส าคัญบบมาตราสวนประมาณคา 
ิLikert Rating Scaleี บงออกป็น 5 ระดับ ดยก าหนดระดับคะนนการวัดบบอันตรภาคชัๅน 
ิInterval Scaleี 

ผูຌวิจัยเดຌท าการทดสอบคุณภาพของครืไองมือดຌวยการน าบบสอบถามทีไเดຌเปทดสอบความ
ชืไอถือเดຌ ิReliabilityี ดยน าบบสอบถามเปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 40 คน จากนัๅนกใน าขຌอมูลทีไ
เดຌมาทดสอบความชืไอมัไน ดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ิCronbach’s Validityี 
ส าหรับบบสอบถามทีไมีการ฿หຌคะนนบบมาตราสวนประมินคา ดย฿ชຌปรกรมส ารใจรูป มืไอ
ทดสอบความนาชืไอเดຌคาอัลฟาตัๅงต 0.70 ขึๅนเป ถือวาขຌอค าถามนัๅนชืไอถือเดຌ จึงจะเดຌน าเปกใบ
รวบรวมขຌอมูลตอเป ิสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2546ี ซึไงจากการทดสอบบบสอบถาม฿นตละดຌาน 
พบวาคา Reliability สามารถสรุปเดຌดังนีๅ การปຂดรับสืไอฟซบุຍกละฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ฿นฟซบุຍก เดຌคาทากับ 0.88 การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
฿นฟซบุຍก เดຌคาทากับ 0.88 การรูຌทาทันสืไอสังคมฟซบุຍก เดຌคาทากับ 0.94 ละพฤติกรรมการ
รับมือละปງองกันตัวจากความสีไยงของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก เดຌคาทากับ 
0.74 

การวิคราะห์ขຌอมูลละการประมวลผลขຌอมูล ฿ชຌการวิคราะห์บบสถิติชิงพรรณา เดຌก คา
จ านวน ิFrequency) คารຌอยละ ิPercentage) คาฉลีไย ิMean) ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน 
ิStandard Deviation) ดยน าสนอ฿นรูปบบตารางประกอบการปลความชิงบรรยายพืไออธิบาย
ขຌอมูล ละการวิคราะห์ดย฿ชຌสถิติชิงอนุมาน ิInferential Statistics) พืไอหาคาความสัมพันธ์
ระหวางตัวปรอิสระกับตัวปรตาม ละ฿ชຌทดสอบสมมุติฐาน สถิติทีไ฿ชຌ฿นหาคาสัมประสิทธิ์บบพียร์
สัน ิPearson’s Product Moment Correlation Coefficientี พืไอทดสอบความสัมพันธ์ระหวาง
ตัวปร ละ฿ชຌ Multiple Regression บบ Stepwise 
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ผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยรืไอง ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือละปງองกันความสีไยงจาก

ฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก สรุปผลเดຌดังนีๅ 

กลุมตัวอยางทัๅงหมด ไเเ คน สวน฿หญป็นพศหญิง จ านวน ใเ้ คน ละพศชาย จ านวน 
้แ คน สวน฿หญมีอายุระหวาง โๆ-ใเ ปมากทีไสุด มีการศึกษา฿นระดับปริญญาตรี มากกวาครึไงหนึไง
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอกชน มีรายเดຌ แ5 ,เเแ-โ5,เเเ บาทมากทีไสุด ผูຌบริภคมีการ
ปຂดรับฟซบุຍกทุกวัน ฿นชวงวลา โเ.เแ-เแ.เเ น. ดยมีการ฿ชຌงานสืไอฟซบุຍกจ านวน แ-โ ชัไวมงละ
ใ-ไ ชัไวมงตอวัน  

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางพบวา การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก 
ภาพรวมอยู฿นระดับมาก ดยความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍกขຌอทีไมีคาฉลีไยสูงสุด คือ การ
ฆษณากินจริง ชน ครีมทาผิวขาวเดຌภาย฿น ใ วัน ดຌานการรูຌทาทันสืไอฟซบุຍก อยู฿นระดับมาก ดย
ดຌานทีไมีคาฉลีไยสูงสุดคือดຌานคุณลักษณะของสืไอซชียลมีดีย กลุมตัวอยางคิดวาสืไอสวน฿หญกิดจาก
การปรุงตงมาลຌว รองลงมาสืไอมีการหลอกลอ ท า฿หຌผูຌรับสืไอคลຌอยตามหลงผิด 

ดຌานพฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนฟซบุຍกอยู฿น
ระดับปานกลาง ดยสามารถรับมือกับความสีไยงจากฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนฟซบุຍกเดຌ 
นอกจากนัๅนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปງองกันตัวจากความสีไยงของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพบนฟซบุຍกอยู฿นระดับปานกลาง ดยจะตรวจดูละท าความขຌา฿จกับนยบายการกใบขຌอมูล
สวนบุคคลของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนฟซบุຍกกอนทีไจะกรอกขຌอมูล รองลงมารายงาน
ปัญหาฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนฟซบุຍกนัๅนเปยังศูนย์ชวยหลือวใบเซต์ฟซบุຍก 
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ตารางทีไ 1 สดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานทีไ 1 การปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกมคีวามสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับมือละการปງองกันตัวจากความสีไยง
ของฆษณาออนเลน ์

เมสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

สมมติฐานทีไ 2 การรูຌทาทันสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกมคีวามสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับมือละการปງองกันตัวจากความสีไยง
ของฆษณาออนเลน ์

สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

สมมติฐานทีไ 3 การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍกมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับมือละการปງองกันตัว
จากความสีไยงของฆษณาออนเลน์ 

สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

สมมติฐานทีไ 4 การปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกมคีวามสัมพันธ์กับการ
รูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก 

สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

สมมติฐานทีไ 5 การรูຌทาทันสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกมคีวามสัมพันธ์กับการ
ประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก 

สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

สมมติฐานทีไ ๆ การปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกมคีวามสัมพันธ์กับการ
ประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก 

เมสอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

สมมติฐานทีไ ็ การปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก การรูຌทาทันสืไอฆษณา
ออนเลน์฿นฟซบุຍกละการประมนิความสีไยงจาก
ฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรม
การรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยง
ฆษณาผลิตภณัฑส์ุขภาพ฿นฟซบุຍก 

สอดคลຌองกับสมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

 

ตารางทีไ 2 : สดงคาสถิติความถดถอยชิงพหุคูณของตัวปรอิสระทีไสามารถท านาย
พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก 

ึึมีนัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.05 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก .425 .056 .370 7.557 .000 

การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก .271 .040 .329 6.779 .000 

การปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก -.056 .027 -.080 -2.063 .040 

 R
2 = .412, R = .642c,  Adjusted R2= .407 



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ ใ (กันยายน – ธันวาคม โ5ๆแ) 24 

จากตารางทีไ 2 พบวา Model คาสัมประสิทธิ์ถดถอย฿นรูปคะนนดิบ ิStandardized 

Cofficientsี ส าหรับ การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก มีนัยส าคัญทางสถิติทีไ ิbeta = 
.ใ็เ,p < .เ5 ี  การประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก มีนัยส าคัญทางสถิติทีไ ิbeta 

= .ใโ้,p < .เ5 ี การปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก มีนัยส าคัญทางสถิติทีไ ิbeta = -.เ่เ,p < .เ5 ี 
ซึไงสามารถอธิบายเดຌวา การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก , การประมินความสีไยงจาก
ฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍกละการปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก สามารถท านายพฤติกรรมการรับมือ
ตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก ทัๅงนีๅ การปຂดรับสืไอ
ฆษณา฿นฟซบุຍก มีความสัมพันธ์ชิงผกผันกับพฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจาก
ความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ เ.เ5  ดยตัวปรทัๅงหมด
รวมกันสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก เดຌรຌอยละ 41.2 ซึไงมีคา R2 = 0.412 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

ดຌานการรูຌทาทันสืไอฟซบุຍก กลุมตัวอยางมีทักษะการรูຌทาทันสืไออยู฿นระดับมาก ดยดຌานทีไมี
คาฉลีไยสูงสุดคือดຌานคุณลักษณะของสืไอซชียลมีดีย คาฉลีไยขຌอทีไมากทีไสุด คือ สืไอสวน฿หญกิดจาก
การปรุงตงมาลຌว รองลงมาคือสืไอมีการหลอกลอ ท า฿หຌผูຌรับสืไอคลຌอยตามหลงผิด สอดคลຌองกับ นิฤ
มล หิรัญวิจิตรภรณ์ ิโ55่ี เดຌศึกษารืไองทัศนคติการรูຌทาทันสืไอ ละพฤติกรรมการหลีกลีไยงฆษณา 
ผลการวิจัยพบวา การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์ของผูຌบริภคนัๅนอยู฿นกณฑ์ทีไดี พราะผูຌบริภคมี
การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นระดับมาก คือมีความสามารถ฿นการยกยะนืๅอหาฆษณา
ออนเลน์เดຌ ดยสวนมากผูຌบริภคมีนวนຌมทีไจะเมชืไอ฿นฆษณาออนเลน์ ละสามารถตระหนักถึงขຌอ
ตกตางระหวางการฆษณาละความป็นจริงของผลิตภัณฑ์  

ดຌานการประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก กลุมตัวอยางมีภาพรวมอยู฿น
ระดับมาก ดยความสีไยงจากฆษณาออนเลน์บนฟซบุຍกขຌอทีไมีคาฉลีไยสูงสุดคือการฆษณากินจริง 
ชน ครีมทาผิวขาวเดຌภาย฿น ใ วัน รองลงมาคือ ความสีไยงดຌานกายภาพ/ดຌานความปลอดภัย  ชน 
฿ชຌลຌวอาจกิดอาการพຌหรือกิดผลขຌางคียง สอดคลຌองกับ ภาณุวัฒน์ กองราชดຌาน ิโ55ไี เดຌวิจัย
รืไองการศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌครือขายสังคมออนเลน์ของวัยรุน฿นประทศเทย : กรณีศึกษา 
Facebook ฿นดຌานการรับรูຌถึงความสีไยง ิPerceived Riskี พบวาพฤติกรรมการ฿ชຌครือขายสังคมฟ
ซบุຍกดຌานการรับรูຌถึงความสีไยง ิPerceived Riskี ของกลุมตัวอยางดยรวมหในดຌวยดยทราบวา
ขຌอมูลทีไปຂดผย฿นฟซบุຍกจะเมปลอดภัย สวน฿หญหในดຌวย รຌอยละ ใโ.็5 คิดวามีความเมนนอน
หลายอยาง฿นการ฿ชຌฟซบุຍก สวน฿หญหในดຌวย รຌอยละ ใๆ.็5 ละเมยินดีนัดพบละพูดคุยกับบุคคล
อืไนทีไรูຌจักจากการ฿ชຌฟซบุຍก รຌอยละ โ้.โ5 ละสอดคลຌองกับ จินดารัตน์  บวรบริหาร ิโ5ไ่ี พบวา 
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กลุมตัวอยางประมินวาอินตอร์นใตมีความสีไยง฿นระดับมาก ละคิดวาภาพปຈปลือยป็นรืไองทีไมี
ความสีไยงมากทีไสุด รองลงมาคือดຌานภาษา ทัๅงนีๅ กระบวนการระบุความสีไยง การวิคราะห์ความสีไยง 
ละผลกระทบของตละปัจจัยสีไยง ขึๅนอยูกับทักษะละวิจารณญานของตละบุคคล อยางเรกใตาม 
ยังเมมีมาตรการทีไป็นสากล฿นการวัดวาขຌอมูล฿ดป็นขຌอมูลทีไดีมีประยชน์ ละขຌอมูล฿ดเมดี พราะต
ละสังคมตางกใมีมาตรฐานของตัวอง การตัดสินวานืๅอหา฿ดบนฟซบุຍกมีความสีไยงหรือเมขึๅนอยูกับ
บริบททางสังคมละวัฒนธรรมป็นส าคัญ 

ดຌานพฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละพฤติกรรมการปງองกันตัวจากความสีไยงของ
ฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงของ
ฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกอยู฿นระดับปานกลาง ดยสามารถรับมือกับความสีไยง
จากฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกเดຌ ละนຌอยทีไสุด คือ การกลัไนกรองนืๅอหาระดับผูຌ฿ชຌ 
คือ การกลัไนกรองทีไครืไองคอมพิวตอร์ของผูຌ฿ชຌ ตຌองมีการดาวน์หลดซอฟวร์กลัไนกรองนืๅอหาหรือ
ลือกมนูปຂดกัๅนฆษณา฿นถบครืไองมือฟซบุຍก นอกจากนัๅนกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปງองกันตัว
จากความสีไยงของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนฟซบุຍกอยู฿นระดับปานกลาง ดยจะตรวจดู
ละท าความขຌา฿จกับนยบายการกใบขຌอมูลสวนบุคคลของฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบน   
ฟซบุຍกกอนทีไจะกรอกขຌอมูลมากทีไสุด รองลงมาคือรายงานปัญหาฆษณาออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ
บนฟซบุຍกนัๅนเปยังศูนย์ชวยหลือวใบเซต์ฟซบุຍก  

สอดคลຌองกับ จินดารัตน์ บวรบริหาร ิโ5ไ่ี เดຌศึกษารืไองความรูຌทาทันสืไออินทอร์นใต 
การประมินความสีไยงละพฤติกรรมการปງองกันตัวองของนักรียนชัๅนมัธยมปลาย฿นขต
กรุงทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางคิดวาตนมีความสามารถ฿นการรับมือตอความสีไยง฿นระดับสูง 
ละคิดวาผูຌ฿ชຌทีไป็นยาวชนมีความสามารถ฿นการรับมือกับความสีไยง฿นระดับปานกลาง ทางดຌาน
ความสามารถปງองกันภัยจากความสีไยงบนอินทอร์นใต ผูຌตอบบบสอบถามคิดวาตัวผูຌ฿ชຌ ซึไงป็น
ยาวชนสามารถปງองกันภัยจากความสีไยงเดຌ฿นระดับปานกลาง สวนกระทรวงทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารมีความสามารถมากทีไสุด รองลงมาคือผูຌจัดท านืๅอหาบนอินทอร์นใต กลุมตัวอยางสวน
฿หญคิดวามาตรการทีไมีประสิทธิภาพมากทีไสุด คือ การกลัไนกรองนืๅอหา฿นระดับครือขาย ฿นขณะทีไ
การกลัไนกรองนืๅอหาระดับผูຌ฿ชຌป็นมาตรการทีไมีประสิทธิภาพนຌอยทีไสุด 

ผูຌวิจัยเดຌศึกษาปัจจัยทีไสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจาก
ความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก พบวา การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก การ
ประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์บนฟซบุຍก ละการปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍก ทัๅง ใ ปัจจัย
รวมกันสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงจากฆษณา
ออนเลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍกเดຌรຌอยละ ไแ.โ 

ดยฉพาะอยางยิไง ผลการวิจัยพบวา การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍกป็นปัจจัยทีไ
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงเดຌมากทีไสุดถึงรຌอย
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ละ ใใ.่ สอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอของ Christ, William G. & Potter, James 

W. ิแ้้่ี ทีไระบุวาความรูຌทาทันสืไอประกอบดຌวย ไ มิติ เดຌก มิติทางดຌานการรับรูຌ ิCognitive 

Dimensionี มิติทางดຌานอารมณ์ ิEmotionalี มิติทางดຌานสุนทรีย์ ิAesthetic Dimensionี มิติ
ทางดຌานจริยธรรม ิMoral Dimensionี สอดคลຌองกับ Tallim ิ2005ี กลาววาการรูຌทาทันสืไอ คือ
ความสามารถลือกละวิคราะห์สาร ซึไงป็นความสามารถ฿นการตัๅงค าถามอยางหมาะสมวามีอะเร
อยู฿นสารหรืออะเรอยูบืๅองหลังการผลิตสืไอ เดຌก งินทุน วัตถุประสงค์ คานิยมละจຌาของ พืไอ
ประมินปัจจัยหลานีๅมีอิทธิพลตอนืๅอหาอยางเร ละสอดคลຌองกับ อนงค์นาฏ รัศมีวียงชัย ิโ55ๆี ทีไ
อธิบายวา การรูຌทาทันสืไอ คือ ความสามารถหรือทักษะของผูຌรับสืไอ฿นการตีความหมายของสารทีไสง
จากสืไอสารมวลชนดຌวยการคิดพิคราะห์ถึงกระบวนการของสืไอสารมวลชนอยางมีหลักการ พืไอเม฿หຌ
ตกป็นหยืไอของสืไอ ดังนัๅนมืไอกลุมตัวอยางมีทักษะการรูຌทาทันสืไอมาก กใจะสงผลถึงประสิทธิภาพ฿น
พฤติกรรมการรับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿น ฟซบุຍก
มาก กลุมตัวอยางจะมีการคิดวิคราะห์ สังคราะห์ ประมิน ละตรวจสอบขຌอมูลละมีทักษะ฿นการ
รับมือตอความสีไยงละพฤติกรรมปງองกันตัวองมากขึๅนตามทักษะการรูຌทาทันสืไอ 

ผูຌวิจัยพบพิไมติมวา การรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍก รวมกันกับการประมินความ
สีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍกสามารถพยากรณ์เดຌ รຌอยละ ไเ นอกจากทีไบุคคลจะคิดวิคราะห์ 
สังคราะห์ ประมิน ละตรวจสอบขຌอมูลละท าความขຌา฿จซึไงป็นทักษะการรูຌทาทันสืไอลຌว บุคคล
ยังจ าป็นตຌองมีทักษะการประมินความสีไยงจากฆษณาออนเลน์฿นฟซบุຍกดຌานตางโ เดຌก ความ
สีไยงดຌานการท างานของสินคຌา ความสีไยงดຌานความป็นสวนตัว ความสีไยงดຌานการงิน ความสีไยง
ดຌานวลา ความสีไยงดຌานกายภาพ ความสีไยงดຌานจิตวิทยา ละความสีไยงดຌานสังคม หากกลุม
ตัวอยางมีความสามารถ฿นการประมินคาความสีไยง หรือหตุการณ์ทีไเมนนอนทีไอาจกิดขึๅนละมี
ทักษะการรูຌทาทันสืไอลຌว กใจะมีความสามารถรับมือละปງองกันตัวจากความสีไยงเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

อยางเรกใตาม ผูຌวิจัยพบวา ปัจจัยการปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกป็นปัจจัยทีไขຌามา฿นสมการ
รวมกันกับการรูຌทาทันสืไอละการประมินความสีไยง สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือละ
ปງองกันตัวจากความสีไยงเดຌชนกัน ตมีลักษณะบบผกผัน สอดคลຌองกับ พีระ จิรสภณละคณะ 
ิโ55้ี เดຌศึกษารืไองความรูຌทาทันสืไอสารยุคดิจิทัลกับบทบาท฿นการก าหนดนวทางปฏิรู ปการ
สืไอสาร฿นสังคมเทย ภาพรวมสวน฿หญพบวา฿นสืไอทวิตตอร์ ผูຌทีไมีการปຂดรับสืไอมาก มีระดับการรูຌทา
ทันสืไอนຌอยกวา นืไองจากสืไอทวิตตอร์ป็นสืไอออนเลน์ทีไมีผูຌ฿ชຌบริการจ านวนมาก ละมีการสดง
ความหในอยางรวดรใว ละพรกระจายตอเดຌอยางรวดรใว ดยยังเมมีการดูลละยากตอการ
ควบคุม ท า฿หຌมีนืๅอหาทีไลอหลมอยูจ านวนมาก มีการหลอกลอ ปลุกกระสหรือปลุกระดมอยูจ านวน
มาก฿นสืไอนีๅ มืไอผูຌบริภคปຂดรับสืไอทวิตตอร์มากยอมกิดการคลຌอยตามหรือหลงชืไอเดຌงาย ละท า฿หຌ
ความสามารถ฿นการรูຌทาทันสืไอนຌอยลง ละสอดคลຌองกับ นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ ิโ55่ี ศึกษาวิจัย 
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ทัศนคติ การรูຌทาทันสืไอ ละพฤติกรรมการหลีกลีไยงฆษณาออนเลน์ ผลวิจัยพบวา กลุมจนอร์
รชัไนอใกซ์ป็นกลุมทีไมีระดับการรูຌทาทันสืไอฆษณาออนเลน์฿นระดับมากทีไสุด นืไองจากกลุมจนอร์
รชัไนอใกซ์ป็นกลุมทีไมีพฤติกรรมการหลีกลีไยงฆษณาออนเลน์หรือเมปຂดรับฆษณามากทีไสุด   

ซึไงสามารถตีความเดຌวา ถึงมຌวาจะมีระดับการรูຌทาทันสืไอ การประมินความสีไยงจากสืไอ
ฆษณา฿น ฟซบุຍกระดับสูง ตถຌาบุคคลทีไปຂดรับสืไอฆษณา฿นฟซบุຍกระดับมาก จะมีพฤติกรรมการ
รับมือละปງองกันตัวจากความสีไยงเดຌนຌอยลง อธิบายเดຌวา ผูຌทีไมีการปຂดรับสืไอฆษณามาก อาจจะ
คลຌอยตามหรือหลงชืไอค าฆษณา ละท า฿หຌมีระดับการรูຌทาทันสืไอนຌอยลง ผูຌทีไปຂดรับสืไอฆษณามาก
จึงเมมีความสามารถหรือทักษะ฿นการตีความหมายของสารทีไสงจากสืไอสารมวลชน เมมีทักษะคิด
พิคราะห์ ท า฿หຌอาจจะตกป็นหยืไอของสืไอ มืไอการปຂดรับสืไอฆษณาขຌามาป็นปัจจัย฿นการพยากรณ์
รวมกันกับการประมินความสีไยงผลพยากรณ์จึงออกมา฿นลักษณะผกผัน 

 

ขຌอสนอนะ฿นการน าผลวิจัยเปประยุกต์฿ชຌ 
จากการทีไศึกษาความสัมพันธ์ละปัจจัยพยากรณ์ระหวางตัวปร ผูຌวิจัยจึงเดຌมีขຌอสนอนะทีไ

เดຌจากงานวิจัยนีๅคือ การจัดท าครงการรณรงค์พืไอสงสริมทักษะการรูຌทาทันสืไอฆษณาละพิไม
ทักษะความสามารถ฿นการรับมือละปງองกันตัวจากความสีไยง ประกอบดຌวย ใ สวน ดังนีๅ  

สวนทีไ แ สงสริมความรูຌทาทันสืไอ ฿หຌมีความตระหนักรูຌ฿นดຌานการรูຌทาทันสืไอ ผานขัๅนตอน
การปຂดรับสืไอ การวิคราะห์สืไอ การขຌา฿จสืไอ การประมินคา ละการ฿ชຌสืไอ฿หຌกิดประยชน์ รวมถึง
การสรຌางสรรค์สืไอ สามารถผลิตสืไอทีไปลอดภัยละสรຌางสรรค์เดຌ ดยจัด฿หຌมีการอบรมผูຌ ทีไมีสวน
กีไยวขຌองกับการสรຌางการรียนรูຌทาทันสืไอ ครูผูຌสอน ดใกละยาวชนทัไวเป กระทรวงศึกษาธิการควร
ก าหนดนยบายละสนับสนุน฿หຌมีการจัดการรียนรูຌทาทันสืไอ฿นสถานศึกษาป็นวิชาบังคับ นืไองจาก
ป็นทักษะชีวิตทีไมีความส าคัญอยางยิไง฿นการรียนรูຌ ละควร฿หຌความส าคัญกับการฝຄกอบรมครู 
ิTraining for Trainersี ฿หຌสามารถจัดกระบวนการรียนรูຌทาทันสืไอเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ดย
สามารถบูรณาการผลการศึกษาขຌากับนืๅอหาวิชาตางโเดຌ  

สวนทีไ โ สงสริมทักษะดຌานการประมินความสีไยงจากสืไอฆษณาทัๅง ๆ ดຌาน เดຌก    

แี ความสีไยงดຌานการท างานของสินคຌา ิPerformance Riskี ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถ
วิคราะห์ความสีไยงดຌานการท างานของสินคຌา ชน ความป็นเปเดຌกีไยวกับสินคຌาทีไจะกิดการช ารุด
ละเมป็นเปตามทีไออกบบ หรือซืๅอเปลຌวสามารถ฿ชຌประยชน์เดຌจริงหรือปลา 

โี ความสีไยงดຌานการงิน ิFinancial Riskี ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถวิคราะห์ ความสีไยงดຌาน
การงินเดຌ ชน การวิคราะห์ความคุຌมคาของปรมชัไนสินคຌา ละการค านวณคาบ ารุงรักษาหลังซืๅอ
สินคຌา 
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ใี ความสีไยงดຌานอกาสละวลา ิOpportunity/Time Riskี ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถ
วิคราะห์ความสีไยงดຌานอกาสละวลา ชน การวิคราะห์วลาระยะ฿นการตัดสิน฿จซืๅอสินคຌา วลา
รียนรูຌวิธีการ฿ชຌ หรือวลา฿นการปลีไยนสินคຌา฿หมมืไอสินคຌานัๅนเมป็นเปตามทีไคาดหวังเวຌ 

ไี ความสีไยงดຌานความปลอดภัย ิSafety or Physical Riskี ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถ
วิคราะห์ความสีไยงดຌานความปลอดภัย ชน  วิคราะห์เดຌวามืไอกรอกขຌอมูลสวนบุคคลเป จะเมถูก
น าเป฿ชຌอบอຌางพืไอฆษณา หรือวิคราะห์เดຌมืไอวา฿ชຌสินคຌาลຌวจะกิดอาการพຌหรือกิดผลขຌางคียง
หรือเม 

5ี ความสีไยงดຌานสังคม ิSocial Riskี ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถวิคราะห์ความสีไยงดຌานสังคม 
ชน วิคราะห์เดຌวามืไอซืๅอสินคຌามา฿ชຌจะเดຌรับการยอมรับ เมรูຌสึกสูญสียสถานะ฿นกลุมสังคมนืไองจาก
การซืๅอสินคຌาหรือรับบริการ  

ๆี ความสีไยงดຌานจิตวิทยา ิPsychological Riskี ท า฿หຌผูຌบริภคสามารถวิคราะห์ความ
สีไยงดຌานจิตวิทยา ชน สามารถวิคราะห์เดຌวา฿ชຌสินคຌานีๅหมาะกับต าหนงหนຌาทีไหรือสถานะของตน 
มืไอ฿ชຌลຌวจะเมรูຌสึกกลัว สียความมัไน฿จหรือสียบุคลิก 

นืไองจากป็นทักษะหลานีๅ ป็นทักษะทีไตຌองมีรวมกันกับการรูຌทาทันสืไอฆษณา พืไอป็น
กราะพิไมความสามารถ฿นการรับมือละปງองกันตัวจากความสีไยงเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 

สวนทีไ ใ รณรงค์฿หຌผูຌบริภค หลีกลีไยงการปຂดรับสืไอฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นฟซบุຍก  
พราะนืไองจากมืไอผูຌบริภคทีไมีการปຂดรับสืไอฆษณามาก ระดับการรูຌทาทันสืไอของผูຌบริภคจะ
นຌอยลง ท า฿หຌอาจจะตกป็นหยืไอของสืไอฆษณา เมสามารถประมินความสีไยงจากสืไอ ซึไงสงผลเปยัง
พฤติกรรมการรับมือละปງองกันตัวจากความสีไยงของผูຌบริภค  

สวนทีไ ไ สงสริม฿หຌผูຌผลิตสืไอฆษณา มีความรับผิดชอบตอสังคม ผลิตสืไอชิงสรຌางสรรค์ ละ
มีจรรยาบรรณ฿นการผลิตสืไอฆษณา ละกลุมผูຌผลิตสืไอ ควรมีมาตรการส าคัญ฿นการปลูกฝังทัศนคติทีไ
ดี ฿นการสรຌางสรรค์ละผลิตสืไอ สริมสรຌางละพัฒนา฿หຌสังคม  

 

ขຌอสนอนะพืไอการวิจัยครัๅงตอเป 

แี ควรท าการศึกษาวิจัย฿นชิงคุณภาพ ชน จากการสัมภาษณ์หรือการสนทนา ละน าผลทีไ
เดຌมาวิคราะห์ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไจาะลึกมากยิไงขึๅน ซึไงสามารถน าขຌอมูลนัๅนมา฿ชຌ฿นการสริมสรຌางการ
รับมือตอความสีไยงละปງองกันตัวจากความสีไยงฆษณาเดຌครอบคลุมมากขึๅน 

2ี ควรท าการศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมการรับมือละปງองกันตัวจากความสีไยง฿น
ดຌานอืไนโ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยรืไอง พฤติกรรมการปຂดรับละการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ป็นการ
วิจัยชิงปริมาณ ดย฿ชຌบบสอบถามป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจากกลุมตัวอยางทีไมี
ศักยภาพละป็นกลุมปງาหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีอายุตัๅงต 20 ปขึๅน
เป ละมีพฤติกรรม฿นการปຂดรับขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 400 คน ละวิคราะห์
ขຌอมูลพืไออธิบายลักษณะทางประชากร ปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรม พฤติกรรมการปຂดรับขาวสาร 
พฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอ ละพฤติกรรมการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พืไอ฿ชຌป็นนวทาง
฿หຌองค์กรธุรกิจน าเปพัฒนาการสืไอสารละขຌา฿จ฿นกระบวนการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ผูຌบริภค ซึไงสามารถสรุปผลการวิคราะห์เดຌดังนีๅ 

กลุมตัวอยางรຌอยละ 83.5 คย฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นรอบ 1 ดือนทีไผานมา ฉลีไยมีการซืๅอ 
1.68 ครัๅง/ดือน ดยมีปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับการสวงหาขຌอมูลขาวสาร คือ ปัจจัยดຌานสิไงจูง฿จ฿น
การซืๅอ ิความตຌองการ 5 ระดับของมาสลว์ี ละปัจจัยดຌานสิไงกระตุຌนทางการตลาดทีไจะขຌามาป็น
ตัวก าหนด฿นการสวงหาขຌอมูลขาวสารพืไอตอบสนองตอการตระหนักถึงความตຌองการของตน
กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตปัจจัยดຌานประสบการณ์฿นอดีตของผูຌบริภคเมเดຌมีผลตอการสวงหา
ขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความตຌองการดຌานความรักละความป็น จຌาของมี
ความสัมพันธ์ทีไสูงกวาดຌานอืไนโ ป็นความสัมพันธ์ชิงบวก ทีไสงผลตอความถีไของการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สวนสิไงกระตุຌนทางการตลาดทีไป็นปัจจัยภายนอก฿นการสวงหา
ขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับขຌอมูลขาวสาร ละหลังจากทีไเดຌมีการ
สวงหาขຌอมูลลຌวจะพบวา พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสัมพันธ์
ตอการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดยกลุมตัวอยางทีไมีการปຂดรับสืไอจะมีการพฤติกรรม฿นการ
ตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดยผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไซืๅอมากทีไสุด คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพกีไยวกับ
อาหาร รองลงมาคือผลิตภัณฑ์สุขภาพกีไยวกับอาหารสริม ละผลิตภัณฑ์สุขภาพกีไยวกับยา 
ตามล าดับ  ล าดับตอนตอเปคือขัๅนตอนหลังการซืๅอ จะพบวา กลุมตัวอยางทีไมีการซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์

                                                                        

5 นักศึกษาปริญญาท หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขา การจัดการการสืไอสารองค์กร 

คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
6 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สุขภาพจะมีพฤติกรรมการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไมากกวาผูຌทีไเมเดຌซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ละพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอละบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตางมีความสัมพันธ์ตอ
กัน รวมทัๅงพฤติกรรมการปຂดรับขาวสารกใมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพดຌวย     

ค าส าคัญ: การตัดสิน฿จซืๅอุ การบอกตอุ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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Abstract  
The research talk about Media exposure behaviors and word of mouth of 

health products. It is Quantitative research.  Questionnaire was used as a tool to 

collect data from potential and target populations of health products in Bangkok 

over the age of 2เ years and had exposure to 400 people and analyze data to 

describe demographics. Factors Affecting Behavior Exposure behavior Decision making 

and behavioral information about health products. To use as a guide for business 

organizations to develop communication and understanding in the decision-making 

process of consumer health products. The sample consisted of people who used to 

have health products in the past a month, 83.5%. The average purchase price was 

1.68 times per month.  Consumer’s past experiences Factors, Consumer’s motives 
factors ิMaslow’s hierarchy of needsี and the marketing stimulus factor. This will 

determine the need for information in order to respond to the awareness of their 

needs regarding health products. It was found that consumer’s past experience 

factors did not correlate with exposure to health information. Belongingness and 

love needs are the highest demands that affect the frequency of exposure to health 

information. Marketing stimulus as an external factor in seeking information about 

health products, it is another factor that correlates with information exposure and 

after that, it will be found. Exposure behavior of health products was correlated with 

the decision to purchase health products. The sample of media exposure had 

behavioral decision to purchase health products after media exposure. The most 

purchased health products are food products. Minor, food products after the 

consumer has evaluated the options and decided to buy the health products in 

stages. The next step is after the purchase. It was found that the samples who 

purchased or used health products had more informed behavior about health 

products than those who did not purchase health products and the behavior of 

buying and selling about health products is interrelated. Exposure behaviors also 

correlated with the behavior of informants about health products. 

