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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

2. เพ่ือเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และ
นักศึกษา 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 
 1. เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และ
บทความปริทัศน ์(Review article) 

 2. กำหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ 

 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 

 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และ มี
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 

review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ 

 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ 

 4. การยอมรับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบใน
เนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 
 

  



คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร 

 

ลักษณะของบทความที่จะรับ 

 1. บทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขานิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร ที่ส่งมา
ต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

 2. ต้นฉบับงานจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 

 

ประเภทของบทความที่จะรับ 

 1. บทความวิชาการ (Article) 

 2. สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 

 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 

 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) เพ่ือแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความเห็นของนักวิจัยอ่ืนๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ 

รูปแบบการเขียนบทความ 

 - บทความต้องมีความยาวจำนวน 10-15 หน้า กระดาษ A4 

 - รูปแบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชื่อเรื่อง ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้อยู่กึ่งกลาง 
o หัวข้อ ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้ชิดซ้าย 

o ชื่อผู้เขียน ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียง และจัดให้อยู่ชิดขวา 
o ตำแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงาน/สถาบัน ของผู้เขียนทุกคนในเชิงอรรถด้านล่างกระดาษ 

ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยท์ และจัดอยู่ชิดซ้าย 

o เนื้อหา ใช้อักษร ขนาด 16 พอยท์ 
o การก้ันขอบกระดาษ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว 

o การอ้างอิงในเนื้อความ ใช้ระบบ APA Style 

o บรรณานุกรม แยกเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ใช้ตามแบบที่
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า กำหนด 

 

  



ส่วนประกอบของบทความ มีดังนี ้
บทความวิจัย 

 ก. หน้าแรก บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย 1 หน้า (ไม่เกิน 250 คำ) และภาษาอังกฤษ 1 (ไม่เกิน 
250 คำ) หน้า โดยประกอบด้วย 

 1. ชื่อบทความ (Title) 

 2. ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) ให้ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้านาม 

 3. ให้เขียนตำแหน่งทางวิชาการ และที่อยู่สำหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ของผู้เขียนทุกคนในเชิงอรรถ
ด้านล่างกระดาษ 

 4. ให้เขียนเครื่องหมาย* ไว้บนชื่อบทความเพ่ือระบุแหล่งทุนที่ได้รับการอุดหนุนไว้ในเชิงอรรถและให้
เขียนเครื่องหมาย** ไว้หลังนามสกุลเพื่อระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด ไว้ในเชิงอรรถ 

 5. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 คำ 
    บทคัดย่อบทความวิจัย ขอให้เขียนบทคัดย่อแยกเป็น 3 ย่อหน้า ย่อหน้าแรกให้ระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประโยชน์ที่จะได้รับ ย่อหน้าที่ 2 ให้อธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ 
ย่อหน้าที่ 3 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) บทคัดย่อบทความวิชาการ ให้เขียนสรุปประเด็นสำคัญ
ของบทความพร้อมทั้งตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนส่งบทความ 

 6. คำสำคัญ (Keywords) ความยาวไม่เกิน 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 7. ผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding author) ให้ทำเครื่องหมายไว้บนนามสกุลและระบุ
หมายเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไว้ในเชิงอรรถ  

 

 ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 

1. บทนำ (Introduction) 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) เป็นการ
อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยแต่ละประเภท 

 4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion) 

 5. สรุป (Conclusion) 

 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

 7. บรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA 6th edition  

การจัดส่งบทความ 

ผู้แต่งสามารถส่งบทความ เพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ทาง 
www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php 
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จริยธรรมและการนําเสนอข�าวโดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของสํานักข�าว 
The ethics and news presentation using Facebook Live of News Agency 

 
พรนรี สายโอภาศ1 

พจนา ธูปแก�ว, Ph.D.2 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยเรื่อง “จริยธรรมและการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว” มี
วัตถุประสงค7เพ่ือศึกษานโยบาย ความคิดเห็น และวิธีการการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานัก
ข*าว เป=นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ7แบบเจาะลึก จากกลุ*มผู�ท่ีเก่ียวข�องกับนโยบาย จํานวน 
3 คน สมาคมวิชาชีพเก่ียวข�อง จํานวน 2 คน และผู�สื่อข*าวของสํานักข*าว จํานวน 6 คน โดยมุ*งศึกษา
สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส สํานักข*าวไทย และ สถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวี เป=นสํานักข*าวท่ีมีการใช� 
เฟซบุ1คไลฟ3ในการนําเสนอข*าวและมีแฟนเพจจํานวนสูงสุด 3 ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย (เก็บข�อมูล 
ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2560) 

ผลการศึกษาพบว*า นโยบายในการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว มี
นโยบายในการปฏิบัติของการนําเสนอข*าวโดยการเฟซบุ1กไลฟ3ตาม พรบ. องค7การกระจายเสียงและแพร*
ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทยมีวัตถุประสงค7เพ่ือนําเสนอข*าวได�ทุกท่ี ทุกเวลา มีการเน�นบุคลากรในการ
นําเสนอข*าวท่ีมีประสบการณ7 และมีทักษะในการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 โดยคํานึงถึงจริยธรรมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน ส*วนการศึกษาความคิดเห็นในการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสมาคมวิชาชีพท่ี
เก่ียวข�อง พบว*า  จริยธรรมสื่อมวลชนมีความสําคัญต*อการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 แต*ต�องการ
ให�มีการกลั่นกรองข*าวสารก*อนการนําเสนอข*าว และต�องการให�เพ่ิมข*าวการศึกษามากข้ึน ยึดหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน มีจิตรับผิดชอบต*อสังคม สําหรับการศึกษาวิธีการนําเสนอข*าว โดยการใช�
เฟซบุ1กไลฟ3ของผู�สื่อข*าว พบว*า มีเนื้อหาของข*าวท่ีนําเสนอด�วยภาพนิ่งและวิดีโอ ผ*านทางเว็บไซต7 และ   
เฟซบุ1ก โดยมีหลักในการนําเสนอข*าว เน�นข*าวท่ีเป=นกระแส สถานการณ7ท่ีมีคนสนใจ มีการตรวจสอบทุก
ครั้งก*อนการนําเสนอข*าว ซ่ึงจะต�องมีการเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา กําหนดประเด็นของข*าวก*อน นําผลจาก
การเข�ารับชมมาปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้อุปสรรคท่ีมักพบบ*อย ได�แก* สัญญาณอินเทอร7เน็ต 
การประสานงาน ปIญหาเรื่องของการบังกันขณะรายงานข*าว ทักษะความสามารถในการถ*ายทอดสด และ

 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวาสารศาสตร7และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร7 
2 ท่ีปรึกษา ผู�ช*วยศาสตราจารย7 ผู�อํานวยการบริหารโครงการบริการสงัคม คณะวารสารศาสตร7และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร7 
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แหล*งข*าวไม*ให�ความร*วมมือ ข�อดี คือ เป=นสื่อท่ีมีความรวดเร็ว ได�รับผลตอบรับจากผู�ชมทันที ส*วนข�อเสีย 
คือ ความรวดเร็วมักทําให�ข�อมูลข*าวสารผิดพลาด  
คําสําคัญ: การนําเสนอข*าว, การใช�เฟซบุ1กไลฟ3, สํานักข*าว 
 

 

Abstract  
The research, entitle “The ethics and news presentation using Facebook Live of 

News Agency” aims to study policy, opinions and presentation methods by using Facebook 
Live.  Is a qualitative research by in-depth interview from 3 people involved in the policy, 
2 professional associations, and 6  journalists. The research focuses on the study of Thai 
Public Broadcasting Service, Thai News Agency and Nation Broadcasting Corporation was 
news presentation  to using Facebook Live and the top 3 fans of News Facebook Page in 
Thailand. (as of 27 June 2017) 

Policy on news presentation By using Facebook Live have a policy of news 
broadcasting by Facebook Live from according to the Public Broadcasting Authority of 
Thailand, The object was  to present news anytime, anywhere, and have the ability to use 
Facebook Live.  Taking into account the ethics of the media. The study of opinion in news 
presentation by using Facebook Live from professional associations, media ethics are 
critical to delivering news using Facebook Live. But want to filter news before the news. 
And want to add more education news. The personnel who present the news should be 
those who have a moral ideal based on professional ethics, Social responsibility. For the 
study of how news is presented. by using the journalist's Facebook live experience, the 
content of the news presented with still images and video, through the website and 
Facebook, Have mainly in the news to focus on news flow, the situation has attracted 
people.  Always check before the news presentation. It must be prepared. Prepare content 
set the issue of the news first.  The result of the visit to improve the quality of work.  The 
most common barriers are the Internet, the coordination of the problem of 
communication while reporting. Live skills and the source is not cooperative.  The 
advantage is that the media is fast. The disadvantage is that the speed of information is 
often wrong. 

 
Keywords: The news presentation, Facebook Live, News Agency 
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ที่มาและความสําคัญ 
การนําเสนอข*าวของไทยในปIจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไป  ไม*ว*าจะเป=นรูปแบบในการนําเสนอ 

การรายงานข*าวในรูปแบบใหม*ท่ีมีการนําเทคโนโลยีเข�ามาเก่ียวข�อง คือการใช�สื่อใหม*เข�ามามีบทบาทใน
การนําเสนอข*าวสารมากข้ึนเพ่ือให�เข�ากับชีวิตประจําวันของคนในปIจจุบัน ดังนั้นในแต*ละสํานักข*าวจะมี
นโยบายในการนําเสนอข*าวท่ีต*างกันหรือเหมือนกันข้ึนอยู*กับองค7กรนั้นๆ ทําให�พบว*าในปIจจุบันสื่อสังคม
ออนไลน7ได�ถูกนํามาใช�ในการนําเสนอข*าวอย*างต*อเนื่อง โดยเฉพาะการรายงานข*าวท่ีต�องการความรวดเร็ว 
ผู�สื่อข*าวสามารถนําเสนอข*าวได�อย*างฉับไวจากพ้ืนท่ีนั้นๆ สื่อสังคมออนไลน7จึงได�ถูกนํามาใช�เป=นเครื่องมือ
ในการนําเสนอข*าวสารแก*ประชาชน ลักษณะหรือรูปแบบการนําเสนอข*าวจึงปรับเปลี่ยนไปด�วย 

สื่อสังคมออนไลน7 จึงเป=นช*องทางการสื่อสารรูปแบบใหม*ท่ีได�รับความนิยมอย*างมากในกลุ*มคนรุ*น
ใหม* เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงเครือข*ายสังคมของผู�ใช�ไว�ได�ตลอดเวลา และเป=นสื่อกลางในการแบ*งปIน
เนื้อหาแบบมัลติมีเดียได�จากอุปกรณ7สื่อสารใกล�ตัว  เช*น แท็บเล็ต สมาร7ทโฟน เป=นต�น เพ่ือรับข�อมูลท่ีทัน
ต*อเหตุการณ7 และผู�ใช�ยังสามารถส*งต*อข�อมูลท่ีได�รับต*ออีกจํานวนมาก จึงทําให�สื่อมวลชนต�องคํานึงถึงผล
ท่ีตามมาเพราะ ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน7ท่ีสําคัญคือ ความเร็ว และการท่ีผู�ใช�มีอิสระในการใช�งานสื่อ
และสื่อสังคมออนไลน7 ท่ีได�รับความนิยม เช*น เฟซบุ1ก (Facebook)  ทวิตเตอร7 (Twitter)  ยูทูป 
(YouTube)  ลิงเคดอิน (LinkedIn) เป=นต�น (อรรคณัฐ วรรธนะสมบัติ, 2558: ออนไลน7) 

สื่อมวลชนจึงใช�เฟซบุ1ก เป=นอีกหนึ่งช*องทางในการนําเสนอข*าวสารไปยังผู�บริโภค จะเห็นจากการ
ท่ีสํานักข*าวต*างๆ ต*างมีเฟซบุ1กเพจเป=นของตัวเองมากข้ึน เพ่ือให�เข�ากับพฤติกรรมของผู�บริโภคอีกท้ัง
ปIจจุบันเฟซบุ1ก มีเทคโนโลยีใหม*คือ Live Video หรือท่ีเรียกว*า เฟซบุ1กไลฟ3 มีคุณลักษณะ เป=นสื่อ
ภาพเคลื่อนไหวส*วนบุคคลไม*มีราคาค*าใช�จ*ายในการลงโฆษณา แต*กลับเป=นสื่อท่ีทรงพลังและอิทธิพลอย*าง
มาก สามารถสื่อสารกับกลุ*มเปzาหมายได�ตรงท่ีสุด อีกท้ังยังเป=นการสื่อสารถึงกลุ*มเพ่ือนท่ีเราอนุญาตให�เข�า
มาชมเรื่องราวชีวิตของเราและสื่อสารโต�ตอบกันได�แบบเรียลไทม7 โดยหนึ่งในโซเชียลมีเดียท่ีนิยมอย*างเฟ
ซบุ1ก Mark Zuckerberg ได�ให�ข�อมูลท่ีน*าสนใจว*าผู�ใช�จะนิยมใช�เวลาในการดูวีดีโอสด มากกว*า 3 เท*า เม่ือ
เทียบกับการดูวีดีโอแบบย�อนหลัง จึงทําให�พฤติกรรมการรายงานสดเป=นท่ีนิยมมากท้ังผู�ใช�และผู�ติดตาม 
(socialmediatoday, 2016: online) 

ในทางสื่อมวลชนเองนั้นได�นําเฟซบุ1กไลฟ3เข�ามามีบทบาทในการรายงานสดของสํานักข*าว
เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให�เข�ากับพฤติกรรมของผู�รับชม ตัวอย*าง สํานักข*าวท่ีใช�เฟซบุ1กไลฟ3ในการนําเสนอ เช*น  
สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอสได�มีการถ*ายทอดสดเหตุการณ7ไฟไหม�หนังสือพิมพ7บ�านเมือง เม่ือวันท่ี 19 
มิถุนายน 2560 ความยาวประมาณ 20 นาที มีการนําเสนอด�วยภาพและเสียงของผู�สื่อข*าวนําเสนอ
บรรยากาศโดยรอบท่ีมีไฟไหม� มีผู�รับชมมากกว*า 30,000 ครั้ง (เก็บข�อมูล ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2560) 
ข*าวผบ.ตร.ควบคุมสอบสวน เปรี้ยว เอิร7น แจ� คดีฆ*าหั่นศพ ของ สถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวีมีการรายงานสด
ประมาณ 1 ชั่วโมง ผู�รับชมมากกว*า 400,000 ครั้ง มีการแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก (เก็บข�อมูล ณ 
วันท่ี 27 มิถุนายน 2560) อีกท้ังสถานีโทรทัศน7ไทยรัฐทีวีได�มีการถ*ายทอดสดเหตุการณ7เจ�าหน�าท่ีตํารวจ
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เข�าเจรจากับ ดร.วันชัย ดนัยตโมนุท อายุ 60 ป� อาจารย7มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู�ต�องหาคดีฆ*า
อาจารย7ร*วมสถาบันเสียชีวิต 2 ศพ ก*อนท่ีเจ�าตัวจะใช�อาวุธป�นยิงตัวเองจนเสียชีวิต มีการรายงานสดผ*าน
แฟนเพจสํานักข*าวของตนเอง โดยมีผู�รับชมเข�ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก และมีการแสดงความ
คิดเห็นท่ีรุนแรง ต*อว*าด*าทอ บางครั้งมีคําหยาบคาย ซ่ึงสื่ออาจมีส*วนกระตุ�นให�เกิดความเสียหายท่ีมากข้ึน 
หรือสถานการณ7เลวร�ายลงได� ไม*เพียงเท*านั้นสํานักข*าวไทย อสมท. ได�มีการรายงานสดสมบัติวัดวัง
ตะวันตก คดีฆ*าฝIงดินสามเณรปลื้ม มีภาพและการรายงานข*าวตลอดเวลาในการรับชมซ่ึงเป=นรายละเอียด
ของสมบัติในวัด มีเจ�าอาวาสวัดเป=นผู�อนุญาตให�เข�าไปตรวจสอบได� เนื่องจากมีคนเข�ารับชมและแสดง
ความคิดเห็นจํานวนมากต�องการให�มีการรายงานเก่ียวกับสมบัติภายในวัด  

ทําให�ผู�วิจัยสนใจศึกษานโยบายในการนําเสนอข*าวโดยการใช� เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าวว*ามี
ความเหมาะสมหรือไม* มีการคัดเลือกข*าวสําหรับนําเสนอโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3อย*างไร ซ่ึงบุคคลท่ี
เก่ียวข�องด�านนโยบายของสํานักข*าวคือผู�บริหาร และมีอํานาจในการออกนโยบาย ในมุมมองของสมาคม
วิชาชีพท่ีเก่ียวข�องด�านข*าวมีความคิดเห็นท่ีมีต*อการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3เป=นอย*างไร 
เนื่องจากเป=นบุคคลท่ีมีประสบการณ7ในวงการข*าว มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับข*าว และมีความน*าเชื่อถือ
ในแวดวงของข*าว และมีวิธีการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3อย*างไรบ�าง เพ่ือเป=นแนวทางในการ
นําเสนอข*าว โดยการใช� เฟซบุ1กไลฟ3ได�อย*างเหมาะสม ซ่ึงผู�ท่ีมีบทบาทในการนําเสนอข*าวคือผู�สื่อข*าว 

 

วัตถุประสงคF 

1. เพ่ือศึกษานโยบายในการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 

3. เพ่ือศึกษาวิธีการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง “การนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว” เป=นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ7แบบเจาะลึก (In-depth interview)  โดยมุ*งศึกษา
นโยบายในการนําเสนอข*าว ความคิดเห็นในการนําเสนอข*าว และวิธีการนําเสนอข*าว โดยการใช�
เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว  เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเป=นไปตามวัตถุประสงค7ได�กําหนดไว� 

 

 

 



5 
 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด�า  ป�ท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 

แหล�งข�อมูลที่ใช�ในการศึกษา 

แหล*งข�อมูลท่ีใช�ในการศึกษาวิจัย ประกอบด�วยแหล*งข�อมูล 2 ประเภท คือ แหล*งข�อมูล
ประเภทบุคคลจากการสัมภาษณ7เจาะลึก (In-depth Interview) ในช*วงระยะเวลาต้ังแต* สิงหาคม – 
ตุลาคม 2560 และแหล*งข�อมูลประเภทเอกสารต*างๆท่ีเก่ียวข�อง  

1. ข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป=นข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ7เจาะลึก (In-Depth 
Interview) บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 3 กลุ*ม จํานวน 11 คน โดยได�เก็บข�อมูลจากผู�ท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายของ
สํานักข*าว สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง และผู�สื่อข*าว  

2. ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป=นข�อมูลท่ีได�จากการค�นคว�าตํารา เอกสาร 
วิทยานิพนธ7และผลงานวิจัยต*างๆท่ีเก่ียวข�องกับการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าวผ*าน
แฟนเพจของสํานักข*าว เช*น ข�อมูลการนําเสนอข*าวทางเฟซบุ1กของสํานักข*าว, ข�อมูลสถิติการใช�
เฟซบุ1กไลฟ3ของสื่อมวลชนหรือบุคคลท่ัวไป 

การคัดเลือกผู�ให�ข�อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป=นการศึกษา การนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว ใช�วิธีการ
สัมภาษณ7เจาะลึกผู�ท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายการนําเสนอข*าวของสํานักข*าว สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง และ
ผู�สื่อข*าวของสํานักข*าว โดยวิธีการคัดเลือกผู�ให�ข�อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค7การศึกษา ซ่ึงได�คัดเลือกบุคคลจากผู�ท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายของสํานักข*าว 
สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องและผู�สื่อข*าวท่ีนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว ได�แก* 

กลุ*มท่ี 1 ผู� ท่ี เ ก่ียวข�องกับนโยบายในการนําเสนอข*าวของสํานักข*าว จํานวน 3 คน 
ประกอบด�วย 

- นาย เชิดชาย มากบํารุง ผู�ช*วยผู� อํานวยการสํานักข*าว (ด�านการผลิต) 
สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส 

- นางสาววารุณี ธราดล บรรณาธิการ Social Media สํานักข*าวไทย อสมท. 

- นาย สุทธิชัย หยุ*น บรรณาธิการ อํานวยการ เครือเนชั่น (ศึกษาจากบท
สัมภาษณ7) 

กลุ*มท่ี 2 สมาคมวิชาชีพเก่ียวข�องกับการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว 
จํานวน 2 คน ประกอบด�วย 

- นาย คฑาภณ สนธิจิตร นายกสมาคมผู�สื่อข*าวและสื่อมวลชนแห*งประเทศไทย 
- นายไพโรจน7 เทศนิยม นายกสมาคมผู�สื่อข*าวและช*างภาพอาชญากรรมแห*ง

ประเทศไทย 

กลุ*มท่ี 3 ผู�สื่อข*าวของสํานักข*าว จํานวน 6 คน ประกอบด�วย 

- นาย โกวิทย7 บุญธรรม ผู�สื่อข*าว สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส 
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- นาย อินทัช เพชรประสมกูล ผู�สื่อข*าว สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส 

- นางสาว ปรียาพร ทรัพย�แสนยากร ผู�สื่อข#าว สํานักข*าวไทย อสมท. 

- นางสาว เยาวลักษณ7 โบราณมูล ผู�สื่อข*าวอาวุโส ศูนย7ข*าวภาคกลาง และภาค
ตะวันออก สํานักข*าวไทย อสมท. 