Keyword: Buying Decision Making, Word of Mouth, Health Product   
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ทีไมาละความส าคัญ 

นืไองจากสภาวะปัจจุบันมีการขงขันของธุรกิจกีไยวกับการคຌาปลีก ละธุรกิจสตาร์อัพ ตาม
ทิศทางนยบายการบริการประทศ Thailand 4.0 ป็นทิศทางการบริหารงานปรับปลีไยนครงสรຌาง
ทางศรษฐกิจเปสู Value - based Economy” หรือ ศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม” นัไน
คือ฿นปัจจุบันรายังคงยึดติดกับมดล ศรษฐกิจบบ ท ามาก เดຌนຌอย” จึงตຌองมีการปรับปลีไยน฿หຌ
ป็น ท านຌอย เดຌมาก” นัไนคือการขับคลืไอน฿หຌกิดการปลีไยนปลงอยางนຌอย 3 มิติส าคัญคือ 1. 
ปลีไยนจากการผลิตสินคຌา ภคภัณฑ์” เปสูสินคຌาชิง นวัตกรรม” 2. ปลีไยนจากการขับคลืไอน
ประทศดຌวยภาคอุตสาหกรรม เปสูการขับคลืไอนดຌวยทคนลยี ความคิดสรຌางสรรค์ ละนวัตกรรม 
ละ 3. ปลีไยนจากการนຌนภาคการกษตรผลิตสินคຌา เปสูการนຌนภาคบริการมากขึๅน  

การพัฒนาประทศเทย ตามนยบายหรือทิศทางการพัฒนาประทศดังกลาว จะท า฿หຌมีการ
จริญติบตอยางรวดรใว ประกอบกับทิศทางของการพัฒนาประทศกຌาวขຌาเปสูการป็นมืองหง
สินคຌา ละนวัตกรรมสมัย฿หม ละความคิดสรຌางสรรค์ ตามทิศทางการพัฒนาประทศตามนยบาย
ประทศเทย 4.0 รัฐบาลนัๅนจะนຌนทีไการพัฒนาละการสงสริมการสรຌางศรษฐกิจดຌวยกลุมธุรกิจ
สตาร์อัพ ฿นกลุม 5 ดຌานของการพัฒนาประทศ ดยหนึไง฿นนัๅนจะมี฿นดຌานของการสงสริมทีไกอ฿หຌกิด
ธุรกิจละการบริการทีไจะสงผลตอการปลีไยนปลงสังคมมืองละเลฟ์สเตล์ของผูຌบริภค฿หຌกกลุม
ธุรกิจละการบริการ 6 กลุมหลัก คือ 1. อาหาร 2. บันทิง 3. ทองทีไยว 4. สุขภาพ/ความปลอดภัย 
5. สินคຌาทีไสงผลตอความสบาย฿จ/ผอนคลายละอ านวยความสะดวก 6. สินคຌาทีไชืไอมตอกับ
ทคนลยีหรือสินคຌานวัตกรรม ิASTV ผูຌจัดการรายวันุ 2558ี ซึไงจากกลุมธุรกิจละบริการทัๅง 6 ทีไ
กลาวมากนัๅนราจะหในวา กลุมสินคຌาละบริการทางดຌานสุขภาพละความปลอดภัย มีการติ บต
อยางตอนืไองละสูงขึๅนอันนืไองมาจากสาหตุของกระสการ฿ส฿นสุขภาพละความตຌองการการมี
รูปรางทีไดีของผูຌบริภคดย฿หຌอาหารมาสรຌางสมดุลทีไมีประยชน์ตอรางกายละผนวกกับรงผลักดัน
จากนยบายของรัฐบาลเทยลนด์ 4.0 จึงป็นรงกระตุຌนทีไท า฿หຌผูຌประกอบการผลิตสินคຌาพืไอสุขภาพ
ทีไตอบสนองเลฟ์สเตล์สมัย฿หมออกสูตลาดมากขึๅน สะทຌอนผานมูลคาตลาดอาหารพืไอสุขภาพของเทย
฿นป 2558 ทีไมีมูลคาประมาณ 170,000 ลຌานบาท ขยายตัวพิไมขึๅนรຌอยละ 42.5 จากป 2553 ทีไมี
มูลคาประมาณ 119,311 ลຌานบาท ิศูนย์วิจัยกสิกรเทยุ 2560ี  

นวนຌมของผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นเทยจะยังคงติบตตอเป ดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก      
ทรนด์การดูลหวง฿ยสุขภาพ ซึไงป็นพฤติกรรมทีไราหในเดຌดนชัด฿นกลุมผูຌบริภค฿นตละชวงวัย 
หรือความส าคัญของการดูลสริมภาพลักษณ์ของตนองทัๅงรูปรางละหนຌาตา฿หຌดูดีละป็นทีไ
ประทับ฿จกคนรอบขຌางละจ านวนประชากรของประทศทีไมีการกຌาวขຌาเปสูประทศทีไป็นสังคม
สูงอายุ ดยคาดวา฿นอีก 10 ปขຌางหนຌาจ านวนผูຌสูงอายุจะพิไมป็น 2 ทา ทีไจะสงผล฿หຌผูຌบริภคหันมา
สน฿จดูลสุขภาพของตนองมากขึๅน  
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ขຌอมูลจากประชาชาติธุรกิจออนเลน์ ิ2560ี รายงานผานการส ารวจของอีเอซีพบวา กวารຌอย
ละ 70 – 80 % ของผูຌบริภคป็นกลุมทีไมีอายุระหวาง 20 – 60 ป ละ 30 % ของกลุมผูຌสูงอายุ ิอายุ
ตัๅงต 60 ปขึๅนเปี มีความตຌองการ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์ดຌานความงามมากขึๅน ละนอกจากนีๅ฿นกลุม
ของความตຌองการกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกใมีนวนຌม฿นการติบตอยางตอนืไอง ดยฉพาะกลุม
วิตามิน ละอาหารสริมตางโ กวาราว 50 % คือ ผูຌบริภคริไมสน฿จรับประทานอาหารสริมตัๅงต
อายุยังนຌอย ดยสัดสวน฿นกลุมทีไมีอายุ 20-40 ป ซึไง฿กลຌคียงกับกลุมทีไมีอายุ 41- 60 ป จึงท า฿หຌผูຌวิจัย
มองหในกลุมปງาหมายทีไมีศักยภาพ฿นการบริภคผลิตภัณฑ์สุขภาพละอาหารสริมดังกลาว ทีไมี
พฤติกรรมตอการปຂดรับขาวสาร การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ละการบอกตอกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไจะน ามาศึกษา  

ปัจจัยหนึไงทีไสงผลตอการบริภคของผูຌบริภค฿นยุคปัจจุบันคือ พฤติกรรมของผูຌบริภคทีไ
ปลีไยนเป฿นการกຌาวขຌาเปสูสังคมของผูຌทีไรักสุขภาพ ตຌองการการทานอาหารทีไสงผลตอรูปราง ละ
สุขภาพทีไดี รวมถึงสภาวะของคนสูงวัยมากขึๅน ดยกระสการดูลละหวง฿ยสุขภาพ ละความ
ปลอดภัยของผูຌบริภคทีไมีมากขึๅนตามเปดຌวยอยางตอนืไอง ซึไงสงผลท า฿หຌกิดพฤติกรรมการบริภค฿น
ยุคปัจจุบันทีไมีการปรับปลีไยนเปตามยุคสมัยละสภาพการณ์ ดังนัๅนนักการตลาดจึงตຌองมีการปรับตัว
ละปรับรูปบบของธุรกิจละการบริการ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลงเป 

ซึไงจะหในวาการฆษณาละการสืไอสารการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นปัจจุบันนีๅมี
คอนขຌางสูง ดยฉพาะอยางยิไงการฆษณาทีไ฿ชຌงบประมาณสูงถึง 30,000 ลຌานบาท/ป  ิส านักงาน
คณะกรรมการอาหารละยาุ 2560ี ละ฿นขณะดียวกันรูปบบการสืไอสาร฿นยุคปัจจุบันเดຌมีการ
ปลีไยนปลงละการพัฒนาอยูตลอดวลา ซึไงป็นผลมาจากทคนลยีการสืไอสารทีไมีการพัฒนาพืไอ
กຌาว฿หຌทันกับความตຌองการของผูຌบริภค การสืไอสารบบบอกตอป็นสิไงทีไกิดขึๅนซึไงมีผลมาจาก
ประสบการณ์ของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์ละการบริการทีไเดຌรับผาน อารมณ์ ความตຌองการ ตรา
สินคຌา ดຌวยทคนลยีการสืไอสารทีไสามารถตຌตอบกันเดຌ฿นรูปบบของสืไอสังคม จึงท า฿หຌพฤติกรรม
การบอกตอบบดัๅงดิม มีการปลีไยนปลงเปดยมีอิทธิพลละบทบาทตอ       ทิศทางการด านิน
ธุรกิจ พืไอ฿หຌสามารถทีไจะตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภคเดຌทันทวงที ละดຌวยพลังของการ
สืไอสารบบบอกตอจึงถูกน ามา฿ชຌ฿นการสืไอสารขององค์กรตางโ มากมาย฿นฐานะป็นครืไองมือหนึไงทีไ
จะสามารถสรຌางการรับรูຌ฿นตราสินคຌาละบริการ รวมทัๅงการพิไมยอดขายละก าเร฿หຌกองค์กรธุรกิจ  

ดยรูปบบการสืไอสารดังกลาวป็นสิไงกระตุຌนทางการตลาดทีไนักการตลาดกระตุຌนพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับสิไงจูง฿จของผูຌบริภคพืไอ฿หຌกิดพฤติกรรมการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันจะสงผล
ตอพฤติกรรมการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตอเปหลังจากทีไเดຌมีการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพลຌว   

จากปัจจัยดังกลาวขຌางตຌนจึงน ามาสูการศึกษา พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารละการบอกตอ
กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พฤติกรรมการปຂดรับสืไอ
ละนืๅอหากีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ละ การบอกตอกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
พฤติกรรมการปຂดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

3.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการปຂดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการ
ตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

4.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการปຂดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการบอก
ตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

5.พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการบอกตอกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัๅงนีๅป็นการศึกษาวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี บบส ารวจ 

ประชากรละกลุมตัวอยาง  
ประชากรทีไศึกษา฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ คือ ประชากรทัไวเปทีไมีศักยภาพละป็นกลุมปງาหมาย

ของผลิตภัณฑ์พืไอสุขภาพ฿นขตพืๅนทีไกรุงทพมหานครทีไมีชวงอายุตัๅงต 20 ปขึๅนเปทีไมีการปຂดรับ
ขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 400 คน 

ครืไองมือทีไ฿นการวิจัย  
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นครัๅงนีๅ คือ บบสอบถาม ิQuestionnaireี ทีไ฿หຌ

กลุมตัวอยางกรอกขຌอมูลดຌวยตนอง ิSelf-Administered Questionnaireี ซึไงมีการบง
บบสอบถามออกป็น 5 สวน ดยครอบคลุมตัวปรทีไผูຌวิจัยจะศึกษา คือ ลักษณะทางประชากร 
ปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พฤติกรรมการปຂดรับสืไอละนืๅอหากีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ละ การบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การทดสอบครืไองมือวิจัย 

 ผูຌวิจัยทดสอบหาคุณภาพของครืไองมือดยท าการทดสอบความทีไยงตรง ิValidityี ละ
ความชืไอมัไน ิReliabilityี ดย฿ชຌสูตรสัมประสิทธิ์บบอัลฟา ิAlpha Coefficientี ของครอนบาค 
ิCronbachี ดยเดຌคาสัมประสิทธ์บบอัลฟา ทากับ 0.70 ขึๅนเปทุกขຌอ  
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การวิคราะห์ขຌอมูล 

มืไอเดຌขຌอมูลทีไครบลຌว ผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌสถิติ฿นการวิคราะห์ขຌอมูล ดังนีๅ   

 1. สถิติชิงพรรณนา ิDescriptive Statisticsี ป็นการหาคาสถิติดยการหาคาความถีไ 
ิFrequenciesี รຌอยละ ิPercentageี คาฉลีไย ิMeanี ละคาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard 

Deviationี  

 2. สถิติชิงอนุมาน ิ Inferential Statisticsี พืไอ฿ชຌวิคราะห์ละทดสอบสมมติฐาน 
ิHypothesis Testingี ของตัวปร ดย฿ชຌ t-test Independent พืไอทดสอบสมมติฐานดย
ก าหนดคานัยส าคัญทางสถิติทีไระดับ 0.001 ละ 0.05 ละการหาความสัมพันธ์ดยคา Chi - Square 

ละสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บบพียร์สันปรดักท์ มมนท์ ิPerson’s Product Moment 
Correlation Coefficientี พืไอดูลักษณะความสัมพันธ์ของ 2 ตัวปร ดยก าหนดคานัยส าคัญทาง
สถิติทีไระดับ 0.001 ละ 0.05 

 

ผลการวิจัยละอภิปรายผลการวิจัย 

ผูຌวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาละอภิปรายผลเดຌ ดังนีๅ 

1. พืไอศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พฤติกรรมการปิดรับ
สืไอละนืๅอหากีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ละ การบอกตอ
กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผูຌวิจัยบงออกป็น 
3 ปัจจัย คือ ประสบการณ์฿นอดีตของผูຌบริภค สิไงจูง฿จ฿นการซืๅอ ละสิไงกระตุຌนทางการตลาด พบวา  

ผูຌบริภคผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบ 1 ดือนทีไผานมามีพฤติกรรม฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพฉลีไย
ทีไ 1.68 ครัๅง/ดือน  ละมืไอพิจารณารายละอียดลงเปจะพบวา ผูຌบริภคมีพฤติกรรม฿นการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ 1 ครัๅง/ดือน ถือวาป็นกลุมทีไมีขนาด฿หญทีไสุด฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ละ
ขณะดียวกันการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพตละครัๅง จ านวนฉลีไยทีไ 2.17 ชิๅน/ครัๅง ซึไงถือวาป็นคาปริมาณ
การซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไมากกวาคนสวน฿หญทีไมีพฤติกรรมการซืๅอทีไ 1 ชิๅน/ครัๅง  สิไงหลานีๅป็นผล
มาจากการรับรูຌถึงความตຌองการภาย฿นสวนบุคคลทีไกิดจากการกระตุຌนภาย฿น ิ Internal Stimuliี 
ดยบุคคลจะกิดการรียนรูຌกับวิธีการจัดการกับสิไงกระตุຌนจากประสบการณ์฿นอดีตวาควรทีไจะมีการ
ตอบสนองตอสิไงกระตุຌนนัๅนอยางเร ฿นลักษณะทีไมีความตกตางกันออกเปตละบุคคล นืไองจากวาต
ละคนนัๅนมีลักษณะของผูຌบริภค หรือทัศนคติทีไมีตอตราสินคຌาละคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพต
ละชิๅนทีไตกตางกันออกเปตามรูปบบการด ารงชีวิต ละบุคลิกภาพจึงท า฿หຌมีพฤติกรรมการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไตกตางกันออกเปดຌวย  
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สิไงจูง฿จ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึงสิไงจูง฿จภาย฿นตัวผูຌบริภค ผลการวิจัยพบวา 
ผูຌบริภคมีรงกระตุຌน฿นการซืๅอหรือการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นระดับมาก นืไองจากวาผลิตภัณฑ์
สุขภาพนัๅนป็นผลิตภัณฑ์ทีไสามารถตอบสนองตอความตຌองการของผูຌบริภคเดຌ฿นหลายดຌานดยฉพาะ
ผูຌบริภคทีไปลีไยนเป฿นการกຌาวขຌาเปสูสังคมของผูຌทีไรักสุขภาพ ตຌองการทานอาหารทีไสงผลตอรูปราง 
ละสุขภาพทีไดี รวมถึงสภาวะของคนสูงวัยมากขึๅน ดยสิไงหลานีๅป็นตัวก าหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ผูຌบริภค฿นการซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ มืไอพิจารณาความตຌองการทีไป็นสิไงจูง฿จ฿นการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์จะพบวา ผูຌบริภคมีการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพพืไอความตຌองการท า฿หຌรางกายขใงรงเม
จใบปຆวยมากทีไสุด มืไอพิจารณาจากหตุละผลจะพบวาความตຌองการหลานีๅป็นความตຌองการ
พืๅนฐานของมนุษย์ทีไจะป็นรงผลักดัน฿หຌสดงพฤติกรรมตอบสนองความตຌองการเปสูปງาหมายนัๅนโ 
ซึไงสอดคลຌองกับการศึกษาของมาสลว์ อຌางจาก มุกดา ศรียงค์ละคณะ ิ2561ี รืไองล าดับขัๅนความ
ตຌองการของมาสลว์ ทีไกลาววา ถຌาบุคคลตละคนมีความตຌองการทีไระดับตางกันจะท า฿หຌกิดรงจูง฿จ
ทีไตกตางกันออกเปดຌวย ดยความตຌองการขัๅนพืๅนฐาน ิBasic Needsี มีความสอดคลຌองกับ
พฤติกรรมของผูຌบริภค฿นสดงพฤติกรรมการลือกซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ความตຌองการทาง
รายกาย ิPhysiological Needsี ป็นความตຌองการขัๅนพืๅนฐานพืไอตอบสนองตอความตຌองการความ
อยูรอดของคนราพืไอ฿หຌสามารถด ารงอยูเดຌ อันป็นความตຌองการทางสรีระ เดຌก ตຌองการนๅ า อาหาร 
อากาศ ละอุณหภูมิทีไหมาะสมตอรางกาย ป็นตຌน จึงท า฿หຌคนราสาะสวงหาอาการทัๅง฿นนวทาง
ทีไหมาะสมละ฿นทางมิชอบ  

สิไงกระตุຌนทางการตลาด ผูຌบริภคมีความสน฿จ฿นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสิไงกระตุຌนทางการ
ตลาด฿นระดับมาก ดยสิไงกระตุຌนหลานีๅคือสวนผสมทางการตลาด ิMarketing Mixี พบวากลุม
ผูຌบริภค฿หຌความส าคัญกับความสด฿หมของผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงสุด ละรองลงมาคือ คุณคาทาง
ภชนาการละราคาผลิตภัณฑ์ทีไมีความคุຌมคากับสิไงทีไเดຌรับ สดง฿หຌหในวาสิไงกระตุຌนทางการตลาดทีไมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมกใคือ ผลิตภัณฑ์ ละราคา ซึไงสอดคลຌองกับนวคิด รืไองสิไงกระตุຌนภายนอก 
ิExternal Needsี อຌางจากสริมยศ ธรรมรักษ์ละคณะ ิ2550ี  กลาววา พืไอ฿หຌผูຌบริภคกิดความ
ตຌองการ฿นผลิตภัณฑ์ ละสิไงกระตุຌนหลานีๅป็นหตุจูง฿จ฿หຌกิดการซืๅอสินคຌา ิBuying Motiveี ซึไง
ประกอบเปดຌวยดຌานผลิตภัณฑ์ ิProductี ดຌานราคา ิPlaceี ดຌานการจัดการชองทางการจัดจ าหนาย 
ิDistribution หรือ Placeี ดຌานการสงสริมการตลาด ิPromotionี ละมีความสอดคลຌองกับ
ทิศทางละนวนຌมของทรนด์การบริภค฿นป โเแ่ ิคมชัดลึกุ 2560ี พบวาทิศทางของการทาน
อาหารพืไอสุขภาพละความงาม ดยนิยมทานอาหารสด฿หมจากธรรมชาติ ละมีอัตราการติบตกวา 
ๆ - ็ %  ดยทรนด์ทีไกิดขึๅน คือ ผูຌบริภคตຌองการผลิตภัณฑ์ทีไสด฿หมมาจากธรรมชาติเมปรุงตง 
รวมทัๅงการลือกอาหารทีไมีคุณคาทางภชนาการ ละ฿หຌพลังงานตใมทีไทนอาหารเขมันตไ า ละยัง
สอดคลຌองกับผลการศึกษาของชัญญา ชีนิมิต ิ2559ี กลาวคือ ปัจจัยการลือกซืๅอผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์กนิค จะประกอบเปดຌวยผลิตภัณฑ์ ราคา สถานทีไ ละสงสริมการขายทีไขຌามาป็นตัวกระตุຌน฿หຌ
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ผูຌบริภคกิดพฤติกรรมตัดสิน฿จซืๅอสินคຌาอาหารพืไอสุขภาพทีไเมมีสิไงจือปน หรืออาหารออร์กนิค
นัไนอง  

 สวนพฤติกรรมการปຂดรับสืไอละนืๅอหากีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบวา ผูຌบริภคมี
พฤติกรรมการปຂดรับสารขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผานชองทางการสืไอสารออนเลน์฿น
ระดับมาก ซึไงสดง฿หຌป็นวา พฤติกรรมของผูຌบริภคนัๅน฿หຌความสน฿จกับชองทางการสืไอสารออนเลน์
นืไองจากวาป็นชองทางการสืไอสารทีไมีความสะดวกรวดรใว สามารถขຌาถึงเดຌงาย ละป็นชองทางทีไ
เดຌรับความนิยม สวน฿หญลຌวจะมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผานสืไอวใบเซต์
ละฟซบุຍกของผลิตภัณฑ์มากทีไสุด  

ส าหรับการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางดຌานนืๅอหานัๅน พบวา 
ผูຌบริภคมีการปຂดรับนืๅอหาดຌานผลิตภัณฑ์กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นระดับมาก ดยจะมีการปຂดรับ
ขຌอมูลกีไยวกับขຌอควรระวังของการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพมากทีไสุด ละมีการปຂดรับนืๅอหาดຌาน
ประยชน์ของผูຌบริภคกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับมาก ดยมีการปຂดรับขຌอมูลกีไยวกับปรมชัไน
หรือรายการสงสริมการขายของผลิตภัณฑ์สุขภาพมากทีไสุด ซึไงราจะหในเดຌวาการปຂดรับขຌอมูล
ขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของผูຌบริภคนัๅนป็นการปຂดรับหรือการสวงหาขຌอมูลพืไอขຌามา
ชวยกຌเขปัญหา หรือชวย฿นกระบวนการตัดสิน฿จกอนทีไจะซืๅอสินคຌา หลังจากทีไเดຌรับรูຌถึงปัญหาหรือ
ตระหนักถึงความตຌองการสวนของตนลຌว กใจะริไมมีการสวงหาขຌอมูลจากภาย฿นตัวองผาน
ประสบการณ์฿นอดีต ละการสวงหาขຌอมูลจากภายนอก ชน หลงบุคคล หลงฆษณา ป็นตຌน ซึไง
มีความสอดคลຌองกับนวคิดของ Mc Combs and Becker ิ1979ี เดຌ฿หຌนวคิดวา ดยทัไวเปบุคคล
ตละคนมีการปຂดรับขาวสารหรือการปຂดสืไอพืไอตอบสนองความตຌองการ 6 ประการ ดยหนึไง฿นหก
ประการทีไมีความสอดคลຌองคือ มีการปຂดรับขาวสารหรือการปຂดสืไอพืไอตຌองการชวยตัดสิน฿จ 
ิDecisionี ปຂดรับขาวสารท า฿หຌบุคคลสามารถก าหนดความหในของตนตอสภาวะ หรือหตุการณ์
ตางโ รอบตัว พืไอการตัดสิน฿จดยฉพาะ฿นรืไองกีไยวกับชีวิตประจ าวัน รวมทัๅงการปຂดรับขาวสาร
ตางโ หลานัๅนลຌวนป็นผลมาจากพฤติกรรมการรียนรูຌละประสบการณ์ทีไบุคคลนัๅนประสบมา฿นชีวิต  

สวนการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบวา ผูຌบริภคมีพฤติกรรม฿นการตัดสิน฿จซืๅอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากทีไเดຌมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพลຌว มีพฤติกรรม
฿นระดับซืๅอป็นครัๅงคราว มืไอพิจารณากีไยวกับประภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไตัดสิน฿จซืๅอ พบว า 
กลุมตัวอยางมีการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพกีไยวกับอาหาร฿นระดับซืๅอบอย รองลงมามีการซืๅอผลิตภัณฑ์
สุขภาพกีไยวกับอาหารสริม ละผลิตภัณฑ์สุขภาพกีไยวกับยา฿นระดับซืๅอป็นครัๅงคราว ตามล าดับ ซึไง
สอดคลຌองกับ ผลการส ารวจของอีเอซีพบวา กวารຌอยละ 70 – 80 % ของผูຌบริภคป็นกลุมทีไมีอายุ
ระหวาง 20 – 60 ป ละ 30 % ของกลุมผูຌสูงอายุ ิอายุตัๅงต 60 ปขึๅนเปี มีความตຌองการ฿นการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์ดຌานความงามมากขึๅน ละนอกจากนีๅ฿นกลุมของความตຌองการกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกใมี
นวนຌม฿นการติบตอยางตอนืไองซึไงจากการส ารวจของอีเอซีพบวาราว 50% ของผูຌบริภคมีการ
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บริภคอาหารสริม ละมีการบริภคอาหารสริม คือ ผูຌบริภคริไมสน฿จรับประทานอาหารสริมตัๅงต
อายุยังนຌอย ดยสัดสวน฿นกลุมทีไมีอายุ 20-40 ป ซึไง฿กลຌคียงกับกลุมทีไมีอายุ 41- 60 ป ิประชาชาติ
ธุรกิจออนเลน์ุ 2560ี  

สวนการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบวา กลุมผูຌบริภคหลังจากทีไเดຌมีการปຂดรับ
ขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะมีพฤติกรรม฿นการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿น
ระดับปานกลาง ดยมีพฤติกรรม฿นการสดงความคิดหใน นะน า บอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
฿หຌผูຌอืไนเดຌรับความรูຌสึกดีโ กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากทีไสุด นัไนคือกลุมผูຌบริภคทัๅงทีไมีการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพละเมเดຌมีการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากทีไเดຌมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีการบอกตอ รืไองราวดีโ฿หຌกับผูຌอืไนเดຌทราบถึงความรูຌสึกดีโ ของตนองทีไมีตอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึไงสิไงหลานีๅป็นผลมาจากการทีไผูຌบริภคมีการประมินวาผลิตภัณฑ์สุขภาพนัๅนดี
หรือเมดีอยางเร นัไนคือการประมินวาผลิตภัณฑ์สุขภาพนัๅนป็นสิไงทีไคาดหวังละเดຌรับการตอบสนอง
ทัๅงหมด กใจะท า฿หຌกิดทัศนคติทีไดีตอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดยการประมินของผูຌบริภคทีไมีตอผลิตภัณฑ์
สุขภาพละการมีความรูຌสึกทีไดีนัๅนมาจากประสบการณ์ดยตรงทีไเดຌรับกีไยวขຌองกับผลิตภัณฑ์อัน
นืไองมาจากความพอ฿จจากประสบการณ์ของการบริภค จึงหันมา฿หຌการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นัๅนโ 
ดยการบอกลาสิไงดีโ ทีไกีไยวกับผลิตภัณฑ์นัๅนโ ฿หຌกับพืไอนหรือคนอืไนโทีไรูຌจัก ซึไงสอดคลຌองกับ 
นวคิดรืไองความพึงพอ฿จมีอิทธิพลตอการบอกตอละการสืไอสารทางคอมพิวตอร์ อຌางจาก ปณิศา มี
จินดา ิ2553ี กลาววา ถຌาลูกคຌามีความพึงพอ฿จมากขึๅน ิSatisfactionี การบอกตอชิงบวก หรือการ
สืไอสารทีไดีทางคอมพิวตอร์กใจะมากขึๅนตามเปดຌวยละจะมีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางดียวกัน ละหา
กวาลูกคຌามีความเมพึงพอ฿จมากขึๅน ิDissatisfactionี การบอกตอชิงลบหรือการสืไอสารทีไเมดีทาง
คอมพิวตอร์กใจะมากขึๅนตามเปดຌวยละจะมีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางดียวกัน  ละยังสอดคลຌองกับ
ผลการศึกษาของ ภพพรหมินทร์ วรตม์วัฒนานนท์ ิ2558ี รืไองปัจจัยส าคัญทีไมีอิทธิผลตอการสืไอสาร
บบปากตอปาก฿นยุคดิจิตอล คือ สินคຌาละบริการ ผูຌบริภค ละกลยุทธ์฿นการด านินธุรกิจละผูຌ
ทรงอิทธิพล   

2. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กับพฤติกรรมการปิดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมของ
ผูຌบริภคกีไยวกับการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพทัๅง 3 ปัจจัยคือ ประสบการณ์฿นอดีตของผูຌบริภค สิไงจูง฿จ
฿นการซืๅอ ละสิไงกระตุຌนทางการตลาดกับพฤติกรรมการปຂดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทัๅง 2 ดຌาน
คือ ความถีไของการปຂดรับผานชองทางการสืไอสารตางโ ละนืๅอหาทีไปຂดรับ 2 ดຌานคือ ดຌาน
ผลิตภัณฑ์ ละดຌานประยชน์ของผูຌบริภค พบวา ปัจจัยทีไสงผลตอพฤติกรรมการปຂดรับขาวสาร
กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพคือ สิไงจูง฿จ฿นการซืๅอ ละสิไงกระตุຌนทางการตลาด มืไอพิจารณาป็นราย
ดຌานจะพบวา 
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สิไงจูง฿จ฿นการซืๅอมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับขาวสารผานชองทางการสืไอสารตางโ กีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ นืไองมาจาก มืไอผูຌบริภคมีการรับรูຌถึงปัญหาหรือความตຌองการ฿นสินคຌาหรือบริการ
ลຌว กใจะมีปัจจัยหรือตัวปรตางโ ทีไจะขຌามามีผลตอการกระตุຌนความตຌองการ ิ Need 

Recognitionี ของตนอง ดยหนึไง฿นปัจจัยทีไขຌาเปป็นตัวกระตุຌนความตຌองการคือ สิไงจูง฿จ฿นการซืๅอ 
ซึไงจะป็นรงผลักดันหรือรงจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคก าหนดทิศทางของพฤติกรรมพืไอขຌามาตอบสนองต อ
ความตຌองการของตนองตามหลักการของมาสลว์ 5 ระดับ ผลวิจัยพบความสัมพันธ์฿นทุกระดับความ
ตຌองการ อธิบายเดຌวา สิไ งหลานีๅจะป็นตัวกระตุຌน฿หຌ กิดการสวงหาขຌอมูลขาวสารตางโ 
ิInformation Search/Seekingี พืไอมาตอบสนองความตຌองการหลานัๅน หลังจากทีไผูຌบริภครับรูຌถึง
ปัญหา กใจะริไมสวงหาขຌอมูลจากหลงตางโ ละ มืไอพิจารณาทีไสิไงจูง฿จ฿นการซืๅอ จะพบวาความ
ตຌองการความรักละความป็นจຌาของมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับขาวสารผานชองทางการสืไอสาร
ตางโ กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฿นระดับสูงกวาความตຌองการดຌานอืไนโ นัไนสดง฿หຌหในวาผูຌบริภค
จะมีการรงจูง฿จ฿นการสวงหาขຌอมูลขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผานชองทางการสืไอสารตางโ 
พราะตຌองการซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพนัๅนพืไอเปตอบสนองความตຌองการทางดຌานความรักละ
ผลิตภัณฑ์กีไยวกับสุขภาพพืไอ฿หຌตนองสุขภาพดีละพืไอมอบ฿หຌคนทีไตนองรัก ซึไงสอดคลຌองกับ
นวคิดของมาสลว์ รืไองความตຌองการความรัก อຌางจาก สมจิตร ลຌวนจ าริญ ิ2546ี กลาววา  ป็น
ความตຌองการทีไจะท า฿หຌตนป็นทีไยอมรับหรือป็นทีไรักของคน฿นสังคม  ริไมตัๅงตการยอมรับหรือเดຌรับ
ความรักจากสมาชิก฿นครอบครัวจนถึงคนอืไนโ ฿นสังคม อันจะน าเปสูการสรຌางความผูกพันกับบุคคล
อืไน 

ดຌานสิไงจูง฿จ฿นการซืๅอมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับนืๅอหาทางดຌานผลิตภัณฑ์  พบ
ความสัมพันธ์฿นทุกระดับความตຌองการ นัไนหมายความวา มีการสวงหาขຌอมูลขาวสารตางโ 
ดยฉพาะขຌอมูลกีไยวกับประยชน์ละคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขຌอมูลกีไยวกับขຌอควรระวัง
ของการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ มืไอระดับความตຌองการสูงขึๅนพฤติกรรมการปຂดรับขาวสารกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพพืไอมาตอบสนองความตຌองการของตนองสูงตามดຌวย มืไอพิจารณารายดຌานจะ
พบวา ความตຌองการดຌานความมัไนคงปลอดภัยละความตຌองการดຌานความสมบูรณ์บบของชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับการปຂดรับนืๅอหากีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงกวาความตຌองการดຌานอืไนโ นัไนคือการ
ทีไผูຌบริภคสวงหาขຌอมูลกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพลຌวจะชวยท า฿หຌกิดความมัไน฿จ฿นตนอง ละกิด
ความรูຌสึกมัไนคง฿นชีวิตจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์รวมเปถึงความปลอดภัย฿นชีวิตทีไเดຌ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
นืไองมาจากสิไงทีไผูຌบริภคมีการปຂดรับนัๅนจะป็นตัวทีไชวยก าหนด฿หຌทราบวาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไจะซืๅอ
หรือ฿ชຌนัๅนมีผสมอะเรบຌาง ขຌอมูลภชนาการป็นอยางเร มีประยชน์หรือเมมีประยชน์อยางเร หากมี
การซืๅอสินคຌานัๅนมา฿ชຌพืไอกຌเขปัญหาหรือตอบสนองความตຌองการของตนอง รวมทัๅงมีชีวิตทีไมี
คุณภาพจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทีไกอ฿หຌกิดความสุขทาง฿จ ละความสุขสวนตัว ซึไงป็นระดับ
ความตຌองการสูงสุดของมาสลว์ ทีไบุคคลพยายามกระท าสิไงตางโ พืไอพิสูจน์ศักยภาพของตนอง ทีไเดຌ
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กระท าสิไงตางโ ทีไติมความสามารถละหมาะสมกับตนอง จึงถือวาป็นการคຌนพบตนองละ
ความสุขทีไทຌจริงป็นความตຌองการขัๅนสุดของมนุษย์  

ดຌานสิไงจูง฿จ฿นการซืๅอมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับนืๅอหาทางดຌานประยชน์ของผูຌบริภค 
พบความสัมพันธ์฿นทุกระดับความตຌองการชนกัน การสวงหาขຌอมูลขาวสารตางโ ดยฉพาะขຌอมูล
ดຌานประยชน์ของผูຌบริภคกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมวาจะป็นขຌอมูลกีไยวกับปรมชัไนของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขຌอมูลกีไยวกับสถานทีไจัดจ าหนายละการขนสงของผลิตภัณฑ์สุขภาพเปถึงมือ
ผูຌบริภค ละขຌอมูลกีไยวกับชองทางการรຌองรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพมืไอกิดปัญหาหรือมีความสงสัย
จากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ มืไอพิจารณาความตຌองการรายดຌาน จะพบวา ความตຌองการดຌานความรัก
ละความป็นจຌาของ ละความตຌองการดຌานความคารพนับถือมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับนืๅอหา
ดຌานประยชน์ของผูຌบริภค฿นระดับสูงกวาความตຌองการดຌานอืไนโ ซึไงป็นความสัมพันธ์ทีไหมือนกับ
การปຂดรับชองทางการสืไอสาร นืไองจากความตຌองการความรักละความคารพนับถือนัๅนป็นความ
ตຌองการทีไกีไยวกับผูຌอืไนรอบโตัวผูຌบริภคป็นเปเดຌวา นืๅอหาดຌานประยชน์อืไนโจะชวย฿หຌผูຌบริภคเดຌ
ซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพดຌวยความคุຌมคา มืไอป็นการซืๅอ฿หຌคนทีไรักหรือมืไอ฿หຌคนยกยองนับถือ ดยขຌอมูล
ดຌานประยชน์ทีไปຂดรับสูงสุด คือ ปรมชัไนของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ดຌานสิไงกระตุຌนทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการปຂดรับขาวสารผานทัๅงดຌานชองทางการ
สืไอสาร ดຌานนืๅอหาทัๅง 2 ดຌาน หมายความวา ยิไงผูຌบริภคสน฿จสิไงกระตุຌนทางการตลาดทัๅงตัว
ผลิตภัณฑ์ ราคา ละการสืไอสารมากขึๅนทาเหร กใจะมีการปຂดรับทัๅงชองทางละนืๅอหากีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึๅนทานัๅน ทัๅงนีๅสิไงกระตุຌนหลานีๅป็นความพยายามทางการตลาด฿นการป็นสิไง
รຌาทีไจะท า฿หຌผูຌบริภคกิดพฤติกรรม ดยทีไมีความสัมพันธ์สูงสุด คือ นืๅอหาทีไปຂดรับดຌานประยชน์
ของผูຌบริภค ซึไงป็นรืไองของปรมชัไน สถานทีไจ าหนาย ละการรຌองรียน  

ละปัจจัยทีไเมสงผลตอการปຂดรับขาวสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ  ประสบการณ์฿น
อดีตของผูຌบริภค ิความถีไ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพี ทัๅง฿นดຌานความถีไของการปຂดรับขาวสารจาก
ชองทางการสืไอสารตาง โ ละการปຂดรับนืๅอหากีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทัๅง  2 ดຌาน นืไองมาจาก
การสืไอสารกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไมีอยางมาก฿นสืไอปัจจุบันดยฉพาะจากสืไอออนเลน์ ซึไง
ผูຌบริภคสามารถทีไจะสะดวกปຂดรับมืไอเหรกใเดຌ ละสารหลานีๅจะมาถึงตัวผูຌรับสารเดຌดยทีไเมตຌอง
พยายามมาก฿นการสวงหาขຌอมูล พราะฉะนัๅนคนทีไคยซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์มากอาจเมจ าป็นตຌองทีไ
จะตຌองปຂดรับสืไอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากกวาคนทีไคยซืๅอหรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพนຌอยกวา  

3. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการปิดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพจะพบวา พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารผานชองทางการสืไอสารตางโ 
ตางมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพของผูຌบริภค ทัๅงรืไองการซืๅอหรือเมซืๅอ ละ
ความถีไ฿นการซืๅอ นัไนหมายความวา ถຌาผูຌบริภคมีการปຂดรับสืไอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไมากขึๅน 
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การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพกใจะมากขึๅนตามเปดຌวย฿นทิศทางดียวกัน  ซึไงมีความสอดคลຌองกับ
นวคิดดຌานพฤติกรรมผูຌบริภค อຌางจาก ปณิศา มีจินดา ิ2553ี กลาววา ผูຌบริภคอาจมีขຌอมูลทีไเม
พียงพอ฿นการตัดสิน฿จบางครัๅง จึงจ าป็นตຌองมีการคຌนหาขຌอมูลพิไมติม ดยการคຌนหาขຌอมูลจะ
กิดขึๅนมืไอ 1.ผูຌบริภคมีความตຌองการผลิตภัณฑ์ป็นอยางมาก 2.ผูຌบริภคยังตຌองการขຌอมูลกีไยวกับ
ตราดຌานอืไนพิไมติม 3.ขຌอมูลกีไยวกับตราเมพียงพอ฿นการพิจารณา 4.ขຌอมูลทีไเดຌรับจากพืไอนหรือสืไอ
มีความขัดยຌงกับขຌอมูลทีไมีละประสบการณ์฿นอดีต 5.กิดความลังล฿นการตัดสิน฿จลือกตรา฿ดตรา
หนึไง จึงตຌองท า฿หຌผูຌบริภคตຌองมีการคຌนหาขຌอมูลพิไมติม ิSearch for additional informationี 
ดยหลงขຌอมูลตຌองมีความนาชืไอถือ ละนาสน฿จจึงจะสามารถลดความสีไยง฿นการตัดสิน฿จสามารถ
ปลีไยนปลงทัศนคติของผูຌบริภคละท า฿หຌผูຌบริภคมีขຌอมูลทีไพียงพอ฿นการประมินสินคຌาพียง
พอทีไจะน าเปสูการตัดสิน฿จซืๅอ ิPurchase Decisionี ดยพบวา การปຂดรับนืๅอหาดຌานประยชน์
ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับความถีไ฿นการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นระดับสูงกวานืๅอหาดຌาน
ผลิตภัณฑ์ ทัๅงนีๅพบวาการปຂดรับนืๅอหาดຌานประยชน์ของผูຌบริภคมีความสัมพันธ์กับความถีไ฿นการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นระดับสูงกวานืๅอหาดຌานผลิตภัณฑ์ อธิบายเดຌวา นืๅอหาดຌานปรมชัไนซึไงผูຌบริภค
ปຂดรับมากทีไสุดมีสวนส าคัญท า฿หຌกิดความถีไ฿นการซืๅอ ผานปรมชัไนทีไผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿ชຌอยู ชน 
การลดราคา การซืๅอ 1 ถม 1   

4. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการปิดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
การบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมการปຂดรับกีไยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพกับการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทัๅงชองทางละนืๅอหาทีไปຂดรับมีความสัมพันธ์กับ
การบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดยยิไงปຂดรับมากทาเหรกใท า฿หຌ ผูຌบริภคนัๅนมีการบอกตอ
กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเปยังผูຌอืไนมากขึๅนเปดຌวย เมวาจะป็นการบอกลาหรือสดงความคิดหใน
ผานขຌอความชวยท า฿หຌผูຌอืไนเดຌรับประสบการณ์ทีไดีกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบอกลาหรือสดง
ความคิดหในผานขຌอความพืไอทีไจะตือนผูຌอืไนกีไยวกับขຌอดี ละขຌอสียกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ป็น
ตຌน หลังจากทีไตนองเดຌมีการปຂดรับขຌอมูลขาวสารหลานัๅนเปลຌว สอดคลຌองกับนวคิดของ Engel 

et al ิแ้้ใี กลาววา อิทธิพลของการบอกตอจะมีประสิทธิภาพอยางยิไงมืไอผูຌบริภคท าการลือกซืๅอ
สินคຌาหรือบริการ฿หม อีกทัๅงยังเมคยมีประสบการณ์฿นการซืๅอมากอน  ผูຌบริภคจะท าการสวงหา
ขຌอมูลทีไมีความนาชืไอถือ พืไอลดการรับรูຌความสีไยง฿นการซืๅอ ดຌวยการสวงหาขຌอมูลจากกลุมอຌางอิง 
ิReference groupsี หรือสมาชิก฿นครอบครัวทีไมักบอกตอขຌอดี ละขຌอสียของสินคຌาเดຌอยาง
ตรงเปตรงมา ซึไงลดความเมน฿จ฿นการซืๅอเดຌ ทัๅงนีๅการปຂดรับนืๅอหาดຌานประยชน์ของผูຌบริภคมี
ความสัมพันธ์กับการบอกตอ฿นระดับสูงกวานืๅอหาดຌานผลิตภัณฑ์ อธิบายเดຌวา นืๅอหาปรมชัไน การ
รຌองรียน ป็นนืๅอหาทีไส าคัญกอนตัดสิน฿จซืๅอ พราะ ปรมชัไนละการรຌองรียน จะป็นสวนทีไท า฿หຌ
ผูຌบริภคขຌาถึงผลิตภัณฑ์เดຌงาย ป็นสิไงทีไสรຌางคุณคา ละรงจูง฿จ฿หຌผูຌบริภคอยากทีไจะทดลองสินคຌา 
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หรือดูวาสินคຌาหลานัๅนจะมีความคุຌมคากับราคาละประยชน์ทีไจะเดຌรับจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลานัๅนหรือเม    

5. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการบอกตอ
กีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษา พบวา การตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไตกตางกันจะมี
การบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไตกตางกัน นัไนคือ ผูຌบริภคทีไมีการซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมี
การบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากกวา ผูຌทีไเมเดຌซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ ละผูຌทีไมีการซืๅอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไบอยยอมมีพฤติกรรม฿นการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนัๅนมากตามเปดຌวย  
นัไนคือผูຌทีไตัดสิน฿จซืๅอ หรือ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพลຌว จึงสามารถทีไจะถายทอดหรือบอกตอกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเดຌละมีประสบการณ์฿นการบอกตอจากการ฿ชຌผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท า฿หຌสามารถทีไ
จะถายรืไองราวละความพึงพอ฿จทีไดีละเมดีกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿หຌกับผูຌอืไนเดຌทุกชองทางการ
สืไอสาร ดยรืไองราวทีไมีการถายทอดกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจะป็น฿นรืไองของการลาหรือการชร์
ประสบการณ์ทีไดีละเมดีกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไตนอง฿ชຌ การนะน า หรือบอกตอพืไอ฿หຌผูຌอืไน
หันมาซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพหมือนกับตนอง ป็นตຌน ดยพฤติกรรมของการบอกกีไ ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพนีๅ ป็นพฤติกรรมทีไกิดขึๅนหลังจากการซืๅอผลิตภัณฑ์ลຌว หรือการประมินผลหลังการซืๅอ มืไอ
ผูຌบริภคกิดความพึงพอ฿จตอผลิตภัณฑ์กใยอมน าเปสูการสรຌางความสัมพันธ์อันดี ความภักดี การบอก
ตอชิงบวก ละการบอกตอชิงลบ ละความตัๅง฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพตอเป฿นอนาคต  ซึไงสอดคลຌอง
นวคิดรืไองความพึงพอ฿จมีอิทธิพลตอการบอกตอละการสืไอสารทางคอมพิวตอร์ ิWord of 

Mouth of mouse communicationี อຌางจากของ ปณิศา มีจินดา ิ2553ี  กลาววา ถຌาลูกคຌามี
ความพึงพอ฿จมากขึๅน ิSatisfactionี การบอกตอชิงบวก หรือการสืไอสารทีไดีทางคอมพิวตอร์กใจะ
มากขึๅนตามเปดຌวยละจะมีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางดียวกัน ละหากวาลูกคຌามีความเมพึงพอ฿จ
มากขึๅน ิDissatisfactionี การบอกตอชิงลบหรือการสืไอสารทีไเมดีทางคอมพิวตอร์กใจะมากขึๅนตาม
เปดຌวยละจะมีความสัมพันธ์เป฿นทิศทางดียวกัน ละขณะดียวกันถຌาความเมพึงพอ฿จจะน าเปสู
การต าหนิละการรຌองรียน ิDissatisfaction can lead to complainants and lawsuitsี นัไนคือ
มืไอลูกคຌาเมพอ฿จกใจะกอ฿หຌกิดการสริมรงชิงลบดยการลิกซืๅอ การต าหนิ หรือการรຌองรียนเดຌ 
หรือมຌตกระทัไงการบอกตอชิงลบ/การสืไอสารทีไเมดีทางคอมพิวตอร์เดຌชนดียวกัน 

 

ขຌอสนอนะทีไเดຌจากการวิจัย 

1.จากผลการศึกษากีไยวกับปัจจัยสิไงกระตุຌนทางการตลาดพบวา ผูຌบริภค฿หຌความสน฿จ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 อันดับรกคือผลิตภัณฑ์สด฿หมจากธรรมชาติเมปรุงตง มีคุณคาภชนาการทีไสูง 
ละราคาทีไคุຌมคากับสิไงทีไ เดຌรับ องค์กรธุรกิจสามารถน าผลเป฿ชຌ฿นการพัฒนาละปรับปรุง
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กระบวนการผลิตรวมทัๅงคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿หຌสด฿หมอยูตลอดวลา มีคุณคาทางภชนาการทีไ
สูงดຌวยราคาทีไหมาะสม พืไอ฿หຌตรงกับความตຌองการของกลุมผูຌบริภค฿นปัจจุบัน 

2.จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซืๅอของผูຌบริภคพบวา มีพฤติกรรมการซืๅอผลิตภัณฑ์
สุขภาพกีไยวกับอาหารมากทีไสุด ดังนัๅนองค์กรธุรกิจทีไเมเดຌผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพกีไยวกับอาหาร
จะตຌองมีการปรับตัวหรือมีการสรຌางกลยุทธ์ทางดຌานการตลาดขึๅนมาพืไอดึง฿หຌกลุมผูຌบริภคมีพฤติกรรม
เปซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุมทีไเม฿ชอาหารพิไมขึๅน ชน การท าปรมชัไน ซืๅอ 1 ถม 1 การจัดกิจกรรม
ชิงชค หรือ การจัดท า Loyalty Program ผานการสะสมตຌมลกรับสิทธิพิศษตางโ พืไอ฿หຌกลุม
ลูกคຌาดิมกลับมาซืๅอสินคຌาซๅ ามากขึๅน  

3.จากผลการศึกษากีไยวกับพฤติกรรมการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบวา ผูຌทีไซืๅอ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบอยโ จะมีการบอกตอทีไสูง ดยฉพาะรืไองราวดีโ ของผลิตภัณฑ์ผานทางชองทาง
ออนเลน์ ดังนัๅนองค์กรธุรกิจสามารถน าขຌอสนอนะ ขຌอความของผูຌทีไบอกตอเป฿ชຌ฿นการสรຌาง
ปรกรมความภักดีกับลูกคຌา ละน าขຌอความหลานีๅเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการสวงหาขຌอมูลส าหรับ
ลูกคຌาราย฿หม พืไอชวย฿นการตัดสิน฿จซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ฿นอนาคต 

4.จากผลการศึกษากีไยวกับความสัมพันธ์ของการปຂดรับขาวสารกับการตัดสิน฿จซืๅอกีไยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบวามีความสัมพันธ์ตอกัน ดยฉพาะการปຂดรับขຌอมูลผานชองทางการสืไอส าร
ออนเลน์ ละปຂดรับผานชองทางวใบเซต์หรือฟซบุຍกของสินคຌานัๅน โ ดังนัๅนองค์กรธุรกิจจะตຌองมีการ
สืไอสารขຌอมูลหรือท าการตลาดผานชองทางดังกลาว฿นทิศทางทีไมากขึๅนดยฉพาะขຌอมูลกีไยวกับ
ประยชน์ของผูຌบริภค ชน ปรมชัไน ขຌอมูลชองทางการรຌองรียน การติชมหรือสดงความคิดหใน
กีไยวกับผลิตภัณฑ์ อันจะน าเปสูการสรຌางความรักความหวง฿ยตอตนองละผูຌอืไน พืไอป็นหลงขຌอมูล
ขาวสาร฿หຌกับผูຌบริภคประกอบการตัดสิน฿จ฿นการซืๅอ นืไองจากอิทธิพลการสืไอสารของตราสินคຌาอง
จะท า฿หຌผูຌบริภคกิดความชืไอมัไน฿นตราสินคຌาวามีผลดีหรือผลสียอยางเรมืไอมีการน าผลิตภัณฑ์มา
บริภค฿นชีวิตประจ าวัน 

 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 

1.นอกจากการศึกษากีไยวกับกลุมตัวอยางทีไป็นกลุมผูຌทีไซืๅอหรือเมซืๅอผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กีไยวกับพฤติกรรมการปຂดรับขาวสารละการบอกตอ฿นครัๅงนีๅลຌว การศึกษาครัๅงตอเปควรทีไจะศึกษา
จากกลุมตัวอยางอืไนโ ชน กลุมผูຌรักสุขภาพ กลุมผูຌทีไตຌองการรูปรางทีไดี ละกลุมผูຌสูงอายุ พืไอศึกษา
วามีพฤติกรรม฿นปຂดรับขาวสารละการบอกตอกีไยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฿นทิศทางดียวกันหรือเม 
หรือมีพฤติกรรมตกตางกันอยางเร   
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การรับรูຌละการรูຌทาทันสืไอของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ 
Audience’s Perception and Media Literacy 

Of Sure and Share T” Program 

ประวีณา  พลขตต์7 

จษฎา  ศาลาทอง, Ph.D.
8
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยรืไอง การรับรูຌละการรูຌทาทันสืไอของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ ป็นงานวิจัยชิง
คุณภาพ (qualitative research) มีจุดมุงหมายพืไอ 1) ศึกษาการรับรูຌของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ 
2) ศึกษาการปลีไยนปลงชิงทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ ละ 3) ศึกษาการ
รูຌทาทันสืไอของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์  ดย฿ชຌทฤษฎีประยชน์ละความพึงพอ฿จของผูຌรับสาร 
ทฤษฎีกีไยวกับการปຂดรับขาวสาร นวคดิรืไองการรับรูຌ ละนวคิดการรูຌทาทันสืไอ ป็นกรอบ฿นการ
วิคราะห์ผานการสัมภาษณ์ชิงลึกกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญทีไมีการรับชมรายการ ชัวร์กอนชร์  ป็น
ประจ าละมีปฏิสัมพันธ์กับรายการอยางสมไ าสมอ จ านวน 10 คน ดຌวยชุดค าถามปลายปຂด 

ผลการวิจัยพบวา กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทุกคนมีการรับรูຌดຌานนืๅอหาละวิธีการน าสนอของ
รายการชัวร์กอนชร์ ต฿นงของการรับรูຌบบรูຌทาทันสืไอละการน าเป฿ชຌประยชน์จะตกตางกัน
เป฿นตละบุคคล ละ฿นสวนของระดับการปຂดรับพบวารายการชัวร์กอนชร์ สามารถปลีไยนปลง 
ทัศนคติการชืไอละการชร์ขาว฿นกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก ละมีกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักบางสวนทีไมีการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมการชืไอละการชร์ขาว นืไองมาจากปัจจัยดຌานภูมิหลังทางสังคม อุปนิสัย 
ประสบการณ์ละทัศนคติตอขาวชร์ ละความชอบสวนบุคคลทีไตกตางกัน ดยกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก
เดຌมีการน ารายการชัวร์กอนชร์เป฿ชຌประยชน์฿น 8 บทบาท คือ 1) บทบาท฿นการป็นหลงความรูຌ 
2) บทบาท฿นการป็นหลงขาวสาร 3) บทบาท฿นการสรຌางความตระหนักละวิจารณญาณ 4) 
บทบาทดຌานการตรวจสอบขຌอมูล 5) บทบาทดຌานการป็นหลงอຌางอิงทีไชืไอถือเดຌของสังคม 6) 
บทบาทดຌานสืไอการสอน 7) บทบาท฿นการป็นตัวกลางสานสัมพันธ์พืไอนละครอบครัว ละ 8) 
บทบาท฿นการฆาวลา 

ค าส าคัญ: รายการ ชัวร์กอนชร์ , การรับรูຌ, การรูຌทาทันสืไอ 
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Abstract 

This research entitled: A“DIENCE ’ PE‘CEPTION OF ’“‘E AND ’HA‘E T” 
P‘OG‘AM  is a qualitative research. The objectives of this study are: 1) to study the 
audience s perception on the program;  and 2) to study the audience s attitudes and 
audience s behavior; and 3) to study audience s media literacy of the program. For 
the conceptual framework for audience's perception analyzing, this study 

methodology relies on Audience's uses and gratification theory, Recognition theory, 

Perception concept, Media literacy concept. The methodology of this study is the in-

depth interview of 10 audiences who regularly watched and participated on the 

program, using the structured, open-ended questionnaire. 

This research found that the perception of the sampling audiences in the 

program shows similar recognition on content perception and presentation methods. 

However, the  media literacy perception and audience's uses and gratification results 

are different.  

The results on the levels of perception shows that the program can alter 

attitudes of belief and news sharing behavior in the sampling audience. Nevertheless, 

behaviors in terms of  belief and news sharing in sampling audience cannot be 

altered because of the educational background, society background, media used 

behavior, experiences and attitudes toward news sharing, habit and personal 

preferences. The benefits which the audiences gain from watching this ’“‘E AND 
’HA‘E  T” Program that can be categorized into 8 roles as follows: 1. ’elf-Education 

2. Self In-trend information update 3. Self-realize 4. Fact Checking 5. Reference 6. 

Instruction Media 7.Relations-talk with friend and family membership 8. Self-

entertainment 

Keyword: ’“‘E AND ’HA‘E  T” Program, Perception, Media Literacy 
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ทีไมาละความส าคัญ 

ดຌวยความกຌาวลๅ าของทคนลยีอินทอร์นใต ท า฿หຌการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร฿นปัจจุบันท าเดຌ
อยางสะดวกรวดรใว ต฿นขณะดียวกันกใท า฿หຌคนขຌาถึงขຌอมูลขาวสารทใจเดຌงายยิไงขึๅน การผชิญหนຌา
กับขาวปลอม (fake news) จึงป็นอีกหนึไงวิกฤตทีไก าลังคุกคามผูຌ฿ชຌสืไอทุกคน 

พิจิตรา สึคามตຌ กลาววา ขาวลือละขาวปลอม ป็นสิไงทีไเมมีวันตายละเมมีวันหายเปจาก
สารบบ อยางสิๅนชิง ซๅ ารຌายยังป็นการด ารงอยูพืไอรอวลาวาจะหวนกลับมาป็นกระสอีกมืไอเหร
พราะนอกจากจากจะลือเปเดຌอยางรวดรใวลຌว ยังสามารถเหลขຌามภูมิทัศน์สืไอ (platform) จนผสม
กลมกลืนป็นนืๅอดียวซึไงหากเมมีการตรวจสอบ฿หຌถีไถຌวนกใมิอาจรูຌเดຌลยวา ขาวนัๅนถูกตຌอง หรือป็น
ขาวครึไงทอน ป็นขาวบิดบือน หรือป็นขาวปลอมทีไมีผูຌจง฿จสรຌางขึๅนละยังยากตอการก าจัด฿หຌหมด
เ ป จ า ก ร ะ บ บ  (www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/5 โ ๆ ๆ ๆ -

tweeterrumour.html, 2559)  

ถึงกระนัๅนคนสวน฿หญกใยังมองปัญหา ขาวปลอมป็นรืไองลใก ทัๅงทีไความจริงสรຌางผลกระทบ
มหาศาลตัๅงตการสรຌางความขຌา฿จผิดสวนบุคคล  เปจนถึงรืไองระดับชาติ฿นงการก าหนดทิศทาง
การมือง ตส าหรับสังคมเทยผลกระทบอาจรุนรงยิไงกวาพราะจากการตรวจสอบดยศูนย์ชัวร์กอน
ชร์ ส านักขาวเทย อสมท (2560) พบวา ขຌอมูลทีไมีความถีไ฿นการชร์บนลกซชียลมากทีไสุดคือ ขาว
ปลอมทีไมีนืๅอหากีไยวกับ อาหารละสุขภาพ  ซึไงถือป็นรืไองทีไมีความสีไยงสูงพราะระดับความ
สียหายสูงสุดจากการชร์ตอขຌอมูลทีไผิดคือ ชีวิต  ของผูຌรับขาวสาร ปัญหารืไองคนเทยชืไอ฿จ
ซชียลมากกวาหมอจึงป็นอีกปัญหาทีไบุคลากร฿นวงการสาธารณสุขเทยมีความกังวล 

ดຌวยหตุนีๅทัไวลกจึงหันมา฿หຌความส าคัญกับ การตรวจสอบขຌอทใจจริง  (fact checking) 

บนสังคมออนเลน์ผานการ การปลูกฝังความรูຌทาทันสืไอ  ดยฉพาะอยางยิไง ทักษะดຌานการ
ตรวจสอบขຌอมูล ทีไนาจะรับมือกับปัญหาขาวปลอมเดຌดีกวาวิธีอืไน ซึไงป 2560 ป็นปรกทีไครือขาย
การตรวจสอบขຌอทใจจริงสากล ิIFCN) เดຌจัดรณรงค์฿หຌผูຌ฿ชຌสืไอซชียลทัไวลกตระหนักถึงความส าคัญ
ของการตรวจสอบขຌอมูลทีไถูกตຌองบนสืไอซชียล ละกอนหนຌานัๅน฿นดือนกันยายน 2559 ยังมีการ
กอตัๅงหนวยงาน First Draft Partner Network  ทีไป็นภาคีระหวางองค์กรดຌานการสืไอสาร ดຌาน
สิทธิมนุษยชน บริษัททคนลยี ส านักขาว ละวใบเซต์ผูຌตรวจสอบขຌอทใจจริงกวา 40 องค์กรทัไวลก
พืไอผนึกก าลัง฿นการรับมือกับคลืไนขຌอมูลขาวสารทีไเมถูกตຌองทัไวลกขึๅนดຌวย ซึไงภาคีนีๅมีตัวทนสืไอจาก
ประทศเทยพียง 1 องค์กรทีไเดຌขຌารวมป็นพันธมิตร คือ ศูนย์ชัวร์กอนชร์  ดยส านักขาวเทย อส
มท อันป็นผลผลิตจาก รายการชัวร์กอนชร์  ทีไนอกจากจะป็นรายการขาวประภทกຌขาวพืไอ
กຌเขความขຌา฿จผิดละ฿หຌความรูຌประชาชน รายการรกของชอง 9 MCOT HD ลຌวยังป็นรายการ
กຌขาวดยฉพาะรายการตຌน โ ของสืไอทรทัศน์เทย฿นยุคดิจิทัลอีกดຌวย (พีรพล อนุตรสตถิ์ , 
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สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2560)  

นอกจากนีๅรายการ ชัวร์กอนชร์  ยังเดຌรับรางวัลดຌานสืไอสรຌางสรรค์ละสริมสรຌางการรูຌทา
ทันสืไอจากสมาคมผูຌผลิตขาวออนเลน์ละกองทุนพัฒนาสืไอปลอดภัยละสรຌางสรรค์ ละมีการขยาย
ผลรวมกับ 23 หนวยงานปຂด ศูนย์ชัวร์กอนชร์ พืไอป็นศูนย์กลางฝ้าระวังละตรวจสอบขຌอมูลก
ประชาชนดຌวย(https://www.mxphone.net/040417-mcot-sure-and-share-for-thai-people/, 

2560) 

จนถึงปัจจุบันรายการชัวร์กอนชร์ยังเดຌรับความนิยมจากประชาชนอยางตอนืไอง  ทีไมຌจะเม
มีการวัดรตติๅงผูຌชมทรทัศน์ทางตรง ตสังกตเดຌผานจ านวนผูຌกดติดตามพจฟซบุຍกจากหลักฐานการ
สืบคຌนมืไอวันทีไ 20 มิถุนายน 2561 พบวา มีผูຌกดติดตามพจ 135,727 คน ซึไงตัวลขดังกลาวเดຌติบต
อยางรวดรใวตลอดระยะวลา 4 ปนับตัๅงตริไมออกอากาศ  รืไอยมาถึงปัจจุบันรายการชัวร์กอนชร์กใ
ยังผลิตรายการออกมา฿หຌความรูຌ ละตอบค าถามคลายความสงสัย฿หຌสังคมอยางตอนืไอง นับป็นตอน
ออกอากาศมากกวา 700 ตอน ซึไงทัๅงหมดเดຌถูกชร์ออกเป฿นกลุมผูຌชมอยางกวຌางขวางจึงนาจะสรຌาง
การรับรูຌ ละความตระหนัก฿นการรูຌทาทันสืไอ฿หຌกับผูຌชมทีไป็นผูຌรับสารเดຌเมมากกในຌอย ดยฉพาะ฿น
นืๅอหาขาวชร์ทีไกีไยวขຌองกับสุขภาพซึไงรายการนຌนหนักละยก฿หຌป็นประดในส าคัญพราะป็นรืไอง
ส าคัญรงดวนละมีผลกระทบสูง 

จากสภาพวดลຌอมดังกลาว ท า฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จ฿นการสรຌางสรรค์รายการชัวร์กอนชร์
ดยฉพาะตอนทีไมีนืๅอหากีไยวกับสุขภาพซึไงถือป็นรืไองทีไมีความส าคัญละจ าป็นอยางยิไงส าหรับ
สังคมปัจจุบันทีไมีการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลน์฿นชีวิตประจ าวัน ละบทบาททีไรายการชัวร์กอนชร์กระท า
ตอผูຌชม฿นงของการรับรูຌ ดยฉพาะดຌานการรูຌ ทาทันสืไอ ป็นทีไมาของการวิจัย฿นประดใน การรับรูຌ
ละการรูຌทาทันสืไอของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์  อันจะป็นประยชน์ตอการสรຌางสังคมเทย฿หຌป็น
สังคมหงการรูຌทาทันสืไอตอเป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.พืไอศึกษาการรับรูຌของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ 

2.พืไอศึกษาการปลีไยนปลงชิงทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์  

3.พืไอศึกษาการรูຌทาทันสืไอของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยรืไอง การรับรูຌละการรูຌทาทันสืไอของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ มีจุดมุงหมาย
พืไอศึกษาการรับรูຌ ศึกษาการปลีไยนปลงชิงทัศนคติละพฤติกรรม ละศึกษาการรูຌทาทันสืไอของ
ผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ ดยจะมุงศึกษาฉพาะรายการชัวร์กอนชร์ตอนทีไมีนืๅอหากีไยวกับสุขภาพ
ทานัๅน นืไองจากป็นประดในทีไมีความส าคัญละสงผลกระทบทางตรงตอประชาชน ดย฿ชຌการ
สัมภาษณ์ชิงลึก (in-depth interview) กลุมผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ ทีไมีการติดตามรับชมรายการ
อยางสมไ าสมอละมีปฏิสัมพันธ์ตอรายการ฿นงการกดเลค์ กดชร์หรือสดงความคิดหใน฿นพจ
รายการชัวร์กอนชร์อยางตอนืไอง จ านวน 10 คน ตอบค าถามการวิจัย ดย฿ชຌทฤษฎีการ฿ชຌประยชน์
ละความพึงพอ฿จของผูຌรับสาร ทฤษฎีกีไยวกับการปຂดรับขาวสาร นวคิดรืไองการรับรูຌ ละนวคิด
การรูຌ ท าทันสืไ อมาป็นกรอบ฿นการวิ คราะห์  ทัๅ งนีๅ มีชุดค าถามปลายปຂด (open-ended 

questionnaire) ละครืไองมือบันทึกสียงป็นครืไองมือ฿นการวิจัย  

 

ผลการวิจัย  

จากการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวากลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีมิติดຌานการรับรูຌตัวรายการ 2 ดຌานเดຌก 

1.การรับรูຌของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ 

1.1 การรับรูຌดຌานนืๅอหา 

องค์ประกอบของรายการชัวร์กอนชร์ทีไกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักชืไนชอบคือ ความนาชืไอถือ ทีไมี
ผูຌชีไยวชาญมาตอบบบสรุปชัดจน พราะมีการตรวจสอบ มีหลักฐานการทดลองวิจัยทีไพิสูจน์เดຌ ละ
ตอบค าถามดยผูຌชีไยวชาญซึไงมีต าหนงละมีชืไอสียงฉพาะดຌาน  

           รองมาคือ รูปบบรายการทีไขຌา฿จงาย มีการ฿ชຌบทพูดทีไสืไอความหมาย สัๅนกระชับชัดจน มี
บทบรรยายทีไยกอาขຌอความชร์มัไวมาอธิบายท าความขຌา฿จป็นขຌอ โ ประกอบกับสัญลักษณ์ตาง โ 
ทีไชวยยๅ าความขຌา฿จ ควบคูมากับการรับรูຌ฿นสวนของ นืๅอหารายกาทีไรสด฿หม ผลิตเว ทันกระส  

          นอกจากนีๅกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักยังรับรูຌถึง ความป็นอกลักษณ์ของพิธีกร ทัๅงลักษณะทาทาง 
การถามค าถาม ละวิธีการพูดทีไมีความป็นทางการ คงความป็นวิชาการตดูลຌวสนุก เมนาบืไอ 
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1.2 การรับรูຌวิธีการน าสนอ 

กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก มีการรับรูຌดຌานการน าสนอของรายการชัวร์กอนชร์ทีไหลากหลาย ดย 7 

฿น 10 คนมีการรับรูຌกีไยวกับ รูปบบรายการ มากทีไสุด ทีไป็นรายการกຌขาวละ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไ
ถูกตຌองกีไยวกับขาวชร์฿นลกซชียล฿น 3 นาที ดຌวยการตัๅงค าถามวาจริงหรือเม ละตอบค าถามดย
ผูຌชีไยวชาญฉพาะทางซึไงจะมีการอธิบาย การทดลอง ถามตอบลกปลีไยนกันระหวางผูຌชีไยวชาญละ
พิธีกรทีไท าหนຌาทีไถามค าถามทนคนดู ซึไงจะมีการ฿หຌขຌอสรุปทีไชัดจนทัๅง฿นชวงตຌนละทຌายรายการ  

รองลงมากลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมี การรับรูຌอัตลักษณ์ของพิธีกร พราะมีความป็นอกลักษณ์ทัๅง
สีหนຌา ทาทางละค าพูด ดยฉพาะประยค หืม ชัวร์หรอ  ละการนຌนค าบบยๅ า โ ซึไงสวนนีๅเดຌ
กลายป็นสวนส าคัญของรายการทีไท า฿หຌผูຌชมกิดการรับรูຌละจดจ ารายการชัวร์กอนชร์ ละมากเป
กวานัๅนยังกระตุຌน฿หຌกิดพฤติกรรม หืม ชัวร์หรอ  ฿หຌกับผูຌชมทีไติดตามรายการป็นประจ า  

นอกจากนีๅยัง รับรูຌกีไยวกับอัตลักษณ์ของผูຌสงสารละลักษณะการตอบ พราะผูຌชีไยวชาญทีไ
รายการชิญมาสัมภาษณ์สวน฿หญป็นอาจารย์ พทย์ นักวิจัยฉพาะดຌาน หรือผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไ
ท างาน฿นดຌานนัๅน โ ท า฿หຌตอบค าถามเดຌอยางชัดจน มีหตุผลสนับสนุนทีไนาชืไอถือ ละ฿นหลาย 
ตอนยัง฿ชຌผูຌชีไยวชาญหลายคน จากหลายบทบาท฿นการตอบค าถาม ท า฿หຌรายการมีมิติ ดูนาสน฿จ 
ละพรຌอมทีไจะชืไอเดຌลย พราะทุกตอนผูຌชีไยวชาญจะตอบบบตรงเปตรงมาดຌวยค าพูดละกริยาทีไ
นาชืไอถือดຌวยค าสรุปทัๅงตอนตຌนละทຌายรายการวา จริง  เมจริง  ควรชร์  หรือ เมควรชร์   

นอกจากนีๅผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักยังมี การรับรูຌกีไยวกับการผลิตนืๅอหา ทีไท าเดຌรวดรใวทันกระส 
หรือป็นรืไองทีไคยผลิตเปลຌวตน ามาซๅ าพืไอกຌเขขาวชร์ทีไยังคงวนวียนมาทุกปมี การรับรูຌล าดับ
รายการ วา฿นตละชวงจะป็นอยางเร รับรูຌลักษณะการตัดตอ ทีไสัๅนกระชับเดຌ฿จความ มีจังหวะ
นาสน฿จสอดคลຌองกันป็นนืๅอดียว ละทຌายสุดมี การรับรูຌกีไยวกับกราฟฟิก ทีไปรากฏ฿นรายการทัๅง
ครืไองหมายละการมีค าบรรยายภาษาเทย (subtitle) ซึไงป็นประยชน์ตอผูຌมีปัญหาทางการเดຌยิน 

 

2.การปลีไยนปลงชิงทัศนคติละพฤติกรรมของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ละความพึงพอ฿จ  

2.1 ระดับการปิดรับละการรับรูຌของผูຌชม 

จากผลการวิจัยพบวา รายการชัวร์กอนชร์มีอิทธิพลตอทัศนคติละพฤติกรรมการชืไอละ
ชร์ขาวของกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก ฿นงการท า฿หຌกิดการฉุกคิดกอนชืไอหรือชร์ขาวบนซชียล ละยัง
มีอิทธิพล฿นงของการป็นสืไอทีไป็นหลงอຌางอิงทีไถูกตຌองชืไอถือเดຌ นืไองจากปัจจุบันรายการชัวร์กอน
ชร์เดຌกลายป็นหลงขຌอมูลทีไนาชืไอถือส าหรับการตรวจสอบขาวชร์ของประชาชนอีกหลงหนึไง 
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          นอกจากนีๅผลการวิจัยยังสดง฿หຌหในวารายการชัวร์กอนชร์ ท า฿หຌกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักกิด
การรับรูຌซึไงมีผลตอการปลีไยนปลงทัๅงดຌานพฤติกรรมละทัศนคติ ดย 7 ฿น 10 คนระบุวา หลังจาก
ชมรายการชัวร์กอนชร์ป็นประจ า ท า฿หຌพวกขาอยากปลีไยนปลงพฤติกรรมเปสูนวทางทีไถูกตຌอง 
หากคยปฏิบัติตัวผิดลຌวเดຌฟังค านะน าจากผูຌชีไยวชาญกใยินดีทีไจะปลีไยนปลงพฤติกรรมละ
ทัศนคติ฿นทันที พราะชืไอมัไน฿นความรูຌของผูຌชีไยวชาญ ตกใขึๅนกับวลาทีไเดຌรับชมรายการดຌวย หาก
พิไงรับชมรายการมากใจะมีอิทธิพลมาก ตถຌาหากรับชมมานานลຌวอิทธิพลของรายการกใจะลดลง   

          สวนอีก 3 คน฿น 10 ทีไระบุวา รายการชัวร์กอนชร์ท า฿หຌกิดการรับรูຌทีไสงผลตอทัศนคติ
ทานัๅนเมเดຌท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรม พราะยังหในวาพฤติกรรมทีไท าอยูมຌจะเมเดຌถูกตຌอง
ตามหลักตกใเมเดຌสงผลสีย อีกทัๅงยังกระท าสิไงนัๅนจนคยชิน ป็นสิไงทีไ ชอบ กใจะยังเมปลีไยนปลง
พฤติกรรม ตทัศนคติ฿นการหวังผลจากการกระท าสิไงนัๅนจะปลีไยนเป พราะรับรูຌวาสิไงทีไท าอยูเมเดຌมี
ประยชน์หรือมีผลดีตอสุขภาพบบทีไขาวชร์มัไวสวน฿หญกลาวถึง  

จากทฤษฎีประยชน์ละความพึงพอ฿จ ทีไ฿หຌความส าคัญกับผูຌรับสารป็นหลักพบวา ผูຌชม
รายการคิดวาตัวองเดຌรับประยชน์ละมีความพึงพอ฿จตอรายการชัวร์กอนชร์ ดังนีๅ 

2.2 ประยชน์ทีไเดຌรับจากรายการชัวร์กอนชร์  

กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีการ฿ชຌประยชน์จากรายการชัวร์กอนชร์฿น 8 บทบาทดຌวยกัน ดยสวน
฿หญระบุวา มีประยชน์฿นดຌานการป็นหลงความรูຌละป็นหลงขาวสารมากทีไสุด รองลงมาคือ
ประยชน์฿นการสรຌางความตระหนักละวิจารณญาณ นอกจากนีๅยังมีประยชน์ตอผูຌรับสาร฿นดຌานการ
ตรวจสอบขຌอมูล ดຌานการป็นหลงอຌางอิงทีไชืไอถือเดຌของสังคม ดຌานป็นสืไอการสอน ดຌานการป็น
ตัวกลางสานสัมพันธ์พืไอนละครอบครัว ละดຌานการ฿หຌสาระบันทิงฆาวลา 

2.3 ความพึงพอ฿จทีไเดຌรับจากรายการชัวร์กอนชร์ 

          สิไงทีไกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักพึงพอ฿จ฿นรายการชัวร์กอนชร์มีดຌวยกันหลากหลายดຌาน ขึๅนกับ
ลักษณะความชอบสวนบุคคล ดยสิไงทีไกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักพึงพอ฿จมากทีไสุดคือ ขຌอสรุปละความรูຌทีไ
เดຌจากทีไผูຌชีไยวชาญ ซึไงนาชืไอถือละชัดจน สามารถตอบจทย์ความตຌองการของผูຌชมทีไตຌองการ
ความรูຌละเขขຌอขຌอง฿จตาง โ เดຌอยางครบถຌวน รองลงมาคือ รูปบบทีไสัๅนกระชับขຌา฿จงาย ท า฿หຌ
สามารถดูรายการอยางตัๅง฿จเดຌตัๅงตตຌนจนจบอยางเมรูຌสึกบืไอ พราะมีการรียบรียงนืๅอหา บท
บรรยาย ประกอบกับการตัดตอทีไดูสนุก รຌา฿จ฿หຌติดตาม ละความวองเวทันกระส฿นการผลิตนืๅอหา  

          ทຌายทีไสุดคือการท าหนຌาทีไของพิธีกรทีไมีความป็นอกลักษณ์ การท าหนຌาตาสงสัยของพิธีกร 
จนกลายป็นสัญลักษณ์ตือน฿หຌกิดความอะ฿จวลาจอขาวชร์ ท า฿หຌรูຌสึกตลกตกใท า฿หຌกิดการฉุก
คิด ละวิธีการพูดของพิธีกรกใมีความป็นทางการ คลองคลว เมสดงออกมากกินเป จนสียความ
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ป็นทางการ ตกใเมนาบืไอหมือนรายการสาระอืไน โ ซึไงทัๅงหมดมืไอรวมกันลຌวคือสวนผสมอันลงตัว
ทีไท า฿หຌกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักขຌาถึงรายการเดຌดยงายละปຂด฿จยอมรับ 

3. มิติดຌานการรับรูຌกีไยวกับการรูຌทาทันสืไอ บงออกป็น 4 ดຌาน เดຌก  

จากการสัมภาษณ์ชิงลึกพบวา กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีความสามารถ฿นการยกยะ การ฿หຌ
ความหมาย ฿หຌคุณคาละอธิบายวานืๅอหาหรือขຌอความทีไถูกชร์฿นลกซชียลชืไอถือเดຌหรือเมเดຌ
ตกตางกัน ดยมืไอวิคราะห์ผลตามทักษะการรูຌทาทันสืไอตามนวคิดการรูຌทาทันสืไอของ พรทิพย์ 
ยในจะบก ละคณะ (2552) เดຌผลดังนีๅ 

3.1 ทักษะการขຌาถึง   

          ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสวน฿หญป็นผูຌชมทีไคยชมรายการ ชัวร์กอนชร์  มาลຌวประมาณ 6 ดือน
ถึง 2 ป สวนมากจะชมผานทางพจฟซบุຍกละมีบຌางทีไชมดูสดทางทรทัศน์฿นชวงขาวคไ า อสมท 

นอกจากนีๅผูຌชมยังมีปฏิสัมพันธ์฿นงของการขຌาเปรีวิว฿หຌคะนน หรือสดงความรูຌสึกกีไยวกับหัวขຌอ
นืๅอหาการชร์ตาง โ ทีไหนຌาพจ ดยจะสน฿จรืไองอาหารละสุขภาพมากทีไสุดพราะป็นรืไอง฿กลຌตัว
ทีไสงผลกระทบตอตัวอง  ดยป็นการปຂดรับชมพืไอหาขຌอมูลความรูຌ รองลงมาชมพืไอตรวจสอบขຌอมูล
฿หຌทันสถานการณ์วาขาวชร์ทีไตนองเดຌรับมาจากสืไอซชียลถูกตຌองหรือเม นอกจากนีๅยังมีบางคนทีไ
ชมครัๅงรกดຌวยความบังอิญพืไอฆาวลา ตกใชมตอพราะตຌองการทราบขຌอทใจจริงละสาระความรูຌ 
ดังนัๅน฿นทักษะการขຌาถึงกลุมผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์สามารถท าเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 ทักษะการวิคราะห์  

          กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทัๅงหมด฿หຌความหในวารายการชัวร์กอนชร์มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ชืไอละชร์ขาวของพวกขา฿นงของการท า฿หຌกิดการฉุกคิดกอนชืไอหรือชร์ขຌอมูล พราะความถีไ
ของรายการทีไออกอากาศป็นประจ าทุกวัน รูปบบของรายการทีไป็นอกลักษณ์ ละการ฿ชຌค ายๅ าท า
฿หຌผูຌชมกิดภาพจ า การ฿ชຌนๅ าสียงทีไนาชืไอถือ การลงมติความหในของผูຌชีไยวชาญบบตรงเปตรงมา 
ท า฿หຌผูຌชมกิดความตระหนัก รูຌจักการยกยะถูกผิด มืไอพบจอกับขาวชร์฿นซชียลจึงกิดการ฿ชຌ
วิจารณญานมากขึๅนท า฿หຌอกาส฿นการตกป็นหยืไอนຌอยลง ละ฿นหมู คนทีไมีพฤติกรรมชอบชร์ 
รายการยังท า฿หຌคนกลุมนีๅมีสติชร์ชຌาลง พราะรายการชวยปลูกฝัง฿หຌคิดละตรวจสอบกอนสมอ 

3.3 ทักษะการประมินคา  

กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสวน฿หญ จ านวน 4 ฿น 10  มีความหในวารายการชัวร์กอนชร์ชวยท า฿หຌ
พวกขายกยะขาวจริงหรือขาวชร์มัไวเดຌ฿นระดับ มาก  พราะรายการท า฿หຌกิดความตระหนักรูຌ 
ละสอนวิธีจับผิดขาวชร์มัไวดຌวยการหาหลงอຌางอิง ดูความสอดคลຌองของขຌอมูล ละยังมีการน าขาว
ปลอมมาน าสนอปรียบทียบตัๅงตชวงตຌนของรายการท า฿หຌหในรูปบบชัดจน  จ านวน 2 ฿น 10 
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บอกวาชวยเดຌมากทีไสุด พราะนืๅอหาทันสมัยขຌากับชวงวลาปัจจุบัน สัๅนกระชับ มีการอຌางอิงดຌวย
บุคคลฉพาะดຌาน ละพิธีกรมีคุณภาพท า฿หຌรายการนาสน฿จ  

จ านวน 2 ฿น 10 คนบอกวาชวยเดຌบຌาง ละอีก 2 คนบอกวา เมชวย฿หຌสามารถยกยะ
ขาวสารเดຌวาป็นรืไองจริงหรือรืไองกหก พราะตละขาวมีความหลากหลาย มากกินเป อีกทัๅงหลาย
หลายรืไองมีความนาจะป็นทีไอาจจะป็นรืไองจริงเดຌ  ตอยางเรกใดีถึงจะยังท า฿หຌขาเมสามารถ
ยกยะเดຌดຌวยตัวอง ตนืๅอหาทีไรายการผลิตออกมาลຌว สามารถป็นหลงอຌางอิง฿นภายหลังเดຌ 

ความหในทีไหลากหลายวารายการชัวร์กอนชร์สามารถชวย฿หຌพวกขาประมินคาขาวจริงกับ
ขาวชร์มัไวมຌวาสวนมากจะเป฿นชิงบวก ตกใยังมีความคิดหในยืนยันวาการรับชมรายการอยางดียว
เมเดຌชวย฿หຌสามารถยกยะประมินคาวาขาว฿ดจริงหรือปลอมเดຌอยางสิๅนชิง ละทักษะนีๅยังขึๅนอยู
กับปัจจัยสวนตัวดຌานอืไนของผูຌชมรายการ  