- นาย วุฒินันท7 นาฮิม ผู�สื่อข*าว สถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวี 

- นางสาว สรารัตน7 รัตนสุวรรณ ผู�สื่อข*าว สถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวี 

ขอบเขตการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เป=นการศึกษาการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว มุ*งศึกษา

นโยบายในการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส สํานักข*าวไทย อสมท .
และสถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวี เป=นสํานักข*าวท่ีมีการใช�เฟซบุ1คไลฟ3ในการนําเสนอข*าวและมีแฟนเพจจํานวน
สูงสุด 3 ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย )เก็บข�อมูล ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2560  ( และความคิดเห็นของ
สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง ได�แก* สมาคมผู�สื่อข*าวและสื่อมวลชนแห*งประเทศไทย และสมาคมผู�สื่อข*าวและ
ช*างภาพอาชญากรรมแห*งประเทศไทย เป=นองค7กรท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับสํานักข*าว รวมไปถึงวิธีการ
นําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของผู�สื่อข*าวสถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส สํานักข*าวไทย อสมท  .และ
สถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวี ซ่ึงเป=นสํานักข*าวท่ีมีการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ในการนําเสนอข*าวและมีแฟนเพจจํานวน
สูงสุด 3 ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทย )อมูล ณ วันท่ีเก็บข� 27 มิถุนายน 2560 ( โดยใช�ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข�อมูลประมาณ 3 เดือน คือ กรกฎาคม  กันยายน –2560 

การนําเสนอข�อมูล 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป=นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู�วิจัยจึงต�องทําการ
วิเคราะห7ข�อมูลอย*างต*อเนื่องตลอดเวลาท่ีทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข�อมูล เม่ือได�ข�อมูลครบถ�วนตาม
ความต�องการแล�วจึงจะดําเนินการทําการวิเคราะห7เพ่ือสรุปอีกครั้ง ซ่ึงผู�วิจัยจะทําการวิเคราะห7ข�อมูลโดย
การตีความเพ่ือนําเสนองานวิจัยในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษานโยบายในการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของสํานักข�าว 

สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอสได�มีนโยบายในการปฏิบัติของการนําเสนอข*าวโดยการเฟซบุ1กไลฟ3ตาม
พรบ.องค7การกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย ซ่ึงเป=นพรบ.ท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะกรรม
นโยบายขององค7กรเองท่ีต�องออกข�อปฏิบัติจริยธรรมขององค7กรข้ึนมา ซ่ึงเป=นข�อแตกต*างจาก
สถานีโทรทัศน7อ่ืนท่ีมีนโยบายในการนําเสนอข*าวตามนโยบายขององค7กรท่ีได�สังกัด วัตถุประสงค7ในการ
นําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3เพ่ือให�ผู�รับสารได�รับสารอย*างรวดเร็ว เข�าถึงง*ายและสามารถรับความ
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คิดเห็นจากผู�รับสารได�ทันที และเป=นการเพ่ิมจํานวนกลุ*มผู�ชมให�มากข้ึน ส*วนบุคลากรสําหรับการนําเสนอ
ข*าวต�องเป=นบุคคลท่ีมีประสบการณ7 และมีทักษะในการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 แต*หลักการนําเสนอข*าวคล�ายกับ
การนําเสนอข*าวท่ัวไปและยึดหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชนด�วย ท้ังผลตอบรับของการใช�
เฟซบุ1กไลฟ3ในการนําเสนอข*าวมีผลตอบรับท่ีดีโดยเฉพาะข*าวท่ีเป=นเหตุการณ7ฉุกเฉิน เช*น ข*าวอุทกภัย ผู�
รับชมจะมีปฏิสัมพันธ7กับผู�อ่ืนและแสดงความคิดเห็นตอบกลับทันทีและข�อเสียกลับพบว*าต�องระมัดระวัง
ในการให�ข�อมูลท่ีผิดพลาด เนื่องจากเป=นสื่อท่ีมีความรวดเร็วทําให�ไม*มีเวลาในการกลั่นกรองข*าวสารก*อน
การนําเสนอข*าว 

ผลการศึกษาความคิดเห็นในการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 

สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง มีความคิดเห็นว*าจริยธรรมสื่อมวลชนมีความสําคัญต*อการนําเสนอข*าว
โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 ท้ังยังทําให�ผู�รับชมได�รับข*าวสารท่ีรวดเร็ว แต*ต�องการให�มีการกลั่นกรองข*าวสาร
ก*อนการนําเสนอข*าว และต�องการให�เพ่ิมข*าวการศึกษามากข้ึน รวมถึงยังแนะนําว*าไม*ควรนําเสนอข*าวท่ี
เก่ียวกับศาสนา หรือข*าวเยาวชนในแง*ลบมากเกินไป เพราะทําให�เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได�ง*าย ส*วน
บุคลากรท่ีเหมาะสมนั้นควรเป=นผู�ท่ีมีอุดมการณ7 มีคุณธรรม ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน มีจิต
รับผิดชอบต*อสังคม 

ผลการศึกษาวิธีการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของผู�ส่ือข�าว 

สํานักข*าวมีวิธีการนําเสนอข*าวท่ีคล�ายกัน โดยมีรูปแบบในการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3
ท่ีเป=นรายการคู*ขนานกับทางโทรทัศน7ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และบางครั้งผู�สื่อข*าวมีการนําเสนอข*าวโดย
การใช�เฟซบุ1กไลฟ3ผ*านทางเฟซบุ1กส*วนตัวแล�วทางเพจสํานักข*าวมีการแชร7มาอีกครั้งหนึ่ง ส*วนทางสํานักข*า
วอสมท. จะมีการเฟซบุ1กไลฟ3ข*าวท่ีมีระยะเวลานาน กรณีท่ีไม*สามารถนําเสนอผ*านทางโทรทัศน7ได�
เนื่องจากเวลามีจํากัด และทางสถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวีจะมีการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ท่ีเป=น
รายการเฉพาะสําหรับเฟซบุ1กไลฟ3อีกด�วย 

สําหรับหลักการนําเสนอข*าวเน�นข*าวท่ียึดตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน มี
ความถูกต�อง ครบถ�วน ให�ข�อเท็จจริง ในการตรวจสอบความถูกต�องและความน*าเชื่อถือของข*าวต�องมีการ
ตรวจสอบทุกครั้งก*อนการนําเสนอข*าว หากเกิดข�อผิดพลาดจะมีการให�ข�อมูลท่ีถูกต�องการนําเสนอข*าวครั้ง
ต*อไป หรืออัดคลิปวิดีโอให�ข�อมูลท่ีถูกต�องเพ่ิมเติม แต*สถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวีนั้นให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว*า
บางครั้งเวลาค*อนข�างจํากัด ทําให�ไม*ได�ตรวจสอบข�อมูลท่ีถูกต�อง ผู�รับสารจะเป=นผู�แจ�งข�อมูลท่ีถูกต�องกับ
ทางสํานักข*าวเพ่ือให�แก�ไขข�อมูลท่ีถูกต�อง  

ส*วนทีมข*าวท่ีออกไปนําเสนอข*าว มีท้ังหมด 4 คน ได�แก* ผู�สื่อข*าว ช*างภาพ ผู�ช*วยช*างภาพ และ
เจ�าหน�าท่ีเฟซบุ1กไลฟ3ท่ีเพ่ิมเข�ามา ทําให�มีความแตกต*างจากทีมข*าวท่ีนําเสนอทางโทรทัศน7 ดังนั้นก*อนท่ี
ผู�สื่อข*าวออกไปทําข*าวจึงต�องมีการเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา กําหนดประเด็นของข*าวก*อน ซ่ึงต�องศึกษาภูม
หลังของข�อมูล หรือศึกษาข�อมูลเก่ียวกับประเด็นนั้น ข�อแตกต*างของการนําเสนอข*าวโดยการใช�
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เฟซบุ1กไลฟ3อีกข�อหนึ่งคือเรื่องระยะเวลา ท่ีมีความแตกต*างกันข้ึนอยู*กับประเด็นท่ีต�องการนําเสนอว*ามี
ความละเอียดมากน�อยเพียงใด  

ถึงแม�เฟซบุ1กไลฟ3จะมีสื่อท่ีมีความรวดเร็วแต*กลับพบว*ามีอุปสรรคไม*ว*าจะเป=น สัญญาณ
อินเทอร7เน็ต บางครั้งมีปIญหาในเรื่องการประสานงาน หรือแหล*งข*าวไม*ให�สัมภาษณ7 เป=นต�น และข�อดีของ
การนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3มีความรวดเร็ว ได�รับผลตอบรับจากผู�ชมได�ทันที สามารถนําเสนอ
ข*าวได�ทุกท่ีทุกเวลา บุคลากรท่ีออกไปทําข*าวมีน�อยลงทําให�ประหยัดงบประมาณ แต*ผลเสียมักเกิดจาก
ความรวดเร็วของการส*งสารทําให�เกิดข�อผิดพลาดได�ง*าย เช*น ให�ข�อมูลท่ีผิด เป=นต�น 

 

 

อภิปรายผล 
นโยบายในการนําเสนอข�าวโดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของสํานักข�าว 

จากการศึกษาพบว*านโยบายในการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของสํานักข*าว 
สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส เป=นสื่อสาธารณะเพียงช*องเดียวท่ีต*างจากสถานีโทรทัศน7ช*องอ่ืนในประเทศไทย 
ทํางานภายใต�วัตถุประสงค7ของพรบ.องค7การกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย ไม*
ข้ึนอยู*กับหน*วยงานใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดพ้ืนฐานของสื่อสาธารณะ โดยเคฟ และบราวน7 
(Cave and Brown) และบราวน7 (Brown) มองว*าสื่อควรจะมีวัตถุประสงค7มากกว*าการให�ความบันเทิงแก*
ผู�ชมและผู�ฟIง และมิได�มุ*งแสวงหากําไรสูงสุดให�แก*ผู�ผลิต เช*นเดียวกับสื่อเชิงพาณิชย7 ซ่ึงสอดคล�องกับ
แนวคิดของ British Peacock Report ท่ีอธิบายว*าสื่อสาธารณะ คือ “ความพยายามเปลี่ยนแปลงให�
นโยบายสาธารณะเป=นตัวกําหนดรูปแบบรายการแทนท่ีจะเป=นกฏเกณฑ7ทางการค�า” ส*วนสํานักข*าวไทย 
อสมท. และสถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวี ดําเนินตามนโยบายเหมือนกับสํานักข*าวท่ัวไปท่ีดําเนินการตาม
นโยบายขององค7กรท่ีได�สังกัดอยู* ซ่ึงวัตถุประสงค7ของการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ในการนําเสนอข*าวเพ่ือสามารถ
เชื่อมโยงกับแพลตฟอร7มต*างๆได�ง*าย และเพ่ือเป=นการขยายกลุ*มผู�ฟIงให�มากเพ่ิมข้ึน สอดคล�องกับผลวิจัย
ของ บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ7 เรื่อง กลยุทธ7การสื่อสารการตลาดผ*านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน7 
กล*าวว*ากลยุท7ในการใช�สื่อโซเชียลมีเดียโดยสร�างเนื้อหาท่ีน*าสนใจเกิดการรับรู�ในวงกว�าง เข�าใจพฤติกรรม
ผู�บริโภคท่ีแตกต*างกันในแต*ละแพลตฟอร7มท้ังยังสร�างปฏิสัมพันธ7กับผู�รับชม และสอดคล�องกับผลวิจัยของ
กันยากร สุจริตเนติการ เรื่อง ปIจจัยท่ีมีผลกระทบต*อการเป=นวิทยุดิจิทัลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถาบันการศึกษากล*าวว*า สถานีวิทยุดํารงอยู*ได�เพราะมีผู�ฟIงเป=นกลุ*มเปzาหมายเม่ือเกิดการเปลี่ยนผ*านไปสู*
ระบบดิจิทัล ทําให�เกิดผู�ฟIงอีกกลุ*มหนึ่งและเป=นการเพ่ิมฐานฟIงใหม*อีกด�วย ทําให�โทรศัพท7มือถือเป=น
เทคโนโลยีท่ีหลอมรวมสื่อทุกสื่อไว�ด�วยกัน เช*นเดียวกับเฟซบุ1กไลฟ3ท่ีผู�รับชมถือเป=นกลุ*มเปzาหมายอีกกลุ*ม
หนึ่งท่ีมีความสําคัญกับการขยายกลุ*มฐานผู�รับชม 
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ความคิดเห็นในการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 

จากการศึกษาพบว*า สมาคมวิชาชีพฯ มองว*าเฟซบุ1กไลฟ3สามารถเข�าถึงประชาชนได� มีความ
รวดเร็ว สื่อสารได�ง*ายข้ึน การรับรู�ข*าวสารกว�างขวางมากข้ึน และมองว*าจริยธรรมสื่อมวลชนมีความสําคัญ
ต*อการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 การนําเสนอข*าวท่ีดีย*อมต�องมีจริยธรรมสื่อมวลชน ซ่ึงผู�สื่อข*าว
หรือสํานักข*าวควรมีจรรยาบรรณในการนําเสนอข*าว ข*าวท่ีนําเสนอต�องเป=นข�อเท็จจริง ไม*ใช*เสนอในสิ่งท่ี
ก*อให�เกิดความขัดแย�งในสังคม หรือนําเสนอข�อมูลเพียงด�านใดด�านหนึ่ง ก*อนการนําเสนอข*าวผู�สื่อข*าว
จะต�องกลั่นกรองว*าสิ่งท่ีนําเสนอนั้นมีจรรยาบรรณสื่อมวลชนหรือไม* แต*ท่ีพบเห็นในปIจจุบันจะเห็นว*ามี
ข*าวท่ีกระทบต*อสังคมถูกนําเสนอออกมาบ*อยครั้ง ซ่ึงพบว*าเป=นข*าวในแง*ท่ีไม*ดี จากเหตุการณ7ท่ีเกิดข้ึน
ประชาชนส*วนใหญ*ยังมองว*าผู�สื่อข*าวไม*มีจรรยาบรรณ แต*ความเป=นจริงแล�วยังมีปIจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต*อการ
นําเสนอข*าวนั้นๆ เช*น เจ�าของสื่อเป=นผู�ออกคําสั่งผู�สื่อข*าวได� เป=นผู�ท่ีทําให�ผู�สื่อข*าวมีจรรยาบรรณ มี
อุดมการณ7 ส*วนสมาคมผู�สื่อข*าวและช*างภาพอาชญากรรมแห*งประเทศไทย กลับให�ความคิดเห็นถึง
ผู�สื่อข*าวว*า ผู�สื่อข*าวต�องมีจรรยาบรรณสื่อมวลชน เพราะต�องมีความรับผิดชอบต*อสังคม มีความ
รับผิดชอบต*อการทํางานและหน�าท่ีของตนเองด�วย กรณีถ�าผู�สื่อข*าวไม*มีจริยธรรมเก่ียวกับการนําเสนอข*าว 
ทําให�ชีวิตของคนท่ีเป=นข*าวเปลี่ยนชีวิตไปได� ในการนําเสนอข*าวสารต*างๆต�องมีจริยธรรมมีจิตสํานึกของ
ตัวเองอยู*ในนั้นด�วย ซ่ึงสอดคล�องกับผลการศึกษาของ กวิตา พันธ7อ่ิม  (2556) เรื่อง “การใช�สื่อสังคมของ
บรรณาธิการและผู�สื่อข*าวสถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส” พบว*า การนําสื่อสังคมมาใช�ในกระบวนการข*าว
ก*อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงต*อการนําเสนอข*าวท่ีมีความครอบคลุม และสะดวกรวดเร็ว ส*งผลให�ผู�สื่อข*าว
มีความรับผิดชอบท่ีมากข้ึนในการกรองข�อมูลข*าวสารหรือการรายงานข*าวต*างๆ และเนื่องจากได�รับ
อิทธิพลจากนโยบายองค7กร ท่ีเน�นย้ําเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชน ในเรื่องการอ�างอิงถึงองค7กรสื่อมวลชน 
อ�างอิงแหล*งท่ีมาของข�อความ ภาพและข*าวสาร รวมถึงไม*แสดงความเห็นใดๆท่ีเป=นการชี้นํา ระมัดระวัง
เรื่องการละเมิดสิทธิส*วนบุคคล เป=นต�น  

ผลการศึกษาวิธีการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของผู�ส่ือข�าว 

จากการศึกษาพบว*า รูปแบบการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของผู�สื่อข*าว หลักการ
นําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอส ไม*ได�นําเสนอทุกข*าวลงบนเว็บไซต7  แต*ข*าว
ท่ีเป=นกระแสต�องนําเสนอบนออนไลน7 มีจรรยาบรรณเป=นตัวกําหนด ส*วนสถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวี มีความ
รวดเร็ว ถึงแม�บางข*าวท่ีมีคนสนใจแต*ว*าเป=นประเด็นท่ีมีความล*อแหลม หรือไม*เหมาะสม ทาง
สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอสจะไม*นําเสนอ เนื่องจากเป=นการละเมิดต*อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน 
สอดคล�องกับแนวคิดเก่ียวกับข*าวและการรายงานข*าว เรื่องปIจจัยท่ีมีผลต*อการคัดเลือกข*าวของ นรินทร7 
นําเจริญ (2549, น. 31-39) กล*าวว*า สถานการณ7หรือช*วงเวลาคงความเป=นข*าวขณะนั้น สื่อมักนําเสนอ
ข*าวท่ีไหลไปตามกระแส เม่ือมีประเด็นท่ีสังคมสนใจเกิดข้ึน สื่อก็จะมุ*งแข*งขันนําเสนอประเด็นนั้น และ
ละเลยต*อประเด็นอ่ืนๆ ความแตกต*างของการนําเสนอข*าวจึงข้ึนอยู*กับสถานการณ7หรือช*วงเวลาคงความ
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เป=นข*าวขณะนั้นด�วย จึงทําให�เห็นว*าสถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอสจะมีการเน�นข*าวท่ีเป=นกระแสนําเสนอใน
ออนไลน7ทันที เพราะเป=นประเด็นท่ีสังคมสนใจ 

ทางสํานักข*าวไทย อสมท. เน�นความถูกต�อง ความน*าเชื่อถือ ต�องมีแหล*งข*าวอ�างอิง เริ่มจากท่ีผู�
รับชมสนใจเรื่องใด แล�วคิดเนื้อหาท่ีเหมาะกับกลุ*มท่ีเราต�องการให�เข�าถึง สอดคล�องกับแนวคิดเก่ียวกับข*าว
และการรายงานข*าว เรื่องปIจจัยในการคัดเลือกข*าวของ พนม วรรณศิริ (2544, น. 23-27) กล*าวว*า 
ข�อเท็จจริงต*าง ๆ ท่ีปรากฏในรายงานข*าว เช*น ชื่อ นามสกุล ตําแหน*ง อายุ อาชีพ วันท่ี เวลา รายละเอียด
ของเหตุการณ7 เป=นต�น ต�องครบถ�วน ถูกต�อง ตรวจสอบแล�ว หากการรายงานข*าวมีการบิดเบือนข�อเท็จจริง 
ทุกฝ�ายได�รับความเสียหาย ได�แก* ผู�ท่ีตกเป=นข*าว ผู�รายงานข*าว บรรณาธิการข*าว สังคม และประเทศชาติ 

และสถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวีมีการศึกษาพฤติกรรมของผู�รับชมว*าผู�รับชมชอบการรับชมภาพแบบ
ใด พาดหัวข*าวแบบใดถึงสามารถทําให�ผู�รับชมสนใจข*าวและคลิกรับชมข*าวได� หรือการสร�างคอนเท�นต7
ด�วยคําถามหรือกิจกรรมกับผู�รับชมข*าวเพ่ือสร�างปฏิสัมพันธ7ระหว*างสํานักข*าวและผู�รับชม สอดคล�องกับ
แนวคิดการบริหารรายการด�านโทรทัศน7 (ดวงกมล เยี่ยมญาติ, 2549, น. 24-28)กล*าวว*า ต�องมีการสํารวจ
ผู�ชมอย*างสมํ่าเสมอ เพราะมีส*วนในการพัฒนาและปรับปรุงรายการให�มีความทันสมัยอยู*ตลอดเวลา โดย
จะทําในลักษณะการสํารวจประชามติ คือ การติดตามรายการทางสถานี เพ่ือนําข�อมูลไปใช�ในการปรับปรุง
การจัดผังรายการ อีกท้ังมีบุคคลากรท่ีเป=นผู�สื่อข*าวและนักการตลาดท่ีมีผู�ติดตามในทวิตเตอร7และเฟซบุ1ก 
เพ่ือเวลานําเสนอข*าวผ*านช*องทางโซเชียลมีเดีย ทําให�ผู�รับชมเข�าถึงข*าวสารได�ทันที สอดคล�องกับผลวิจัย
ของ บุญณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ7 เรื่อง กลยุทธ7การสื่อสารการตลาดผ*านโซเชียลมีเดียสําหรับรายการโทรทัศน7 
กล*าวว*า เนื้อหาท่ีสื่อสารต�องมีการวางแผนโดยใช�บุคคลท่ีมีอิทธิพลทางความคิดช*วยขยายการรับรู�และ
แพร*กระจายเนื้อหาให�รู�จักอย*างกว�างขวาง เป=นการเสริมแรงทําให�การรับรู�ในกลุ*มเปzาหมายดดยเฉพาะ
กลุ*มเพ่ิมข้ึน 

 

สรุปและข�อเสนอแนะ 

1. นโยบายในการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของสํานักข�าว 

จากการศึกษา พบว*า สถานีโทรทัศน7ไทยพีบีเอสได�มีนโยบายในการปฏิบัติของการนําเสนอ
ข*าวโดยการเฟซบุ1กไลฟ3ตาม พรบ. องค7การกระจายเสียงและแพร*ภาพสาธารณะแห*งประเทศไทย ซ่ึงเป=น 
พรบ.ท่ีจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมนโยบายขององค7กรเองท่ีต�องออกข�อปฏิบัติจริยธรรมขององค7กรข้ึนมา ซ่ึง
เป=นข�อแตกต*างจากสถานีโทรทัศน7อ่ืนท่ีมีนโยบายในการนําเสนอข*าวตามนโยบายขององค7กรท่ีได�สังกัด 
ส*วนทางสถานีโทรทัศน7ไทยรัฐทีวี ไม*มีนโยบายในการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ของผู�สื่อข*าวผ*าน
เฟซบุ1กส*วนตัวหรือเพจส*วนตัว ส*วนเนื้อหาของข*าวท่ีนําเสนอเน�นข*าวท่ีเป=นกระแส สังคมให�ความสนใจ  
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สําหรับวัตถุประสงค7ในการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 พบว*า เพ่ือให�ผู�รับสารได�รับ
สารอย*างรวดเร็ว เข�าถึงง*าย และสามารถรับความคิดเห็นจากผู�รับสารได�ทันที และเป=นการเพ่ิมจํานวน
กลุ*มผู�ชมให�มากข้ึน ส*วนบุคลากรสําหรับการนําเสนอข*าวต�องเป=นบุคคลท่ีมีประสบการณ7 และมีทักษะใน
การใช�เฟซบุ1กไลฟ3 แต*หลักการนําเสนอข*าวคล�ายกับการนําเสนอข*าวท่ัวไป และยึดหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณของสื่อมวลชน อีกท้ังผู�รับชมจะมีปฏิสัมพันธ7กับผู�อ่ืนและแสดงความคิดเห็นตอบกลับทันที 
สําหรับข�อเสียนั้นพบว*า ต�องมีการระมัดระวังในการให�ข�อมูลท่ีผิดพลาด เนื่องจากเป=นสื่อท่ีมีความรวดเร็ว
ทําให�ไม*มีเวลาในการกลั่นกรองข*าวสารก*อนการนําเสนอข*าว 

2. ความคิดเห็นในการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของสมาคมวิชาชีพฯท่ีเก่ียวข�อง 

จากผลการศึกษาพบว*า สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง มีความคิดเห็นว*าจริยธรรมสื่อมวลชนมี
ความสําคัญต*อการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 ท้ังยังทําให�ผู�รับชมได�รับข*าวสารท่ีรวดเร็ว แต*
ต�องการให�มีการกลั่นกรองข*าวสารก*อนการนําเสนอข*าว และต�องการให�เพ่ิมข*าวการศึกษามากข้ึน รวมถึง
ยังแนะนําว*าไม*ควรนําเสนอข*าวท่ีเก่ียวกับศาสนา หรือข*าวเยาวชนในแง*ลบมากเกินไป เพราะทําให�เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบได�ง*าย ส*วนบุคลากรท่ีเหมาะสมนั้นควรเป=นผู�ท่ีมีอุดมการณ7 มีคุณธรรม ยึดหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน มีจิตรับผิดชอบต*อสังคม 

3. วิธีการนําเสนอข�าว โดยการใช�เฟซบุ�กไลฟ�ของผู�ส่ือข�าว 

ผลการศึกษา พบว*า สํานักข*าวมีวิธีการนําเสนอข*าวท่ีคล�ายกัน โดยมีรูปแบบในการนําเสนอ
ข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ท่ีเป=นรายการคู*ขนานกับทางโทรทัศน7ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช*น ภาพนิ่ง 
วิดีโอ เป=นต�น และบางครั้งผู�สื่อข*าวมีการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ผ*านทางเฟซบุ1กส*วนตัวแล�ว
ทางเพจสํานักข*าวมีการแชร7มาอีกครั้งหนึ่ง ส*วนทางสํานักข*าวอสมท. จะมีการเฟซบุ1กไลฟ3ข*าวท่ีมีระยะ
เวลานาน กรณีท่ีไม*สามารถนําเสนอผ*านทางโทรทัศน7ได�เนื่องจากเวลามีจํากัด และทางสถานีโทรทัศน7
เนชั่นทีวีจะมีการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3ท่ีเป=นรายการเฉพาะสําหรับเฟซบุ1กไลฟ3อีกด�วย 