3.4 ทักษะการสรຌางสรรค์ 

฿นกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีทัๅงคนทีไดนตือน คนทีไหในวาผิดคนอืไนชร์ขาวผิดตเมตือน ละ
คนทีไตือนคนอืไน ดยกลุมทีไเมตือนตกใบขຌอมูลบบงียบ โ คนกลุมนีๅวลาเดຌขຌอมูลมาทัๅงทีไถูก
หรือเมถูกตຌองจะอานตเมตຌตอบ วຌนสียตวารืไองนัๅนป็นรืไองทีไขาสน฿จจริงจึงจะเปหาขຌอมูลพิไม  

สวนกลุมคนทีไตือนคนอืไน ทัๅงหมดจะตือนฉพาะผูຌทีไป็นคนรูຌจักหรือสนิทกันทานัๅน จะเม
ตือนคนทีไเมรูຌจักหรืออาวุสกวาพราะเมอยาก฿หຌกิดการผิด฿จกัน วຌนตวาคนทีไชร์มาบอกวาขา
ก าลังท าสิไงนัๅนอยู  ดยจะน าลิงค์ขาวหรือนืๅอหาจากพจทีไนาชืไอถือ ชน พจรายการ ชัวร์กอนชร์  
หรือพจอาจารย์จษฎา ดนดวงบริพันธ์ ทีไคยอธิบายเวຌมาตอบพืไอยຌงอยางสุภาพ หรือท าตัวป็น
หลงกระจายขาวชร์ทีไถูกตຌอง มากเปกวานัๅนยังมีผูຌทีไ฿ชຌนืๅอหาของรายการเปป็นสืไอการสอน฿หຌกับ
นักรียน฿นชัๅนรียน จากผลการวิจัยจะหในเดຌวาทักษะการน าเปสรຌางสรรค์ตอมีความตกตางกันมาก
฿นการสดงออกของตละบุคคล บางคนรับรูຌนืๅอหาลຌวน าเป฿ชຌประยชน์ตอ บางคนรับรูຌนืๅอหาต
กใบเวຌ ทักษะการรูຌทาทันสืไอ฿นขຌอนีๅของกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักจึงตกตางกันตามลักษณะภูมิหลัง ละ
อุปนิสัยสวนตัวละจากขຌอมูลสวนการปຂดรับสืไอ ละหตุผล฿นการปຂดรับรายการชัวร์กอนชร์ของ
กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักยังสดง฿หຌหในวา มีปัจจัยทีไป็นตัวก าหนดการปຂดรับสืไออยู 2 ประการ เดຌก 

1.ปัจจัยทางดຌานรายการ  

฿นหลายสวนขององค์ประกอบรายการท าเดຌดี ทัๅง฿นสวนของนืๅอหาทีไสวนมากป็นรืไอง
กีไยวกับอาหารละสุขภาพ ซึไงตรงกับความสน฿จของกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก รูปบบรายการทีไสัๅนกระชับ
ท า฿หຌสามารถดูอยางตัๅง฿จเดຌตัๅงตตຌนจนจบ การ฿ชຌผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌานป็นผูຌตอบค าถาม ประกอบ
กับการ฿ชຌสืไอผสมทีไสริมความนาชืไอถือ ชน การสาธิต การทดลองหรือการรับประทาน฿หຌหใน การท า
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หนຌาทีไของพิธีกรทีไถามค าถามเดຌทน฿จคนดู ท า฿หຌรายการดูงายละตอบเดຌทุกขຌอสงสัย 

2.ปัจจัยทางดຌานผูຌรับสาร 

กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทีไรับชมรายการชัวร์กอนชร์  สวน฿หญป็นผูຌมีการศึกษาสูงละภูมิหลัง
ทางสังคมทีไดี มีหลักวิจารณญาณ฿นการ฿ชຌซชียลทีไดี ละป็นผูຌทีไมีประสบการณ์การพบจอกับขาว
ชร์ ซึไงพวกขาทราบดีอยูลຌววาขาวสวน฿หญทีไหในชร์กันบนซชียลคือขาวปลอม บอยครัๅงขຌาจึง
กิดความรูຌสึกตຌองการหลีกหนี ละเมตຌองการอยู฿นวดวงซชียลทีไมีตขาวปลอมมาปะปน จึงป็น
รงขับ฿หຌพวกขาตຌองสวงหาความรูຌพืไอพิไมพูนปัญญาละพืไอปกป้องตัวอง ซึไงรายการชัวร์กอน
ชร์ถือวาป็นรายการทีไตอบจทย์ พราะสาหตุทีไคนกลุมนีๅลือกมาชมรายการชัวร์กอนชร์กใพืไอหา
ความรูຌ ละพืไอพิไมการรับรูຌ฿นงของการชีๅชัดลงเปวาสิไงทีไขารับรูຌมานัไนผิดหรือถูก ละดูพืไอตอกยๅ า
ความรูຌละความชืไอทีไขามี ซึไงสวน฿หญจะถูกตຌอง ตถຌาผิดลຌวเดຌรับค าตอบทีไนาชืไอถือจาก
ผูຌชีไยวชาญกใพรຌอมทีไจะปลีไยนความชืไอพราะ฿หຌความส าคัญกับขຌอทใจจริงละหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สอดคลຌองกับผนภาพการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จของ ยุบล บใญจรงคกิจ 

(2542) ทีไ฿หຌความส าคัญกับผูຌรับสารป็นหลักละมองวาผูຌรับสารคือผูຌลือก฿ชຌสืไอ ดังนีๅ  

 

 

 

           

 

                               กอ฿หຌกิด 

 

  

 
        

  ภาพทีไ 1 : ผนภาพการการ฿ชຌประยชน์ละความพึงพอ฿จของผูຌรับสาร 

  

ภาวะทางจิต฿จทีไกังวล / สงสัย / รังกียจ / จับผิด ขาวปลอม 

ความตຌองการหลงความรูຌ หลงอຌางอิงกีไยวกับการกຌขาว

 

 

มืไอพบรายการ ชัวร์กอนชร์ ทีไมีความนาชืไอถือ จึงกิดความคาดหวัง

การปຂดรับ การรับรูຌ การตีความละน าเปปฏิบัติ฿ชຌ฿นชีวิตจริง 

                    มีผลตอ 

 น าเปสู 
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ท า฿หຌมืไอศึกษาบทบาทของรายการ จากความสัมพันธ์ทีไกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักรายการรับรูຌเดຌ 
รายการชัวร์กอนชร์จึงป็นรายการขาวทีไท าหนຌาทีไเดຌป็นอยางดี ป็นรายการกຌขาวทีไมีประสิทธิภาพ 
พราะคนกลุมนีๅป็นผูຌรับสารทีไมีความตืไนตัว (active) ป็นกลุมคนทีไตຌองการความรูຌ ตຌองการขຌอมูล 
ตຌองการหลงอຌางอิง จึงเมนาปลก฿จทีไการรับรูຌของกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักนีๅจะอยู฿นระดับทีไสูงมาก ละ
ยังสามารถรับรูຌ ลຌวกิดการรียนรูຌซึไงน าเปสูการปลีไยนปลงทัศนคติละพฤติกรรมเดຌอยางเม
ยากยใน  พราะรายการผลิตออกมาดຌวยรูปบบละทคนิคทีไดี มีการวางคຌาครงรืไอง การก าหนด
กลยุทธ์สารบบนຌมนຌาว฿จละสงสริมสุขภาพดຌวยขຌอทใจจริงจากผูຌรูຌ ผูຌชีไยวชาญซึไงดูนาชืไอถือ
หมาะสมกับผูຌรับสารป้าหมาย มีการสอดทรกวิธีคิดบบคอยป็นคอยเป เมยัดยียด เมรุนรง เมดู
ถูกความชืไอหรือความคิดหในของคนกลุมอืไนจึงเมถูกตอตຌาน  

อีกทัๅงยังด านินงานดຌวยชองทางการสืไอสารทีไหลากหลาย นยบายของสถานีทรทัศน์ทีไ
นาชืไอถือละการสนับสนุนจากองค์กรทีไดีซึไงจัดป็นปัจจัยผลักดันละปัจจัยดึงดูดทีไดี  สอดคลຌองกับ
ผลวิจัยของ ธนิศา สวงพรรค (2560) ทีไกลาวเวຌวา การสวงหาขຌอมูลการทองทีไยว฿นกลุมตัวอยางทีไ
มีการสวงหาขຌอมูลอยางกระตือรือรຌน (active strategy) ทีไนิยมการสวงหาขຌอมูลผานสืไอตาง โ อยู
ตลอดวลาละสมไ าสมอ มຌจะเมมีผนการดินทางมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน฿จทองทีไยวอยางมี
นัยยะส าคัญทีไระดับความชืไอมัไนทางสถิติ 0.05 พราะมืไอถึงวลาทีไตຌองตัดสิน฿จกลุมผูຌบริภคซึไงมี
ขຌอมูลอยูกับตัวมากจะตัดสิน฿จเดຌทันที คลຌายคลึงกับการรับรูຌนืๅอหาของรายการ ชัวร์กอนชร์  ทีไมี
ลักษณะ฿นการ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองละกຌเขขาวชร์ทีไผิด มืไอผูຌรับสารซึไงป็นผูຌทีไมีความกระตือรือรຌน฿น
การสวงหาขาวสารเดຌชม มืไอตຌองพบจอกับขาวปลอม฿นชีวิตจริงกใจะตัดสิน฿จทีไจะเมชืไอละเมชร์
ขาวนัๅนตอเดຌดียิไงขึๅน 

รับรูຌทากัน ตรูຌทาทันสืไอเมทากัน 

฿นงของการรับรูຌบบการรูຌทาทันสืไอ การน าเป฿ชຌประยชน์ทีไตกตางกัน ละการทีไรายการ
เมสามารถปลีไยนปลงพฤติกรรมการชืไอละการชร์ขาว฿นกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักเดຌนัๅน อาจพราะ
นืไองมาจากปัจจัยดຌานภูมิหลังการศึกษาละสังคม พฤติกรรมการ฿ชຌสืไอ ประสบการณ์ละทัศนคติตอ
ขาวชร์ อุปนิสัย ละความชอบสวนบุคคลทีไตกตางกันออกเป นืไองจากการจะท า฿หຌบุคคลกิดการ
ปลีไยนปลงพฤติกรรมหรือความชืไอ฿ด โ  เดຌนัๅน จะตຌอง฿ชຌการนຌมนຌาวบบสริมรงพืไอชักจูง฿หຌ
กิดการหในดຌวยละคลຌอยตาม ซึไงจะเดຌผลหรือเมเดຌผลนัๅนเมเดຌขึๅนอยูทีไสาร หรือผูຌสงสารตพียง
อยางดียวตยังขึๅนอยูกับปัจจัยดຌานตาง โ ของผูຌรับสารดຌวย รายการชัวร์กอนชร์พียงรายการดียว
จึงอาจยังเมมีพลังมากพอทีไจะท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมเดຌ ตจากความคิดหในของกลุม
ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักอีกสวนหนึไง กใสดง฿หຌหในวารายการชัวร์กอนชร์มีบทบาท฿นการป็นสวนหนึไงของ
การสรຌางความตระหนักดຌานการรูຌทาทันสืไอ อยางเรกใดีผลการวิจัยนีๅป็นพียงตัวทนฉพาะกลุมผูຌ ฿หຌ
ขຌอมูลหลักนีๅทานัๅน เมสามารถป็นตัวทนของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ทัๅงหมดเดຌ  
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อภิปรายผล   

ประดในทีไ 1 : ผูຌชมรับรูຌเดຌดีพราะรายการมีนืๅอหาตรงป้า ยอยงาย ฿นชองทางทีไ
หลากหลาย 

ผลการวิจัยสดง฿หຌหในวากลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีการรับรูຌดຌานนืๅอหารายการ ละรับรูຌดຌาน
วิธีการน าสนอของรายการชัวร์กอนชร์เดຌเมตกตางกัน อาจนืไองมาจากรายการชัวร์กอนชร์ป็น
รายการขาวทีไมีนืๅอหาตรงป้า ยอยงาย ฿ชຌประยชน์เดຌทันที มຌจะเมตลก รูปบบเมหวือหวา ตติด
ตาคนดู พราะรายการชัวร์กอนชร์มีการวางผนงานการรณรงค์ละการผลิตสืไออยางมีระบบ 
สอดคลຌองกับหลักการวางผนงานตามนวคิดกีไยวกับการสืไอสารพืไอนຌมนຌาว฿จของ ชาญชัย จริญ
ลาภดิลก (2539) อันเดຌก มีการวางป้าประสงค์ทีไดี มีการวางกลยุทธ์สารทีไดี ละมีการ฿ชຌชองทาง
การพรกระจายทีไดี ดยฉพาะ฿นสวนของการ฿ชຌชองทางการพรกระจาย ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัย
ของ บุญยณัฐ ฉัตรสาวภัณฑ์ (2560) ทีไกลาวเวຌวา  กลยุทธ์การสืไอสารการตลาดผานสืไอสังคมของ
รายการทรทัศน์ ควรประกอบดຌวย ๆ ขัๅนตอน คือ 1) การท างานรวมกันอยาง฿กลຌชิดระหวางจຌาของ
รายการกับทีมผูຌผลิตรายการละทีมงานดຌานซชียลมีดีย โี การสรຌางนืๅอหาพืไอสืไอสารรายการ
ทรทัศน์ผานซชียลมีดีย ใี การ฿ชຌพลังของของบุคคลทีไมีอิทธิพลทางความคิด ไี การสรຌาง฿หຌกิด
ชุมชนของผูຌชมรายการ 5ี การกิดภาวะผูຌ฿ชຌงานสรຌางนืๅอหาขึๅนอง ๆี การรับฟังความรຌูสึกของผูຌชมทีไ
มีตอรายการทรทัศน์พืไอวัดผลกลยุทธ์ ซึไงรายการ ชัวร์กอนชร์  กใมีกระบวนการดังกลาวทีไ
ครบถຌวนสมบูรณ ์

ประกอบกับรายการยังมีรูปบบป็น สกูຍปขาวบบมีครงสรຌาง (format) ชัดจนท า฿หຌผูຌชมกิด
การรับรูຌละจดจ าเดຌงาย อีกทัๅงนืๅอหารายการชัวร์กอนชร์ยังผลิตออกมาเดຌตรงกับนวคิดกีไยวกับ
การรับรูຌทีไ Schiffman ละ Kanuk (1994) กลาวเวຌวา การรับรูຌตຌองประกอบดຌวยองค์ประกอบ 3 

สวน คือ  

1.การลือกทีไผูຌชมมีนวนຌมทีไจะลือกรับสืไอตามทีไตัวองสน฿จ ซึไงนืๅอหาของรายการชัวร์กอน
ชร์สวนมากป็นรืไองกีไยวกับอาหารละสุขภาพ ซึไงตรงกับความสน฿จละความตระหนักของกลุม
ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก  

2.การรวบรวมขຌอมูล ผูຌชมมีนวนຌมจะรับละรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌรับมา฿นรูปบบกลุมกຌอน
มากกวากระจัดกระจาย ซึไงรายการชัวร์กอนชร์สามารถผลิตนืๅอหาทีไรวบรวมความสน฿จเดຌป็นอยาง
ดี มีการล าดับบทพูดทีไขຌา฿จงาย ละสัๅนกระชับท า฿หຌผูຌชมสามารถรับชมดຌวยความสน฿จเดຌตัๅงตตຌน
จนจบ อีกทัๅงยังออกอากาศทุกวัน มีสภาพวดลຌอมของภาพละสียงทีไดี อกาสทีไผูຌชมทีไปຂดรั บละ
ชมรายการจนกิดภาพจ าจึงมีมาก 
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3.การตีความหมาย ผูຌชมมีนวนຌมทีไจะตีความหมายขຌอมูล฿หຌงายดຌวยความขຌา฿จของตัวอง 
ซึไงรายการชัวร์กอนชร์ท า฿หຌส ารใจลຌว จากการ฿หຌผูຌชีไยวชาญพูดขຌอสรุปทีไฟังลຌวสามารถชืไอเดຌลย
ดยเมตຌองเตรตรองอีกครัๅงหนึไง ซึไงนาจะมีผลตอกยๅ า฿หຌผูຌชมกิดการปลีไยนปลงทัศนคติละ
พฤติกรรม ดังขຌอสรุปของการวิจัยทีไวา กลุมผูຌชมตัวอยางสามารถรับรูຌนืๅอหาละวิธีการน าสนอของ
รายการเดຌเมตกตางกัน  

ประดในทีไ 2 : ชนชัๅนกลางหในรายการ ชัวร์กอนชร์ป็นทีไพึไงละ฿ชຌรายการป็น
ครืไองมือ฿นการตอสูຌกับขาวชร์มัไว  

มืไอศึกษาบทบาทของรายการ จากความสัมพันธ์ทีไผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักรายการรับรูຌเดຌ รายการ 
ชัวร์กอนชร์  นอกจากจะป็นรายการขาว฿นรูปบบการกຌขาวทีไท าหนຌาทีไเดຌป็นอยางดีลຌว กลุม

ผูຌ฿หຌขຌอมูลส าคัญ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ  ซึไงป็นผูຌมีการศึกษาดี ป็นกลุมผูຌรับสารทีไ มีความตืไนตัว (active) 

ป็นกลุมคนทีไตຌองการความรูຌ ตຌองการขຌอมูล ตຌองการหลงอຌางอิง ละอาศัยอยู฿นขตมือง ซึไง
สามารถจัดกลุม฿หຌป็น ชนชัๅนกลาง  เดຌนัๅน ยังมีการ฿ชຌประยชน์จากรายการชัวร์กอนชร์฿น
ลักษณะ ฿ชຌรายการป็นครืไองมือ฿นการตอสูຌกับขาวชร์มัไว พราะตัวรายการผลิตออกมาดຌวยรูปบบ
ละทคนิคทีไดี มีการวางคຌาครงรืไอง การก าหนดกลยุทธ์สารบบนຌมนຌาว฿จละสงสริมสุขภาพดຌวย
ขຌอทใจจริงจากผูຌรูຌ ผูຌชีไยวชาญซึไงดูนาชืไอถือ อีกทัๅงยังด านินงานดຌวยชองทางการสืไอสารทีไหลากหลาย 
ภาย฿ตຌสถานีทรทัศน์ระดับชาติ ท า฿หຌมืไอชร์นืๅอหารายการออกเปกิดนๅ าหนักมากพอทีไจะท า฿หຌคน
ทีไชร์ขาวมัไว หรือก าลังสับสนกับขຌอมูลตาง โ กิดความขຌา฿จ฿นสิไงทีไถูกตຌอง พราะรายการปฏิบัติ
หนຌาทีไป็นสืไอกลาง฿นการอธิบายกับคนทีไสงขาวชร์มัไวมา ซึไงดูนาชืไอถือละสุภาพกวาการยຌงดຌวย
ตัวอง ป็นวิธีปฏิสธบบละมุนละมอมดຌวยการสงขຌอมูลทีไถูกตຌองสวนกลับ ซึไงป็นการยຌงบบ
หลีกลีไยงการผิด฿จกันทีไดี พราะนอกจากรายการ ชัวร์กอนชร์  จะมีความนาชืไอถือสูงลຌว  ยังมี
การสอดทรกวิธีคิดบบคอยป็นคอยเป เมยัดยียด เมรุนรง เมดูถูกความชืไอหรือความคิดหในของ
คนกลุมอืไน  จึงเมถูกตอตຌานละเมท า฿หຌกิดความขัดยຌง 

ประดในทีไ 3 : ความรูຌ ภูมิหลัง อุปนิสัยสวนตัวป็นสิไงส าคัญ  

นืไองจากการจะท า฿หຌบุคคลกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมหรือความชืไอ฿ด โ  เดຌนัๅน จะตຌอง
฿ชຌการนຌมนຌาวบบสริมรงพืไอชักจูง฿หຌกิดการหในดຌวยละคลຌอยตาม ซึไงจะเดຌผลหรือเมเดຌผลนัๅน
เมเดຌขึๅนอยูทีไสาร หรือผูຌสงสารตพียงอยางดียวตยังขึๅนอยูกับปัจจัยดຌานตาง โ ของผูຌรับสารดຌวย 
ซึไงผลการวิจัย฿นงการรับรูຌปรากฏวา กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักมีการรับรูຌบบรูຌทาทันสืไอละการน าเป฿ชຌ
ประยชน์ทีไตกตางกัน ละการทีไรายการเมสามารถปลีไยนปลงพฤติกรรมการชืไอละการชร์ขาว
฿นผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักเดຌนัๅน อาจป็นผลนืไองมาจากปัจจัยดຌานภูมิหลังการศึกษาละสังคม พฤติกรรมการ
฿ชຌสืไอ ประสบการณ์ละทัศนคติตอขาวชร์ อุปนิสัย ละความชอบสวนบุคคลทีไตกตางกันออกเป  
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รายการ ชัวร์กอนชร์ พียงรายการดียวจึงอาจยังเมมีพลังมากพอทีไจะท า฿หຌกิดการปลีไยนปลง
พฤติกรรมเดຌ ตจากความคิดหในของผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักอีกสวนหนึไง กใสดง฿หຌหในวารายการ ชัวร์กอน
ชร์  มีบทบาท฿นการป็นสวนหนึไงของการสรຌางความตระหนักดຌานการรูຌทาทันสืไอ อยางเรกใดี
ผลการวิจัย฿นครัๅงนีๅป็นพียงตัวทนฉพาะผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักนีๅทานัๅน เมสามารถป็นตัวทนของกลุม
ผูຌชมทัๅงหมดเดຌ  

 

ขຌอจ ากัด฿นการวิจัย 

1. ผูຌวิจัยเมสามารถขຌาถึงกลุมผูຌชมรายการทีไป็นผูຌสูงอายุเดຌ ท า฿หຌผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักทีไ฿ชຌ฿นการ
วิจัยครัๅงนีๅสวนมากป็นกลุมคนวัยท างาน ซึไงอาจป็นพราะผูຌสูงวัยป็นกลุมผูຌชมทีไรับสารทางดียว 
เมเดຌมีปฏิสัมพันธ์กับรายการ฿นงการกดเลค์ การคอมมຌนท์ละการชร์ทางหนຌาพจฟซบุຍกรายการ 
ชัวร์กอนชร์  อีกทัๅงมืไอผูຌวิจัยติดตอเปกใเมเดຌรับการติดตอกลับ ซึไงอาจมีอุปสรรคมาจากวิธีการทาง

ฟซบุຍกทีไซับซຌอนละการระวดระวังตัวของผูຌสูงวัยจากคนปลกหนຌา ละผูຌวิจัยเมสามารถขຌาถึง
กลุมผูຌชมทางบัญชีทางการเลน์ทีไอาจเดຌขຌอมูลจากกลุมผูຌชมทีไป็นผูຌสูงวัยมากกวาเดຌ อันนืไองจาก
หตุผลดຌานความปลอดภัยทีไทางรายการตຌองรักษา฿หຌกผูຌชม 

2. ผูຌผลิตละพิธีกรรายการ ชัวร์กอนชร์  ป็นคนดียวกัน คือ คุณพีรพล อนุตรสตถิ์ 
ผูຌสืไอขาวชอง 9 MCOT HD ท า฿หຌขຌอมูล฿นสวนของการผลิตรายการขึๅนอยูกับบุคคลคนดียว ซึไงกใ มี
ขຌอดีคือท า฿หຌสามารถผลิตรายการเดຌอยางรวดรใว  ละตรงตามความตัๅง฿จของผูຌผลิต ต฿น
ขณะดียวกันกใป็นการสะทຌอนฉพาะรสนิยมสวนตัวของผูຌผลิต ทีไอาจท า฿หຌรายการสียความ
หลากหลาย฿นรูปบบหรือการลืไนเหลทางศิลปะ฿นทางทีไควรจะป็น ละยังป็นรืไองนากังวลวา
รายการชัวร์กอนชร์อาจเมสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตเดຌดีท า฿นปัจจุบัน หาก฿นอนาคต      
คุณพีรพล ซึไงท าหนຌาทีไป็นทัๅงพิธีกรละผูຌผลิตเมเดຌท างาน฿หຌกับชอง 9 MCOT HD 

 

ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 

1. งานวิจัยนีๅมุงศึกษาการรับรูຌ ศึกษาการปลีไยนปลงชิงทัศนคติละพฤติกรรม ละศึกษา
การรูຌทาทันสืไอของผูຌชมรายการชัวร์กอนชร์ หากมีการศึกษาวิจัย฿นอนาคตพืไอศึกษาความสัมพันธ์
ระหวางบทบาทของรายการทรทัศน์ทีไอาจน าเปสูการสรຌางสริมการรูຌทาทันสืไอ฿หຌผูຌชมดยตรง อาจ
พิไมการศึกษาวิคราะห์รายการประภทกຌขาว฿นซชียล ทีไปัจจุบันมีการผลิตพิไมขึๅนอีกหลาย
รายการ ลຌวน าผลของตละรายการมาปรียบทียบกันพืไอหาความสัมพันธ์ หรือน ามาปรียบทียบ
กับการรับรูຌของผูຌชม ชัวร์กอนชร์  จากงานวิจัยนีๅพืไอหาขຌอสรุปพืไอจัดท ารายการตຌนบบ 
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2. จากผลการวิจัยพบวา ภูมิหลังทางการศึกษา ภูมิหลังทางสังคม ความชอบสวนบุคคลของ
ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก คอนขຌางมีผลตอการรับรูຌ ซึไงงานวิจัยนีๅเดຌกลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักสวน฿หญป็นผูຌมีการศึกษา
ระดับสูงตัๅงตระดับปริญญาตรีขึๅนเป ท า฿หຌผลการวิจัยเมสามารถป็นตัวทนของกลุมผูຌชมทัๅงหมดเดຌ  
฿นการศึกษาวิจัยครัๅงตอเปพืไอ฿หຌงานวิจัยตรงจุดละเดຌขຌอมูลชิงลึกมากขึๅน ควรศึกษากับผูຌ฿หຌขຌอมูล
หลักทีไมีภูมิหลังทางการศึกษา ละภูมิหลังทางสังคมทีไมีความหลากหลายมากขึๅน ละควรท ากับผูຌ฿หຌ
ขຌอมูลหลักทีไมีความหลากหลาย฿นชวงวัย ดยฉพาะผูຌสูงอายุ ทีไป็นกลุมผูຌชมทีไ รายการ ชัวร์กอน
ชร์  คอนขຌาง฿หຌความส าคัญละป็นกลุมทีไคนสวน฿หญมองวาป็นผูຌผยพรละเดຌรับผลกระทบ
จากขาวปลอมมากกวากลุมคนวัยอืไน  ดยอาจท าการสัมภาษณ์ชิงลึกชนกันวิจัยครัๅงนีๅ  หรือท าการ
วิจัยชิงทดลองพืไอวัดผลบบปริมาณกใป็นทางลือกทีไนาสน฿จ 
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รูปบบละลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลน์  

Types and Audience Engagement of Online Cyberbullying 

พรชนก ดาวประดับ9  

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ุ Ph.D.10 

บทคัดยอ 

 การวิจัยรืไอง รูปบบละลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะ
ออนเลนຏ มีวัตถุประสงคຏพืไอศึกษาลักษณะประชากร รูปบบ นืๅอหา ละลักษณะการมีสวนรวม฿น
การกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ผานครือขายสังคมออนเลนຏพจฟซบุຍกจ านวน ไ พจ 
เดຌก พจหมมพธิ์ด า, พจอีจีๆยบ ลียบดวน, พจอีจัน ละพจสัตวຏลกอมตีน ป็นการวิจัยชิง
ปริมาณ ิQuantitativeี ดย฿ชຌตารางลงรหัส ิCoding Sheetsี กอนท าการวิคราะหຏนืๅอหา 
ิContent Analysisี 

 ผลการวิจัย พบวา ลักษณะประชากรทีไถูกกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ดยสวน
฿หญป็นพศชาย ซึไงเมระบุชวงอายุ สวนรูปบบการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ พบวา 
สวน฿หญป็นรูปบบการลอลวงหรือหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี สวนนืๅอหาการกลัไนกลຌงบน
พืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏทีไเม฿ชค าพูด พบวา สวน฿หญป็นภาพนิไง ละนืๅอหาทีไ฿ชค าพูด พบวา สวน
฿หญป็นขຌอความสดงความคิดหใน สวนลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะ
ออนเลนຏ พบวามีการกดถูก฿จ ิLikesี ฿นชวง 10,00แ ป็นเปมากทีไสุด มีการบงปัน ิSharesี 
฿นชวง 1 – 5เเ มากทีไสุด ละมีการสดงความคิดหใน ิCommentsี ฿นชวง 5เแ – แ,000 มาก
ทีไสุด  

ค าส าคัญ: การกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ , ลักษณะการมีสวนรวม, ครือขายสังคม
ออนเลนຏ, พจฟซบุຍก  

 

 

 

  

                                                                        

9 นักศึกษาปริญญาท สาขาสืไอสารมวลชน คณะวารสารศาสตรຏละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรຏ 
10 ทีไปรึกษา รองศาสตราจารยຏ อาจารยຏประจ าคณะวารสารศาสตรຏละสืไอสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรຏ  
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Abstract 

 The purposes of Type of online cyberbullying and audience engagement  
were to study demographic characteristics, types and engagement of cyber bullying. 

This research study 4 Facebook accounts which are Queentoggetherisonem, Ejeab, 

Ejean2016 and Sadlokomteen. Data for quantitative research were gathered from a 

coding sheets. Content analysis referred in the study.  