สําหรับหลักการนําเสนอข*าวนั้น เน�นข*าวท่ียึดตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน 
มีความถูกต�อง ครบถ�วน ให�ข�อเท็จจริง ในการตรวจสอบความถูกต�องและความน*าเชื่อถือของข*าวต�องมี
การตรวจสอบทุกครั้งก*อนการนําเสนอข*าว หากเกิดข�อผิดพลาดจะมีการให�ข�อมูลท่ีถูกต�องการนําเสนอข*าว
ครั้งต*อไป หรืออัดคลิปวิดีโอให�ข�อมูลท่ีถูกต�องเพ่ิมเติม แต*สถานีโทรทัศน7เนชั่นทีวีนั้นให�ข�อมูลเพ่ิมเติมว*า
บางครั้งเวลาค*อนข�างจํากัด ทําให�ไม*ได�ตรวจสอบข�อมูลท่ีถูกต�อง ผู�รับสารจะเป=นผู�แจ�งข�อมูลท่ีถูกต�องกับ
ทางสํานักข*าวเพ่ือให�แก�ไขข�อมูลท่ีถูกต�อง  

ในส*วนทีมข*าวท่ีออกไปนําเสนอข*าว มีท้ังหมด 4 คน ได�แก* ผู�สื่อข*าว ช*างภาพ ผู�ช*วยช*างภาพ 
และเจ�าหน�าท่ีเฟซบุ1กไลฟ3ท่ีเพ่ิมเข�ามา ทําให�มีความแตกต*างจากทีมข*าวท่ีนําเสนอทางโทรทัศน7 ดังนั้น
ก*อนท่ีผู�สื่อข*าวออกไปทําข*าวจึงต�องมีการเตรียมตัว เตรียมเนื้อหา กําหนดประเด็นของข*าวก*อน ซ่ึงต�อง
ศึกษาภูมหลังของข�อมูล หรือศึกษาข�อมูลเก่ียวกับประเด็นนั้น ข�อแตกต*างของการนําเสนอข*าวโดยการใช�
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เฟซบุ1กไลฟ3อีกข�อหนึ่งคือ เรื่องระยะเวลา ท่ีมีความแตกต*างกันข้ึนอยู*กับประเด็นท่ีต�องการนําเสนอว*ามี
ความละเอียดมากน�อยเพียงใด ถึงแม�เฟซบุ1กไลฟ3จะมีสื่อท่ีมีความรวดเร็วแต*กลับพบว*ามีอุปสรรคไม*ว*าจะ
เป=น สัญญาณอินเทอร7เน็ต บางครั้งมีปIญหาในเรื่องการประสานงาน หรือแหล*งข*าวไม*ให�สัมภาษณ7 เป=นต�น 
และข�อดีของการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3มีความรวดเร็ว ได�รับผลตอบรับจากผู�ชมได�ทันที 
สามารถนําเสนอข*าวได�ทุกท่ีทุกเวลา บุคลากรท่ีออกไปทําข*าวมีน�อยลงทําให�ประหยัดงบประมาณ แต*
ผลเสียมักเกิดจากความรวดเร็วของการส*งสารทําให�เกิดข�อผิดพลาดได�ง*าย เช*น ให�ข�อมูลท่ีผิด เป=นต�น  

 

ข�อเสนอแนะ 

ด�านเจ�าของสื่อมวลชน  

1.ควรมีการกําหนดนโยบายในการนําเสนอข*าวในเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนท่ีชัดเจนในการ
นําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 ครอบคลุมในทุกแขนงข*าว เพราะในปIจจุบันนี้ส*วนใหญ*สํานักข*าวยังใช�
นโยบายเดิมของการนําเสนอข*าวท่ีอาจจะเป=นการนําเสนอข*าวทางโทรทัศน7 หนังสือพิมพ7 หรือสื่ออ่ืนๆ ท่ี
เป=นสื่อด้ังเดิม ทําให�ไม*มีนโยบายท่ีเป=นเฉพาะสําหรับจริยธรรมสื่อมวลชนในการเฟซบุ1กไลฟ3 

2. ควรมีการกลั่นกรองข*าวก*อนนําเสนอ เนื่องจากการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 อาจมี
ข�อจํากัดในเรื่องเวลา ท่ีต�องแข*งขันกับสื่อด�วยกันเอง ทําให�เกิดข�อผิดพลาดได�ง*าย ไม*ว*าจะเป=นการนําเสนอ
ข*าว เนื้อหา ภาพข*าว แหล*งข*าว แหล*งอ�างอิง เป=นต�น  

3. ควรมีการกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน ในการนําเสนอข*าว โดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 ท่ีผิด
จรรยาบรรณ เพ่ือเป=นสิ่งให�ผู�สื่อข*าวยึดถือและปฏิบัติตาม และเพ่ือการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3
ท่ีมีประสิทธิภาพ เช*น การกล*าวตักเตือน ภาคทัณฑ7 จนถึงการเพิกถอนใบอนุญาต เป=นต�น 

4. ไม*ควรทําข*าวท่ีมีผลกระทบในแง*ลบต*อสังคมมากนัก เช*น ข*าวอาชญากรรม ข*าวศาสนา หรือ
ข*าวเด็กเยาวชน อันหมายถึงข*าวท่ีก*อให�เกิดการเลียนแบบ ซ่ึงในปIจจุบันนี้มีข*าวประเภทนี้นําเสนออยู*
บ*อยครั้ง 

ด�านสมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 

1.ควรให�ความเป=นธรรมหรือให�ความช*วยเหลือกับองค7กรหรือผู�สื่อข*าวท่ีโดนผลกระทบจากการ
นําเสนอข*าวท่ีมาจากอํานาจทางการเมืองหรือผู�มีอิทธิพลต*อการทําหน�าท่ีของสื่อมวลชน 

2. ควรให�คําชี้แนะหากผู�สื่อข*าวกระทําการท่ีผิดต*อจรรยาบรรณในการนําเสนอข*าว โดยการใช�
เฟซบุ1กไลฟ3 เช*น ผู�สื่อข*าวนําเสนอภาพหรือเนื้อหาข*าวท่ีไม*เหมาะสม ผู�สื่อข*าวคนดังกล*าวควรได�รับการ
ชี้แนะ หรือชี้แจงในเหตุท่ีได�กระทําไป เป=นต�น 

ด�านผู�สื่อข*าว  
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1.  ในการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�สื่อข*าวในการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 ควรยึดถือหลักของ
จรรยาบรรณสื่อมวลชนไว�เสมอ และปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในการใช�สื่อสังคม
ออนไลน7ควบคู*ไปด�วย  

2. ควรระมัดระวังในการนําเสนอข*าวโดยการใช�เฟซบุ1กไลฟ3 กรณีข*าวท่ีเก่ียวกับอาชญากรรม ต�อง
คํานึงถึงสิทธิ์ของผู�ต�องสงสัยโดยไม*นําเสนอภาพและไม*ใช�ภาษาท่ีมีลักษณะเป=นการตัดสินผู�ต�องสงสัยหรือ
ถูกกล*าวหาท่ียังไม*ผ*านการพิจารณาตัดสินของศาล และหลีกเลี่ยงการนําเสนอภาพผู�ต�องหา พร�อมของ
กลางหรือภาพการทําแผนประกอบการรับสารภาพของผู�ต�องหา เพราะในปIจจุบันเนื่องจากเป=นการ
เฟซบุ1กไลฟ3สถานการณ7ตรงหน�าเป=นสถานการณ7สด แล�วเฟซบุ1กไลฟ3ไม*สามารถเซ็นเซอร7ได�ทันที จึงเสี่ยง
ต*อการนําเสนอข*าวท่ีไม*เหมาะสม  
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ผลของการเปVดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ�ก แฟนเพจ  
ต�อการทําอาหารด�วยตนเอง 

The Impacts of viewing cooking videos via Facebook fanpage  
over home-cooking 

 

ณัฐชุณีภัค  สิงห�วงษ�3 

พจนา ธูปแก�ว, Ph.D.4 

บทคัดย�อ 

 การวิจัยเรื่อง “ผลของการเป�ดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ ต*อการทําอาหาร        
ด�วยตนเอง” มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาภูมิหลังทางประชากร การเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง        
เฟซบุ1ก แฟนเพจ ความรู�เก่ียวกับการทําอาหาร ทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง และพฤติกรรม
การทําอาหารด�วยตนเอง ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ7ระหว*างภูมิหลังทางประชากร   การเป�ดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ  ความรู�เก่ียวกับการทําอาหาร ทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วย
ตนเอง และพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง 

 การวิจัยในครั้งนี้กําหนดรูปแบบเป=นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)        
โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเก็บข�อมูลครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดย
ใช�แบบสอบถามออนไลน7 (Online Questionnaire) เป=นเครื่องมือในการเก็บข�อมูลจาก                 กลุ*ม
ตัวอย*าง ซ่ึงเป=นกลุ*มตัวอย*างท่ีสมัครรับข�อมูลข*าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหาร  ท่ีมีชื่อว*า
กับข�าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) จํานวน 200 คน และ ศุภชัยเสมอมิตร โหน*งโชว7 จํานวน 200 คน 
รวมกลุ*มตัวอย*างท้ังหมด 400 คน ใช�วิธีการสุ*มตัวอย*างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวม
ข�อมูลต้ังแต*เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 – กุมภาพันธ7 พ.ศ. 2561 สําหรับการวิเคราะห7ข�อมูลเชิงสถิติ ใช�
การวิเคราะห7ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได�แก* การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร�อย
ละ (Percentage) ค*าเฉลี่ย (Mean) และส*วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส*วนสถิติ
อนุมานท่ีใช�ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Inferential Statistics) ได�แก* สถิติทดสอบความแตกต*าง
ระหว*างประชากรสองกลุ*ม (Independent Samples t-test) การวิเคราะห7ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการวิเคราะห7ความสัมพันธ7โดยใช�สถิติค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียร7สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

 
3 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวาสารศาสตร7และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร7 
4 ท่ีปรึกษา ผู�ช*วยศาสตราจารย7 ผู�อํานวยการบริหารโครงการบริการสงัคม คณะวารสารศาสตร7และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร7 
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 ผลการทดสอบการวิจัย พบว*า กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*เป=นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหว*าง 

20 ป�ข้ึนไป – 30 ป� การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได�ต*อเดือน
ระหว*าง 10,001 – 20,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในด�านลักษณะทางประชากร กับการ
เป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ ในส*วนของความถ่ีในการเป�ดรับชม พบว*า อายุและ
อาชีพท่ีแตกต*างกัน จะมีความถ่ีในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ1ก แฟนเพจแตกต*างกัน 
ส*วนในเรื่องของเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได�เฉลี่ยต*อเดือนนั้น มีความถ่ีในการเป�ดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทาง  เฟซบุ1ก แฟนเพจไม*แตกต*างกันส*วน   ด�านระยะเวลาการเป�ดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจแต*ละครั้ง พบว*า เพศและอาชีพท่ีแตกต*างกันจะมีระยะเวลาในการเป�ด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจแต*ละครั้งแตกต*างกัน แต*ในด�านอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได� ผลการศึกษาพบว*า มีระยะเวลาในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก 
แฟนเพจแต*ละครั้งไม*แตกต*างกัน  

ท้ังนี้ ในด�านการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจกับความรู� เ ก่ียวกับ             
การทําอาหาร พบว*า ด�านความถ่ีในการเป�ดรับชมและระยะเวลาในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง
เฟซบุ1ก แฟนเพจแต*ละครั้ง มีความสัมพันธ7กับความรู�เก่ียวกับการทําอาหาร อีกท้ังการเป�ดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจนั้นมีความสัมพันธ7กับทัศนคติต*อการทําอาหารด�วยตนเองและมี
ความสัมพันธ7กับพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเองอีกด�วย โดยเป=นความสัมพันธ7ในทางบวก 

ท้ังนี้ในด�านความรู�เก่ียวกับอาหารท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ*านทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ
นั้น พบว*า มีความสัมพันธ7กับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง และยังพบว*าทัศนคติ   ท่ีมีต*อการ
ทําอาหารด�วยตนเองมีความสัมพันธ7กับ พฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง โดยเป=นความสัมพันธ7ใน
ทางบวก 

คําสําคัญ: วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ, การเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร, ความรู�เก่ียวกับ
การทําอาหาร, ทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง, พฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง 
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Abstract 

 The purposes of the research “The Impacts of viewing cooking videos via Facebook 

fanpage over home-cooking” are to explore populational backgrounds, reception of 

information on cooking videos via Facebook fanpage, knowledge about food, attitude 

towards cooking, and home-cooking, as well as to study the relations among populational 

backgrounds, reception of information on cooking videos via Facebook fanpage, knowledge 

about food, attitude towards cooking, and home-cooking. 

 This study is a quantitative research in the form of survey research with cross-

sectional study. The author used online questionnaire to collect data from sample group, 

which is made of 400 persons in total, consisting of 200 persons who accept information 

by ‘following’ a cooking page called ‘Pla-O Cooking,’ and 200 persons who follow 

‘Suppachai Samermitr’ or ‘Nong Show’ Facebook page. The author used probability 

sampling with purposive sampling. Data collection started from December, 2017 to 

February, 2018. To analyze statistical data, the author used descriptive statistics, namely, 

frequency, percentage, mean, and standard deviation. As for inferential statistics, 

Independent Samples t-test, One-way ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient were employed. 

 It is found that the sample group is made of mostly single females aged between 

20 - 30 year-old, who have graduated with a Bachelor's degree, are private company 

workers with salary of 10,001 – 20,000 baht per month. It is found that different ages and 

occupations affect viewing frequency (days per week) of cooking videos on Facebook 

fanpage, whereas those of different marital status, levels of education and monthly 

income do not. 

 In terms of population characteristics in relation to Facebook cooking fanpage's 

video viewing, it is found that those of different ages and occupations display different 

viewership frequency (days per week), whereas those of different marital status, levels of 

education and monthly income do not. Additionally, people of different genders and 

occupations display different lengths of viewership whereas people of different marital 

status, levels of education, and monthly income do not. Furthermore, the viewing 
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frequency relates to the knowledge gained about cooking and viewing the videos on the 

page has a positive correlation to the sample group's attitude toward home-cooking and 

practically cooking at home. On knowledge about cooking, viewing cooking videos on 

Facebook fanpage relates to attitudes toward home-cooking and such attitudes has a 

positive correlation to the sample group cooking at home. 

Keywords: cooking video on Facebook fanpage, viewing cooking video, knowledge about 

cooking, attitude towards home-cooking, home-cooking behavior 

 

ที่มาและความสําคัญ 

ปIจจุ บันสังคมได�ก� าวเข�าสู* ยุคสารสนเทศทําให� เทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามามีบทบาท                     

ในสังคมมากข้ึน คนในสังคมใช�เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมากข้ึน รวมถึงวิถีชีวิตความเป=นอยู*ในการทํา

กิจกรรมต*าง ๆ ท้ังในเรื่องส*วนตัว และในเรื่องของการทํางาน ส*งผลให�สื่อใหม*อย*างอินเทอร7เน็ต หรือท่ี

เรียกว*าสื่อออนไลน7เป=นท่ีนิยมมากในปIจจุบัน (เทคโนโลยีมีผลต*อการดํารงชีวิต    ในปIจจุบัน, 2554) เฟ

ซบุ1ก (Facebook) เป=นหนึ่งในเครือข*ายสื่อสังคมออนไลน7ท่ีเป=นท่ีนิยมมากเป=นอันดับ 1 (THOTHZOCIAL, 

2559) เป=นช*องทางการสื่อสารท่ีสําคัญในการติดต*อสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูลต*าง ๆ ได�อย*างทันเหตุการณ7 

และทันสมัย โดยมีรูปแบบการนําเสนอแนวคิดและการประชาสัมพันธ7ต*าง ๆ ผ*านเฟซบุ1ก (อดิศักด์ิ จําปา

ทอง, 2560) ส*งผลให�พฤติกรรมการใช�ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการท่ีผู�คนใช�

เทคโนโลยีต*าง ๆ ในการตอบสนองความต�องการ และความสะดวกสบายของตนเอง ไม*ว*าจะเป=นการใช�

ประโยชน7ในเรื่องของการทํางาน ใช�เพ่ือความบันเทิง รวมถึงการแบ*งปIนข�อมูลสถานท่ีท*องเท่ียว การขาย

สินค�าออนไลน7ต*าง ๆ และยังมีการรีวิวสินค�าการบริการต*าง ๆ  เพ่ือให�ผู�คนท่ีสนใจสามารถศึกษาข�อมูล

ก*อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือหรือบริโภคสินค�า แม�กระท่ังอาหาร การกินก็ยังเข�ามามีบทบาทบนสื่อออนไลน7อย*าง

มาก ท้ังในเรื่องของ การแนะนําร�านอาหารยอดนิยม อาหารจานเด็ด รวมไปถึงการแบ*งปIนสูตรอาหาร 

เคล็ดลับการทําอาหารต*าง ๆ นั้นได�เข�ามามีบทบาทในเฟซบุ1กเช*นเดียวกัน  

เม่ือกล*าวถึงการเรียนรู�สูตรอาหาร แต*เดิมการเรียนรู�เรื่องสูตรอาหาร และเคล็ดลับต*าง ๆ ถูก
ถ*ายทอดจากรุ*นสู*รุ*น มีการเรียนรู�สูตรอาหาร  จากปู� ย*า ตา ยาย พ*อ และแม* ต*อมาเม่ือวิวัฒนาการมี
ความก�าวหน�ามากข้ึน ทําให�การถ*ายทอดสูตรอาหาร และเคล็ดลับวิธีการทําอาหารชนิดต*าง ๆ ได�ถูก
ปรับเปลี่ยน และเข�ามามีบทบาทในสื่อด้ังเดิม เช*น นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน7 หรือแม�กระท่ังสื่อหนังสือพิมพ7 
(กาญจนา แก�วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, รัตติกาล เจนจัด, 2556)  มีการถ*ายทอดสูตรอาหารผ*านตัวอักษร 
เพ่ือให�คนท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู�สูตรอาหารสามารถค�นคว�าหาข�อมูลได�อย*างถูกต�อง (กาญจนา แก�วเทพ, 
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ขนิษฐา นิลผึ้ง, รัตติกาล เจนจัด, 2556) แต*ในปIจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจท่ีต*าง
ไปจากเดิม ผู�คนส*วนใหญ*ใช�เวลากับการออกไปทํางานนอกบ�าน จึงทําให�ผู�คนส*วนใหญ*ไม*มีเวลามากนัก
สําหรับการเป�ดรับสื่อด้ังเดิมท่ีต*างมีข�อจํากัดในเรื่องของเวลา เช*น วิทยุ โทรทัศน7 และหนังสือพิมพ7 เป=นต�น 
การบริโภคอาหารจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความ
เจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยีข�อมูลข*าวสารท่ีทันสมัย ทําให�คนในปIจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ตนเอง (สุขบัญญัติแห*งชาติ,ออนไลน7, 2560) การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผลให�คนส*วนใหญ*  ไม*มีเวลาในการ
เป�ดรับวิธีการทําอาหารจากสื่อด้ังเดิม 

แต*ในปIจจุบันเกิดช*องทางการสื่อสารเก่ียวกับการถ*ายทอดสูตรอาหารแนวใหม* ซ่ึงเกิดข้ึนในเฟ
ซบุ1ก แฟนเพจ มีการนําเสนอวิดีโอสอนทําอาหารซ่ึงใช�เวลาเพียง 2-3 นาทีในการนําเสนอข้ันตอนการ
ทําอาหารต้ังแต*ต�นจนจบ สื่อนี้เป=นท่ีนิยมเนื่องจากสามารถตอบสนองความต�องการในการเป�ดรับสื่อของ
คนในยุคปIจจุบันและง*ายแก*การเข�าถึง ทําให�เป=นช*องทางนําเสนอสื่อเพ่ือเกิดการเรียนรู�เก่ียวกับวิธีการ
ทําอาหาร สื่อนี้อาจจะเปลี่ยนทัศนคติต*อการทําอาหารจากท่ีเคยคิดว*ามีความยุ*งยากยาก และซับซ�อน 
กลับเปลี่ยนความคิดอยากท่ีจะศึกษาสูตรอาหารผ*านช*องทางเฟซบุ1ก แฟนเพจและสื่อแนวใหม*นี้อาจเป=น
เครื่องมือในการให�ความรู�เก่ียวกับสูตรอาหารเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับการทําอาหารด�วยตนเอง และ
พฤติกรรมในการทําอาหารด�วยตนเองของคนในยุคปIจจุบันได� 

การนําเสนอเก่ียวกับวิดีโอสอนทําอาหารเกิดข้ึนมากมาย และเป=นท่ีนิยมมากในปIจจุบันจะเห็นได�
ว*าในเฟซบุ1ก แฟนเพจ จะมีการรายงานข�อมูลต*าง ๆ บนหน�าหลักตลอดเวลาว*ามีการโพสต7 หรือแชร7
ข*าวสารต*าง ๆ ท่ีเจ�าของในเฟซบุ1ก แฟนเพจ สนใจอยากนําเสนอ เพ่ือให�คนท่ีติดตามในเฟซบุ1ก แฟนเพจ
เก่ียวกับการําอาหารได�รับรู�ข*าวสารต*าง ๆ รวมถึงถ*ายทอดสูตรอาหาร ผ*านวิดีโอด�วยเช*นกัน ทําให�ช*องทาง
นี้เป=นหนึ่งในกระแสความนิยมจากผู�ท่ีเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร ทําให�เกิดกระแสการโพสต7 หรือแชร7
ข�อมูลเก่ียวกับวิธีการทําอาหารเป=นจํานวนมาก ผู�ท่ีสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับสูตรอาหารก็สามารถค�นหา 
(Search) ในเฟซบุ1กของตนเองได�ด�วยเช*นกัน เฟซบุ1ก แฟนเพจนั้นจะมีรูปแบบการนําเสนอเก่ียวกับการ
สอนทําอาหารท่ีแตกต*างกันในแต*ละเพจ เช*น เพจ “กับข�าวกับปลาโอ Pla-O Cooking” ซ่ึงมีผู�ติดตาม
จํานวน 2,756,225 คน (สืบค�นเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2560) รูปแบบการนําเสนอของแฟนเพจนี้ จะเป=น
รูปแบบการนําเสนอแบบอธิบายแต*ละข้ันตอนการทําอาหาร ส*วนผสมต*าง ๆ ผ*านข�อความบนวิดีโอท่ีกําลัง
ดําเนินอยู* และมีเสียงดนตรีประกอบในการรับชม และอีกหนึ่งเพจท่ีนําเสนอเก่ียวกับการทําอาหาร นั่นคือ
เพจท่ีมีชื่อว*า“ศุภชัยเสมอมิตร โหน*งโชว7” มีรูปแบบการนําเสนอแตกต*างออกไปจากเพจข�างต�น ซ่ึงมี
ผู�ติดตามจํานวน 1,450,197 คน (สืบค�นเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2560) รูปแบบการนําเสนอของเพจนี้จะเป=น
รูปแบบการนําเสนอแบบมีผู�บรรยาย อธิบายวิธีทําอาหาร ปรุงอาหาร ในขณะท่ีกําลังทําอาหาร ผู�บรรยาย
ในวิดีโอสอนทําอาหารนั่นคือ คุณศุภชัย เสมอมิตร ซ่ึงเป=นเจ�าของแฟนเพจนั่นเอง ส*วนใหญ*ผู�ท่ีเป=นเจ�าของ
เฟซบุ1ก แฟนเพจเก่ียวกับวิดีโอสอนทําอาหารนั้นจะเป=นบุคคลท่ัวไปท่ีอยากจะแบ*งปIนสูตรอาหาร และ
เคล็ดลับฝ�มือปลายจวัก ไปจนถึงเชฟมืออาชีพ เพ่ือให�คนท่ีสนใจสามารถเรียนรู�สูตรอาหารได�ด�วยตนเอง ("
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คลิปสอนทําอาหาร" ในโลกออนไลน7, ประชาชาติธุรกิจออนไลน7, 2559) ข�อดีของรูปแบบการนําเสนอ
รูปแบบใหม*นี้ คือ สามารถสื่อสารได� 2 ทาง (Two-way Communication)    เป=นการติดต*อสื่อสารท่ี
ผู�รับสาร มีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยาปzอนกลับสารไปยังผู�ส*งสาร สามารถโต�ตอบ ปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได� 