 The results showed that the demographics of cyber-bullying population are 

mostly male, not specific of age range. The pattern of cyber-bullying are mostly 

outing and trickery. The results also showed that non-verbal cyber-bullying are 

mainly found through using images, while for verbal it is mainly found in comments. 

For involvement in cyber-bullying, the results showed that there were more than 

10,001 likes, shares mostly in the range of 0 to 500 and the most comments are in 

the range of 501 - 1,000.  

Keywords: Outing and Trickery, Type of participate, Cyberbullying, Social Network, 

Facebook Fanpage 

 

  



 

วารสารการสืไอสารละการจดัการ นิดຌา  ปทีไ 4 ฉบับทีไ ใ (กันยายน – ธันวาคม โ5ๆแ) 65 

ทีไมาละความส าคัญ 

 ปัจจุบันสังคมเทยเดຌกຌาวขຌาสูยุคซชียลนใตวิรຏค ิSocial Networkี อยางตใมรูปบบ ซึไง
ป็นยุคทีไผูຌคนตาง฿หຌความสน฿จกับอุปกรณຏสืไอสารพกพาสวนตัวเมวาจะป็น สมารຏทฟน 
ิSmartphoneี, เอฟน ิiPhoneี, เอพด ิiPadี, ทใบลใต ิTap Letี, หรืออนดรอย ิAndroidี 
ฯลฯ ดยมีวัตถุประสงคຏหลัก฿นการ฿ชຌงานคือ ชท ิChatี ชรຏ ิShareี ละพสตຏ ิPostี ขຌอความ 
รูปภาพ หรือขຌอมูลขาวสารตางโ พืไอพิไมจ านวนการกดถูก฿จ ิLikeี หรือพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌทาทันกระส
สังคม฿นขณะนัๅน สงผล฿หຌผูຌคน฿นปัจจุบันตกอยู฿นสภาวะสังคมกຌมหนຌา ิSocial Ignoreี น ามาซึไง
พฤติกรรมการสืไอสารทีไผิดพีๅยนเปจากดิม กลาวคือ รูปบบของการสืไอสารจะเปปรากฏบนครือขาย
สังคมออนเลนຏ ชน หຌองสนทนา ิChat Roomี ตามอปพลิคชันตางโ ชน Line มากกวาการ
สนทนาบบซึไงหนຌา ิFace to Faceี ซึไงป็นการพูดคุยกันบนลกหงความป็นจริง ดังนัๅนสืไอสังคม
ออนเลนຏจึงท าหนຌาทีไหลอมรวมตัวรา฿หຌขຌาเปอยู฿นทุกกิจวัตรทางสังคมเดຌอยางนบนียน 

 การสืไอสาร มีความกีไยวขຌองสัมพันธຏกับชีวิตของมนุษยຏอยางยกกันเมออก รียกเดຌวาทีไ฿ดมี
มนุษยຏทีไนัๅนมีการสืไอสาร ดิมทีการสืไอสารมีเวຌพืไอลกปลีไยนขຌอมูลซึไ งกันละกัน หรือพืไอสงขຌอมูล
ดຌวยวิธีทีไเมซับซຌอนทากับปัจจุบันมากนัก ชน การสืไอสารรูปบบปากปลา การ฿ชຌมຌารใว หรือ
นกพิราบสืไอสาร ตตอมาเดຌมีการปรับปลีไยนรูปบบการสืไอสารป็นการสงจดหมาย ทรลข 
ทรทัศนຏ ละวิทยุ จากนัๅนมืไอขຌาสูยุคทีไมีครือขายคอมพิวตอรຏละอินตอรຏนใต สงผลท า฿หຌมนุษยຏ
ราริไมมีการลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารกัน฿นชีวิตประจ าวันมากขึๅนดຌวยการ฿ชຌสืไอสังคมออนเลนຏ อาจ
กลาวเดຌวา ชองทางการสืไอสารปลีไยนปลงละขຌามผานพรมดนตางโ อยางกวຌางขวาง น ามาซึไง 
การปลีไยนปลีไยนวิธีรับรูຌขຌอมูลขาวสารจากรูปบบดิมเปสูการสืไอสารผานสืไอ฿หมทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌรับ
สามารถป็นผูຌสงเปเดຌ฿นวลาดียวกัน ปรากฏการณຏดังกลาวเดຌกิดขึๅนอยางชัดจน฿นลกออนเลนຏทีไ
ปຂดอกาส฿หຌผูຌ฿ชຌขຌาถึงขຌอมูลขาวสารทีไผูຌอืไนสงมา ละตนองกใอาจป็นผูຌสงสารชุด฿หม฿หຌผูຌอืไน
รับทราบเดຌอยางทันทวงที สิไงทีไปลีไยนเปอยางมหาศาลคือ ชองวางขอวลาละสถานทีไทีไหดคบลง
รืไอยโ ซึไงสอดคลຌองกับสืไอสังคมออนเลนຏ ิSocial Mediaี อยางฟซบุຍก ิFacebookี ทีไสะทຌอนภาพ
ของวลากับพืๅนทีไเดຌอยางชัดจน 

 อยางเรกใดี ผลการศึกษาส ารวจพฤติกรรมการ฿ชຌอินทอรຏนใตของคนเทย฿นป โ55้ ดย
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกสຏ ิองคຏการมหาชนี หรือ ETDA พบวา ผูຌ฿ชຌงาน
อินทอรຏนใตละซชียลมีดียของเทยพิไมจ านวนมากขึๅนอยางตอนืไอง ดยฉลีไยจ านวนการชืไอมตอ
อินทอรຏนใตอยูทีไ 5.็ ชัไวมงตอวัน ิกรกช สนจิตรุ โ55้ี ละดຌวยความกຌาวหนຌาของทคนลยี
การสืไอสารรวมเปถึงระบบอินทอรຏนใตทีไเรຌขีดจ ากัดเดຌสงผลกระทบตอผูຌ฿ชຌบริการดຌวยหตุผลทีไเม
สามารถควบคุมหตุการณຏตางโ มืไอกิดขึๅนบนระบบอินทอรຏนใตเดຌ จึงน ามาซึไงความสีไยงสูงทีไ
ผูຌ฿ชຌบริการอาจขຌาขายพฤติกรรมการกลัไนกลຌงผูຌอืไนบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ หรือ Cyber 
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Bullying ทีไป็นลักษณะของการขียนขຌอความตอวา ดูถูก ลຌอลียน อีกทัๅงการ฿ชຌรูຌภาพ คลิปวีดีอทีไ
ป็นขຌอมูลสวนตัวของผูຌอืไนทัๅงทีไป็นจริงละเมป็นความจริง พืไอเปผยพร สงตอทางอินตอรຏนใต
หรือทรศัพทຏมือถือพืไอการกอกวน คุกคามหรือท า฿หຌคนอืไนเดຌรับความสียหาย อับอาย ซึไงวิธีนีๅป็น
การสืไอสารทีไมีประสิทธิภาพ฿นการผยพรกระจาย เดຌอยางรวดรใวละทุกคนสามารถขຌามารวม฿น
การรับรูຌ สดงความคิดหในเดຌอยางอิสระ ฿นขณะทีไผูຌถูกกระท าเมสามารถตอบตຌเดຌ ดยพฤติกรรม
ดังกลาวจะน ามาซึไงความรูຌสึกครียด จใบปวด อับอายละสูญสียความมัไน฿จ฿นการด ารงชีวิตอยู฿น
สังคม ิศิวพร ปกปງอง ละวิมลทิพยຏ มุสิกพันธຏ, 2553ี 

ดังนัๅน พฤติกรรมการกลัไนกลຌงผูຌอืไนบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ิCyber Bullyingี ถือป็น
รูปบบการกลัไนกลຌงทีไตกตางเปจากการกลัไนกลຌงรูปบบดัๅงดิมทีไป็น การกลัไนกลຌงทางรางกาย 
ิPhysical Bullyingี การกลัไนกลຌงทางวาจา ิVerbal Bullyingี ละการลัไนกลຌงทางสังคม ิSocial 

Bullyingี การกลัไนกลຌงรูปบบ฿หมนีๅกิดขึๅนพรຌอมกับความทันสมัยของทคนลยีทามกลางยุคสมัย
ทีไปลีไยนปลงเปอยางรวดรใว ทัๅงนีๅผลส ารวจนิดຌาพล รืไอง ทัศนคติของดใกละยาวชนตอ
พฤติกรรมการกลัไนกลຌงบนลกเซบอรຏ พบวา สวน฿หญรຌอยละ ้ๆ.5้ ระบุวา฿ชຌ Facebook ป็น
ชองทาง฿นการกลัไนกลຌง อีกทัๅงยังพบวาพฤติกรรมการรังก การกลัไนกลຌงกันท า฿หຌผูຌอืไนสียหายหรือ
ดือดรຌอน ปรากฏป็นการพสตຏดาทอ พูดจาสอสียด ฿หຌรຌาย ดูถูก หรือขูท ารຌายมากทีไสุด ิNIDA Poll 
พลหงประทศเทยุ ใแ มีนาคม โ5ๆเี ซึไงจากการคຌนควຌาอกสารละการศึกษางานวิจัยทีไกีไยวขຌอง 
ผูຌวิจัยจึงจ านกรูปบบพฤติกรรมการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏเวຌดຌวยกัน ่ รูปบบ คือ 
แี การกีดกัน ิExclusionี โี การกาะติดชีวิตออนเลนຏของผูຌอืไน ิCyber Stalkingี ใี การนินทา 
ิGossipี ไี การลอลวง หรือ การหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี 5ี การละมิดทางพศ ิSexual 

Harassmentี ๆี การปลอมตัวป็นผูຌอืไน ิImpersonationี ็ี การคุกคามบนลกออนเลนຏ ิCyber 

Threatsี ละ ่ี การตอสูຌบนลกออนเลนຏ ิFlamingี  

จากทีไกลาวมาขຌางตຌนพบวา พฤติกรรมการกลัไนกลຌงผูຌอืไนบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 
ิCyber Bullyingี เดຌกลายป็นประดในปัญหาทีไก าลังเดຌรับความสน฿จ฿นขณะนีๅ ดยพืๅนทีไสาธารณะ
ออนเลนຏทีไถูกน ามา฿ชຌ฿นการกลัไนกลຌงอันดับหนึไง คือ ฟซบุຍก ิFacebookี ทีไถือป็นทางลือก฿หม
ของการ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการตอรองอ านาจ อีกทัๅงกอ฿หຌกิดการลวงละมิดสิทธิ์ของผูຌอืไนเดຌงาย ชน 
การบันทึกรูปุ ขຌอมูลหรือน ารูปของผูຌอืไนเปผยพรุ พสตຏหรือชรຏดยเมเดຌรับอนุญาตจากจຌาของ
รูปภาพหรือขຌอมูลนัๅนโ ิตฤณธวัช วงษຏประสริฐุ โ55้ี ดຌวยหตุนีๅจึงน ามาซึไงการศึกษาพฤติกรรม
การกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏผานพจฟซบุຍกจ านวน ไพจ ทีไเดຌรับลือก฿หຌป็น Vote of 

the year 2017 จากวใบสนุกดอทคอม ิwww.sanook.omี ซึไงป็นพจทีไมีผูຌขຌาเปอาน คอมมຌนตຏ 
ิCommentี ละชรຏ (Share) มากทีไสุดซึไงคือการขຌาเปมีสวนรวมกับพจ มิ฿ชควัดจากจ านวนการ
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เลคຏ ิLikeี หรือการติดตามิFollowsี ตอยาง฿ด ดยคัดลือกมา ไ พจตามล าดับดังนีๅ แี พจ
หมมพธิ์ด า โี พจอีจีๆยบ ลียบดวน ใี พจอีจัน ละ ไี พจสัตวຏลกอมตีน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. พืไอศึกษาภาพลักษณะประชากรของผูຌถูกกลัไนกลຌงบนทีไปรากฏบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 

โ. พืไอศึกษารูปบบการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 

ใ. พืไอศึกษานืๅอหาการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 

ไ. พืไอศึกษาลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 

 

นิยามศัพท์ทีไกีไยวขຌอง 

แ. ภาพลักษณะประชากร หมายถึง ภาพลักษณะบุคคลทีไถูกกลัไนกลຌง ดยบงป็นพศละ
ชวงอายุ 
  - พศ หมายถึง พศชาย พศหญิง ละพศทางลือก  

  - ชวงอายุ หมายถึง วัยดใก ิเ-แโ ปี วัยรุน ิแใ-โแ ปี วัยผูຌ฿หญ ิโโ ปขึๅนเปี  

โ. นืๅอหา ิContentี หมายถึง นืๅอหาทีไถูกน าสนอผานพจฟซบุຍก ไ พจ ซึไงประกอบดຌวย
นืๅอหาทีไเม฿ชຌค าพูด ิNonverbal Message Codesี เดຌก ภาพนิไง, วีดีอ, ลิงคຏ ิlinkี ละนืๅอหาทีไ
฿ชค าพูด ิVerbal Message Codesี เดຌก ขຌอความทีไ฿ชຌสดงความรูຌสึก, ขຌอความสดงความคิดหใน 
ละขຌอความสดงขຌอทใจจริง 

ใ. รูปบบการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ิType of Cyber bullyingี หมายถึง 
พฤติกรรมการรังกทีไสังคมเมยอมรับ ป็นพฤติกรรมทีไมุงท ารຌายหรือท าลายผูຌอืไน฿หຌ อับอายละป็น
การกระท าทีไกิดขึๅนซๅ าโ อยางตอนืไอง ละระยะยาวซึไงกระท าผานทางการ฿ชຌสืไออิลใกทรอนิกสຏ ดย
สามารถจ านกพฤติกรรมการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะเดຌ ่ รูปบบ ดังนีๅ  แี การกีดกัน 
ิExclusionี โี การกาะติดชีวิตออนเลนຏของผูຌอืไน ิCyber Stalkingี ใี การนินทา ิGossipี ไี การ
ลอลวง หรือ การหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี 5ี การละมิดทางพศ ิSexual Harassmentี 
ๆี การปลอมตัวป็นผูຌอืไน ิImpersonationี ็ี การคุกคามบนลกออนเลนຏ ิCyber Threatsี ละ 
่ี การตอสูຌบนลกออนเลนຏ ิFlamingี 
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4. ลักษณะการมีสวนรวม ิParticipationี หมายถึง การมีสวนรวม฿นการสนับสนุนทีไป็นเป
฿นรูปของผูຌขຌารวมมีสวนกระท า฿หຌกิดผลของกิจกรรม เดก การกดถูก฿จ ิLikeี การบงปัน 
ิSharesี ละการสดงความคิดหใน ิCommentี ฿น ไ พจฟซบุຍก 

 

นวคิดละทฤษฏีทีไกีไยวขຌอง 

การศึกษาวิจัยรืไอง รูปบบละลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะ
ออนเลนຏ ฿ชຌนวคิดครือขายสังคมออนเลนຏละฟซบุຍก ิSocial Network and Facebookี ฿นการ
อธิบายถึง การสรຌางความสัมพันธຏของกลุมคนรูปบบหนึไงทีไปรากฏบนลกออนเลนຏหรือทาง
อินทอรຏนใตทีไรียกวา ชุมชนออนเลนຏ ิCommunity Onlineี ซึไงมีลักษณะป็นชุมชนสมือน 

ิVirtual Communityี สังคมประภทนีๅป็นการท า฿หຌผูຌคนสามารถท าความรูຌจักกัน ลกปลีไยนความ
คิดหใน บงปันประสบการณຏรวมกัน ละชืไอมยงกัน฿นทิศทาง฿ดทิศทางหนึไง ดยมีการขยายตัวผาน
การติดตอสืไอสารกันอยางป็นครือขาย ิNetworkี ชน ฟซบุຍก ิFacebookี ิศรษฐพงคຏ มะลิ
สุวรรณุ โ55ใี ดยฟซบุຍก ิFacebookี ป็นครือขายสังคมละวใบเซตຏทีไสามารถป็นเดຌทัๅงพืๅนทีไ
สวนตัวละพืๅนทีไสาธารณะ ิPublic Sphereี ทีไผูຌ฿ชຌสามารถสดงความสน฿จ฿นรืไองราวตางโ ละ
สามารถรวมกลุมประสานความคิด สดงจุดรวม หรืออุดมการณຏดียวกัน ดยมีฟซบุຍกป็นสืไอกลาง฿น
การติดตอสืไอสาร ซึไงจะสอดคลຌองกับนวคิดพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ิOnline Public Sphereี พืไอ
฿ชຌอธิบายถึงพืๅนทีไทีไ฿ชຌ฿นการตอรองอ านาจ ขับคลืไอนสังคม รวมถึงการสรຌางความรูຌสึกป็นสวนรวม 
ิSense of publicี อยางสมอภาคทาทียม จนกิดป็นขຌอตอรองทีไ฿ชຌ฿นการกลัไนกลຌงออนเลนຏทัๅงทีไ
ผูຌกระท ารูຌตัว ละเมรูຌตัวน ามาซึไงการละมิดสิทธิตางโ ิกุสุมา กู฿หญุ โ55ๆี 

การศึกษาครัๅ งนีๅผูຌ วิจัยเดຌจ านกรูปบบการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 
ิCyberbullyingี เวຌดຌวยกัน ่ รูปบบ อันเดຌก  

แี การกีดกัน ิExclusionี คือ การตัๅง฿จกีดกัน ิBlock, Unfriendี หรือเลบางคนออกจาก
กลุมออนเลนຏ ชน Line Facebook  

โี การกาะติดชีวิตออนเลนຏของผูຌอืไน ิCyber Stalkingี คือ พฤติกรรมหมกมุนตามติดชีวิต
ผูຌอืไนดຌวยการคุกตาม฿นลักษณะการสงอีมลຏซๅ าโ รวมถึงการสงขຌอความสวนตัว การสงรูปภาพ วีดีอ 
หรือทใกหยืไอลง฿นพสตຏทีไผูຌถูกกระท าเมตຌองการ  

ใี การนินทา ิGossipี คือ การพสตຏหรือสงขຌอความพืไอท าลายชืไอสียงของผูຌอืไน ท าลาย
ความสัมพันธຏ หรือท าลายความมัไน฿จของผูຌถูกกระท า 
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 ไี การลอลวง หรือ การหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี คือ การลอลวง หยอกลຌอ หรือ
ยัไวมห฿หຌผูຌถูกกระท าปຂดผยขຌอมูลบางอยาง พืไอทีไจะน าขຌอมูลของผูຌถูกกระท า มาผยพรตอพืๅนทีไ         
สาธารณะออนเลนຏ ชน การน านืๅอหาทีไคุยกันออมาจากหຌองสนทนาลຌวน าเปกระจายขຌอมูลตอดย
฿ชຌค าพูดทีไหยาบคายกอ฿หຌกิดการดูหมิไนผูຌถูกกระท า   

5ี การละมิดทางพศ ิSexual Harassmentี คือ พฤติกรรมทีไเมพึงประสงคຏ ซึไงมี
วัตถุประสงคຏพืไอละมิดศักดิ์ศรีละสิทธิความป็นสวนตัวดยการพสตຏ หรือสงขຌอความอนาจาร 
ิSextingี ชน การพูดจาสองงสองงามหรือวิพากษຏวิจารณຏรูปรางหนຌาตา การตงกาย ป็นตຌน  

ๆี การปลอมตัวป็นผูຌอืไน ิImpersonationี คือ การสรຌางบัญชีปลอมพืไอวัตถุประสงคຏ฿น
การกลัไนกลຌง หรือสงขຌอความพืไอท าลายชืไอสียง หรือความสัมพันธຏกับคนรอบขຌอง รวมเปถึง
หลอกลวง฿หຌผูຌถูกกระท าบริจาคงิน฿หຌตนอง ป็นตຌน  

็ี การคุกคามบนลกออนเลนຏ ิCyber Threatsี คือ พฤติกรรมกຌาวรຌาว฿นลักษณะของการ
ขຌาเปมีสวนรวมหรือรวมวง฿นการกลัไนกลຌง ฿นรูปบบของการ฿ชຌขຌอความหรือรูปภาพ ชน การ
พสตຏดา การพูดจาสอสียด ฿หຌรຌายหรือดูถูก ป็นตຌน  

่ี การตอสูบนลกออนเลนຏ ิFlamingี คือ การตอสูຌกันบนลกออนเลนຏดຌวยขຌอความทีไสรຌาง
ความจงกลียดจงชังดຌวยการพสตຏลง฿นหลายโ วใบเซตຏ วใบบอรຏด  

นวคิดรืไองการวิคราะหຏนืๅอหา ิContent Analysisี ทีไผูຌวิจัยลือกศึกษาฉพาะตัวสาร 
ิMessageี พืไอความสอดคลຌองกับวัตถุประสงคຏ กลาวคือ สาร ิMessageี ป็นสิไงทีไผูຌสงสารตຌองการ
สงเป฿หຌผูຌรับสาร฿นรูปของการขຌารหัส ดยสวน฿หญลຌวสารคือ ภาษา ิLanguageี ซึไงสามารถบง
นืๅอหาสารออกเดຌป็น โ ประภท คือ ิกนกวรรณ ดุษฏีพาณิชยຏุ โ555ี 

 1ี รหัสสารทีไ฿ชค าพูด ิVerbal Message Codeี เดຌก ภาษาอันป็นระบบของสัญลักษณຏทีไ
มนุษยຏ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการติดตอซึไงกันละกัน ซึไง฿นทีไนีๅคือ ขຌอความสดงความรูຌสึก ขຌอความสดง
ความคิดหใน ละขຌอความสดงขຌอทใจจริง  

โี รหัสสารทีไเม฿ชค าพูด ิNonverbal Message Codeี เดຌก ระบบสัญลักษณຏ หรือ
ครืไองหมาย฿ดโ กใตามทีไเมกีไยวขຌองกับการ฿ชຌถຌอยค า ซึไง฿นทีไนีๅคือ ภาพนิไง วีดีอ ละลิงคຏ ทีไปรากฏ
บนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏฟซบุຍก ชน การน ารูปภาพของบุคคลสาธารณะมาตัดตอ พืไอสรຌางความ
สนุกสนาน ป็นตຌน 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยรืไอง รูปบบละลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 
ป็นงานวิจัยชิงปริมาณ ิQuantitative Researchี ดยวิธีการวิคราะหຏนืๅอหา ิContent Analysisี 
รูปบบละลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏผานพจฟซบุຍกจ านวน 
ไพจทีไเดຌรับลือก฿หຌป็น Vote of the year 2017 จากวใบสนุกดอทคอม ิwww.sanook.omี ซึไง
ป็นพจทีไมีผูຌขຌาเปอาน คอมมຌนตຏละชรຏมากทีไสุด มิ฿ชจากจ านวนการเลคຏ ิLikeี หรือการติดตาม
ิFollowsี ตอยาง฿ด ตามล าดับดังนีๅ แี พจหมมพธิ์ด า โี พจอีจีๆยบ ลียบดวน ใี พจอีจัน 
ละ ไี พจสัตวຏลกอมตีน ตัๅงตวันทีไ แ มกราคม โ5ๆแ – ใแ มีนาคม โ5ๆแ รวมระยะวลา ใ ดือน 
ซึไงกใบขຌอมูลดย฿ชຌอกสารลงรหัส ิCoding Sheetี ลຌวน าขຌอมูลทีไบันทึกมาวิคราะหຏละสรุปผล
ดยการพรรณนา 

ผลการวิจัยละอภิปราย 

 ผูຌวิจัยน าสนอขຌอมูลจากผลการวิจัย ดังนีๅ 

 แ. ภาพลักษณะประชากรของผูຌถูกกลัไนกลຌงบนทีไปรากฏบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ซึไง
ผูຌวิจัยเดຌจ านกออกป็น โ ลักษณะ คือ พศ กับ อายุ ดยผูຌวิจัยเดຌลือกวิคราะหຏผานพจฟซบุຍก
จ านวน ไ พจ ดังนีๅ 
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ภาพลักษณะประชากร พจ รวม 

หมมพธิ์ด า อีจีๆยบ ลียบดวน อีจัน สัตว์ลกอมตีน 

พศ 

แ. ชาย 

โ. หญิง 

ใ. พศทีไสาม 

ไ. เมระบุ ิชน ขຌอความ หรือการ
ปรากฏของทัๅงพศชายละหญิงี 

 

ไ้ 

โๆ 

ไ 

5แ 

 

แแ็ 

ใ5 

โ 

้5 

 

5ๆ 

แ็ 

เ 

ไเ 

 

5ใ 

โๆ 

เ 

โๆ 

 

โ็5 

่้ 

ๆ 

โแโ 

อาย ุ

แ. เ - แโ 

โ. แใ - โแ 

ใ. โโ ปขึๅนเป 

ไ. เมระบุ ิชน ขຌอความ หรือการ
ปรากฏของทุกชวงอายุี 

 

5 

้ 

แ็ 

้้ 

 

เ 

เ 

5โ 

แ้ๆ 

 

3 

2 

21 

39 

 

ใ 

แแ 

โๆ 

ๆ5 

 

แแ 

โโ 

แแๆ 

ใ้้ 

จากตารางทีไ แ พบวา ภาพลักษณะประชากรพศชายมากทีไสุด ดยมีจ านวน โ็5 พสตຏ 
รองลงมาคือ เมระบุพศ โแโ พสตຏ พศหญิง ่้ พสตຏ ละพศทีไสาม ๆ พสตຏ ตามล าดับ ละ
พบวา เมระบุชวงอายุมากทีไสุด ดยทีจ านวน ใ้้ พสตຏ รองลงมาคือ ชวงอายุตัๅงต โโปขึๅนเป แแๆ 
พสตຏ ชวงอายุ แใ-โแ ป โโ พสตຏ ละ เ-แโ ป แแ พสตຏ ตามล าดับ 
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โ. รูปบบการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ซึไงผูຌวิจัยเดຌจ านกรูปบบการกลัไน
กลຌงออกป็น ่รูปบบ คือ การกีดกัน ิExclusionี, การกาะติดชีวิตออนเลนຏของผูຌอืไน ิCyber 

Stalkingี, การนินทา ิGossipี, การลอลวง หรือ การหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี, การละมิด
ทางพศ ิSexual Harassmentี, การปลอมตัวป็นผูຌอืไน ิImpersonationี, การคุกคามบนลก
ออนเลนຏ ิCyber Threatsี ละการตอสูຌบนลกออนเลนຏ ิFlamingี ดยผูຌวิจัยเดຌลือกวิคราะหຏผาน
พจฟซบุຍกจ านวน ไพจ ดังนีๅ 

รูปบบ พจ รวม 

หมมพธิ์ด า อีจีๆยบ ลียบดวน อีจัน สัตว์ลกอมตีน 

แ. การกีดกัน 

โ. การกาะติดชีวิตออนเลนຏของผูຌอืไน 

ใ.การนินทา 

ไ.การลอลวง หรือ การหยอกลຌอ 

5. การละมิดทางพศ 

ๆ. การปลอมตัวป็นผูຌอืไน 

็. การคุกคามบนลกออนเลนຏ 

่. การตอสูຌบนลกออนเลนຏ 

เ 

เ 

แไ 

ไโ 

ใ 

โ 

ใๆ 

ใใ 

เ 

แ 

โใ 

็5 

แใ 

แ 

แแไ 

โแ 

0 

0 

1 

15 

0 

3 

57 

39 

เ 

เ 

เ 

้ไ 

ไ 

เ 

5 

โ 

เ 

แ 

ใ่ 

โโๆ 

โเ 

ๆ 

โแโ 

้5 

จากตารางทีไ โ พบวา รูปบบการลอลวง หรือการหยอกลຌอมากทีไสุด ดยมีจ านวน โโๆ 
พสตຏ รองลงมาคือ การคุกคามบนลกออนเลนຏ โแโ พสตຏ การตอสูຌบนลกออนเลนຏ ้5 พสตຏ การ
นินทา ใ่ พสตຏ การละมิดทางพศ โเ พสตຏ การปลอมตัวป็นผูຌอืไน ๆ พสตຏ การกาะติดชีวิต
ออนเลนຏของผูຌอืไน แ พสตຏ ละเมปรากฏรูปบบการกีดกัน ตามล าดับ 
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ใ. นืๅอหาการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ซึไงผูຌวิจัยเดຌจ านกนืๅอหาออกป็น โ
ประภท คือ นืๅอหาทีไเม฿ชค าพูด ิNonverbal Message Codesี ละ นืๅอหาทีไ฿ชค าพูด ิVerbal 

Message Codesี ดยผูຌวิจัยเดຌลือกวิคราะหຏผานพจฟซบุຍกจ านวน ไ พจ ดังนีๅ 

นืๅอหา พจ รวม 

หมมพธิ์ด า อีจีๆยบ ลียบดวน อีจัน สัตว์ลกอมตีน 

นืๅอหาทีไเม฿ชค าพูด 

แ. ภาพนิไง 

โ. วีดีอ 

ใ. ลิงคຏ 

 

้่ 

โแ 

แแ 

 

แ5เ 

ใ 

้ๆ 

 

21 

89 

5 

 

่้ 

ๆ 

แเ 

 

ใ5่ 

แแ้ 

แโโ 

นืๅอหาทีไป็นค าพูด 

แ. ขຌอความสดงความรูຌสึก 

โ. ขຌอความสดงความคิดหใน 

ใ. ขຌอความสดงขຌอทใจจริง 

 