จากท่ีกล*าวมาข�างตนผู�วิจัยจึงเล็งเห็นว*าแต*เดิมความรู�เรื่องการทําอาหารมาจากการถูกถ*ายทอด
จากรุ*นสู*รุ*น แต*ในปIจจุบันการเรียนรู�สูตรอาหารนั้นไม*ได�ถูกถ*ายทอดโดยผ*านสื่อบุคคล และสื่อมวลชน
ด้ังเดิมท่ีอาจมีข�อจํากัดต*าง ๆ เนื่องจากคนส*วนใหญ*ต�องออกมาทํางานนอกบ�านมากข้ึนจึงไม*มีเวลาเรียนรู�
สูตรอาหารมากนัก อาจทําให�เกิดทัศนคติท่ีว*าการทําอาหารต�องใช�เวลามาก เนื่องจากมีกระบวนการท่ี
ยุ*งยากซับซ�อน ทําให�พฤติกรรมของคนในปIจจุบันนั้นบริโภคแต*อาหารสําเร็จรูปจนลืมวิธีการทําอาหาร 
เป=นผลให�คนส*วนใหญ*ในปIจจุบันขาดการเรียนรู�วิธีการทําอาหารนั่นเอง จึงเป=นท่ีมาของการศึกษาเรื่อง ผล
ของการเป�ดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ต*อการทําอาหารด�วย
ตนเอง โดยวัดจากกลุ*มตัวอย*างท่ีได�เข�ามากดติดตามข*าวสารจากแฟนเพจสอนทําอาหารท่ีมีชื่อว*า กับข�าว
กับปลาโอ (Pla-O Cooking) และ ศุภชัยเสมอมิตร โหน*งโชว7 เพ่ือนําไปใช�ประโยชน7ทางด�านวิชาการต*อไป 

 

วัตถุประสงคF 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต*างของลักษณะทางประชากร กับการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ*าน

ทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ7ระหว*างการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจกับ

ความรู�เก่ียวกับการทําอาหาร 

3. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธ7ระหว*างการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ  

กับทัศนคติต*อการทําอาหารด�วยตนเอง  

4. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธ7ระหว*างการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ*านทางเฟซบุ1ก      

แฟนเพจ กับพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ7ระหว*างความรู�ท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟน

เพจ กับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ7ระหว*าง ทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง กับพฤติกรรมการ

ทําอาหารด�วยตนเอง 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป=นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากร, การเป�ดรับข*าวสาร ความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเองจากการเป�ดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารผ*านทาง เฟซบุ1ก แฟนเพจ (Facebook Fan page) โดยใช�การสํารวจแบบวัดผลครั้ง
เดียว (Cross-Sectional Study) กําหนดกลุ*มเปzาหมาย คือ กลุ*มตัวอย*างท่ีสมัครรับข�อมูลข*าวสารโดยการ
กดติดตามแฟนเพจ สอนทําอาหารท่ีมีชื่อว*ากับข�าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และ ศุภชัยเสมอมิตร 
โหน*งโชว7 โดยการสุ*มตัวอย*างแบบไม*ใช�ความน*าจะเป=น (Nonprobability Sampling) ด�วยวิธีการสุ*มกลุ*ม
ตัวอย*างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามผ*านทางออนไลน7 (Online Questionnaire) ท่ีมีคําถาม
ปลายป�ด (Close-ended Questions)  

กลุ*มตัวอย*าง จํานวน 400 คน โดยการแจกลิงค7แบบสอบถามออนไลน7ให�กลุ*มตัวอย*างในแฟนเพจ 
กับข�าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) จํานวน 200 คน และศุภชัยเสมอมิตร โหน*งโชว7 จํานวน 200 คน  
ผ*านทางข�อความเฟซบุ1ก (Messenger Facebook)   

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 

1. แนวคิดด�านลักษณะทางประชากรศาสตร7 เป=นวิธีการวิเคราะห7ผู�รับสาร ซ่ึงเป=นแนวคิดท่ีมี

หลักการของการเป=นเหตุเป=นผล โดยเชื่อในหลักการท่ีว*า พฤติกรรมต*าง ๆ ของมนุษย7เกิดข้ึนตามแรง

บังคับจากภายนอกท่ีมากระตุ�น (Exogenous Factors) และพฤติกรรมต*างส*วนใหญ*ของมนุษย7ดําเนินชีวิต

ตามแบบฉบับท่ีสังคมได�วางเป=นแม*บทไว�ให� และสังคมท่ัว ๆ ไปจะกําหนดให�บุคคลท่ีมีคุณสมบัติด�าน

ประชากรศาสตร7ท่ีแตกต*างกันจะมีแบบแผนพฤติกรรมท่ีแตกต*างกันไปด�วย (กาญจนา แก�วเทพ, 2541) 

2. ทฤษฎีการเป�ดรับข*าวสาร (Media Exposure) ผู�รับสารจะเป�ดรับข*าวสาร บุคคล มักแสวงหา

ข*าวสารเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมท่ีมีอยู* และหลีกเลี่ยงข*าวสารท่ีขัดแย�งกับทัศนคติของตน ท้ังนี้เพราะการ

ได�รับข*าวสารใหม*ท่ีไม*สอดคล�องกับความรู�ทัศนคติเดิม จะเกิดภาวะทางจิตท่ีไม*สมดุล หรือมีความไม*สบาย

ใจ ดังนั้น การลด หรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกล*าวได�ก็ต�องแสวงหาข*าวสารหรือรับข*าวสารท่ีสอดคล�องกับ

ความรู� ความเข�าใจ และทัศนคติเดิมของตน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

3. ทฤษฎีเก่ียวกับความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) คือ ความรู� (Knowledge) 

ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ของผู�รับสารอันอาจมีผลกระทบต*อไปจากการรับสาร

นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงท้ังสามประเภทนี้จะเกิดข้ึนในลักษณะต*อเนื่องคือ เม่ือผู�รับสารได�รับสารท่ีจะทําให�

เกิดความรู� เม่ือเกิดความรู�ข้ึนก็จะมีผลทําให�เกิดทัศนคติ และข้ันสุดท�ายคือการก*อให�เกิดการกระทํา       

(สุรพงษ7 โสธนะเสถียร, 2533) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ส�วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 กลุ*มตัวอย*างท่ีสมัครรับข�อมูลข*าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารท่ีมีชื่อว*า
กับข�าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และศุภชัยเสมอมิตร โหน*งโชว7 จํานวน 400 คน มีสัดส*วน เพศหญิง
มากกว*าเพศชาย โดยเป=นเพศหญิงจํานวน 256 คน คิดเป=นร�อยละ 64.0 โดยมีอายุระหว*าง 20 ป�ข้ึนไป – 
30 ป� จํานวน 232 คน คิดเป=นร�อยละ 58.0 มีสถานภาพโสด จํานวน 302 คน คิดเป=นร�อยละ 75.5 
ทางด�านการศึกษาส*วนใหญ*อยู*ในระดับปริญญาตรี จํานวน 250 คน คิดเป=นร�อยละ 62.5 โดยส*วนใหญ*
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 108 คน คิดเป=นร�อยละ 27.0  มีรายได�ต*อเดือนส*วนใหญ*อยู*
ระหว*าง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 147 คน คิดเป=นร�อยละ 36.8  

   ส�วนท่ี 2 การเปVดรับข�าวสารเก่ียวกับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ�ก แฟนเพจ 
1.1 ผลการวิจัยด�าน ความถ่ีในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ พบว*า 

ส*วนใหญ*มีความถ่ีในการเป�ดรับชม นาน ๆ ครั้ง จํานวน 163 คน คิดเป=นร�อยละ 40.8 โดยรวมอยู*ในระดับ
น�อย 

1.2 ผลการวิจัยด�านระยะเวลาในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ     

แต*ละครั้ง พบว*า ส*วนใหญ*มีการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแต*ละครั้งน�อยกว*า 15 นาที จํานวน 204 
คน คิดเป=นร�อยละ 51.0 โดยรวมอยู*ในระดับน�อยท่ีสุด 
 ผลการวิจัยด�านความถ่ีในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแบบเดิมซํ้า ๆ เพ่ือทบทวนหรือความรู�
เพ่ิมเติม พบว*า ส*วนใหญ*มีการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแบบเดิมซํ้า ๆ เพ่ือทบทวน หรือความรู�เพ่ิมเติม 

H1 

H
2
 

H
5
 

ภูมิหลังทางประชากร 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพครอบครัว 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 

6. รายได� 

การเป�ดรับวิดีโอสอนทําอาหาร       
ทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ 

ความรู�เก่ียวกับการทําอาหาร 

ทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนตนเอง 

พฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง

H
3
 

H
4
 

H
6
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นาน ๆ ครั้ง จํานวน 282 คน คิดเป=นร�อยละ 70.5 ผลการวิจัยด�านประเภทอาหาร พบว*า กลุ*มตัวอย*าง
ส*วนใหญ*เลือกอาหารประเภท ทอด เผา หรือย*าง จํานวน 166 คําตอบ คิดเป=นร�อยละ 19.1  
        ส�วนท่ี 3 ความรู�เก่ียวกับการทําอาหารท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ�ก แฟน
เพจ 

ความรู�เก่ียวกับการทําอาหารท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ 
แบ*งเป=นช*วงคะแนนระดับความรู�ของผู�ตอบ พบว*า กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีคะแนนระดับความรู�ระหว*าง 6 
-10 คะแนน มีจํานวน 219 คน คิดเป=นร�อยละ 54.8 รองลงมาระดับความรู�ระหว*าง 11-15 คะแนน  มี
จํานวน 133 คน คิดเป=นร�อยละ 33.3 และระดับความรู�น�อยกว*า 6 คะแนน  มีจํานวน  48  คน  คิดเป=นร�อย
ละ 12.0  ตามลําดับ ดังนั้น จึงสรุปได�ว*ากลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีคะแนนความรู� อยู*ในระดับปานกลาง  
  ส�วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต�อการทําอาหารด�วยตนเอง ท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟ
ซบุ�ก แฟนเพจ ต�อการทําอาหารด�วยตนเอง 
 โดยภาพรวมกลุ*มตัวอย*างมีทัศนคติต*อการทําอาหารด�วยตนเอง มีค*าเฉลี่ย 4.06 อยู*ในระดับดี  

พบว*ากลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีทัศนคติว*า “ฉันคิดว*าการเรียนรู�สูตรอาหารผ*านวิดีโอสอนทําอาหารนั้นง*าย
และสะดวกกว*าเป�ดหนังสืออ*านเอง” มีค*าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.29 อยู*ในระดับดีมาก รองลงมาคือ “ฉันรู�สึกว*า
เคล็ดลับในการทําอาหารแต*ละประเภทต�องอาศัยความชํานาญในการทําอาหารประเภทนั้นอยู*บ*อย ๆ ” มี
ค*าเฉลี่ยเท*ากับ 4.24 อยู*ในระดับดี เป=นต�น  
         ส�วนท่ี 5 พฤติกรรมการทําอาหารหลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ�ก แฟนเพจ 
ต�อการทําอาหารด�วยตนเอง 
 โดยภาพรวมกลุ*มตัวอย*างมีพฤติกรรมการทําอาหารหลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง
เฟซบุ1ก แฟนเพจ ต*อการทําอาหารด�วยตนเอง มีค*าเฉลี่ย 3.82 อยู*ในระดับมาก พบว*ากลุ*มตัวอย*างส*วน
ใหญ*มี “พฤติกรรมท่ีจะต้ังใจเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนํามาประกอบอาหารท่ี    มีคุณค*า” ค*าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.11 อยู*ในระดับมาก รองลงมาคือ “ให�ความสําคัญกับการทําอาหาร มากยิ่งข้ึน เช*น การศึกษา
สูตรอาหาร การฝ�กทําอาหารต*าง ๆ ฯลฯ” ค*าเฉลี่ยคือ 3.94 อยู*ในระดับมาก เป=นต�น 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยในด�าน การเปVดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ�านทางเฟซบุ�ก แฟนเพจ กับทัศนคติ

ต�อการทําอาหารด�วยตนเอง 

จากผลการวิจัยในด�าน การเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ กับทัศนคติต*อการ
ทําอาหารด�วยตนเอง ผู�วิจัยศึกษาด�านการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ แบ*ง
ออกเป=น 2 ด�าน คือ ความถ่ีในการเป�ดรับชมและระยะเวลาในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง      
เฟซบุ1ก แฟนเพจแต*ละครั้ง ผลการวิจัยท้ัง 2 ด�านท่ีกล*าวมาข�างต�นพบว*า ผู�ท่ีมีความถ่ีในการเป�ดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ และระยะเวลาในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก 
แฟนเพจแต*ละครั้ง มีความสัมพันธ7กับทัศนคติต*อการทําอาหารด�วยตนเอง ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ7ระหว*างการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1กแฟนเพจ ด�าน
ความถ่ีในการเป�ดรับชมและระยะเวลาในการเป�ดรับชมแต*ละครั้ง กับทัศนคติต*อการทําอาหารด�วยตนเอง 
พบว*า มีความสัมพันธ7ในทางบวก (R = .285*, R = .281*) หมายความว*า ผู�ท่ีมีการเป�ดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารผ*านทางเฟซบุ1ก แฟนเพจมาก จะมีทัศนคติท่ีดีต*อการทําอาหารด�วยตนเองมาก ส*วนผู�ท่ีมีการ
เป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจน�อย ก็จะมีทัศนคติ  ท่ีดีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง
น�อย ท้ังนี้ขนาดความสัมพันธ7ดังกล*าวอยู*ในระดับตํ่า  

ผลการวิจัยดังกล*าวสอดคล�องกับแนวคิดทัศนคติของจิตตินันท7 นันทไพบูลย7 (2551)   ท่ีได�กล*าว
ว*า ทัศนคติเป=นองค7ประกอบด�านความคิดท่ีได�จากการรับรู�ข*าวสารข�อมูล ความเชื่อและความคิดเห็น
เก่ียวกับสิ่งต*าง ๆ ท่ีบุคคลได�มาจากประสบการณ7จากการเรียนรู� และสอดคล�องกับแนวคิดของวิลเบอร7 แช
รมน7 (Schramm, 1973, อ�างถึงใน นิลรัตน7, 2556) ได�กล*าวว*า ทัศนคตินับเป=นตัวแปรท่ีอยู*ระหว*างการ
รับรู�และตอบสนองต*อข*าวสารหรือสิ่งเร�าต*าง ๆ โดยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมท่ีมีต*อข*าวสารแต*ละ
ประเภทท่ีผู�รับสารได�รับ ทัศนคติของผู�รับสารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได�หากทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปตาม
สิ่งเร�าหรือข*าวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไปด�วย  

สอดคล�องกับงานวิจัยของศรีวิตา อุ*นเมตตาอารี (2554) ได�ศึกษาเรื่อง การเป�ดรับข*าว
สาระบันเทิงจากหนังสือพิมพ7 บันเทิง มีผลต*อทัศนคติเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ*นในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาในเรื่องของความถ่ีในการเป�ดรับมีความสัมพันธ7กับทัศนคติเรื่องพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุ*นในเขตกรุงเทพมหานครสูงเท*าไหร* มีผลทําให�ทัศนคติเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ*น
ในเขตกรุงเทพมหานครสูงข้ึนตามไปด�วย 
 ดังนั้นจึงสามารถอธิบายผลการวิจัยได�ว*า ผลการวิจัยกลุ*มตัวอย*างมีความถ่ีในการเป�ดรับชม 
โดยรวมอยู*ในระดับน�อย และมีระยะเวลาในการเป�ดรับชมแต*ละครั้ง โดยรวมอยู*ในระดับน�อยท่ีสุดแต*ใน
ด�านทัศนคตินั้นโดยรวมอยู*ในระดับดี อาจกล*าวได�ว*าการท่ีกลุ*มตัวอย*างมีทัศนคติท่ีดีต*อการทําอาหาร 
แม�ว*าด�านความถ่ีและระยะเวลาในการเป�ดรับชมจะอยู*ในระดับน�อย และน�อยท่ีสุดก็ตาม จึงกล*าวได�ว*ายิ่งมี
การเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจมากเท*าไหร* ก็จะยิ่งมีทัศนคติท่ีดีต*อการทําอาหาร
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จากเดิมมากข้ึน ทําให�ผลการวิจัยการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ7
กับทัศนคติต*อการทําอาหารด�วยตนเอง เป=นความสัมพันธ7ในทางบวก 

ผลการวิจัยในด�านความรู�ท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ�านทางเฟซบุ�ก แฟนเพจ  
กับทัศนคติท่ีมีต�อการทําอาหารด�วยตนเอง  

จากผลการวิจัยในด�านความรู�ท่ีได�จากการรับชมคลิปวิดีโอสอนทําอาหารผ*านทางเฟซบุ1ก แฟน
เพจกับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง พบว*า ความรู�ท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ*าน
ทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ7กับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเองยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ7ระหว*างความรู�ท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟน
เพจกับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง พบว*า มีความสัมพันธ7ในทางบวก  (R = .368*) หมายความ
ว*า ผู�ท่ีมีความรู�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจอยู*ในระดับสูง จะมีทัศนคติท่ีมีต*อ
การทําอาหารในระดับสูง ผู�ท่ีมีความรู�ท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจอยู*ใน
ระดับระดับตํ่า จะมีทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเองในระดับตํ่า ท้ังนี้ขนาดความสัมพันธ7ดังกล*าวอยู*
ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยดังกล*าวสอดคล�องกับแนวคิดของเบอร7โควิทซ7 (Berkowitz, 1972) ท่ีได�ให�ข�อคิดเห็น
เก่ียวกับทัศนคติไว�ว*า ทัศนคติเป=นคําท่ีถูกใช�แพร*หลายเป=นอย*างมากในสาขาวิชา  ต*าง ๆ ทางสังคมศาสตร7 
ทางด�านขององค7ประกอบเก่ียวกับความรู� (The Cognitive Component) คือ ส*วนท่ีเป=นความเชื่อของ
บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งต*าง ๆ ท่ัวไป ท้ังท่ีชอบและไม*ชอบ หากบุคคลมีความรู�หรือคิดว*าสิ่งใดดี มักจะมี
ทัศนคติท่ีดีต*อสิ่งนั้น แต*หากมีความรู�ว*าสิ่งใดไม*ดี ก็จะมีทัศนคติท่ี  ไม*ดีต*อสิ่งนั้น กล*าวคือการท่ีมีทัศนคติ
ท่ีดีต*อสิ่งใดนั้น ย*อมมาจากความสนใจ ความชอบ และอยากท่ีจะศึกษาหาความรู�ในเรื่องนั้น ๆ   

 สอดคล�องกับงานวิจัยของ ศรันถ7 ยี่หลั่นสุวรรณ (2558) ได�ศึกษาเรื่อง “การเป�ดรับข*าวสาร 
ความรู� ทัศนคติ และแนวโน�มพฤติกรรมท่ีมีต*อโครงการส*งเสริมสังคมของผู�นําเยาวชนประเทศอาเซียน 
และญ่ีปุ�นผ*านทางเฟซบุ1ก (Facebook)” พบว*า ความรู�ท่ีมีต*อโครงการส*งเสริมสังคม ของผู�นําเยาวชน
ประเทศอาเซียน และญ่ีปุ�นผ*านทางช*องทางเฟซบุ1ก (Facebook) มีความสัมพันธ7เชิงบวกกับทัศนคติและ
แนวโน�มพฤติกรรมท่ีมีต*อโครงการส*งเสริมสังคมของผู�นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญ่ีปุ�นผ*านทาง      
เฟซบุ1ก (Facebook) มีค*าเฉลี่ยทัศนคติอยู*ในระดับดีมาก กล*าวคือ  เม่ือกลุ*มตัวอย*างได�รับความรู�จากการ
เป�ดรับข*าวสารเก่ียวกับโครงการส*งเสริมสังคมของผู�นําเยาวชน ประเทศอาเซียน และญ่ีปุ�นผ*านทางเฟซบุ1ก 
(Facebook) มากเท*าไหร* ยิ่งมีทัศนคติในทางบวกมากข้ึนและมีแนวโน�มพฤติกรรมมีต*อโครงการส*งเสริม
สังคมของผู�นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญ่ีปุ�นผ*านทางเฟซบุ1ก (Facebook) มากข้ึนตามไปด�วย และ
ค*าความสัมพันธ7อยู*ในระดับปานกลาง  

ดังนั้นจึงสามารถอธิบายผลการวิจัยได�ว*า ผลการวิจัยเก่ียวกับคะแนนความรู�เก่ียวกับอาหารแม�ว*า
ผลคะแนนท่ีได�จะอยู*ในระดับปานกลาง แต*เม่ือวัดค*าของทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเองแล�วนั้น 
ผลท่ีได�คืออยู*ในระดับดี ดังนั้นอาจกล*าวได�ว*าเม่ือมีการเรียนรู�วิธีการทําอาหารผ*านวิดีโอสอนทําอาหารทาง
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เฟซบุ1ก แฟนเพจมากข้ึน จะมีความรู�เก่ียวกับการทําอาหารมากข้ึน  ส*งผลให�เกิดทัศนคติท่ีดีต*อทําอาหาร
ด�วยตนเองมากข้ึนตามไปด�วย จะเห็นได�ว*าความรู�ท่ีได�จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ*านทางเฟซบุ1ก 
แฟนเพจ กับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเองมีความสัมพันธ7กัน 
  ผลการวิจัยในด�าน ทัศนคติท่ีมีต�อการทําอาหารด�วยตนเอง กับพฤติกรรมการทําอาหารด�วย
ตนเอง  
  จากผลการวิจัยในด�าน ทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง กับพฤติกรรมการทําอาหารด�วย
ตนเอง พบว*า ทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง มีความสัมพันธ7กับ พฤติกรรมการทําอาหารด�วย
ตนเอง ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
   เม่ือพิจารณาขนาดของความสัมพันธ7ระหว*างทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง กับ
พฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง พบว*า มีความสัมพันธ7ในทางบวก (R = .773**) หมายความว*า ผู�ท่ีมี
ทัศนคติท่ีดีต*อการทําอาหารด�วยตนเองมาก จะมีพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเองมาก ผู�ท่ีมีทัศนคติท่ีมี
ต*อการทําอาหารด�วยตนเองน�อย จะมีพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเองน�อยตามไปด�วย ท้ังนี้ขนาด
ความสัมพันธ7ดังกล*าวอยู*ในระดับสูงมาก 
   ผลการวิจัยดังกล*าวสอดคล�องกับแนวคิดของ เสรี วงษ7มณฑา (2542) ได�ให�ความหมายเก่ียวกับ
ทัศนคติไว�ว*า ทัศนคติเป=นความพร�อมท่ีจะปฏิบัติ ถ�าเรามีความรู�สึกหรือมีทัศนคติในเชิงบวก (Positive 
Attitude) ก็จะปฏิบัติออกมาในเชิงบวก (Act Positive) แต*ถ�าเรามีทัศนคติในเชิงลบ  (Negative 
Attitude) ก็จะปฏิบัติออกมาในเชิงลบ (Act Negative) ทัศนคตินํามาซ่ึงพฤติกรรมสอดคล�องกับแนวคิด
ของ อรวรรณ ป�ลันธน7โอวาท (2542) ท่ีได�กล*าวว*า พฤติกรรม คือ การกระทําของคนส*วนใหญ*ตามปกติมัก
เกิดจากทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทําของบุคคล ดังนั้น
เพ่ือให�เข�าใจถึงพฤติกรรมส*วนใหญ*ของคนเรานั้น จําเป=นต�องศึกษาเรื่องทัศนคติอย*างลึกซ้ึง และสอดคล�อง
กับแนวคิดของ สุรพงษ7 โสธนะเถียร (2533) ได�กล*าวว*า พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมใด ๆ 
ของคนเรา ส*วนใหญ*จะเป=นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานท่ีมาจากความรู� และทัศนคติของบุคคล 
การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมแตกต*างกัน อันเนื่องมาจากการมีความรู� และทัศนคติท่ีแตกต*างกัน เม่ือเกิดความรู�
ข้ึนก็จะมีผลทําให�เกิดทัศนคติ และข้ันสุดท�ายคือการก*อให�เกิดการกระทํา  
   ผลการศึกษาสอดคล�องกับงานวิจัยของ เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559) ศึกษาเรื่องการ
เป�ดรับ ความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู�ชมรายการต*อดิจิทัลทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ผลการวิจัยในเรื่องของทัศนคติต*อดิจิ ทัลทีวีของผู�ผู�ชมรายการต*อดิจิ ทัลทีวี  ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว*า ทัศนคติต*อดิจิทัลทีวีของผู�ชมมีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมของผู�ชม
ดิจิทัลทีวี โดยความสัมพันธ7เป=นไปในทางทิศทางเดียวกัน กล*าวคือ ถ�าผู�ชมมีทัศนคติในเชิงบวกต*อดิจิตัลทีวี
ก็จะส*งผลให�ผู�ชมมีพฤติกรรมในการเป�ดรับชมดิจิทัลทีวีมากข้ึนตามไปด�วย เม่ือพิจารณาพบว*า ผู�ชมมี
ทัศนคติต*อประเด็นคําถามส*วนใหญ*ในเชิงบวก เม่ือมีทัศนคติในเชิงบวกต*อละคร ซีรีย7 และภาพยนตร7
ต*างประเทศจากช*องดิจิทัลทีวี ก็จะส*งผลให�มีพฤติกรรมในการรับชมละครซีรีย7 และภาพยนตร7ต*างประเทศ
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จากช*องดิจิทัลทีวีมากเช*นกัน ท้ังนี้กลุ*มตัวอย*างมีพฤติกรรมโดยรวม ในระดับทํามาก  
   ท้ังนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของชุตินันท7  สิริโรจนวงศ7 (2550) ท่ีได�ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
เป�ดรับ ความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช�บริการของผู�ใช�บริการตัวแทนจําหน*ายรถยนต7ฮอนด�า 
ผลการวิจัยในเรื่องของทัศนคติเก่ียวกับตัวแทนจําหน*ายรถยนต7ฮอนด�า กับพฤติกรรมการใช�บริการตัวแทน
จําหน*ายรถยนต7ฮอนด�า ผลการศึกษาพบว*า ทัศนคติเก่ียวกับตัวแทนจําหน*ายรถยนต7ฮอนด�า มี
ความสัมพันธ7กับพฤติกรรมการใช�บริการตัวแทนจําหน*ายรถยนต7ฮอนด�า ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐานต้ังไว� โดย
ทัศนคติจะมีความสัมพันธ7ในทางบวกกับความถ่ีในการใช�บริการ ยิ่งผู�ใช�มีทัศนคติท่ีดีมากก็ยิ่งมีความถ่ีใน
การใช�บริการแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต7 ตรวจเช็คจักรยานยนตร7ตามระยะและต*อทะเบียนรถ, พ.ร.บ. 
มากยิ่งข้ึนตามไปด�วย  
   ดังนั้นจึงสามารถอธิบายผลการวิจัยได�ว*า ผลการวิจัยในด�านทัศนคติท่ีมีต*อ การทําอาหารด�วย
ตนเอง กับพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง พบว*า กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีทัศนคติเก่ียวกับการ
ทําอาหารด�วยตนเองอยู*ในระดับดี ส*งผลให�มีพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเอง อยูในระดับมาก กล*าวคือ
กลุ*มตัวอย*างท่ีมีทัศนคติท่ีดีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง ส*งผลให�มีพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเองเพ่ิม
มากยิ่งข้ึน จะเห็นได�ว*าทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเองกับพฤติกรรมการทําอาหารด�วยตนเองมี
ความเก่ียวเนื่องกัน 
 

สรุปและข�อเสนอแนะ  

ข�อสรุป 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการเป�ดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ (Facebook 
Fanpage) ต*อการทําอาหารด�วยตนเอง” มีการกําหนดตัวแปรเก่ียวกับการเป�ดรับวิดีโอสอนทําอาหารทาง
เฟซบุ1ก แฟนเพจ ความรู�ท่ีมีต*อการทําอาหาร ทัศนคติต*อการทําด�วยตนเอง และพฤติกรรมการทําอาหาร
ด�วยตนเอง สรุปผลการวิจัยได�ว*า เม่ือมีการเป�ดรับวิดีโอสอนทําอาหารทาง  เฟซบุ1ก แฟนเพจ จําแนกตาม
ตามความถ่ีและระยะเวลาในการเป�ดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจในแต*ละครั้งมาก จะ
ส*งผลให�คะแนนความรู�เก่ียวกับการทําอาหาร ทัศนคติต*อการทําด�วยตนเอง และพฤติกรรมการทําอาหาร
ด�วยตนเองมากด�วยเช*นกัน ซ่ึงในด�านของความรู�เก่ียวกับการทําอาหารกับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วย
ตนเอง พบว*า ระดับคะแนนความรู�ถึงแม�ว*าผลออกมาอยู*ในระดับปานกลาง แต*เม่ือหาค*าของทัศนคติ 
พบว*า กลุ*มตัวอย*างมีทัศนคติอยู*ในระดับท่ีดีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง ส*งผลให�พฤติกรรมเก่ียวกับการ
ทําอาหารด�วยตนเองนั้นอยู*ในระดับดีมากเช*นเดียวกัน จากท่ีกล*าวมาข�างต�นนั้น พบว*า ผลของการเป�ด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ต*อการทําอาหารด�วยตนเองนั้น 
สอดคล�องกับหลักการของแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเป�ดรับข*าวสาร ความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังท่ี
สุรพงษ7 โสธนะเถียร (2533) ได�กล*าวว*า พฤติกรรม คือ การแสดงออกของแต*ละบุคคล การท่ีบุคคลมี
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พฤติกรรมแตกต*างกันอันเนื่องมาจากการมีความรู� และทัศนคติท่ีแตกต*างกัน ซ่ึงเกิดข้ึนได�เพราะความ
แตกต*างอันเนื่องมาจากการเป�ดรับสื่อ และความแตกต*างในการแปลสารท่ีตนเองได�รับ จึงก*อให�เกิด
ประสบการณ7ท่ีสั่งสมมาแตกต*างกัน อันจะมีผลกระทบต*อพฤติกรรมของบุคคล     
ข�อเสนอแนะในการประยุกตFใช� 

1. จากผลการวิจัยในด�านทัศนคติ พบว*า กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีการเรียนรู�สูตรอาหารผ*านวิดีโอ

สอนทําอาหาร เนื่องจากง*ายต*อการเป�ดรับชมและสะดวกกว*าค�นคว�าจากหนังสือ ดังนั้นผู�ท่ีทําธุรกิจ

เก่ียวกับการทําอาหาร ควรเพ่ิมช*องทางในการผลิตสื่อเก่ียวกับการทําอาหารผ*านช*องทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ 

เพ่ือตอบโจทย7ผู�คนในปIจจุบันท่ีมีความนิยมในการใช�สื่อออนไลน7ในการเรียนรู�เรื่องการทําอาหาร เพราะ

สามารถเป�ดรับได�สะดวกทุกท่ีและลดข�อจํากัดด�านเวลา   

2. ผู�ผลิตสื่อหรือทําคลิปวิดีโอสอนทําอาหารนั้น ควรให�ความรู�เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลือกวัตถุดิบท่ี

มีคุณภาพเข�ามาสอดแทรกในวิดีโอสอนทําอาหารให�มากข้ึน เนื่องจากในเรื่องของพฤติกรรมการทําอาหาร

ด�วยตนเอง ผลการวิจัยพบว*า กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*ให�ความสําคัญกับประเด็นการเลือกวัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือนํามาประกอบอาหารท่ีมีคุณค*ามากท่ีสุด เพ่ือเป=นเกร็ดความรู�ให�ผู�ท่ีต�องการทําอาหาร

รับประทานด�วยตนเอง สามารถเลือกวัตถุดิบท่ีดีมาใช�ในการประกอบอาหาร  

3.  ผลการวิจัยในด�านคะแนนความรู�เก่ียวกับการทําอาหารกับทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วย

ตนเอง พบว*า คะแนนความรู� อยู*ในระดับปานกลาง แต*ในเรื่องของทัศนคติท่ีมีต*อการทําอาหารด�วยตนเอง

อยู*ในระดับท่ีดี ดังนั้นเพ่ือให�กลุ*มเปzาหมายมีความรู�ในการทําอาหารและอยากศึกษาวิธีการทําอาหารมาก

ข้ึนนั้น ผู�ผลิตสื่อจึงควรส*งเสริมเรื่องความรู�เพ่ิมเติม เพ่ือให�กลุ*มเปzาหมายได�พัฒนาในด�านของความรู�

เก่ียวกับการทําอาหารมากยิ่งข้ึน   

ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไป 
1. การวิจัยในครั้งต*อไปในควรศึกษาในเรื่องของช*วงเวลาในการเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง  

เฟซบุ1ก แฟนเพจ  เพ่ือให�ทราบถึงช*วงเวลาในการเป�ดรับชมกลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*นิยมเป�ดรับช*วงเวลาไหน

มากท่ีสุด ข�อมูลด�านนี้สามารถเป=นประโยชน7ต*อเจ�าของเฟซบุ1ก แฟนเพจสอนทําอาหาร ในการเลือกเวลาท่ี

เหมาะสมท่ีจะโพสต7วิดีโอถ*ายทอดสูตรอาหารของตนเองลง ซ่ึงอาจจะส*งผลให�เกิดจํานวนการเป�ดรับชม

วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจเพ่ิมสูงมากยิ่งข้ึน 

2. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษากลุ*มตัวอย*างท่ีเป�ดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ1ก แฟนเพจ     

เก่ียวกับอาหารไทย แต*ในปIจจุบันวิดีโอสอนทําอาหารผ*านเฟซบุ1ก แฟนเพจนั้นไม*ได�มีเฉพาะอาหารไทย

เท*านั้น ล�วนมีสูตรอาหารนานาชาติให�เลือกเป�ดรับชมมากมาย ดังนั้นการศึกษาในครั้งต*อไปควรศึกษาผู�ท่ี

เป�ดรับชมวิธีการทําอาหารนานาชาติด�วย เพ่ือให�ได�ผลวิจัยในแง*มุมใหม* ๆ ท่ีน*าสนใจ  
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อิทธิพลจากการเล�าเร่ืองของบล็อกเกอรFท�องเที่ยวที่มีผลต�อ 
ความตั้งใจที่จะท�องเที่ยวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 

The Influence of Travel Blogger’s Storytelling toward 
Travel Intention of Generation Y Consumers 

เนตรรัต จิระศิลปj5  
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.6 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษา 1) ความคิดเห็นต*อโครงสร�างการเล*าเรื่อง การรับรู�
สุนทรียะผ*านการเล*าเรื่อง อารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่อง ความคิดเห็นต*อประเภทการนําเสนอเนื้อหา 
รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา และทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว 2) 
ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 3) ความสัมพันธ7ระหว*างความคิดเห็นต*อโครงสร�าง
การเล*าเรื่อง การรับรู�สุนทรียะผ*านการเล*าเรื่อง อารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่อง ความคิดเห็นต*อประเภทการ
นําเสนอเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา และทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7
ท*องเท่ียว กับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 4) ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายหรือ
พยากรณ7ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย  
 การวิจัยครั้งนี้เป=นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช�วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช�แบบสอบถามออนไลน7ใน
การเก็บข�อมูลจากกลุ*มตัวอย*างเจเนอเรชันวายท่ีมีอายุระหว*าง 18-37 ป� ซ่ึงเป=นผู�ติดตามเฟซบุ1กเพจของ
บล็อกเกอร7ท*องเท่ียว และจะต�องอ*านหรือค�นหาข�อมูลเก่ียวกับการท*องเท่ียวผ*านเฟซบุ1กเพจในระยะเวลา
หนึ่งเดือนท่ีผ*านมา จํานวน 200 คน ทดสอบสมมติฐานด�วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ของเพียร7สัน และ
สถิติการวิเคราะห7การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว*าความคิดเห็นต*อโครงสร�างการเล*าเรื่อง การรับรู�สุนทรียะผ*านการเล*าเรื่อง 
อารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่อง ประเภทการนําเสนอเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา ทัศนคติต*อการ
ท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว มีความสัมพันธ7เชิงบวกต*อความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียว
ของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย อีกท้ังพบว*าทัศนคติต*อการท*องเท่ียว และอารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่องของ
บล็อกเกอร7ท*องเท่ียวเป=นตัวแปรท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ7ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจ
เนอเรชันวาย ซ่ึงท้ังสองตัวแปรสามารถร*วมกันอธิบายได�ร�อยละ 33.3 
คําสําคัญ: การเล*าเรื่อง, บล็อกเกอร7ท*องเท่ียว, ความต้ังใจ, เจเนอเรชันวาย 

 
5 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร7และนวัตกรรม 
คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร7 
6 ท่ีปรึกษา ผู�ช*วยศาสตราจารย7 รองคณบดีฝ�ายบรหิาร คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร7 
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Abstract  

 The objectives of this research were : 1) To study the opinion of narrative structure, 
aesthetic perception, empathy, opinion of content formats, types of content, and attitudes 
toward travel from travel blogger’s storytelling;  2) To study the traveling intention of 
generation Y consumers; 3) To study the relationship between the opinion of narrative 
structure, aesthetic perception, empathy, opinion of content formats, types of content, 
and attitudes toward travel from travel blogger’s storytelling about traveling intention of 
generation Y consumers; 4) To study variable factor which able to predict or explain the 
traveling intention of generation Y consumers. 
 This research was a quantitative using survey method. To collect the data,  online 
questionnaires were used. The sample under study, were generation Y consumers, age 18-
37 years old, who followed the travel bloggers on Facebook Page and searching for travel 
information in the past one month. Data analysis and hypothesis test by Pearson’s 
Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. 
 The hypothesis test proved that opinion of narrative structure, aesthetic 
perception, empathy, content formats, types of content, and attitudes toward travel from 
travel blogger’s storytelling relationship with the traveling intention of generation Y 
consumers. Another the attitudes toward travel and empathy from travel blogger’s 
storytelling were able to predict or explain the traveling intention of generation Y 
consumers. All of two factors could explain with a percentage of 33.3 
 
Keywords: Storytelling, Travel Bloggers, Intention, Generation Y  
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ที่มาและความสําคัญ 
 ปIจจุบันคนไทยมีความชื่นชอบและให�ความสนใจในเรื่องการท*องเท่ียวเป=นอย*างมาก นักท*องเท่ียว
ยุคใหม*นิยมเดินทางท*องเท่ียวตลอดป� ท้ังภายในประเทศและต*างประเทศ ส*งผลให�แนวโน�มเศรษฐกิจการ
ท*องเท่ียวมีการเติบโตอย*างต*อเนื่อง อีกท้ังพบว*านักท*องเท่ียวไทยนิยมเดินทางท*องเท่ียวด�วยตนเอง
มากกว*าการท*องเท่ียวกับทัวร7 (ศูนย7วิจัยกสิกรไทย, 2561) อาจกล*าวได�ว*าในปIจจุบันการแสวงหาข�อมูล
เพ่ือวางแผนการท*องเท่ียวสามารถเข�าถึงได�ง*าย สะดวกและรวดเร็วผ*านสื่อสังคมออนไลน7 เนื่องจาก
สามารถค�นหาข�อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนได� จากผลการสํารวจ Mobile Travel 
Tracker พฤติกรรมการสื่อสังคมออนไลน7ของนักท*องเท่ียวเจเนอเรชันวายโดย Hotels.com พบว*า 
นักท*องเท่ียวกลุ*มเจเนอเรชันวายรู�สึกว*าสื่อสังคมออนไลน7เป=นช*องทางหลักสําหรับการค�นหาข�อมูลด�าน
การท*องเท่ียว โดยมีพฤติกรรมชอบแบ*งปIนรูปภาพและเล*าประสบการณ7การท*องเท่ียวผ*านสื่อสังคม
ออนไลน7ให�แก*กลุ*มเพ่ือนหรือบุคคลท่ีติดตามได�อ*าน ซ่ึงเฟซบุ1กเป=นช*องทางท่ีได�รับความนิยมสูงสุดร�อยละ 
95.8 (Thumbsupteam, 2560) สอดคล�องกับผลวิจัย The Journey of Me Insights: What Thai 
Travelers want โดย Amadeus (2017) พบว*า กลุ*มตัวอย*างร�อยละ 40 ได�รับแรงบันดาลใจเก่ียวกับการ
ท*องเท่ียวจากสื่อสังคมออนไลน7 อีกท้ังร�อยละ 43 ให�ความเชื่อถือเรื่องเล*าจากประสบการณ7 หรือบทความ
รีวิวจากบุคคลท่ีมีความชอบเหมือน หรือคล�ายกับตนเอง  
 เม่ือผู�บริโภคมีแนวโน�มท่ีจะเลือกอ*านเรื่องเล*าจากประสบการณ7 บทความรีวิว หรือความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว ซ่ึงผู�บริโภคเชื่อว*าข�อมูลท่ีบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว
นําเสนอเป=นข�อมูลท่ีถ*ายทอดมาจากประสบการณ7จริง หากบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวสามารถให�ข�อมูลครบถ�วน
และเล*าเรื่องได�น*าสนใจจะยิ่งได�รับความน*าเชื่อถือมากข้ึน (จีราวัฒน7 คงแก�ว, 2559) ท้ังนี้ในปIจจุบัน
ประเทศไทยมีบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวเป=นจํานวนมาก เนื่องจากผู�บริโภคสามารถเป=นผู�สร�างเนื้อหาเก่ียวกับ
การท*องเท่ียวได�ด�วยตัวเอง (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2556) ดังนั้นบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวจะต�องผลิต
เนื้อหาท่ีดี มีคุณภาพ จริงใจ แตกต*าง โดยสิ่งท่ีสามารถสร�างความแตกต*างจากบุคคลอ่ืนๆ และดึงดูด
ผู�บริโภคให�สนใจเนื้อหาของตนเองได� คือ การเล*าเรื่อง หรือวิธีการเล*าเรื่อง ถึงแม�ว*าเนื้อหาจะไม*มี
รายละเอียดมาก หากว*าสามารถเล*าเรื่องได�ดี น*าสนใจ ย*อมส*งผลให�ผู�บริโภคติดตามเรื่องเล*านั้นๆ (สิทธิ
พล พรรณวิไล, 2557) จากผลการวิจัยของ ณัฐธนารีย7 วันหะรับ (2559) พบว*า บล็อกเกอร7ท*องเท่ียวจะมี
วิธีการเขียนบอกเล*าเรื่องราว ด�วยความรู�และทักษะท่ีแตกต*างตามประสบการณ7ของแต*ละบุคคล ซ่ึงการ
สร�างเอกลักษณ7ด�วยวิธีการนําเสนอเฉพาะตัว ประกอบด�วย เนื้อเรื่อง ภาษา และภาพถ*าย นอกจากนี้ใน
งานวิจัยของ นภัสวัณจ7 ศักด์ิชัชวาล (2553) พบว*า ผู�บริโภคมีการค�นหาข�อมูลเพ่ือนํามาวางแผนการ
เดินทางท*องเท่ียวภายในประเทศ โดยแสวงหาข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท*องเท่ียวมากท่ีสุด 

อย*างไรก็ตามยังมีงานวิจัยจํานวนน�อยท่ีวัดผลว*าผู�บริโภครู�สึกอย*างไร ซ่ึงยังไม*ครอบคลุมประเด็น
และปIจจัยต*างๆ ท่ีเก่ียวข�อง จึงเป=นท่ีมาของการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงผู�วิจัยคาดหวังว*างานวิจัยฉบับนี้จะเป=น
ประโยชน7ต*อผู�สร�างสรรค7เนื้อหา หรือนักเล*าเรื่อง รวมถึงนักการตลาด นักธุรกิจ และองค7กรต*างๆ ได�นําไป
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ประยุกต7ใช�เป=นแนวทางในการเล*าเรื่องหรือสร�างเนื้อหาเพ่ือนําเสนอให�แก*ผู�บริโภคเจเนอเรชันวายได�อย*าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคF  
 1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต*อโครงสร�างการเล*าเรื่อง การรับรู�สุนทรียะผ*านการเล*าเรื่อง อารมณ7
ร*วมผ*านการเล*าเรื่อง ความคิดเห็นต*อประเภทการนําเสนอเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา และ
ทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว 
 2.  เพ่ือศึกษาความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ7ระหว*างความคิดเห็นต*อโครงสร�างการเล*าเรื่อง การรับรู�สุนทรียะผ*าน
การเล*าเรื่อง อารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่อง ความคิดเห็นต*อประเภทการนําเสนอเนื้อหา รูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหา และทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว กับความต้ังใจท่ีจะ
ท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
 4.  เพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีสามารถอธิบาย  หรือพยากรณ7ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจ
เนอเรชันวาย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป=นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด�วยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ดําเนินการเก็บข�อมูลโดยการใช�แบบสอบถามออนไลน7 (Online Questionnaire) 
จากกลุ*มตัวอย*างจากกลุ*มตัวอย*างเจเนอเรชันวายอายุระหว*าง 18-37 ป� ท่ีเป=นผู�ติดตามเฟซบุ1กเพจของ
บล็อกเกอร7ท*องเท่ียว และจะต�องอ*าน หรือค�นหาข�อมูลเก่ียวกับการท*องเท่ียวผ*านเฟซบุ1กเพจในระยะเวลา
หนึ่งเดือนท่ีผ*านมา จํานวน 200 คน ซ่ึงได�จากการคํานวณขนาดของกลุ*มตัวอย*างในกรณีไม*ทราบจํานวน
ประชากรด�วยสูตรของ Cochran ในระดับความเชื่อม่ันท่ีร�อยละ 95 และค*าความคลาดเคลื่อนจากการสุ*ม
ตัวอย*างท่ียอมรับได�ไม*เกินร�อยละ 7 หรือ .07 อีกท้ังใช�วิธีการสุ*มกลุ*มตัวอย*างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ทดสอบสมมติฐานด�วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ของเพียร7สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) และสถิติการวิเคราะห7การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 1. ข�อมูลลักษณะประชากรของกลุ�มตัวอย�าง 
 กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*เป=นเพศหญิง มีอายุระหว*าง 24-29 ป� มากกว*าครึ่งมีระดับการศึกษาสูงสุด 
หรือกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป=นนักเรียน นิสิต นักศึกษามากท่ีสุด และมีรายได�เฉลี่ยต*อ
เดือน 10,000-20,000 บาท  
 2. ข�อมูลเก่ียวกับการรับรู�ข�อมูลจากเฟซบุ�กเพจของบล็อกเกอรFท�องเท่ียว 
 กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*เป=นผู�ติดตามเฟซบุ1กเพจของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว “จะเท่ียวไปไหน” มาก
ท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการอ*านหรือค�นหาข�อมูลเก่ียวกับการท*องเท่ียวสัปดาห7ละ 2-3 ครั้ง และมีระยะเวลา
ท่ีใช�เฟซบุ1กเฉลี่ยต*อวัน 30 นาที-1 ชั่วโมงครึ่ง 
 3.  ข�อมูลความคิดเห็นต�อการเล�าเรื่องของบล็อกเกอรFท�องเท่ียว 
  3.1  ความคิดเห็นต*อโครงสร�างการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว  
  กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีความคิดเห็นต*อการกล*าวถึงจุดเด*นของสถานท่ีหรือเหตุการณ7ท่ี
น*าสนใจในการท*องเท่ียวมากท่ีสุดมีค*าเฉลี่ย 4.35 รองลงมา คือ การสรุปประสบการณ7จากการท*องเท่ียว
ในภาพรวมมีค*าเฉลี่ย 4.23 การต้ังชื่อเรื่องหรือการเกริ่นนําท่ีดึงดูดใจให�ติดตามเรื่องเล*ามีค*าเฉลี่ย 4.20 
การลําดับเหตุการณ7ท่ีทําให�เข�าใจเรื่องเล*ามีค*าเฉลี่ย 4.08 และสามารถอธิบายถึงเหตุการณ7ต*างๆ มี
ค*าเฉลี่ย 4.08 รวมถึงแสดงความคิดเห็นด�วยการให�เหตุและผลท่ีสัมพันธ7กันมีค*าเฉลี่ย 4.01 ตามลําดับ 
กลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู*ในระดับมาก มีค*าเฉลี่ย 4.17 ผู�วิจัยจึงต้ังข�อสังเกตได�ว*าอาจเป=น
เพราะผู�บริโภคชาวไทยให�ความสําคัญต*อเนื้อหาท่ีสามารถตอบสนองความต�องการด�านข�อมูลของตนเองได�
เป=นอันดับแรก เพ่ือนําข�อมูลนั้นๆ ไปใช�ประกอบการตัดสินใจต*อไป สอดคล�องกับงานวิจัยของนภัสวัณจ7 
ศักด์ิชัชวาล (2553) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาข�อมูลการท*องเท่ียวผ*านสื่ออินเทอร7เน็ต เพ่ือการ
ตัดสินใจท*องเท่ียวภายในประเทศ พบว*า ผู�บริโภคมีการค�นหาข�อมูลเพ่ือนํามาวางแผนการเดินทาง
ท*องเท่ียวภายในประเทศ โดยแสวงหาข�อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท*องเท่ียวมากท่ีสุด 
  3.2  การรับรู�สุนทรียะผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว  

  กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีความคิดเห็นต*อการเล*าเรื่องท่ีมีความเพลิดเพลินมาก
ท่ีสุด มีค*าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ การเล*าเรื่องมีความสวยงามมีค*าเฉลี่ย 4.22 มีเสน*ห7ค*าเฉลี่ย 4.18 มี
ความชัดเจนค*าเฉลี่ย 4.16 และมีความสร�างสรรค7ค*าเฉลี่ย 4.11 ตามลําดับ ท้ังนี้กลุ*มตัวอย*างมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู*ในระดับมาก มีค*าเฉลี่ย 4.18 ผู�วิจัยจึงต้ังข�อสังเกตได�ว*าอาจเป=นเพราะผู�บริโภคชาวไทย
นั้นชื่นชอบ หรือให�ความสําคัญต*อเนื้อหาท่ีสามารถเข�าถึงได�ง*าย ได�รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน รวมถึง
มีองค7ประกอบด�านความสวยงาม ซ่ึงทําให�รู�สึกผ*อนคลายเม่ือได�ติดตามเนื้อหานั้นๆ สอดคล�องกับงานวิจัย
ของกฤษณ7วรรณ วรมิศร7 (2553) ศึกษาเก่ียวกับการเป�ดรับสื่อกับการตัดสินใจท*องเท่ียว ต*างประเทศของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว*า การนําเสนอความสวยงามหรือมุมมองท่ีน*าสนใจของแหล*ง
ท*องเท่ียว ทําให�เกิดความประทับใจ และมีผลต*อการตัดสินใจท*องเท่ียว 
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  3.3  อารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว  
  กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีความคิดเห็นต*อการรับรู�ถึงบรรยากาศระหว*างเดินทางท*องเท่ียว
ในเรื่องเล*ามากท่ีสุดมีค*าเฉลี่ย 4.16 รองลงมา คือ รับรู�ถึงอารมณ7ของผู�เล*ามีค*าเฉลี่ย 3.98 เข�าใจถึง
ความรู�สึกของผู�เล*ามีค*าเฉลี่ย 3.95 มีประสบการณ7การท*องเท่ียวท่ีให�ความรู�สึกเหมือนหรือใกล�เคียงกับใน
เรื่องเล*ามีค*าเฉลี่ย 3.79 และมีความรู�สึกเสมือนว*าประสบการณ7การท*องเท่ียวในเรื่องเล*าเป=นสิ่งท่ีเกิดข้ึน
จริงมีค*าเฉลี่ย 3.73 ตามลําดับท้ังนี้กลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับมากท่ีค*าเฉลี่ย 3.92 ผู�วิจัย
จึงต้ังข�อสังเกตได�ว*าอาจเป=นเพราะผู�บริโภคชาวไทยให�ความสําคัญกับการเล*าเรื่องท่ีสามารถมอบ
ประสบการณ7ระหว*างการเดินทางท*องเท่ียว เพ่ือนําไปใช�ประยุกต7ใช� หรือประกอบการตัดสินใจได� 
สอดคล�องกับงานวิจัยของเมธชนัน สุขประเสริฐ (2558) ศึกษาเก่ียวกับปIจจัยจากการใช�สื่อออนไลน7ยูทูปท่ี
ส*งผลต*อความต้ังใจซ้ือสินค�าของผู�บริโภคในประเทศไทย กรณีศึกษา บิวต้ีบล็อกเกอร7 พบว*า คําพูด และ
วิธีการดําเนินเรื่องของบิวต้ีบล็อกเกอร7ท่ีสื่อสารผ*านคลิปวีดีโอมีส*วนทําให�ผู�ชมสามารถเข�าถึงอารมณ7ได�
มากข้ึน 
  3.4  ความคิดเห็นต*อประเภทการนําเสนอเนื้อหาของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว  
  กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีความคิดเห็นต*อเนื้อหาสร�างแรงบันดาลใจในการท*องเท่ียว เช*น 
การรีวิว หรือแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ7ตรง และเนื้อหาให�ข�อมูลท่ีเป=นประโยชน7ต*อการ
ท*องเท่ียว เช*น ข�อแนะนํา ข�อห�าม หรือข�อควรระวัง มีค*าเฉลี่ยท่ี 4.24 เท*ากัน รองลงมา คือ เนื้อหาการ
เปรียบเทียบด�วยเหตุผล เช*น การเปรียบเทียบราคา ข�อดี ข�อเสียของท่ีพัก หรือวิธีการเดินทาง มีค*าเฉลี่ย 
4.05 และเนื้อหาให�ความบันเทิง เช*น รูปภาพ วีดีโอ กิจกรรมชิงรางวัล มีค*าเฉลี่ย 4.02 ตามลําดับ ท้ังนี้
กลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู*ในระดับมาก มีค*าเฉลี่ย 4.14 ผู�วิจัยต้ังข�อสังเกตได�ว*าประเภทการ
นําเสนอเนื้อหาอันดับแรกมีจุดร*วมด�านการให�ข�อมูลท่ีเป=นประโยชน7ต*อผู�บริโภคเช*นเดียวกัน จึงกล*าวได�ว*า
ผู�สร�างสรรค7เนื้อหาควรคํานึงถึงการนําเสนอข�อมูลท่ีสามารถตอบสนองความต�องการด�านข�อมูลของ
ผู�บริโภค ซ่ึงสอดคล�องกับผลสํารวจเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของผู�บริโภคเจเนอเรชันวายโดย สุทธาภา อมร
วิวัฒน7 และคณะ (2557) พบว*า ผู�บริโภคเจเนอเรชันวายไทยชื่นชอบการแบ*งปIนประสบการณ7ส*วนตัว 
รวมถึงติดตามเรื่องราวท่ีตนเองสนใจผ*านสื่อสังคมออนไลน7 นับเป=นการแบ*งปIนประสบการณ7 และความรู�
ร*วมกัน 
  3.5  ความคิดเห็นต*อรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว  

  กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีความคิดเห็นต*อการนําเสนอด�วยรูปภาพมากท่ีสุดมี
ค*าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ การนําเสนอด�วยวีดีโอ มีค*าเฉลี่ย 4.27 บทความสั้น มีค*าเฉลี่ย 3.89 และ
บทความยาวมีค*าเฉลี่ย 3.54 ตามลําดับ ท้ังนี้กลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู*ในระดับมาก มี
ค*าเฉลี่ย 4.04 ผู�วิจัยต้ังข�อสังเกตได�ว*ารูปภาพนับเป=นสิ่งท่ีผู�บริโภคจะมองเห็นได�ง*ายจากข�อมูลจํานวนมาก
ในสื่อสังคมออนไลน7 หากรูปภาพนั้นมีความสวยงาม และโดดเด*นเพียงพอย*อมส*งผลให�ผู�บริโภคสนใจ
เรื่องราวนั้นๆ ดังนั้นผู�สร�างสรรค7เนื้อหาจึงควรคํานึงถึงการใช�รูปภาพประกอบการเล*าเรื่องเป=นอย*างมาก 
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โดยเลือกใช�รูปภาพท่ีสวยงาม โดดเด*นเพ่ือสร�างจุดสนใจ หรือดึงดูดใจไปยังกลุ*มเปzาหมาย ซ่ึงรูปภาพ
สามารถนําไปใช�ร*วมกับการนําเสนอเนื้อหารูปแบบอ่ืนได� ไม*ว*าจะเป=นวีดีโอ บทความสั้น และบทความยาว 
สอดคล�องกับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในภาพรวมของ Ryan (2014) กล*าวว*า การนําเสนอเนื้อหาด�วย
รูปภาพเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจผู�บริโภคเป=นรูปแบบท่ีได�รับความนิยมอย*างมาก 
  3.6  ทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว  
  กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีความคิดเห็นต*อความรู�สึกว*าการท*องเท่ียวในเรื่องเล*ามีเสน*ห7มาก
ท่ีสุดมีค*าเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ ความรู�สึกชื่นชอบการท*องเท่ียวในเรื่องเล*ามีค*าเฉลี่ย 4.21 รวมถึงได�รับ
ความรู�หรือข�อมูลเก่ียวกับการท*องเท่ียวจากเรื่องเล*ามีค*าเฉลี่ย 4.19 เชื่อว*าการท*องเท่ียวในเรื่องเล*าคุ�ม
ค*าท่ีจะเดินทางไป มีค*าเฉลี่ย 4.09 และแชร7เรื่องเล*าการท*องเท่ียวไปยังเฟซบุ1กส*วนตัว มีค*าเฉลี่ย 3.75 
ตามลําดับ ท้ังนี้กลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู*ในระดับมาก มีค*าเฉลี่ย 4.09 ผู�วิจัยจึงต้ังข�อสังเกต
ได�ว*าผู�บริโภคมีความคิดเห็นต*อทัศนคติด�านความรู�สึก และความเข�าใจในค*าเฉลี่ยท่ีใกล�เคียงกันเป=นอย*าง
มาก จึงกล*าวได�ว*าการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว สามารถสร�าง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผู�บริโภคได� สอดคล�องกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติโดยนภวรรณ คณานุรักษ7 (2556) กล*าวว*า ทัศนคติมี
ความเก่ียวข�องกับพฤติกรรม ซ่ึงสามารถเกิดจากประสบการณ7ตรง หรือการได�รับข�อมูลข*าวสารจากบุคคล
อ่ืน ไม*ว*าจะเป=นการโฆษณา การตลาด และสื่อสังคมออนไลน7 โดยสะท�อนให�เห็นถึงการประเมินความชอบ 
หรือไม*ชอบ ดังนั้นทัศนคติจึงเป=นสิ่งจูงใจให�ผู�บริโภคเกิดความโน�มเอียงท่ีจะเรียนรู�ว*าควรแสดงพฤติกรรม 
หรือไม*แสดงพฤติกรรมนั้นๆ 
 4.  ข�อมูลเก่ียวกับความตั้งใจท่ีจะท�องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 

 กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีความคิดเห็นต*อหากมีโอกาสท่ีจะท*องเท่ียว จะพิจารณาเดินทาง
ท*องเท่ียวตามในเรื่องเล*ามากท่ีสุด มีค*าเฉลี่ย 4.11 รองลงมา คือ มีแนวโน�มท่ีจะเลือกเดินทางท*องเท่ียว
ตามในเรื่องเล*า มีค*าเฉลี่ย 3.98 วางแผนท่ีจะเดินทางท*องเท่ียวตามในเรื่องเล*า มีค*าเฉลี่ย 3.80 ต้ังใจท่ีจะ
เดินทางท*องเท่ียวตามในเรื่องเล*า มีค*าเฉลี่ย 3.75 และจะใช�ความพยายามเพ่ือจะได�เดินทางท*องเท่ียวตาม
ในเรื่องเล*า มีค*าเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ ท้ังนี้กลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู*ท่ีค*าเฉลี่ย 3.86 ผู�วิจัย
ต้ังข�อสังเกตได�ว*าผู�บริโภคเจเนอเรชันวายจะรับรู�ข�อมูลข*าวสารจํานวนมาก เพ่ือนําไปพิจารณาหากมีโอกาส
ต�องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สอดคล�องกับ กังสดาล ศิษย7ธานนท7 และพรพรรณ ประจักรเนตร (2559) 
กล*าวว*า นักท*องเท่ียวจะแสวงหาข�อมูลจํานวนมาก เพ่ือสร�างความรู�สึกม่ันใจ เนื่องจากการท*องเท่ียวเป=น
การเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีไม*คุ�นเคย เม่ือได�ข�อมูลต*างๆ มากพอย*อมส*งผลให�เกิดความต้ังใจซ้ือตามมา
นอกจากนี้สอดคล�องกับ ผลสํารวจลักษณะเฉพาะของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย โดย สุทธาภา อมรวิวัฒน7 
และคณะ (2557) พบว*า ผู�บริโภคเจเนอเรชันวายไทยจะตัดสินใจบนข�อมูล โดยใช�ข�อมูลข*าวสารทางสื่อ
สังคมออนไลน7เพ่ือพิจารณา เปรียบเทียบ และตรวจสอบ เพ่ือค�นหาข�อมูลท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของตนเอง อีกท้ังมักจะพิจารณาเปรียบเทียบข�อมูลเพ่ือค�นหาสิ่งท่ีดีท่ีสุด  
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5. การทดสอบสมมติฐาน 
 งานวิจัยครั้งนี้ตั้งสมมติฐานไว� 7 ข�อ จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลและอภิปรายได� 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ของตัวแปรอิสระ กับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจ
เนอเรชันวาย 

 

ตัวแปรอิสระ 
ความตั้งใจท่ีจะท�องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 

R Sig  ความหมาย  
ความคิดเห็นต�อโครงสร�าง 

การเล�าเรื่อง 
0.410** 0.000 มีความสัมพันธ7ระดับปานกลาง 

การรับรู�สุนทรียะผ�านการเล�า
เรื่อง 

0.384** 0.000 มีความสัมพันธ7ระดับตํ่า 

อารมณFร�วมผ�านการเล�าเรื่อง 0.483** 0.000 มีความสัมพันธ7ระดับปานกลาง 

ความคิดเห็นต�อประเภท 
การนําเสนอเนื้อหา 

0.396** 0.000 มีความสัมพันธ7ระดับตํ่า 

ความคิดเห็นต�อรูปแบบ 
การนําเสนอเนื้อหา 

0.443** 0.000 มีความสัมพันธ7ระดับปานกลาง 

ทัศนคติต�อการท�องเท่ียว 
ผ�านการเล�าเรื่อง 

0.547** 0.000 มีความสัมพันธ7ระดับปานกลาง 

หมายเหตุ:  **มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 
 

5.1  ความสัมพันธ7ระหว*างความคิดเห็นต*อโครงสร�างการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7
ท*องเท่ียว กับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
  จากการศึกษาพบว*าความคิดเห็นต*อโครงสร�างการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวมี
ความสัมพันธ7เชิงบวกกับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐาน
อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 มีค*าความสัมพันธ7ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับ Escalas and Stern 
(2003) กล*าวว*า โครงสร�างการเล*าเรื่องมีอิทธิพลต*อการตอบสนองทางความรู�สึกของผู�อ*าน หากมี
โครงสร�างการเล*าเรื่องท่ีดี จะสามารถเพ่ิมความรู�สึกเชิงบวกของผู�อ*านได�   
5.2  ความสัมพันธ7ระหว*างการรับรู�สุนทรียะผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว กับความต้ังใจท่ีจะ
ท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
  ผลการวิจัยพบว*า การรับรู�สุนทรียะผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวมี
ความสัมพันธ7เชิงบวกกับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐาน
อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 มีค*าความสัมพันธ7ในระดับตํ่า สอดคล�องกับณัฐนันท7 ศิริเจริญ (2552) 
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กล*าวว*าการรับรู�สุนทรียะเกิดจากพิจารณาเนื้อหาของผู�ชมว*าผู�สร�างสรรค7ต�องการสื่อสารด�วยประเด็นใด 
หากผู�สร�างสรรค7สามารถนําเสนอได�อย*างเหมาะสม ตรงกับสิ่งท่ีต�องการนําเสนอ จะสามารถกระตุ�น
ความรู�สึกของผู�ชมได� อีกท้ังสอดคล�องกับงานวิจัยของ Lin and Huang (2006) พบว*า การใช�รูปภาพท่ี
สวยงาม การจัดวางประกอบกับการเล*าเรื่อง สามารถดึงดูดความสนใจและความรู�สึกเชิงบวกของผู�อ*านได� 
ส*งผลให�เกิดการรับรู�สุนทรียะมีผลต*อความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียว 
  5.3  ความสัมพันธ7ระหว*างอารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว กับ
ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
  ผลการวิจัยพบว*า อารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวมีความสัมพันธ7
เชิงบวกกับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐานอย*างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01 มีค*าความสัมพันธ7ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับ Quintal and Phau (2015) กล*าวว*า 
อารมณ7ร*วมเริ่มต�นจากการได�เห็นประสบการณ7ของผู�อ่ืน นับเป=นการรับรู�ทางอารมณ7ท่ีเกิดจากการสังเกต
อารมณ7 จากการแสดงออกทางภาษา เนื้อหา รวมถึงประสบการณ7ท่ีให�ความรู�สึกใกล�เคียงกัน ส*งผลให�เกิด
ความเข�าใจสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนกําลังรู�สึก  
  5.4  ความสัมพันธ7ระหว*างความคิดเห็นต*อประเภทการนําเสนอเนื้อหาของบล็อกเกอร7
ท*องเท่ียว กับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
  ผลการวิจัยพบว*า ความคิดเห็นต*อประเภทการนําเสนอเนื้อหาของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวมี
ความสัมพันธ7เชิงบวกกับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐาน
อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 มีค*าความสัมพันธ7ในระดับตํ่า สอดคล�องกับ Pulizzi (2012) กล*าวว*า การ
สร�างเนื้อหาท่ีมีคุณค*า มีความหมาย ตรงประเด็น และเหมาะสม สามารถดึงดูดความสนใจ สร�างการจดจํา
ท่ีชัดเจนต*อกลุ*มเปzาหมาย และผลักดันให�ผู�บริโภคเกิดการกระทําได� 
  5.5  ความสัมพันธ7ระหว*างความคิดเห็นต*อรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของบล็อกเกอร7
ท*องเท่ียว กับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 

ผลการวิจัยพบว*า ความคิดเห็นต*อรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวมี
ความสัมพันธ7เชิงบวกกับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐาน
อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 มีค*าความสัมพันธ7ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับ รัฐญา มหาสมุทร 
และวรัชญ7 ครุจิต (2559) กล*าวว*า รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสมทําให�เกิดความน*าสนใจ และการบอก
ต*อ อีกท้ังบทความ หรือเรื่องราวต*างๆ ท่ีเผยแพร*ผ*านสังคมออนไลน7 สามารถดึงดูดใจผู�ติดตามให�รู�สึก
คล�อยตามซ่ึงเป=นส*วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้สอดคล�องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ 
อรรถชัย วรจรัสรังสี (2556) ศึกษาเก่ียวกับประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ1กแฟนเพจสินค�าและความ
ต้ังใจซ้ือของผู�บริโภค พบว*า รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาการตลาดสามารถจําแนกได� 4 รูปแบบ ได�แก* 
รูปภาพ วีดีโอ ลิงค7 และข�อความ ท้ังนี้ผลการศึกษาเชิงสํารวจ พบว*า รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาการตลาด
มีความสัมพันธ7เชิงบวกต*อความต้ังใจซ้ือ 
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  5.6  ความสัมพันธ7ระหว*างทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7
ท*องเท่ียวกับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
 ผลการวิจัยพบว*า ทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเ ท่ียวมี
ความสัมพันธ7เชิงบวกกับความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐาน
อย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 มีค*าความสัมพันธ7ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ
โดย ชูชัย สมิทธิไกร (2554) กล*าวว*า ทัศนคติเป=นเครื่องมือหนึ่งท่ีช*วยให�ผู�บริโภคสามารถตัดสินใจได�ง*าย
ข้ึน ซ่ึงส*งผลให�ผู�บริโภคทราบว*าสิ่งใดดี หรือสิ่งใดมีประโยชน7ต*อตนเอง นอกจากนี้ นภวรรณ คณานุรักษ7 
(2556) กล*าวว*า ทัศนคติท่ีมีความเก่ียวข�องกับพฤติกรรมการซ้ือ โดยเกิดจากประสบการณ7ตรงของ
ผู�บริโภค หรือข�อมูลข*าวสารท่ีได�รับจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงการประเมินความชอบ หรือไม*ชอบ 
รวมถึงสามารถจูงใจให�ผู�บริโภคแสดง หรือไม*แสดงพฤติกรรมอย*างใดอย*างหนึ่งได� 
  5.7  ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ7ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจ
เนอเรชันวาย สามารถแสดงผลการวิเคราะห7การถดถอยพหุคูณได� ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห7การถดถอยพหุคูณของตัวแปรท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ7ความ
ต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย (Coefficients) 

ตัวแปรพยากรณF B S.E. β t Sig. 