ๆโ 

โแ 

ไ็ 

 

แ้ไ 

โ5 

โ่ 

 

51 

10 

54 

 

่แ 

ใ 

โเ 

 

ใ่่ 

5้ 

โเ้ 

 

จากตารางทีไ ใ พบวา นืๅอหาทีไเม฿ชค าพูด คือ ภาพนิไงมากทีไสุด ดยมีจ านวน ใ5่ พสตຏ 
รองลงมาคือลิงคຏ แโโ พสตຏ ละวีดีอ แแ้ พสตຏ ตามล าดับ ละนืๅอหาทีไป็นค าพูด คือ ขຌอความ
สดงความรูຌสึกมากทีไสุด ดยมีจ านวน ใ่่ พสตຏ รองลงมาคือ ขຌอความสดงขຌอทใจจริง จ านวน 
โเ้ พสตຏ ละขຌอความสดงความคิดหใน 5้ พสตຏ ตามล าดับ 
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ไ. ลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ  ซึไงผูຌวิจัยเดຌจ านก
ลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏเวຌ ใ ลักษณะคือ การกดถูก฿จ 
ิLikeี การบงปัน ิSharesี ละ การสดงความคิดหใน ิCommentี ดยผูຌวิจัยเดຌลือกวิคราะหຏ
ผานพจฟซบุຍกจ านวน ไ พจ ดังนีๅ 

 

จากตารางทีไ ไ พบวา การมีสวนรวม฿นลักษณะของการกดถูก฿จ ิLikesี ฿นชวง แเ,000 ป็น
ตຌนเปมากทีไสุด ดยมีจ านวน โ้็ พสตຏ รองลงมาคือ แ,000 – 10,000 มีจ านวน โ็็ ละ เ – ้้้ 
จ านวน โแ พสตຏ ตามล าดับ การมีสวนรวม฿นลักษณะการบงปัน ิSharesี ฿นชวง แ – 5เเ มาก
ทีไสุด คือ ไแ้ พสตຏ รองลงมาคือ แ,เเเ ป็นตຌนเป จ านวน ้5 พสตຏ ละ 5เแ - แ,เเเ จ านวน ่โ 
ตามล าดับ ละลักษณะการมีสวนรวม ิCommentsี ฿นชวง แ – 5เเ มีจ านวน โไเ พสตຏ 
รองลงมาคือ 5เแ – แ,000 จ านวน แ็ๆ ละ แ,เเเ ป็นตຌนเป แใ5 ตามล าดับ 

ลักษณะการมีสวนรวม พจ รวม 

หมมพธิ์ด า อีจีๆยบ ลียบดวน อีจัน สัตว์ลกอมตีน 

การกดถูก฿จ ิLikeี 
แ. เ – ้้้ 

โ. แ,000 – 10,000 

3. แเ,000 ป็นตຌนเป 

 

3 

77 

5เ 
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2ๆ 
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7 
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11 

72 

21 

 

โแ 

โ็็ 

โ้็ 

การบงปัน ิSharesี 
1. แ – 5เเ 

2. 50แ – 1,000 

3. แ,เเเ ป็นตຌนเป 

 

79 

2็ 

25 

 

188 

29 

31 

 

79 

13 

2แ 

 

73 

13 

18 

 

ไแ้ 

่โ 

้5 

ก า ร  ส ด ง ค ว า มคิ ด  หใ น 

ิCommentsี 
แ. แ – 5เเ 

โ. 5เแ – แ,000 

ใ. 1,000 ป็นตຌนเป 

 

 

62 

3่ 

30 

 

 

49 

109 
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54 

14 
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อภิปรายผล 

แ. ลักษณะประชากรของผูຌถูกกลัไนกลຌงบนทีไปรากฏบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ พบวาป็น
พศชายมากทีไสุด กลาวคือ ทีไผานมาสังคมเทยป็นสังคมบบชายป็น฿หญ ละ฿หຌคุณคาความป็น
ชายมากกวาหญิง ิEisler and Loy1998: 165ี ทีไหลอหลอมบทบาทหนຌาทีไ การ฿หຌอ านาจ สถานภาพ
ผานสถาบันตางโ ฿นสังคม ซึไงระบบพศนีๅท าการผลิตซๅ าละหนุนสริม฿หຌวัฒนธรรมชายป็น฿หญมี
ความมัไนคงขใงรง ชน พศชายกับต าหนง CEO ทีไปรากฏ฿นกรณีคุณปรมชัย คดีสือด า อีกทัๅง
พฤติกรรมกຌาวรຌาว ผาดผน ละชอบตอสูຌของพศชาย จึงเม฿ชรืไองปลกทีไจะพบวา อาชญากร ทีไ
กอปัญหา฿นสังคมสวน฿หญจะป็นพศชาย ชน คดีจຎตะลุงซาลຌง ป็นตຌน กรณีตัวอยางขຌางตຌนมักพบ
ตามขาวจากสืไอกระสหลักทีไถูกน ามาขยายความตอ฿นพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ิชน พจฟซบุຍกี 
ดยพบนืๅอหาทีไวา พศชายมักถูกจมตีดຌวยรูปบบการลอลวงหรือหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี 
ทีไปรากฏผานขຌอความ หรือภาพนิไง฿นลักษณะลຌอลียน สียดสีมากทีไสุด 

 โ. รูปบบการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ พบวาปรากฏ฿นรูปบบของการลอลวง
หรือหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี มากทีไสุด กลาวคือ ฟซบุຍกป็นครือขายพืๅนทีไสาธารณะ
ออนเลนຏทีไ฿ชຌอินทอรຏนใต฿นการชืไอมยง฿นการด านินกิจกรรมตางโ รวมเปถึง฿ชຌป็นพืๅนทีไ฿นการกลัไน
กลຌงรูปบบ฿หม ทีไดิมป็นการกลัไนกลຌงบบผชิญหนຌา ตดຌวยยุคสืไอหลอมรวมน ามาซึไงการกลัไน
กลຌงรูปบบ฿หมดย฿ชຌพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏอยางฟซบุຍก ิFacebookี ป็นชองทาง฿นการกลัไน
กลຌง ซึไงสอดคลຌองกับ ิRobin M. Kowalski, Susan P. Limber and Patricia W. Agatston, 

2012) ทีไกลาววา รูปบบการลอลวง หรือการหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี คือ การชรຏขຌอมูล
สวนตัวของผูຌอืไนสูพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ ฿นรูปบบของการสงตออีมล ิForward Mailี หรือ
ขຌอความ ชน การสงตอรูปภาพ หรือขຌอความจากการสนทนาดยการคปจอรຏ  ิCaptureี หนຌาจอ 
พฤติกรรมดังกลาวมักป็นการกระท าของบุคคลทีไตຌองการป็นทีไยอมรับ฿นสังคมนัๅนโ ซึไงสงผล฿หຌ
ผูຌถูกกระท ารูຌสึกอับอาย ทัๅงนีๅผลการศึกษานีๅยังสะทຌอน฿หຌหในถึงพฤติกรรมซึไงป็นอกลักษณຏละนิสัย
พืๅนฐานอยางหนึไงของคนเทยทีไฝงเปดຌวยอารมณຏขัน ชอบความสนุกสนาน สามารถท ารืไองครียด฿หຌ
กลายป็นรืไองสนุก ดังค ากลาวทีไวา คนเทยมีความป็นอยูงายโ รักอิสระสรี มีอารมณຏขัน ชอบสนุก 
จຌาบทจຌากลอน ิบญจมาศ พลอินทรຏ, โ5โไ: แไี ดยจะถูกน าสนอผานภาพลຌอลียน ค าสบถ 
ภาษาสองงสองงามทีไฝงการสียดสี หรือประชดประชัน ซึไงสามารถบงบอกเดຌถึงรืไองราวหรือ
หตุการณຏทีไก าลังอยู฿นความสน฿จของคน฿นสังคม฿นขณะนัๅนเดຌ 

 ใ. นืๅอหาการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ พบวาปรากฏ฿นลักษณะของภาพนิไง 
ิPictureี มากทีไสุด กลาวคือ พราะกระสของการพูดกันของนืๅอหาทีไปรากฏอยู฿น Facebook 

นัๅนอง ทีไท า฿หຌคนอยากจะรูຌวา฿น Facebook มีอะเรนาสน฿จ  ิวริศรา ภานุวัฒนຏุ โ55็ุ น.แโ่ี 
ดยปัจจัยหลักทีไท า฿หຌป็นทีไรูຌจักกันอยางพรหลายนัๅนคือ Word of mouth หรือการพูดกันปากตอ
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ปาก พราะกระสของการพูดถึงนืๅอหา ิContentี ทีไปรากฏอยู฿นฟซบุຍก ชน การชรຏรูปภาพเมวา
จะป็นภาพหลุดของบุคคลสาธารณะ การชรຏภาพลอตาลอ฿จ หรือภาพลຌอลียน ป็นตຌน ซึไง
สอดคลຌองกับ Ferdinand de Saussure (1968) ทีไกลาววา ภาษาทຌจริงลຌวป็นระบบของสัญญะ 
(a system of signsี พืไอ฿ชຌถายทอดความคิดตางโ ระหวางมนุษยຏ ดยสัญญะทางภาษาศาสตรຏ
ประกอบดຌวย Signified ซึไงเดຌก นวคิด ิConceptี ทีไป็นตัวทนของความหมาย อาทิ ภาพนิไง 
ิPictureี ทีท าหนຌาทีไสมือนค า หรือ Signifiers ทีไสดงนวคิดฝงมากับภาพ อีกทัๅงยังปรากฏ
ขຌอความสดงความรูຌสึก มากทีไสุด กลาวคือ ภาษา ป็นระบบสัญญะ ิA System of Signsี ทีไ฿ชຌ
ถายทอดความคิดตางโ ระหวางมนุษยຏดยมีองคຏประกอบส าคัญคือ สวนทีไป็น Signifier อันหมายถึง
ค าตางโ ิActual Wordsี ทีไอยู฿นรูปของภาษาพูด ภาษาทีไสดงถึงความคิด หรือวัจกรรมภาษาทีไป็น
ถຌอยค าทีไบงบอกการกระท า ชน วัจนกรรมสดงความรูຌสึก ิExpressiveี ป็นวัจนกรรมทีไผูຌสงสาร
สดงสภาวะทางอารมณຏ หรือทัศนคติดยมุงนຌน฿หຌผูຌรับสารทราบวา ผูຌสงสารรูຌสึกอยางเร ดย
น าสนอผานขຌอความทีไสดงทัๅงความรูຌสึกดຌานบวก ละความรูຌสึกดຌานลบ ิปรีชา ธนะวิบูล ละ สิริ
วรรณ นันทจันทูลุ โ55้ี 

 ไ. ลักษณะการมีสวนรวม฿นการกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ พบวา การกดถูก฿จ 
ิLikeี ตัๅงต แเ,000 ขึๅนเป มากทีไสุด ตามมาดຌวยการบงปันชวง (Share) แ-5เเ มากทีไสุด ละการ
สดงความคิดหในชวง (Comment) แ-5เเ มากทีไสุด กลาวคือ ฟซบุຍกป็นพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏทีไ
ปຂดกวຌาง สะดวก ละป็นทีไนิยมการทีไสุด ดยจุดดนละสนหຏอยูทีไการสืไอสารบบสองทาง ิTwo-

way Communicationี ทีไผูຌ฿ชຌสามารถป็นเดຌทัๅงผูຌรับละผูຌสงสาร฿นวลาดียวกัน ดังนัๅนสรีภาพ฿น
การรับ หรือการสงสาร รวมเปถึงการมีสวนรวมจึงมีมากกวาสืไอบบอืไนโ ซึไงสอดคลຌองกับ สุกัญญา 
ลัคนานิธิพันธุຏ ิโ5ๆเี ทีไกลาววา คนเทยสวน฿หญจะ฿ชຌละ฿หຌความหมายของปุຆมกดถูก฿จ ิLikeี มาก
ทีไสุด หรือ฿นทางจิตวิทยาเดຌอธิบายเวຌวา การกดถูก฿จ ิLikeี คือตัวกลาง฿นการลกปลีไยน
ความสัมพันธຏของมนุษยຏ฿นลกออนเลนຏ ละการกดถูก฿จ ิLikeี คือ สัญญาณบอกวา รับรูຌลຌว ทีไ
สดงออกงายละรวดรใวทีไสุด อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับ กรียงกานตຏ กาญจนะภคิน ิโ5ๆแี ทีไกลาววา 
หนึไง฿นพฤติกรรมของคนบนลกออนเลนຏ มืไอพบสิไงทีไถูก฿จ หรือตรงกับความรูຌสึกมักจะกดบงปัน 
ิShareี พืไอ฿หຌพืไอนหรือผูຌอืไนเดຌรับรูຌหมือนอยางทีไคนหใน ดยนืๅอหาทีไมักจะถูกกดบงปัน ิShareี 
ชน ขຌอความหรือภาพถายประภทตลก ขบขันุ สิไงทีไท า฿หຌผูຌรับสารกิดอาการฉงน สงสัย ชน มายา
กลุ รืไองราวทีไท า฿หຌกิดอารมณຏประทับ฿จ หใน฿จ หรือสะทือน฿จ ชน คลิปวีดีอทีไท า฿หຌผูຌรับสารสีย
นๅ าตาุ การน าสนอรืไองราวนารักโ ชน วีดีอทีไสดงความเรຌดียงสาของดใก หรือการน าสนอภาพ
ปริศนาพืไอ฿หຌผูຌรับสารขบคิด หาค าตอบ รวมเปถึงการคຌดค าพูดดีโ ทีไอาจท า฿หຌผูຌรับสารฉุกคิด ป็น
ตຌน ละการสดงความคิดหใน ิCommentี หนึไง฿นรูปบบพฤติกรรมทีไกิดขึๅนบนลกซชียล฿น
ฐานะบทบาททางสังคมทีไมนุษยຏกระท าตอกันดยป็นการสรຌางปฏิสัมพันธຏ฿นลกสมือนจริงอยางฟ
ซบุຍก ซึไงสอดคลຌองกับ Moria Burke (2010) ทีไกลาววา การสดงความคิดหใน คอมมຌนทຏ 
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ิCommentี ป็นการสรຌางความพึงพอ฿จเดຌมากกวาการคลิกเลคຏ ิLikeี รวมเปถึงการสดงความ
คิดหใน ิCommentี ถือป็นสิทธิสรีภาพ ละความสมอภาคตามหลักบนอินทอรຏนใตอีกดຌวย 

ขຌอสนอนะจากการวิจัย 

 แ. จากการศึกษารูปบบละลักษณะการมีสวนรวมบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏปรากฏ
รูปบบการลอลวง หรือการหยอกลຌอ ิOuting and Trickeryี ละรูปบบการคุกคามบนลก
ออนเลนຏ ิCyber Threatsี สามารถกอ฿หຌกิดผลสียตอบุคคลทีไถูกกลัไนกลຌงละคนรอบขຌางอาจดน
สังคมประณามละตัดสินมิ฿ชดยกฎหมาย ดังนัๅนควร฿หຌความส าคัญ฿นรืไองความรูຌดຌานกฎหมายก
อดมินพจ ิAdmin Pageี พืไอหลีกลีไยงละลดปัญหาการน าสนอนืๅอหา ิContentี ทีไขຌาขาย
การกลัไนกลຌงบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 

 โ. ควร฿หຌความรูຌกับประชาชนรืไอง การรูຌทาทันสืไอ ิMedia Literacyี พราะมืไอผูຌสงสาร
น าสนอนืๅอหาทีไทรกความรูຌสึกขຌากับความคิดหในสวนตัว สงผล฿หຌนืๅอหามีความบิดบือนละขຌา
ขายการกลัไนบนพืๅนทีไสาธารณะออนเลนຏ 

ส าหรับการวิจัย฿นอนาคต 

 แ. การศึกษา฿นครัๅงนีๅป็นการศึกษาฉพาะนืๅอหา ิContentี ทีไปรากฏบนพจฟซบุຍกจ านวน 
ไ พจ ดังนัๅน฿นการท าวิจัยครัๅงตอเปควรศึกษาภาพสะทຌอนปัญหาสังคมทีไปรากฏ฿นรูปของการสดง
ความคิดหใน ิCommentี ทีไอยูนอกหนือจาก ไ พจ ชน พจดรามาอดดิก  

 โ. การศึกษา฿นครัๅงนีๅศึกษาฉพาะการวิคราะหຏนืๅอหา ิContent Analysisี ดังนัๅน฿นการท า
วิจัยครัๅงตอเปควรพิไมติมการสัมภาษณຏบบชิงลึก ิ In depth interviewี อดมินพจพืไอน ามา
ประกอบ฿หຌการวิจัยมีนๅ าหนักมากยิไงขึๅน 
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Media Exposure, Attitude, Behavior and Media Literacy of Using 

Hate Speech Among Thai Teenagers in Bangkok Via Facebook 

ภาวนีย์ จนกิติวรพงศ์11 

ปัทมา สุวรรณภักดี12 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนีๅมุงศึกษาการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ พฤติกรรม ละการรูຌทาทัน฿นการ฿ชຌวาจาสรຌาง
ความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับสืไอ ทัศนคติ พฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชัง ป็นการ
วิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปบบการวิจัยชิงส ารวจ (Survey Research 

Method) กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌคือ วัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีอายุ 12 – 18 ป ละทัๅงหมดมี
การติดตอสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก (Facebook) จ านวน 420 คน ดย฿ชຌบบสอบถาม 

(Questionnaire) ป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พศ ระดับการศึกษา บุคคลทีไพักอาศัยอยูดຌวย ทีไตกตางกัน
จะมีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก (Facebook) เมตกตางกัน  

 ทัๅงยังพบวาการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอการ฿ชຌวาจา
สรຌางความกลียดชัง ดยป็นความสัมพันธ์ทางบวก  

 ดຌานทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจา
สรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ดยป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก 

 อีกทัๅงยังพบวาวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไมีพศตกตางกัน จะมีการรูຌทาทัน฿น  

การสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) เมตกตางกัน สวนระดับการศึกษา ละบุคคลทีไพัก
อาศัยอยูดຌวยของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไตกตางกัน จะมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผาน
ชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

ค าส าคัญ : การปຂดรับสืไอ, ทัศนคติ, พฤติกรรม, การรูຌทาทันสืไอ, การ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชัง
  

                                                                        

11 นักศึกษาปริญญาท สาขาสืไอสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
12 ทีไปรึกษา อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ละสืไอสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Abstract 

 The objective of this research is to study media exposure, attitude, behavior 

and media literacy of using hate speech among Thai teenagers in Bangkok via 

Facebook including relationship among media exposure, attitude and behavior by 

applying the Quantitative Research and the Survey Research Method. The research 

sample is from a group of Thai teenagers around 12-18 years old living in Bangkok 

and using Facebook. The total samples are from 420 people by using the 

Questionnaire to collect the data.  

 The hypothesis test results Thai teenagers in Bangkok who are different 

genders, background of education, and the people who are living together have the 

similar of hate speech content exposure. 

 In addition, the relationship of frequent of hate speech content exposure 

toward attitude of using hate speech was positive. 

 Moreover, the relationship of attitude toward the behavior of using hate 

speech of Thai teenagers in Bangkok was positive. 

 Lastly, Thai teenagers in Bangkok who are different genders have the similar 

media literacy to communication through Facebook. Although it will be different for 

the education and the people you are living in different areas. 

 

Keywords: media exposure, attitude, behavior, media literacy, using hate speech 
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ทีไมาละความส าคัญ 

 สืไอออนเลน์มีการนิยม฿ชຌสืไอออนเลน์กันอยางพรหลาย นืไองจากสืไอออนเลน์สามารถท า฿หຌ
การสืไอสารป็นรืไองงายดาย ละรวดรใว จากการคຌนควຌาขຌอมูลจาก Thailand Zocial Awards 

โเแ็ เดຌปຂดผยถึงสถิติการ฿ชຌงานซชีไยลนใตวิร์ค (Social Network) ฿นชวงหนึไงปพบวา ฿น
ประทศเทย มีผูຌ฿ชຌฟซบุຍกมากถึง 47 ลຌานคน ติบตจากปกอน 15% ละจังหวัดทีไมีผูຌ฿ชຌฟซบุຍกมาก
ทีไสุดคือ กรุงทพมหานคร จากขຌอมูลดังกลาวท า฿หຌคนเทย฿ชຌฟซบุຍกมากป็นอันดับ ้ ของลก 
(Thoth Zocial, 2017) 

 สืไอฟซบุຍกจึงป็นปัจจัยการด ารงชีวิตของคน฿นสังคมบางกลุมเปลຌว คนหลานีๅเดຌปຂดรับสืไอ
ชนนีๅทุกโ วัน เมมากกในຌอย ละ฿นกลุมวัยรุนองกใมีนวนຌมวาจะเดຌรับอิทธิพลจากสืไอหลานีๅป็น
อยางมาก ซึไงสืไอป็นตัวปรของการรับรูຌละอาจกอ฿หຌกิดคานิยมผิดโ ตามมาเดຌ นืไองจากสืไอบาง
ประภทยังเมเดຌถูกควบคุมอยางครงครัด ิชมรมจิตพทย์ดใกละวัยรุนหงประทศเทย, โ55ไี 

ถຌาหากการ฿ชຌทคนลยีของกลุมวัยรุนนัๅนจะ฿ชຌประยชน์฿นชิงสรຌางสรรค์ ทคนลยีหรือสืไอ
ออนเลน์กใทบจะเมสงผลกระทบทางลบลย ตความป็นจริงลຌวการพัฒนา฿นทุกดຌานกใลຌวนตมี
สองมิติทัๅงสิๅน บอยครัๅงรามักจะหในการพูดคุย หรือการสดงความคิดหในทีไสดงออกถึงความ
กຌาวรຌาว มีถຌอยค าทีไรุนรงตใมเปดຌวยค าหยาบคายดยทีไเมเดຌเตรตรองกอน ผูຌทีไเมหในดຌวยกับความ
คิดหในนัๅนโ กใจะกิดความรูຌสึกทีไเมดีจึงมีการตຌถียงกันอยางเมมี฿ครยอม฿คร จนทຌายทีไสุดค าพูด
หลานัๅนกใกลายป็นความกลียดชัง 

 วาจาทีไสรຌางความกลียดชัง฿นลกออนเลน์นัๅนมีคุณลักษณะทีไป็นการนิรนาม ซึไงสามารถ
ปกปຂดตัวผูຌ฿ชຌเดຌ ละสามารถผยพรสูวงกวຌางเดຌทันที ซึไงกลุมคนทีไมีหัวรุนรง หรือป็นนักผยพร
ความกลียดชังจะ฿ชຌวิธีนีๅ฿นการผยพรขຌอมูล จะหในเดຌจากการสดงความคิดหในของผูຌอืไนทีไสรຌาง
ความกลียดชังกันเปมา ซึไงสรຌางผลกระทบตอผูຌ฿ชຌงานทีไบางครัๅงอาจเมเดຌสิๅนสุดค฿นลกออนเลน์
ทานัๅน ตอาจสงผลกระทบถึงชีวิตจริงดຌวย 

 มีงานวิจัยทีไเดຌรับการผยพร฿น the journal Cyber Psychology, Behavior, and Social 

Networking ดยศาสตราจารย์เรอัน มาร์ติน ิโ55ๆี เดຌกลาววา วใบเซต์ป็นสวนหนึไง฿นการกระตุຌน
฿หຌคนขຌามา฿ชຌป็นครืไองระบายอารมณ์ ตการขຌามาระบายความรูຌสึก฿นลกออนเลน์นัๅน มีตจะท า
฿หຌปัญหายุงยากมากขึๅน ละเมเดຌท า฿หຌจิต฿จของคนโ นัๅนดีขึๅน พราะเปจดจออยูกับ ปัญหา 
มากกวาจะลงมือกຌเข 

วรากรณ์ สามกศศ (2558) กลาววาสาหตุของการพรกระจายของ Hate Speech ฿นลก 

เซบอร์ของประทศเทยนัๅนอาจมาจากความคึกคะนอง ความ฿จรຌอนของวัยรุน ความสามารถ฿น  

การอดกลัๅนตไ า การเรຌการบังคับ฿ชຌกฎหมาย การสามารถตอบตຌเปกลับเดຌอยางรวดรใว ดังทีไป็นอยู฿น
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ปัจจุบัน ยกตัวอยางลักษณะหนึไงของ Hate Speech คือการ฿หຌฉายารียกคนพิการ วา เอຌป๋ เอຌ฿บຌ เอຌ
บอด  ซึไงการลຌอลียนความพิการนัๅนสามารถท า฿หຌกระทบจิต฿จของผูຌอืไนเดຌ  

จากการส ารวจดใก฿นกรุงทพฯ ละปริมณฑล พบวา มีดใกถึง 48% ทีไอยู฿นวงจรการรังก
กันผานลกเซบอร์ดยอาจป็นทัๅงผูຌกระท า หยืไอ ละผูຌฝງาดูหรือสงตอขຌอมูลเปยังกลุมอืไนโ ซึไงดใก
สวน฿หญทีไอยู฿นวงจรนีๅจะอยู฿นชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน ดยวลาทีไ฿ชຌ฿นการรังกบนลกเซบอร์คือ 
ชวง 6 มงยใน – 3 ทุม ซึไงป็นชวงวลาทีไดใกกลุมนีๅ ท าการบຌานละ฿ชຌอินทอร์นใต ิวัฒนาวดี    
ศรีวัฒนพงศ์ ละพิมผกา ธานินพงศ์, 2558ี 

จากทีไมาของปัญหาทีไกลาวมาขຌางตຌนนัๅน พบวาดใกละยาวชนป็นกลุมทีไมีนวนຌมวาจะ
เดຌรับอิทธิพลจากสืไอฟซบุຍกป็นอยางมาก ละอาจมีการกระท าอยางขาดการพิจารณาถึงผลลัพธ์ทีไ
ตามมา อยางเรกใตามมืไอสืไอยังคงสงผลกระทบตอผูຌรับสาร ดยฉพาะผูຌรับสารทีไมีอายุนຌอยหรือกลุม
วัยรุน จึงป็นทีไนาสน฿จวาวัยรุนเทยนัๅนมีการปຂดรับสืไอ มีทัศนคติ รวมถึงมีพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจา
สรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍกอยางเร อีกทัๅงผูຌวิจัยยังตຌองการศึกษาการรูຌทาทัน฿นการ
สืไอสารผานฟซบุຍก พราะการ฿ชຌสืไอตຌองควบคูเปกับการรูຌทาทัน พืไอเม฿หຌผูຌ฿ชຌตกอยูภาย฿ตຌการ
ครอบง าจากขຌอมูลขาวสารทีไถูกสงผานมาจากสืไอ ละผลการศึกษา฿นครัๅงนีๅยังมีประยชน์ตอ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการน ามา฿ชຌ฿นการควบคุมปัญหา พืไอลดความรุนรงทีไมีผลกระทบ฿นวงกวຌาง
ของวัยรุนตอเป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. พืไอศึกษาความตกตางของลักษณะทางประชากรกับการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความ
กลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) 

 2. พืไอศกึษาความสัมพันธ์ระหวางการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังกับทัศนคติทีไมีตอ
การ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก 
ิFacebook) 

 3. พืไอศึกษาความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชัง
ของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) 

 4. พืไอศึกษาความตกตางของลักษณะทางประชากรกับการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผาน
ชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานคร 
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กรอบนวคิด฿นการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนีๅป็นการวิจัยชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปบบการวิจัยชิง
ส ารวจ (Survey Research Method) ท าการกใบขຌอมูล ณ ชวงวลา฿ดวลาหนึไงพียงครัๅงดียว 
(Cross section Study) จากกลุมตัวอยางจ านวน 420 คน ซึไงป็นวัยรุนเทยทีไมีอายุระหวาง 12 – 18 

ป ฿นขตกรุงทพมหานคร ละมีการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebookี ส าหรับการสุมตัวอยาง
มีวิธีการลือกตัวอยางบบชัๅนภูมิ (Stratified Cluster Sampling) ดยขัๅนตอนรก คือบงประชากร
ออกป็นชัๅนภูมิ (Stratified Sampling) ป็น 6 ชัๅนภูมิ (กลุมขต) ขัๅนตอนทีไสอง คือการสุมตัวอยาง
บบควตา (Quota Sampling) ละเดຌขตตัวอยาง฿นตละชัๅนภูมิป็นเปตามสัดสวน (Proportion) 
ขัๅนตอนทีไ ใ การสุมตัวอยางบบอาศัยความนาจะป็น ิProbability Sampling) ดຌวยการสุมตัวอยาง
อยางงาย ิSimple Random Sampling) ดย฿ชຌวิธีการจับฉลากจากตัวทนขตทัๅงหมด 12 ขต 
ลือกจ านวนวัยรุนตัวอยางจากตละขต 35 คน จะเดຌจ านวนวัยรุนตัวอยาง 420 คน  

 

 

 

การปิดรับสืไอละนืๅอหาทีไสรຌาง
ความกลียดชัง 
- ความบอยครัๅง฿นการปຂดรับนืๅอหาทีไ
สรຌางความกลียดชัง 

ลักษณะทางประชากร 
- พศ 

- ระดับการศึกษา 

- บุคคลทีไพักอาศัยอยูดຌวย 

H1 

H4 

H2 

การรูຌทาทัน 

฿นการสืไอสารผานชองทาง 
ฟซบุຍก ิFacebook) 

ทัศนคติตอการ฿ชຌวาจา 
สรຌางความกลียดชัง 

H3 

พฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจา 
สรຌางความกลียดชัง 
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ผลการวิจัยละอภิปราย 

สวนทีไ 1 ขຌอมูลลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางป็นพศหญิง จ านวน 234 คน รຌอยละ 55.7 ละพศชาย จ านวน 186 คน  

รຌอยละ 44.3 มีระดับการศึกษา฿นระดับมัธยมตอนปลายหรือทียบทา จ านวน 264 รຌอยละ 62.9 

ละระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน จ านวน 156 คน รຌอยละ 37.1 ละกลุมตัวอยางสวน฿หญพักอาศัยอยู
กับบิดาละมารดา จ านวน 290 คน รຌอยละ 69.0 รองลงมา คือ พักอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา 
จ านวน 66 คน รຌอยละ 15.7 ละอยูคนดียว จ านวน 13 คน รຌอยละ 3.1 ตามล าดับ 

สวนทีไ 2 การปิดรับสืไอผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน฿หญมีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชัง  

ดยฉลีไยตามความบอยครัๅงอยู฿นระดับปานกลาง ( ̅ = 2.61) มืไอพิจารณายกป็นประภทของ
นืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชัง พบวา กลุมตัวอยางมีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังผาน
ชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ดยฉลีไยตามความบอยครัๅงอยู฿นระดับปานกลาง คือ การปຂดรับ
นืๅอหาทีไป็นตัวอักษร ชน รืไองลา บทความ  ละ การปຂดรับนืๅอหาทีไป็นรูปภาพ ชน ภาพ
ลຌอลียน ภาพกลัไนกลຌงผูຌอืไน ภาพประจานผูຌอืไน  ( ̅ = 2.67) ทากัน รองลงมาอยู฿นระดับนຌอยคือ 
การปຂดรับนืๅอหาทีไป็นคลิปวิดีอ ชน คลิปคนทะลาะวิวาท  ( ̅ = 2.49) ตามล าดับ 

สวนทีไ 3 ทัศนคติทีไมีตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก (Facebook) 

 จากการศึกษาพบวา ดยรวมกลุมตัวอยางสวน฿หญมีทัศนคติเมหในดຌวยตอการ฿ชຌวาจาสรຌาง 

ความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ( ̅ = 1.93) 

 มืไอพิจารณายกป็นประดในตางโ กีไยวกับการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชัง พบวา กลุม
ตัวอยางมีทัศนคติเมน฿จกับประดใน การ฿ชຌค าพูดดຌวยภาษาละถຌอยค าทีไหยาบคายป็นรืไองทีไ
ยอมรับเดຌ  ( ̅ = 2.65) รองลงมา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเมหในดຌวยกับประดใน การสืไอสารทีไป็น
การกลาวรຌาย การประจานบุคคลอืไนป็นรืไองทีไยอมรับเดຌ  ( ̅ = 1.92) ประดใน การพสต์ค าพูด 
รืไองลา รูปภาพ หรือคลิปวีดีอทีไมีนืๅอหาสรຌางความกลียดชังป็นรืไองทีไยอมรับเดຌ  มี ( ̅ = 1.85) 

ละประดใน การสืไอสารทีไสรຌางความรูຌสึกบงฝักบงฝຆายออกอยางชัดจนป็นรืไองทีไยอมรับเดຌ  ( ̅ 

= 1.84) ละกลุมตัวอยางมีทัศนคติเมหในดຌวยอยางยิไงกับประดใน การ฿ชຌค าพูดขมขู คุกคามผูຌอืไน
ป็นรืไองทีไยอมรับเดຌ  ( ̅ = 1.78) ประดใน การ฿ชຌค าพูดยาะยຌย ทับถมผูຌอืไนป็นรืไองทีไยอมรับเดຌ  
( ̅ = 1.77) ละประดใน การสืไอสารทีไป็นการลຌอลียนกีไยวกับชืๅอชาติ สีผิว รสนิยมทางพศ ท า฿หຌ
ตลกขบขันป็นรืไองทีไยอมรับเดຌ  ( ̅ = 1.73) ตามล าดับ 
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สวนทีไ 4 พฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก (Facebook) 

 จากการศึกษาพบวา ดยรวมกลุมตัวอยางสวน฿หญมีพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความ
กลียดชังผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) อยู฿นระดับตไ ามาก ( ̅ = 1.65) มืไอพิจารณายกป็น
ประดในตางโ กีไยวกับพฤติกรรมการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชัง พบวา 

 กลุมตัวอยางทีไมีพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก 
ิFacebook) อยู฿นระดับปานกลาง คือ คย฿ชຌวาจาละถຌอยค าทีไหยาบคาย฿นการสืไอสาร  ( ̅ = 

2.79) รองลงมา กลุมตัวอยางทีไมีพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก 
ิFacebook) อยู฿นระดับตไ ามาก คือ คยบงปัน ิshare) บทความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีอทีไ
กีไยวขຌองกับการทะลาะวิวาทของผูຌอืไน  ( ̅ = 1.70) คย฿ชຌค าพูดยาะยຌย ทับถมผูຌอืไน฿นการ
สืไอสาร  ( ̅ = 1.65) คย฿ชຌค าพูดขมขู คุกคามพืไอ฿หຌผูຌอืไนหวาดกลัว  ( ̅ = 1.55) คยลຌอลียน
ผูຌอืไนกีไยวกับชืๅอชาติ สีผิว รสนิยมทางพศ฿นการสืไอสาร  ( ̅ = 1.54) คยมีปัญหาขัดยຌงกับผูຌอืไน
จากการสืไอสารผานฟซบุຍก  ( ̅ = 1.52) คยกลาวรຌายถึงบุคคลอืไน  ( ̅ = 1.50) คยน าสนอ
รืไองบิดบือนหรือบีไยงบนจากสิไงทีไป็นทัๅงโ ทีไรืไองนัๅนอาจสรຌางความขຌา฿จผิดกผูຌอืไน  ( ̅ = 1.48) 

คย฿ชຌค าพูดทีไสรຌางความตกยก  ( ̅ = 1.44) ละ คยสนับสนุน฿หຌ฿ชຌความรุนรงกับผูຌทีไหใน
ตาง  ( ̅ = 1.38) ตามล าดับ 

สวนทีไ 5 การรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก (Facebook) 

 จากการศึกษาพบวา ดยรวมกลุมตัวอยางสวน฿หญมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทาง 

ฟซบุຍก ิFacebook) อยู฿นระดับมาก ( ̅ = 3.63) มืไอพิจารณายกป็นประดในตางโ กีไยวกับการรูຌ 
ทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก พบวา 

 กลุมตัวอยางทีไมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) อยู฿นระดับมาก  
คือ มักจะมีการคิดกอนทีไจะลือกรับสารวาสาร฿ดหมาะสมหรือเมหมาะสม  ( ̅ = 3.93) รองลงมา
คือ จะเมชร์หรือพสต์บทความ ภาพ คลิปวิดีอ หากยังเมน฿จ฿นความถูกตຌอง  ( ̅ = 3.90)  

สามารถยกยะบทความหรือขຌอมูลขาวสาร฿นฟซบุຍกเดຌ วาขຌอมูลสวนเหนป็นขຌอทใจจริง หรือ
ขຌอคิดหใน  ( ̅ = 3.73) มืไอปຂดรับขຌอมูลขาวสารจะวิคราะห์ขຌอมูลกอนทีไจะชืไอหรือเมชืไอ  ( ̅ = 

3.70) มักจะอานขຌอมูลนืๅอหาของขาวสารนัๅนอยางละอียด  ( ̅ = 3.55) ละ มีการตรวจสอบ
ขຌอมูลขาวสารทีไปຂดรับจากหลงขาวอืไนโ ดຌวย  ( ̅ = 3.49) ละกลุมตัวอยางทีไมีการรูຌทาทัน฿นการ
สืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) อยู฿นระดับปานกลาง คือ มักจะตักตือนพืไอนหรือบุคคล
฿กลຌชิด รืไองการชร์ภาพ หรือขຌอมูลตางโ หากรูຌวารืไองหลานัๅนเม฿ชรืไองจริง  ( ̅ = 3.09) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 1 ลักษณะทางประชากรของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไตกตางกัน  
มีการปิดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 1.1 พศของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไ
ตกตางกัน มีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก 
ิFacebook) ตกตางกัน 

 

ปฏิสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 1.2 ระดับการศึกษาของวัยรุนเทย฿นขต
กรุงทพมหานครทีไตกตางกัน มีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชัง
ผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

 

ปฏิสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 1.3 บุคคลทีไพักอาศัยอยูดຌวยของวัยรุนเทย฿นขต
กรุงทพมหานครทีไตกตางกัน มีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชัง
ผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

 

ปฏิสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 2 การปิดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอการ
฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก 
ิFacebook) 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 2 การปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย
฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(r = .452, P < 0.05) 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 3 ทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก 
ิFacebook) 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 3 ทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุน
เทย฿นขคกรุงทพมหานครผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) 

ยอมรับสมมติฐาน 

(r = .620, P < 0.05) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ตอ) 

 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 4 ลักษณะทางประชากรของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไตกตางกัน
จะมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 4.1 พศของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไ
ตกตางกัน มีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) 
ตกตางกัน 

ปฏิสธสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 4.2 ระดับการศึกษาของวัยรุนเทย฿นขต
กรุงทพมหานครทีไตกตางกัน มีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทาง   
ฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(t = -5.120, P < 0.05) 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 4.3 บุคคลทีไพักอาศัยอยูดຌวยของวัยรุนเทย฿นขต
กรุงทพมหานครทีไตกตางกัน มีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทาง  
ฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

(F = 5.409, P < 0.05) 

 

สวนทีไ 6 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 1 ลักษณะทางประชากรของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไ
ตกตางกัน มีการปิดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พศระดับการศึกษา ละบุคคลทีไพักอาศัยอยูดຌวยของวัยรุน
เทย฿นขตกรุงทพมหานครตกตางกันจะมีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังผานชองทางฟ
ซบุຍก (Facebook) เมตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับงานวิจัยของฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ (2551) เดຌ
ท าการศึกษาการปຂดรับสืไออินทอร์นใตพืไอการรียนรูຌของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าหง พืไอทีไจะ
ศึกษาวาลักษณะทางประชาการทีไตกตางกัน จะมีการปຂดรับสืไอตกตางกันหรือเม ผลการศึกษา 
พบวา นักศึกษาพศชาย ละพศหญิงทีไมีอายุละวิธีการศึกษา฿นมหาวิทยาลัยรามค าหงทีไตกตาง
กัน จะมีการปຂดรับสืไออินทอร์นใตเมตกตางกัน ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของ กรียงเกร พัฒนกุล
กมธ ละ ทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ (2553, น. บทคัดยอ) เดຌท าการศึกษาพฤติกรรมการปຂดรับสืไอการมี
สวนรวม฿นการรณรงค์พืไอการงดสูบบุหรีไของกลุมวัยรุน฿นขตกรุงทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา 
พศ อายุ ระดับการศึกษา สภาพวดลຌอม฿นครอบครัวเมมีผลตอพฤติกรรมการปຂดรับสืไอมวลชน ละ
พฤติกรรมการปຂดรับขาวสารรณรงค์พืไอการงดสูบบุหรีไ 
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 สมมติฐานการวิจัยทีไ 2 การปิดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทาง   
ฟซบุຍก ิFacebook)  

 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชัง มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผาน
ชองทางฟซบุຍก ซึไงป็นความสัมพันธ์ทางบวก สามารถอธิบายเดຌวา มืไอกลุมวัยรุนเทยมีการปຂดรับ
นืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังบอย กใจะมีทัศนคติหในดຌวยตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชัง ฿น
ขณะดียวกันหากกลุมวัยรุนเทยมีการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังนานโ ครัๅง กใจะมีทัศนคติ
หในดຌวยตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังนัๅนนຌอยลงชนกัน จากผลการศึกษาสอดคลຌองกับนวคิด
กีไยวกับทัศนคติของ ครช ละ ครัทชฟຂลด์ (Krech & Crutchfirld, อຌางถึง฿นสุนารี ประสานสริมสง, 
2537) ทีไกลาววา ทัศนคติป็นสิไงทีไกิดจากการรียนรูຌ หรือประสบการณ์ การตอบสนองความตຌองการ
ของตละคน ทัศนคติสามารถปลีไยนปลงเดຌ คือ การทีไตละบุคคลเดຌรับขาวสารตางโ ซึไงขาวสาร
นัๅนอาจจะมาจากสืไอบุคคลหรือสืไอมวลชนกใเดຌ ขาวสารหลานีๅจะท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงตอ
องค์ประกอบของทัศนคติดຌานความรูຌ ละการรับรูຌ (Cognitive Component) เปดຌวย ซึไงอาจสรุปเดຌ
วาหากกลุมวัยรุนปຂดรับนืๅอหาทีไตกตางกัน กใยอมท า฿หຌทัศนคติกีไยวกับรืไองนัๅนโ ตกตางกัน
ออกเปดຌวย ละยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ ปารณีย์ จงรักษ์  (2557) เดຌท าการศึกษา รืไอง การ
ปຂดรับสืไอ ทัศนคติ การสดงออกทางสังคมของกลุมหญิงรักหญิง ผลการศึกษา พบวา การปຂดรับสืไอ
หญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติตอพฤติกรรมทางสังคม ละการสดงออกทางสังคมของกลุม
หญิงรักหญิง 

 สมมติฐานการวิจัยทีไ 3 ทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครผานชองทาง
ฟซบุຍก ิFacebook) 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานคร
ผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ดยป็นความสัมพันธ์ทางบวก สามารถอธิบายเดຌวา กลุมวัยรุนเทย
ทีไมีทัศนคติหในดຌวยตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชัง จะมีพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความ
กลียดชังมากตามเปดຌวย ตถຌาหากกลุมวัยรุนเทยมีทัศนคติทีไเมหในดຌวยตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความ
กลียดชัง กใจะเมสดงพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังออกมา ซึไงสอดคลຌองกับนวคิด
กีไยวพฤติกรรมทีไ สุรพงษ์ สธนะสถียร ิโ5ใใี กลาววา พฤติกรรมป็นการสดงออกของบุคคล ดย
มีพืๅนฐานมาจากความรูຌ ละทัศนคติของบุคคล การทีไบุคคลมีพฤติกรรมทีไตกตางกันนืไองมาจากการ
มีความรูຌ ละทัศนคติทีไตกตางกัน ความตกตางกัน฿นการปลความสารทีไตนองเดຌรับ จึงกอ฿หຌกิด
ประสบการณ์สัไงสมทีไตกตางกัน อันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล  
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อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับนวคิดกีไยวกับทัศนคติละพฤติกรรมของ จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์  
(2536) ทีไกลาวถึงความสัมพันธ์ระหวางทัศนคติละพฤติกรรมเวຌวา พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรม
฿ดโ ของคนราสวน฿หญทีไสดงออกมา ตามปกติมักกิดตามทัศนคติของบุคคลนัๅน สวนทัศนคติ 
หมายถึง สิไงทีไกิดจากการรียนรูຌ ละพรຌอมทีไจะตอบสนองตอสิไงนัๅน฿นลักษณะชอบหรือเมชอบ ซึไง
คอนขຌางจะคงทีไ ละ฿นงานวิจัยครัๅงนีๅ สิไงทีไท า฿หຌกิดทัศนคตินัๅนโ คือ ความรูຌสึกชอบหรือพอ฿จสิไง฿ด 
กใจะมีทัศนคติทีไดีตอสิไงนัๅน ตหากเมชอบหรือกลียด กใจะมีทัศนคติตอสิไงนัๅน฿นทางทีไเมดี ซึไงผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมวัยรุนเทยสวน฿หญ มีทัศนคติ฿นชิงบวก คือเมหในดຌวยกับการ฿ชຌวาจา
สรຌางความกลียดชัง฿นประดในตางโ อันมีผลเมกอ฿หຌกิดพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางความกลียด
ชังผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) 

นอกจากนีๅผลการทดสอบสมมติฐาน ยังสอดคลຌองกับงานวิจัยของ อาฟฟ ลาตຍะ, ศรัชฌา  
กาญจนสิงห์, จิระนันท์ อนันต์เทย, ละ สรณ์สิริ ททอง ิโ555ี ทีไเดຌท าการศึกษาการ฿ชຌ Facebook 

ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พืไอศึกษาวาทัศนคติทีไมีตอประดในตางโ ของนิสิตมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการ฿ชຌ Facebook ของนิสิตหรือเม อยางเร ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติทีไมี฿นดຌานตางโ 
เมวาจะป็น฿นดຌานสุขภาพ หรือ ดຌานการศึกษา ลຌวนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ฿ชຌ Facebook 

อยางมีนัยยะส าคัญ กลาวคือ ผูຌทีไมีทัศนคติทีไดีตอสุขภาพ พฤติกรรมการ฿ชຌ Facebook กใจะมีนวนຌม
ลดลง ทัๅงนีๅพราะการ฿ชຌงาน Facebook ทีไมากจะสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย ฿นขณะทีไผูຌทีไมี
ทัศนคติทีไดีตอดຌานการศึกษา จะยิไงมีพฤติกรรมการ฿ชຌ Facebook ทีไพิไมขึๅน ละยังสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของ ตฤณธวัช วงษ์ประสริฐ (2559) เดຌท าการศึกษาทัศนคติละพฤติกรรมการ฿ชຌงานฟซบุຍก 
(Facebook) ของวัยท างาน฿นกรุงทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติ฿นการ฿ชຌงานฟซบุຍก
ดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม฿นการ฿ชຌงานฟซบุຍก 

สมมติฐานการวิจัยทีไ 4 ลักษณะทางประชากรของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไ
ตกตางกันจะมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา พศของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานครทีไตกตางกัน
จะมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) เมตกตางกัน ซึไงสอดคลຌองกับ
งานวิจัยของมคลอยด์ ละ อคีฟ (Mcleod & O’keefe, 1972) ทีไพบวาการศึกษากีไยวกับตัวปรทีไ
มีอิทธิพลการท านายพฤติกรรมการสืไอสาร ดยฉพาะอยางยิไงตัวปรทางดຌานประชากร ชน ตัวปร
พศ เมสามารถ฿หຌค าตอบเดຌวาท าเมถึงเมพบความตกตางของพฤติกรรมการสืไอสาร นืไองจากตาม
ทฤษฎีการบงกลุมทางพฤติกรรมศาสตร์ การสืไอสารของบุคคลมักป็นเปตามกลุมทางสังคมทีไปัจจก
สังกัดอยู มากกวาจะป็นเปตามพศสภาพของบุคคลนัๅนโ ละสอดคลຌองกับงานวิจัยของสุนทร พรหม
วงศา ิโ55ใี ทีไเดຌท าการศึกษารืไองพฤติกรรมการ฿ชຌ ละการรูຌทาทันสืไออินทอร์นใตตามการรับรูຌ
ของนักรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวล าภู พบวา การรูຌทาทันสืไออินทอร์นใตตาม
การรับรูຌของนักรียนระดับมัธยมศึกษาทีไจ านกตามพศ ดยภาพรวมทุกดຌานเมตกตางกัน ทัๅงนีๅอาจ
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ป็นพราะวาจังหวัดหนองบัวล าภูยังเมมีความหลากหลายของสืไออินทอร์นใต จึงท า฿หຌนักรียนทัๅงพศ
ชายละพศหญิงเดຌรับสืไอ฿นรืไองดียวกันหรือคลຌายคลึงกันจึงท า฿หຌเมมีความตกตางทีไชัดจนของ
การรูຌทาทันสืไออินทอร์นใต 

 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ระดับการศึกษาของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานคร
ตกตางจะมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน สามารถอธิบาย
เดຌวา ผูຌทีไศึกษาอยูระดับมัธยมตอนปลาย หรือทียบทาจะมีการรูຌทาทันมากกวาผูຌทีไศึกษาอยู฿นระดับ
มัธยมตอนตຌน ซึไงสอดคลຌองกับนวคิดการรูຌทาทันสืไอของ Potter ิ2008ี ทีไกลาวเวຌวา คนทีไป็น
ผูຌ฿หญนัๅนจะมีทักษะการรูຌทาทันสืไอ฿นมิติดຌานตางโ ทัๅงความรูຌ ความขຌา฿จ ดຌานอารมณ์ ดຌานศีลธรรม 
มากกวาดใกหรือผูຌทีไมีอายุนຌอยกวา พราะผูຌ฿หญนัๅนจะมีประสบการณ์฿นการรียนรูຌการ฿ชຌสืไอ รียนรูຌ
การ฿ชຌชีวิตจริงทางสังคมมากกวา มีทักษะการวิคราะห์ ตีความ ประมินสืไอมากกวา  

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน บุคคลทีไพักอาศัยอยูดຌวยของวัยรุนเทย฿นขตกรุงทพมหานคร
ตกตางจะมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ตกตางกัน ซึไงพบวากลุม
วัยรุนเทยทีไอาศัยอยูกับบิดาละมารดา จะมีการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍกมากกวา
กลุมวัยรุนเทยทีไพักอาศัยอยูกับบิดาหรือมารดา พืไอน ละอยูคนดียว ซึไงสามารถวิคราะห์เดຌวา กลุม
วัยรุนทีไมีผูຌปกครองดูลอยาง฿กลຌชิดจะมีทักษะ฿นการวิคราะห์ ตีความ ยกยะเดຌมากกวากลุมวัยรุน
ทีไเมมีผูຌปกครองดูลอา฿จ฿สอยาง฿กลຌชิด ซึไงวัยรุน฿นสังคมปัจจุบันซึไงถือวาป็นสังคมทีไจริญขึๅน ละ
มาพรຌอมกับความสลับซับซຌอนตางโ ของสภาพสังคมมากขึๅน พราะฉะนัๅน การตรียมดใกพืไอป็น
สมาชิกทีไดีของสังคมยิไงมีความจ าป็นมากยิไงขึๅน นักจิตวิทยาละผูຌทีไกีไยวขຌองกับดใกวัยรุนจึงถือวาดใก
วัยนีๅป็นวัยทีไส าคัญ พราะป็นวัยทีไตใมเปดຌวยปัญหามากมาย ผูຌ฿หญจะตຌองขຌา฿จ ละ฿หຌความอา฿จ
฿สอยางจริงจัง อารมณ์ของดใกวัยรุนมักรุนรงการตัดสิน฿จรวดรใว ละเมระมัดระวัง  

 

ขຌอสนอนะ 

 1. จากผลการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับการปຂดรับนืๅอหาทีไสรຌางความกลียดชังผานชองทาง 
ฟซบุຍก ิFacebook) ซึไงพบวากลุมตัวอยางมีการปຂดรับอยู฿นระดับปานกลาง คือ มีการปຂดรับนืๅอหา
ทีไป็นตัวอักษร ละมีการปຂดรับนืๅอหาทีไป็นรูปภาพ สดง฿หຌหในวาวัยรุนเทยนัๅนมีความสน฿จ฿นการ
ปຂดรับนืๅอหาประภทนีๅอยูบຌาง ดังนัๅนบิดามารดา ผูຌปกครอง ควรขຌามาดูล พูดคุย ปรับปลีไยน
ทัศนคติกีไยวกับรืไองนีๅ ละควบคุมพฤติกรรมพืไอเมกิดการลอกลียนบบ พราะสืไอออนเลน์มีความ
รวดรใว฿นการผยพรขຌอมูล ละยังเมมีการคัดกรองขຌอมูล ซึไงนืๅอหาบางอยางอาจมีนืๅอหาทีไเม
หมาะสมท า฿หຌดใกสามารถปຂดรับเดຌทบจะตลอดวลา อีกทัๅงยังป็นการสรຌางความสัมพันธ์฿น
ครอบครัว฿หຌกิดความ฿กลຌชิด ความขຌา฿จซึไงกันละกัน ท า฿หຌมืไอดใกมีปัญหากใกลຌาทีไจะขຌามาปรึกษา 
ละมีนวทาง฿นการกຌเขปัญหาเดຌอยางถูกตຌอง 
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 2. จากผลการศึกษากลุมวัยรุนเทยสวน฿หญมีทัศนคติเมหในดຌวยตอการ฿ชຌวาจาสรຌางความ
กลียดชังผานชองทางฟซบุຍก ิFacebook) ซึไงถือวาป็นอกาสทีไหนวยงานทัๅงทางภาครัฐละ
ภาคอกชน ควรมีการวางผน฿นการรณรงค์฿หຌหยุด฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังหลานีๅ ชน การ฿หຌ
ดใกละยาวชนมีสวนรวม฿นการกຌเขปัญหานีๅ เมวาจะป็นการสดงละครวที การประกวดหนังสัๅน 
การตຌวาที พืไอท า฿หຌดใกละยาวชนเดຌมีกิจกรรม฿นการพัฒนาศักยภาพของตนอง  ละป็น
ประยชน์กผูຌอืไนดຌวย อีกทัๅงองค์กรตางโ ควรมีการผลิตสืไอพืไอรณรงค์ สดง฿หຌหในวาปัญหาของการ
฿ชຌวาจาสรຌางความกลียดชังมีผลกระทบมากมายพียง฿ด ชน การท าฆษณา น าสนอผานสืไอดัๅงดิม 
ละการท าเวรัลวิดีอ สรຌางพจฟซบุຍกพืไอ฿หຌความรูຌ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตางโ  พืไอป็นการตอก
ยๅ า฿หຌคน฿นสังคมกิดความขຌา฿จ ละตระหนักรูຌกีไยวกับปัญหานีๅมากขึๅน 

 3. จากผลการศึกษาทีไกีไยวขຌองกับพฤติกรรม฿นการ฿ชຌวาจาสรຌางกลียดชัง พบวา วัยรุนมีการ
฿ชຌวาจาละถຌอยค าทีไหยาบคาย฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก (Facebook) อยู฿นระดับปานกลาง  
ซึไงกลุมวัยรุนมักคิดวาฟซบุຍกคือพืๅนทีไสวนตัว สามารถ฿ชຌค าพูดหลานีๅเดຌอยางอิสระ ตอยางเรกใตาม
ฟซบุຍกกใป็นพืๅนทีไสาธาณะ จึงควรระมัดระวัง฿นรืไองของกฎหมายคอมพิวตอร์ ถຌาหากเป฿ชຌค าพูด
หยาบคายกับผูຌอืไน ละท า฿หຌผูຌอืไนกิดความเมพอ฿จกใสามารถป็นปัญหา฿หญตเดຌ ดังนัๅนหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองควร฿หຌความส าคัญ฿นการ฿หຌความรูຌกีไยวกับรืไองนีๅ พืไอป็นการตระหนักเม฿หຌดใกละ
ยาวชนท าผิดกฎหมาย ซึไงสามารถท าเดຌดยการชิญวิทยากรขຌาเปจัดอบรม฿นรงรียน หรือการจัด
สัมมนา฿นมหาวิทยาลัย ฿หຌดใกละยาชนรับรูຌ ขຌา฿จถึงอันตรายของลกออนเลน์ทีไสามารถสงผล
กระทบถึงชีวิตจริง หรือการพิไมความรูຌกีไยวกับรืไองนีๅ฿นหลักสูตรการรียนการสอนทีไควรจะมีการ
ปลูกฝังตัๅงตอายุยังนຌอย พืไอยับยัๅงเม฿หຌดใกมีพฤติกรรมทีไเมดี ละเมสรຌางปัญหา฿หຌกับสังคม฿น
อนาคต 

 4. ฿นการศึกษาครัๅงนีๅ กลุมวัยรุนเทยมีระดับการรูຌทาทัน฿นการสืไอสารผานชองทางฟซบุຍก 
(Facebook) ฉลีไยอยู฿นระดับมาก สดงวากลุมวัยรุนนัๅนมีทักษะความสามารถ฿นการวิคราะห์  
ประมิน ยกยะสารจากสืไอเดຌดี฿นระดับหนึไง ตทักษะการรูຌทาทันสืไอนัๅนป็นสิไงทีไตຌองพัฒนาละ
สริมสรຌางอยูตลอดวลา พืไอ฿หຌกຌาวทันกับการปลีไยนปลงของทคนลยี฿หมโ อยางรวดรใว ดังนัๅน 
หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับดใกหรือยาวชน เมวาจะป็นรงรียน มูลนิธิ หรือ฿นชุมชนตางโ รวมทัๅงภาค
สืไอมวลชน ควรชวยกันสริมทักษะ ฿หຌขຌอมูล ความรูຌดຌานการรูຌทาทันสืไออยูตลอดวลา ชน การจัด
กิจกรรมขຌาคายพืไอสริมทักษะ การจัดกิจกรรม฿นชุมชน พืไอลกปลีไยนความรูຌของดใกละยาวชน 
ซึไงกิจกรรมหลานีๅจะท า฿หຌดใกละยาวชนรูຌจักการตัๅงค าถาม เมหลงชืไอนืๅอหาทีไปຂดรับผานสืไอทันที  
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