ค�าคงท่ี (Constant) 1.016 0.285 - 3.567 0.000 

1. ทัศนคติต�อการท�องเท่ียวผ�านการ
เล�าเรื่องของบล็อกเกอรFท�องเท่ียว 

0.449 0.080 0.402 5.638 0.000 

2. อารมณFร�วมผ�านการเล�าเรื่องของ
บล็อกเกอรFท�องเท่ียว 

0.257 0.074 0.249 3.493 0.001 

R = 0.583    R2 = 0.340    Adjust R2 = 0.333    F = 50.784    Sig. = 0.000 
 

  จากตารางแสดงให�เห็นว*าตัวแปรท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ7ความต้ังใจท่ีจะ
ท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย ได�แก* ทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่อง และอารมณ7ร*วม
ผ*านการเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว ซ่ึงเป=นไปตามสมมติฐานอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 โดยท้ัง
สองตัวแปรสามารถร*วมกันอธิบายได�ร�อยละ 33.3 ผู�วิจัยจึงต้ังข�อสังเกตว*าในข้ันต�นเม่ือผู�บริโภคค�นหา
ข�อมูลเก่ียวกับการท*องเท่ียว ในขณะท่ีผู�บริโภคอ*านเรื่องเล*านั้นๆ หากบล็อกเกอร7สามารถถ*ายทอด
เรื่องราวผ*านการเล*าเรื่องได�ดี ผู�บริโภคย*อมจะเกิดอารมณ7ร*วมไปในเชิงบวกต*อเรื่องราวนั้นๆ ซ่ึงในผล
การศึกษาครั้งนี้พบว*ากลุ*มตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู*ในระดับมาก และมีความคิดเห็นต*อรับรู�ถึง
บรรยากาศระหว*างเดินทางท*องเท่ียวในเรื่องเล*ามากท่ีสุด ดังนั้นอารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่องจึงมีอิทธิพล
ต*อความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย   
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  นอกจากนี้ในขณะท่ีผู�บริโภคอ*านเรื่องเล*านั้นๆ หากบล็อกเกอร7สามารถถ*ายทอดเรื่องราว
ผ*านการเล*าเรื่องได�ดี กล*าวถึงข�อมูลการท*องเท่ียวในเชิงบวก และเล*าเรื่องตามความจริงด�วยความจริงใจ 
ย*อมส*งผลให�ผู�บริโภคเกิดทัศนคติเชิงบวกต*อการท*องเท่ียวในเรื่องเล*า ซ่ึงในผลการศึกษาครั้งนี้พบว*ากลุ*ม
ตัวอย*างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู*ในระดับมาก และมีความคิดเห็นต*อความรู�สึกว*าการท*องเท่ียวในเรื่อง
เล*ามีเสน*ห7 อย*างไรก็ตามหากกล*าวถึงข�อมูลการท*องเท่ียวในเชิงลบ รวมถึงให�ข�อมูลท่ีเป=นเท็จ ย*อมส*งผล
ให�ผู�บริโภคเกิดทัศนคติเชิงลบต*อการท*องเท่ียวในเรื่องเล*านั้นๆ ได�เช*นกัน จึงแสดงให�เห็นว*าการเล*าเรื่อง
ของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวสามารถสร�าง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีมีต*อการท*องเท่ียวได� ดังนั้นทัศนคติต*อ
การท*องเท่ียวผ*านการเล*าเรื่องจึงมีอิทธิพลต*อความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ7ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวาย 
 

สรุปและข�อเสนอแนะ 
 การเล*าเรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวมีความสัมพันธ7ต*อความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของ

ผู�บริโภคเจเนอเรชันวายในทุกประเด็น โดยเฉพาะอารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่อง และทัศนคติผ*านการเล*า
เรื่อง ซ่ึงสามารถอธิบาย หรือพยากรณ7ความต้ังใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บริโภคเจเนอเรชันวายได�ดังนั้น
ข�อเสนอแนะเพ่ือนําไปประยุกต7ใช� ผู�สร�างสรรค7เนื้อหาควรคํานึงถึงโครงสร�างการเล*าเรื่องในส*วนของการ
กล*าวถึงจุดเด*นของสถานท่ี หรือเหตุการณ7ท่ีน*าสนใจในการท*องเท่ียว เนื่องจากผู�ติดตามให�ความสนใจต*อ
เนื้อหาท่ีสามารถสร�างแรงบันดาลใจในการท*องเท่ียวได� รวมถึงเนื้อหาท่ีเป=นประโยชน7 ซ่ึงให�ข�อมูลท่ี
สามารถนําไปประยุกต7ใช�ได�ในสถานการณ7จริง ท้ังนี้หากผู�สร�างสรรค7เนื้อหาสามารถให�ข�อมูล และเล*าเรื่อง
ได�น*าสนใจมากกว*าผู�สร�างสรรค7เนื้อหาบุคคลอ่ืนๆ จะทําให�สามารถดึงดูดความสนใจจากผู�ติดตามได�มาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังควรใช�ภาษา หรือภาพประกอบในการสื่อสาร เพ่ือสร�างเนื้อหาท่ีมอบความเพลิดเพลินให�แก*
ผู�ติดตาม เนื่องจากผู�ติดตามให�ความสําคัญต*อการรับรู�สุนทรียะด�านความเพลิดเพลิน และความสวยงาม
เป=นอย*างมาก โดยการเล*าเรื่องท่ีสามารถบรรยายภาพ เหตุการณ7ต*างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย*างละเอียดครบถ�วน 
เพ่ือให�ผู�ติดตามได�รับอารมณ7ร*วมต*อเรื่องเล*านั้นๆ มากข้ึน ซ่ึงผู�ติดตามมักจะรู�สึกว*าการท*องเท่ียวในเรื่อง

 

ความตั้งใจท่ีจะท*องเท่ียวของผู�บรโิภคเจ
เนอเรชันวาย 

 

อารมณ7ร*วมผ*านการเล*าเรื่องของ 
บล็อกเกอร7ท*องเท่ียว 

 

ทัศนคติต*อการท*องเท่ียวผ*านการเล*า
เรื่องของบล็อกเกอร7ท*องเท่ียว 

β = 0.402 

β = 0.249 

Adjust R2 = 0.333 
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เล*ามีเสน*ห7 และรู�สึกชื่นชอบการท*องเท่ียวในเรื่องเล*า ดังนั้นผู�สร�างสรรค7เนื้อหาควรให�ความสําคัญต*อแนว
ทางการเล*าเรื่องท่ีสามารถสร�างอารมณ7ร*วม หรือความรู�สึกร*วมได� รวมถึงทัศนคติในการเล*าเรื่องของผู�
สร�างสรรค7เนื้อหา ต�องเล*าเรื่องด�วยความจริงใจ เพ่ือสร�าง หรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่ีมีต*อการท*องเท่ียว
ของผู�ติดตามให�เป=นไปตามเปzาหมายท่ีต�องการ สําหรับข�อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต*อไป ควรศึกษา
เพ่ิมเติมถึงผู�ติดตามบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวผ*านช*องทางสื่อสังคมออนไลน7อ่ืนๆ เช*น ทวิตเตอร7 อินสตาแกรม 
และยูทูป รวมถึงศึกษาในกลุ*มประชากรช*วงอายุอ่ืนๆ หรือกลุ*มประชากรท่ีแบ*งตามลักษณะของรูปแบบ
การดําเนินชีวิต และศึกษาเฉพาะเจาะจงไปยังบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิง
ลึกมากข้ึน เนื่องจากปIจจุบันมีบล็อกเกอร7ท*องเท่ียวเป=นจํานวนมาก เหตุผลท่ีผู�บริโภคเลือกติดตามบล็อก
เกอร7ท*องเท่ียวบุคคลนั้นๆ จึงเป=นประเด็นท่ีน*าสนใจ 
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รูปแบบเส�นทางการตัดสนิใจซื้อสินค�าที่มีความเกี่ยวพันสูง 
ผ�านช�องทางออนไลนFและออฟไลนF 

เกศสุดา สุนทรรักษ� 7 
พรพรรณ ประจักษ�เนตร, Ph.D. 8         

บทคัดย�อ 
 
            การวิจัยครั้งนี้ประยุกต7ใช�แนวคิดเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาเส�นทางการ
ตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคในการซ้ือสินค�าแฟชั่นท่ีมีความเก่ียวพันสูงผ*านช*องทางออนไลน7และออฟไลน7 โดย
ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด�วยการสัมภาษณ7เชิงลึกกับผู�บริโภคท่ีมีอายุ 20-39 ป� ท่ีซ้ือสินค�าแฟชั่นแบ
รนด7เนม ราคา 30,000 บาทข้ึนไป ท้ังนี้ผู�วิจัยดําเนินการสัมภาษณ7จากผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวนท้ังสิ้น 15 
คน ซ่ึงเป=นการสัมภาษณ7จนถึงจุดอ่ิมตัวของข�อมูล 
            ผลการวิจัยพบว*า ผู�บริโภคเลือกซ้ือสินค�าแฟชั่นแบรนด7เนมเสื้อผ�า รองเท�า กระเป¡า ท่ีมีราคา 
30,000 บาทข้ึนไป โดยในเส�นทางการตัดสินใจซ้ือมีรายละเอียดดังนี้  
            เส�นทางการตัดสินใจซ้ือสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูง มีเส�นทางโดยเริ่มต�นจาก สิ่งเร�า ท่ีผู�บริโภค
สินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงเป�ดรับสิ่งเร�าจากสื่อสังคมออนไลน7ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียงและเป�ดรับสิ่งเร�าจาก
ประสบการณ7จากการเห็นสินค�าจริง หลังจากนั้น ผู�บริโภคสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงจะมี การพิจารณา ซ้ือ
สินค�าจากปIจจัยภาพลักษณ7 คุณภาพ การการันตี ชื่อเสียงของแบรนด7 ก*อนซ้ือสินค�า ผู�บริโภคจะประเมิน
ทางเลือก จากด�านราคาและการเห็นสินค�าจริง และการตัดสินใจซ้ือ ผู�บริโภคสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูง
ส*วนใหญ*เลือกซ้ือสินค�าท่ีหน�าร�านออฟไลน7เพราะสินค�าเป=นของแท�และลองสินค�าจริงได� หลังจากใช�สินค�า
และเกิดความพึงพอใจเกิดความสัมพันธ7ในระดับท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน ผู�บริโภคจะมีประสบการณ�หลังการซ้ือ 
ด�วยการแนะนําสินค�าการบอกต*อ (Word of mouth) ให�กับเพ่ือนหรือคนรู�จัก และในเส�นทางการ
ตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีภักดี ผู�บริโภคในสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงจะกลับไปประเมินทางเลือก ซ้ือ
สินค�าและสนับสนุนสินค�านั้นซํ้าๆ 
 
คําสําคัญ : เส�นทางการตัดสินใจซ้ือ, สินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูง, ช*องทางออนไลน7, ช*องทางออฟไลน7 
 
 
 

 
7  นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 
8
  ท่ีปรึกษา ผู�ช*วยศาสตราจารย7 ผู�อํานวยการหลักสูตรปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 
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Model of Consumer Decision Journey in High Involvement Products 
via Online and Offline Shopping Channels 

  
Abstract 
 
            This research applies the concept of consumer decision journey. The purpose is 
to study consumers' buying paths for high involvement fashion products via online and 
offline shopping channels. The qualitative research methodology with in-depth interview 
with 20 to 39 year old consumers who purchased brand-name fashion for 30,000 Baht or 
more. Interviews until of 15 consumers of data saturation. 
            This research found that Consumers choose fashion, brand name, clothing, shoes 
and bags with a price of 30,000 baht or more. The details are as follows: 
            Consumers who buy high involvement products accept triggers from celebrities 
through online social media and their direct experiences after seeing products from their 
own eyes. After that Consumers who buy high involvement products consider brand 
image, quality, guarantee and reputation. Consumers who buy high involvement products 
evaluate price and product seeing by themselves And Moment of purchase most of 
consumers purchase products from offline shopping for high involvement products 
because they are authentic and able to try them. After using the product and having 
satisfied, the relationship becomes more profound. Consumers will have post purchase 
experiences. By introducing the product, Word of mouth to friends or acquaintances And 
Loyalty loop Consumers who buy high involvement products will re-evaluate their choices 
before purchasing again. 
 
Keywords: Consumer Decision Journey, High Involvement Products, Online Shopping 
Channels, Offline Shopping Channels 
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บทนํา 
ความเปxนมาและความสําคัญของปyญหา 

 
            ศูนย7วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย7 (2560) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ถอด
หน�ากากผู�บริโภค ยุค 4.0 โดยจากข�อมูลการวิจัย พบว*า ในยุคการตลาด 1.0 พฤติกรรมของผู�บริโภคให�
ความสําคัญกับสินค�าจําเป=นข้ันพ้ืนฐาน สินค�ามีคุณภาพ ราคาไม*แพง ยุคการตลาด 2.0 สินค�ามีความ
แตกต*างหลากหลาย ผู�บริโภคให�ความสําคัญกับสินค�าท่ีมีคุณภาพและประโยชน7ใช�สอย ยุคการตลาด 3.0 
ผู�บริโภคให�ความสําคัญกับรูปแบบการใช�ชีวิต ติดการใช�งานเครือข*ายสังคมออนไลน7 ค�นหาข�อมูลและ
ประเมินสินค�า (Review) ผ*านสื่อสังคมออนไลน7 และในยุคการตลาด 4.0 ผู�บริโภคเชื่อมต*อปฏิสัมพันธ7กับ
ตราสินค�าตลอดเวลา มีความรู�ความเข�าใจในผลิตภัณฑ7 เลือกสินค�าท่ีเหมาะกับตนเองและสามารถทําการ
ซ้ือขายได�ทุกท่ีทุกเวลา  
            จะเห็นได�ว*าพฤติกรรมของผู�บริโภคจากยุคการตลาด 1.0 - 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงและมีระดับท่ี
ซับซ�อนมากยิ่งข้ึน จากอดีตท่ีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเริ่มต�นจากความต�องการและค*อยๆตัดตัวเลือก
ต*างๆจนกระท่ังได�สินค�าท่ีตรงกับความต�องการ จากนั้นตัวแทนจําหน*ายหรือพนักงานขายก็จะทําการเสนอ
รายละเอียดของสินค�า จนถึงข้ันตอนทําการซ้ือขาย หลังจากท่ีมีการซ้ือขายเสร็จสิ้นลงแล�ว ความสัมพันธ7
ระหว*างผู�บริโภคกับตัวแทนจําหน*ายหรือพนักงานขายจะค*อยๆลดลง แต*ในปIจจุบันพฤติกรรมของผู�บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ผู�บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน มีช*องทางในการปฏิสัมพันธ7กับตราสินค�าผ*านช*องทางสื่อสาร
ใหม*ๆท่ีไม*ใช*ช*องทางจากผู�แทนจําหน*ายหรือพนักงานขายและแม�กระท่ังความรู�เก่ียวกับผลิตภัณฑ7 การ
ประเมินความพึงพอใจต*างๆ ซ่ึงทําให�ผู�บริโภคได�รับรู� มีข�อมูลมากข้ึนและหลังจากท่ีการซ้ือขายจบลง 
ผู�บริโภคก็จะมีปฏิสัมพันธ7กับตราสินค�าอยู*อย*างต*อเนื่อง 
            จากพฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปนี้ นักการตลาดจึงต�องหาเครื่องมือใหม*ๆ มา
ปรับปรุงพัฒนากลยุทธ7ด�านการขาย การตลาด การผลิตสินค�า การบริการ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือช*วยให�เข�าใจพฤติกรรมในการซ้ือของผู�บริโภคและคาดการณ7ความต�องการ ตอบสนองต*อความ
คาดหวังและสร�างประสบการณ7ท่ีดีตลอดการเดินทางของผู�บริโภคได� 
            ดังนั้น จากเหตุผลข�างต�น จึงเป=นท่ีมาของความสนใจในการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของ
ผู�บริโภค เพ่ือทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผู�วิจัยจึงได�ทําการค�นคว�าข�อมูลและ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องจากแนวคิดของ David Court และคณะ (2009) โดยนําแนวคิดเส�นทาง
การตัดสินใจซ้ือมาเป=นแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง แต*
การศึกษาถึงพฤติกรรมผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุคการตลาด 4.0 นี้ เพ่ือให�สอดคล�องและเข�ากับสังคม
ยุคดิจิตอล ผู�วิจัยจึงได�เพ่ิมเติมบริบทของสื่อสังคมออนไลน7เข�ามาในเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ จากงานวิจัย
ของ Anna Hagander et al. (2016) ท่ีศึกษาเรื่อง The Online Consumer Decision Journey in the 
Cosmetic Industry เก็บรวบรวมข�อมูลผ*านการสังเกตการณ7ทางออนไลน7ของชุมชนเฟซบุ1ก (Facebook) 
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ในผลิตภัณฑ7เครื่องสํางอางค7และความงาม พบว*า ชุมชนออนไลน7มีอิทธิพลมากในการกําหนดเส�นทางการ
ตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค และจากงานวิจัยของ กิตติกร โพธิ์ทอง (2559) ศึกษาเรื่อง การเป�ดรับเรื่องเล*า
อดีตและเส�นทางการตัดสินใจซ้ือกล�องถ*ายภาพย�อนยุคของผู�บริโภคเจเนอเรชั่นแซด พบว*า เส�นทางการ
ตัดสินใจเริ่มต�นจากการพบเห็น ได�ทดลองใช�เป=นจุดเริ่มต�นความต�องการ การค�นหาข�อมูลผู�บริโภคจะหา
ข�อมูลจากแหล*งข�อมูลภายนอกร�านค�าและภายในร�านค�าสลับกันไปมา จนกระท่ังเกิดการตัดสินใจเลือก
ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะนําไปสู*การซ้ือ การหาข�อมูลจากแหล*งข�อมูลท้ังสองแหล*งสามารถนําไปสู*การ
ตัดสินใจเลือกได� 
            นอกจากแนวคิดเส�นทางการตัดสินใจซ้ือท่ีเพ่ิมเติมบริบทของสื่อสังคมออนไลน7แล�ว ผู�วิจัยได�นํา
ปIจจัยของความเก่ียวพันสูงของผู�บริโภคท่ีมีต*อสินค�าเข�ามาศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากยังไม*มีการค�นพบ
การศึกษาเส�นทางการตัดสินใจซ้ือสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงผ*านช*องทางออนไลน7หรือออฟไลน7 โดยกลุ*ม
สินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงท่ีผู�วิจัยเลือกศึกษานั้น เป=นสินค�าแฟชั่นแบรนด7เนม ประเภทเสื้อผ�า รองเท�า 
กระเป¡า เพราะสินค�ากลุ*มนี้เป=นท่ีต�องการของผู�บริโภค มีมูลค*าทางการตลาดท่ีสูงข้ึนในทุกป� จากข�อมูล
ของศูนย7องค7ความรู�ด�านลักชัวรี่ (Luxellence Center และ IPSOS (Thailand)) พบว*า สินค�าเสื้อผ�า 
รองเท�า กระเป¡าแฟชั่นแบรนด7เนม ป� 2559 มีมูลค*าทางการตลาดโลกสูงถึง  222 พันล�านเหรียญสหรัฐ 
เติบโตกว*าร�อยละ 3.6 โดยตลาดเกิดใหม*ท่ีมีความสําคัญและมีความต�องการสินค�าประเภทนี้สูง คือ จีน 
บราซิล เกาหลี ฮ*องกง รัสเซียและไทย และจากกลุ*มตัวอย*างในประเทศไทย จํานวน 800 ราย สํารวจจาก
ผู�มีเงินเดือน 50,000 บาทต*อเดือนข้ึนไป พบว*า สินค�าแฟชั่นแบรนด7เนมท่ีคนไทยนิยมบริโภคเป=นอันดับ
แรก ได�แก* นาฬิการ�อยละ 51 เสื้อผ�าร�อยละ 50 และกระเป¡าร�อยละ 44  (Marketeer, 2560) 
            จากข�อมูลท้ังหมดท่ีกล*าวมาข�างต�น ผู�วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรมการตัดสิน 
ใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงทําการค�นคว�าและวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมในเส�นทางการตัดสินใจ
ซ้ือของผู�บริโภค โดยหวังว*าการศึกษาวิจัยนี้จะเป=นประโยชน7แก*ผู�ท่ีสนใจ เป=นประโยชน7ต*อผู�ประกอบการ
ธุรกิจในการศึกษาเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ ทําความเข�าใจพฤติกรรมการซ้ือ รู�เท*าทันความต�องการของ
ผู�บริโภค  เพ่ือวางแผนและจัดการกับธุรกิจในยุคการตลาด 4.0 นี้ 
 

วัตถุประสงคFการวิจัย 
 

            โดยผู� วิจัยได�นําแนวคิดเครือข*ายสั งออนไลน7  แนวคิดความเ ก่ียวพันระดับสูง (High 
Involvement) และแนวคิดเส�นทางการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค (Consumer Decision Journey) เพ่ือ
มาศึกษาเส�นทางการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคในการซ้ือสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงผ*านช*องทางออนไลน7
และออฟไลน7 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
            การวิจัยเรื่อง “รูปแบบเส�นทางการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคในการซ้ือสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูง
ผ*านช*องทางออนไลน7และออฟไลน7” เป=นการศึกษาวิจัยโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซ่ึงจะใช�วิธีการสัมภาษณ7เชิงลึก (In-depth interview) จากประชากรกลุ*มตัวอย*างผู�บริโภคเจ
เนอเรชั่นวาย ท้ังเพศชายและเพศหญิง ผู�ท่ีเกิดระหว*างป� พ.ศ. 2522 – 2541 มีอายุปIจจุบันระหว*าง 20 - 
39 ป� ท้ังนี้ผู�วิจัยดําเนินการสัมภาษณ7จากผู�ให�ข�อมูลสําคัญจํานวนท้ังสิ้น 15 ราย ซ่ึงเป=นการสัมภาษณ7จน
ได�รับข�อมูลครบถ�วนตามประเด็นท่ีต�องการ 
 

สรุปข�อมูลลักษณะของผู�บริโภค ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
 
            จากการสรุปข�อมูลลักษณะของผู�บริโภคในการซ้ือสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูง พบว*า ผู�บริโภคส*วน
ใหญ*เป=นเพศหญิง จํานวน 11 ราย มีอายุระหว*าง 23-38 ป� มีรายได�เฉลี่ย 30,000 - 50,000 บาทข้ึนไปต*อ
เดือน ส*วนใหญ*ประกอบอาชีพเป=นพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 6 ราย รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจ
ส*วนตัว จํานวน 4 ราย และนักศึกษา จํานวน 1 ราย ซ้ือสินค�าแฟชั่นแบรนด7เนม 1-5 ครั้งต*อป� ส*วนใหญ*
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ7กระเป¡า แบรนด7สินค�าท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ Louis Vuitton, Gucci, Prada, Yves Saint 
Laurent, Chanel และ Hermes และมีเพียงบางส*วนท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ7รองเท�า แบรนด7สินค�าท่ีเลือก
ซ้ือ คือ Gucci, Yves Saint Laurent และ Dolce and Gabbana 

 มีเพียงผู�บริโภคบางส*วนท่ีเป=นเพศชาย จํานวน 4 ราย มีอายุระหว*าง 22-27 ป� มีรายได�เฉลี่ย 
30,000 - 50,000 บาทข้ึนไปต*อเดือน ประกอบอาชีพเป=นนักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจ
ส*วนตัวและวิศวกร ซ้ือสินค�าแฟชั่นแบรนด7เนม 3-5 ครั้งต*อป� และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ7เสื้อผ�า แบรนด7สินค�า 
คื อ  Burberry, Ferragamo, Ralph Lauren เ ลื อ ก ซ้ื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ7 ก ร ะ เ ป¡ า 
แบรนด7สินค�า คือ Louis Vuitton, Gucci, Prada, Bottega Veneta และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ7รองเท�า แบ
รนด7สินค�า คือ Louis Vuitton, Gucci 
          ส*วนผลการวิจัยและการอภิปรายผลในเส�นทางการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคในการซ้ือสินค�าท่ีมี
ความเก่ียวพันสูงผ*านช*องทางออนไลน7และออฟไลน7 รายละเอียดตามตารางด�านล*าง พบว*า 
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 ด�านส่ิงเร�า   ข�อค�นพบในงานวิจัย พบว*า ผู�บริโภคส*วนใหญ*เป�ดรับสิ่งเร�าจากสื่อออนไลน7 ท้ังจาก
เว็บไซต7 ไอจีแบรนด7 ไอจีอัพเดทเทรนด7แฟชั่น ไอจีนิตยสารแฟชั่น ไอจีจําหน*ายสินค�าแบรนด7เนม เว็บไซต7
พันทิปและไอจีเซเลป ดารานางแบบ เพราะสื่อออนไลน7เหล*านี้เป=นแหล*งรวบรวมข�อมูล ไอเดียเทรนด7
แฟชั่น สินค�าคอลเลคชั่นใหม* (New Items) มีข�อมูลท่ีทันสมัยและอัพเดทตลอดเวลา มีการรับข*าวสารผ*าน
อีเมลโดยเฉพาะอย*างยิ่งแบรนด7สินค�าหลายแบรนด7ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรงด�วยการส*งอีเมล
ให�กับลูกค�า เช*นเดียวกับไอจีจําหน*ายสินค�าแบรนด7เนมท่ีดําเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรงด�วยการส*ง
แจ�งเตือน (Push Notification) ผ*านทางแอปพลิเคชันไลน7 ทําให�กลุ*มผู�ซ้ือได�รับข�อมูลสินค�าใหม*จากแบ
รนด7และไอจีจําหน*ายสินค�าแบรนด7เนมตลอดเวลา เม่ือวิเคราะห7ข�อค�นพบในการวิจัยเข�ากับแนวคิดเรื่อง
เส�นทางการตัดสินใจซ้ือในบริบทของสื่อสังคมออนไลน7 พบว*า ข�อค�นพบมีความสอดคล�องกับแนวคิด 
กล*าวคือ ผลการศึกษาพบความสอดคล�องตรงกับนิยาม จากการทบทวนวรรณกรรม ของ Vázquez et al. 
(2014) กล*าวว*าอินเทอร7เน็ตและสื่อสังคมออนไลน7 (Social media) เข�ามามีอิทธิพลในข้ันตอนการ
ตัดสินใจซ้ือ รวมถึงยังส*งผลต*อสภาวะหลังการตัดสินใจซ้ือด�วย ผู�บริโภคมีความกระตือรือร�นในการค�นหา
ข�อมูลด�วยตนเองผ*านสื่อออนไลน7มากข้ึน สื่อสังคมออนไลน7เป=นสื่อท่ีผู�บริโภคใช�ในการสนับสนุนตราสินค�า
ท่ีตนเองชื่นชอบ ข�อความบนสื่อออนไลน7จึงเป=นสิ่งท่ีช*วยในการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคและเป=นสิ่งท่ีช*วย
เสริมแรง ตอกย้ํา (Reinforce) ให�เกิดความเก่ียวพัน (Involvement) กับผลิตภัณฑ7ได�ด�วย สอดคล�องกับ
งานวิจัย ของธิดารัตน7 ชวนชม (2559:91) และสุจิตรา แสงจันดา (2556)  กล*าวคือ การใช�สื่อสังคม
ออนไลน7ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ เริ่มต้ังแต*การรับรู�ถึงความต�องการหรือปIญหา การแสวงหาข�อมูล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงพฤติกรรมหลังการซ้ือส*งผลต*อการบอกต*อ
มากท่ีสุด 
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            ในส*วนข�อค�นพบงานวิจัย ท่ีพบว*า ผู�บริโภคบางส*วนเป�ดรับสิ่งเร�าจากการเคยเห็นของจริง เห็น
จากคนอ่ืนหรือคนรู�จักใช� เพราะการเห็นของจริง เห็นจากคนอ่ืนหรือคนรู�จักใช� ทําให�เห็นว*าสินค�าเป=นท่ี
นิยมของกลุ*มผู�ใช�เพราะมีผู�ใช�เป=นจํานวนมาก ได�เห็นถึงลักษณะของสินค�า วิธีการใช�งานและสามารถใช�
งานได�จริงได�ทุกวัน ด�วยการเห็นสินค�าและการใช�งานจริงนี้ ทําให�กลุ*มผู�ซ้ือเห็นถึงความคุ�มค*าในการใช�
สินค�าแบรนด7เนม เม่ือวิเคราะห7ข�อค�นพบในการวิจัยเข�ากับแนวคิดเรื่องเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ พบว*า ข�อ
ค�นพบมีความสอดคล�องกับแนวคิด กล*าวคือ ผลการศึกษาพบความสอดคล�องตรงกับนิยาม จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ของ Court & Elzinga (2010) และ Vázquez et al., (2014) กล*าวคือ สิ่งเร�าท่ี
กระตุ�นให�ผู�บริโภคนําผลิตภัณฑ7หรือตราสินค�าเข�ามาสู*การพิจารณาในเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ เกิดข้ึนจาก
การการเป�ดรับ (Exposure) การสื่อสารผ*านสื่อต*างๆ การได�รับการบอกเล*าจากเพ่ือน คนในครอบครัว 
หรือเกิดจากสิ่งเร�าอ่ืนๆ โดยผู�บริโภคไม*ได�ให�ความสําคัญ แต*เกิดความคุ�นเคยและมีโอกาสทําให�ผู�บริโภคมี
ความสนใจต*อผลิตภัณฑ7 และนําไปสู*การซ้ือในท�ายท่ีสุด 

ท้ังนี้ ผู�วิจัยพบผลการวิจัยใหม*ท่ีสําคัญว*า ผู�บริโภคเป�ดรับสิ่งเร�าจากสื่อสังคมออนไลน7ของบุคคล
ท่ีมีชื่อเสียง ตัวอย*างเช*น เซเลปหรือดารานางแบบ เพราะบุคคลกลุ*มนี้จะนําเสนอสินค�าใหม* คอลเลคชั่น
ใหม*ล*าสุด อัพเดทเทรนด7ท่ีจะมาใหม*ก*อนบุคคลท่ัวไปในแบบสไตล7ท่ีเป=นตัวเอง สวมใส*ใช�จริง ไม*ซํ้าแบบ
ใคร น*าสนใจ ไม*น*าเบ่ือ เป=นบุคคลท่ีชื่นชอบ มีชื่อเสียง เป=นท่ียอมรับของสังคมโดยบุคคลกลุ*มนี้มีสไตล7ใหม*
ก*อนบุคคลท่ัวไป สไตล7ท่ีน*าสนใจ สไตล7ท่ีเป=นท่ียอมรับ ซ่ึงเป=นตัวแนะหรือสิ่งเร�าท่ีกระตุ�นให�ผู�บริโภคนํา
ผลิตภัณฑ7 ตราสินค�าเข�ามาสู*การพิจารณาในเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ การแต*งกายสไตล7การแต*งตัวของ
บุคคลเหล*านี้มีอิทธิพลกับการแต*งกายหรือการปรับเปลี่ยนสไตล7ของกลุ*มผู�ซ้ือได� 
            ด�านการพิจารณา ข�อค�นพบในงานวิจัย พบว*า ผู�บริโภคสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงมีการ
พิจารณาเลือกใช�สินค�าแฟชั่นแบรนด7เนม เพราะต�องการเสริมภาพลักษณ7 การใช�สินค�าแบรนด7เนมเป=น
เครื่องแสดงออกทางสังคม บ*งบอกสถานะทางสังคม เป=นการสร�างความยอมรับจากคนในสังคมเม่ือต�อง
ออกงานสังคมพบเจอผู�ใหญ*ท่ีเคารพครอบครัวของคนรักหรือเพ่ือนเก*า สร�างความน*าเชื่อถือเม่ือต�องพบ
เจอลูกค�าคนรู�จักท่ีส*งผลต*อหน�าท่ีการงาน พร�อมท้ังเป=นการสร�างความม่ันใจให�กับกลุ*มผู�ใช� เม่ือใช�แล�วรู�สึก
ดูดี เสริมบุคลิกภาพส*งผลให�มีภาพลักษณ7ท่ีดี โดยองค7ประกอบท้ังหมดนี้เป=นตัวช*วยเสริมภาพลักษณ7ให�กับ
กลุ*มผู�ใช�ได� นอกจากนั้นแล�วความมีชื่อเสียงของแบรนด7 สินค�าท่ีมีคุณภาพมีการการันตี ความคงทนและ
คุ�มค*า มีมูลค*าสูง และสุดท�ายเป=นการให�รางวัลตนเอง เม่ือวิเคราะห7ข�อค�นพบในการวิจัยเข�ากับแนวคิด
เรื่องความเก่ียวพันแบบระดับสูง พบว*า ข�อค�นพบมีความสอดคล�องกับแนวคิด กล*าวคือ ผลการศึกษาพบ
ความสอดคล�องตรงกับนิยาม การทบทวนวรรณกรรม ของ Assael (2001) อธิบายว*า สินค�าท่ีมีความ
เก่ียวพันสูงมีความสําคัญต*อตัวผู�บริโภค (Product is important to consumer) สามารถสะท�อนให�เห็น
ถึงภาพลักษณ7 ฐานะ รสนิยมของผู�ใช�สินค�า มีคุณค*าเชิงสัญลักษณ7 (Product is identified with norms 
of group) เช*น ตราสินค�าของสินค�านั้นสามารถบ*งบอกถึงฐานะทางสังคม มีความสําคัญทางด�านอารมณ7
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ต*อผู�บริโภค (Product has emotional appeal) สามารถตอบสนองความพึงพอใจด�านความรู�สึกท่ีได�ใช� 
หรือครอบครองสินค�า มีราคาแพง มีความสําคัญด�านประโยชน7ใช�สอย 

การประเมินทางเลือก ข�อค�นพบในงานวิจัย พบว*า ก*อนซ้ือสินค�าผู�บริโภคส*วนใหญ*จะประเมิน
ทางเลือกศึกษาข�อมูล ราคาสินค�าจากสื่อออนไลน7และหลังจากนั้นจึงประเมินทางเลือกครั้งจากการเห็น
สินค�าจริงท่ีหน�าร�าน และมีเพียงผู�บริโภคบางส*วนท่ีประเมินทางเลือกศึกษาข�อมูลจากสื่อออนไลน7 โดยไม*มี
การประเมินทางเลือกอีกครั้งจากการเห็นสินค�าจริงท่ีหน�าร�าน โดยผู�บริโภคเลือกค�นหาจากเว็บไซต7แบรนด7
เนื่องจากเป=นข�อมูลจริง รายละเอียดครบ เชื่อถือได� เลือกค�นหาจากไอจีจําหน*ายสินค�าเพ่ือดูเทรนด7สินค�าดู
รูปสินค�าและราคา ใช�ข�อมูลทางไอจีในการเช็คเปรียบเทียบสินค�าและราคา เลือกค�นหาจากเว็บไซต7สยาม
แบรนด7เนมเพราะความมีชื่อเสียงน*าเชื่อถือเนื่องจากเป=นแหล*งจําหน*ายสินค�าแบรนด7เนมมาอย*างยาวนาน 
และค�นหาจากรีวิวจากคลิปวีดีโอเพราะให�ความรู�สึกเหมือนได�เห็นสินค�าจริง เห็นรูปร*างลักษณะของสินค�า
ชัดเจน โดยผู�รีวิวสินค�าต�องมีสินค�าจริง มีความรู�ความเชี่ยวชาญในสินค�า นอกจากนั้นยังค�นหาจากเว็บไซต7
พันทิปเพ่ืออ*านรายละเอียดคอมเมนต7เทียบรุ*นความเหมือนและความต*าง การใช�งาน เทียบความเหมาะสม
ของราคา เทรนด7ของสินค�า โดยอ*านรายละเอียดเพ่ือเป=นข�อมูลเสริม เม่ือวิเคราะห7ข�อค�นพบในการวิจัย 
เข�ากับแนวคิดเรื่องความเก่ียวพันแบบระดับสูง พบว*า ข�อค�นพบมีความสอดคล�องกับแนวคิด กล*าวคือ ผล
การศึกษาพบความสอดคล�องตรงกับนิยาม จากการทบทวนวรรณกรรม ของ Asseal. (2001) อธิบายว*า 
การประเมินทางเลือกในสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงเป=นการตัดสินใจซ้ือท่ีสลับซับซ�อน (Complex 
Decision Making) เกิดข้ึนเม่ือผู�บริโภคมีระดับความเก่ียวพันต*อสินค�าท่ีจะตัดสินใจซ้ือสูงและตัดสินใจซ้ือ
บนพ้ืนฐานของกระบวนการทางความคิด (Decision Making) ก*อนท่ีผู�บริโภคจะตัดสินใจซ้ือจะทําการ
ค�นหาข�อมูลต*างๆเพ่ิมเติม และพิจารณาประเมินผลิตภัณฑ7ในหลายๆตราสินค�าประกอบการตัดสินใจ 
เนื่องจากเป=นสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูงต*อตัวผู�บริโภคและต*อการตัดสินใจ เป=นสินค�าท่ีมีราคาสูง มีการใช�
งานท่ีซับซ�อน สามารถสะท�อนภาพลักษณ7ผู�ใช� มีความเสี่ยงในการใช�และเป=นสินค�าท่ีผู�บริโภคมีความสนใจ
อย*างต*อเนื่อง การตัดสินใจในรูปแบบนี้ผู�บริโภคจําเป=นต�องมีเวลาเพียงพอในการค�นหา และประเมินผล
ข�อมูล นอกจากนั้นผู�บริโภคยังต�องมีข�อมูลเพียงพอเพ่ือประเมิน เปรียบเทียบลักษณะต*างๆ ของผลิตภัณฑ7 
เช*นเดียวกับการทบทวนวรรณกรรม ของ Richard Vaughn (1980) อธิบายว*า สินค�าท่ีมีความเก่ียวพันกับ
ผู�บริโภคสูง ผู�บริโภคจะใช�อารมณ7 และความรู�สึกต*อสินค�าในการตัดสินใจ (High Involvement Feeling) 
โดยลําดับข้ันท่ีผู�บริโภคมีการตอบสนองต*อสินค�า เริ่มจากการเกิดความรู�สึก (Feel) ท่ีดีต*อสินค�า เช*น เป=น
สินค�าท่ีช*วยสร�างภาพลักษณ7ของผู�เป=นเจ�าของสินค�า หลังจากนั้นผู�บริโภคจะเรียนรู� (Learn) คือ หาข�อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับสินค�า แล�วจึงเกิดการกระทํา (Do) คือ การตัดสินใจซ้ือสินค�า 

นอกจากนี้ผู�วิจัยยังได�ค�นพบว*า หลังจากค�นหาข�อมูลจากสื่อออนไลน7แล�ว ผู�บริโภคจะเข�าไปดู
ทดลองสินค�าในร�านค�าก*อนตัดสินใจซ้ือ เพราะอยากเห็น เลือกสินค�าจริง ทดลองจับลองใส*ลองสะพายเพ่ือ
ดูความเหมาะสม เพ่ือเปรียบเทียบกับรูปภาพท่ีเห็นจากสื่อออนไลน7 สอดคล�องกับงานวิจัย ของ กิตติกร 
โพธิ์ทอง (2559) พบว*า จากจุดเริ่มต�นความต�องการ นําไปสู*ข้ันการพิจารณาและค�นหาข�อมูลในข้ันการ
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ประเมินทางเลือก โดยค�นหาจากแหล*งข�อมูลภายนอกและภายในร�านค�าแหล*งข�อมูลภายนอกร�านค�าจะ
เป=นข�อมูลการรีวิวหรือการสอบถามจากบุคคลรวมท้ังข�อมูลจากแหล*งออนไลน7 ส*วนแหล*งข�อมูลภายใน
ร�านค�าเป=นการค�นหาข�อมูลจากหน�าร�านท่ีทําให�ผู�บริโภคได�มีโอกาสทดลองใช�หรือสัมผัสกับสินค�าจริง 
รวมถึงการเข�าไปยังหน�าร�านออนไลน7 ท่ีทําให�ผู�บริโภคได�ข�อมูลสินค�าท่ีเจาะตามท่ีจะซ้ือมากข้ึน ในการ
ค�นหาข�อมูลผู�บริโภคจะหาข�อมูลจากแหล*งข�อมูลภายนอกร�านค�าและภายในร�านค�าจนกระท่ังเกิดการ
ตัดสินใจเลือกตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีนําไปสู*การซ้ือ การหาข�อมูลจากแหล*งข�อมูลท้ังสองนี้สามารถ
นําไปสู*การตัดสินใจเลือกได� 
            การตัดสินใจซ้ือผ�านช�องทางออนไลนFหรือออฟไลนF ข�อค�นพบในงานวิจัย พบว*า ผู�บริโภคส*วน
ใหญ*ตัดสินใจซ้ือสินค�าท่ีหน�าร�านออฟไลน7เพราะได�เลือกได�ลองสินค�าจริงเพ่ือดูความเหมาะสม ม่ันใจว*า
เป=นของแท� บรรยากาศภายในร�าน การบริการดูแลท่ีได�รับประสบการณ7พร�อมเรื่องราวของสินค�า 
คําแนะนําต*างๆ การเทียบแบบ รุ*น สีจากบริการของพนักงานขาย สินค�าได�รับการการันตีเม่ือมีปIญหามี
รอยตําหนิสามารถนํามาเปลี่ยนสินค�าใหม*ได� การซ้ือสินค�าท่ีหน�าร�านออนไลน7มีความรู�สึกไม*ไว�วางใจเรื่อง
การจัดส*ง การส*งสินค�าพัสดุไม*มีการระมัดระวัง มีการโยนการกระแทกสินค�า และไม*มีความจําเป=นต�องรีบ
ใช�สินค�าเพราะสินค�าแบรนด7เนมมีมูลค*าสูงการตัดสินใจซ้ือจึงต�องมีการเตรียมการ เม่ือวิเคราะห7ข�อค�นพบ
ในการวิจัย เข�ากับแนวคิดเรื่องเครือข*ายสังคมออนไลน7ในบริบทการซ้ือสินค�าทางออนไลน7 พบว*า ข�อ
ค�นพบมีความสอดคล�องกับแนวคิด กล*าวคือ ผลการศึกษาพบความสอดคล�องตรงกับนิยาม จากการ
ทบทวนวรรณกรรม ของ Park (2007)  อธิบายว*า ผู�บริโภคให�ความสําคัญเก่ียวกับคุณภาพของสินค�าเม่ือ
ซ้ือสินค�าทางออฟไลน7มากกว*าทางออนไลน7 เนื่องจากเม่ือผู�บริโภคซ้ือสินค�าทางออฟไลน7สามารถท่ีจะ
สัมผัส จับ ชิม หรือ ดม ก*อนท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือได�และผู�บริโภคให�ความสําคัญเก่ียวกับชื่อเสียงของตรา
สินค�า การซ้ือสินค�าทางออนไลน7ผู�บริโภคไม*สามารถเห็น หรือสัมผัสสินค�าได�จริงก*อนตัดสินใจซ้ือ ทําให�
การซ้ือสินค�าผ*านทางออนไลน7จึงมีความเสี่ยงสูงในหลายๆด�าน เช*น สินค�าไม*ได�มาตรฐาน หรือคุณภาพ
ตามท่ีคาดไว� หรือสินค�าท่ีได�รับไม*ตรงกับความต�องการ สีหรือขนาดไม*เหมือนกับท่ีแสดงไว�ในเว็บไซต7 เป=น
ต�น สอดคล�องกับ Eroglo, Manchleit and Davis (2001) อธิบายว*า บรรยากาศของการซ้ือสินค�าผ*าน
ทางร�านค�าออนไลน7นั้น ขาดสิ่งดึงดูดทางความรู�สึกท่ีได�มาจากการสัมผัส กลิ่น และรสชาติ เป=นต�น Thom 
(2000) อธิบายเพ่ิมเติมว*า การซ้ือสินค�าผ*านทางร�านค�าออนไลน7ผู�บริโภคมีความรู�สึกไม*ม่ันใจในความ
ปลอดภัย (Security) และความเป=นส*วนตัว (Privacy) เนื่องจากลักษณะโดยท่ัวไปของร�านค�าออนไลน7ท่ี
จะไม*มีการติดต*อสัมพันธ7กันโดยตรง (ทางกายภาพ) ระหว*างผู�ขายกับผู�ซ้ือ อาจส*งผลให�ความน*าเชื่อถือใน
การซ้ือสินค�าผ*านร�านค�าออนไลน7ลดน�อยลง 

ผู�วิจัยยังได�ค�นพบว*า แบรนด7สินค�าจะเก็บบันทึกข�อมูลลูกค�าเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
หลังการขายด�วยการส*งข*าวสารผ*านอีเมลหรือบริการตอบรับอีเมลเพ่ือให�ลูกค�าท่ีสนใจสามารถสอบถาม
เก่ียวกับรายละเอียดสินค�า รุ*น ราคาได� นอกจากนี้กลุ*มลูกค�ามักเดินทางไปซ้ือท่ีต*างประเทศเนื่องจากมี
ภาระกิจท่ีต�องเดินทางไปต*างประเทศบ*อยหรือเดินทางทุกป� การซ้ือท่ีต*างประเทศจะได�ราคาถูกกว*าซ้ือใน
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ประเทศ ถ�าไม*ได�มีโอกาสเดินทางไปต*างประเทศก็จะฝากเพ่ือนคนรู�จักคนสนิทซ้ือหิ้วกลับมา เนื่องจาก
สินค�าบางรุ*นไม*มีจําหน*ายภายในประเทศไทยและได�ราคาถูกกว*าซ้ือในประเทศ 
            มีเพียงผู�บริโภคบางส*วนท่ีตัดสินใจซ้ือสินค�าท่ีหน�าร�านออนไลน7เพราะราคาสินค�าตํ่ากว*าท่ีหน�า
ร�านออฟไลน7 ไม*มีโอกาสเดินทางไปต*างประเทศ มีให�เลือกหลายรุ*นหลายแบรนด7ในท่ีเดียวกัน เม่ือชําระ
เงินเสร็จก็ได�รับสินค�าทันทีไม*ต�องเดินเปรียบเทียบตามร�านต*างๆ เม่ือวิเคราะห7ข�อค�นพบในการวิจัยเข�ากับ
แนวคิดเรื่องเครือข*ายสังคมออนไลน7ในบริบทการซ้ือสินค�าทางออนไลน7 พบว*า ข�อค�นพบมีความสอดคล�อง
กับแนวคิด กล*าวคือ ผลการศึกษาพบความสอดคล�องตรงกับนิยาม จากการทบทวนวรรณกรรม ของ 
ปณิศา ลัญชานนท7 (2548:287) อธิบายว*า การซ้ือสินค�าออนไลน7 ทําให�เกิดความสะดวก ผู�ซ้ือไม*ต�อง
เสียเวลาในการเดินทางเพ่ือสํารวจ หรือหาข�อมูลเก่ียวกับสินค�าจากร�านค�าต*างๆ สามารถหาข�อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ7และมีโอกาสเลือกซ้ือสินค�าได�มากข้ึน 
            ผู�วิจัยยังได�ค�นพบว*า ก*อนซ้ือสินค�าท่ีหน�าร�านออนไลน7ผู�บริโภคมีการเช็คร�านค�า ดูยอด  ฟอลโล* 
ดูรีวิวร�านค�า รีวิวจากลูกค�า รีวิวการรับสินค�า มีดาราหรือคนมีชื่อเสียงซ้ือสินค�า มีประวัติการขาย 
ตรวจเช็คสินค�าอุปกรณ7ครบชุด ปzายแท็คใบเสร็จทุกครั้ง โดยกลุ*มลูกค�ามักตัดสินใจซ้ือจากร�านประจําท่ีซ้ือ
ขายกันมานานหรือเพ่ือนคนรู�จักแนะนํา และผู�ขายต�องแสดงบัตรประชาชน ชื่อบัญชีธุรกรรมทางการเงิน
ทุกครั้งในการทําการซ้ือขาย เม่ือได�รับสินค�าแล�วจะทําการตรวจเช็ครายละเอียดสินค�าอุปกรณ7ต*างๆอย*าง
ละเอียด 
            ประสบการณFหลังการซ้ือ ข�อค�นพบในงานวิจัย พบว*า หลังจากใช�สินค�าและเกิดความพึงพอใจ 
ผู�บริโภคจะมีการแนะนําสินค�าการบอกต*อ (Word of mouth) ให�กับเพ่ือนคนรู�จัก เพราะเพ่ือนหรือคน
รู�จักสนใจสอบถามข�อมูลและเม่ือใช�สินค�าแล�วเกิดความชอบก็อยากแนะนําต*อ โดยข�อมูลท่ีแนะนําบอกต*อ
เป=นรายละเอียดเก่ียวกับรุ*น ราคา คุณภาพและความคุ�มค*าประโยชน7การใช�สอย การเทียบความแตกต*าง
ระหว*างสินค�าของแท�และของปลอม รวมไปถึงการแนะนําสไตล7การแต*งตัวและใช�สินค�า เม่ือวิเคราะห7ข�อ
ค�นพบในการวิจัยเข�ากับแนวคิดเรื่องเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ พบว*า ข�อค�นพบมีความสอดคล�องกับแนวคิด 
กล*าวคือ ผลการศึกษาพบความสอดคล�องตรงกับนิยามจากการทบทวนวรรณกรรม ของ David Court 
และคณะ (2009) ท่ีอธิบายว*า ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือเม่ือผู�บริโภคมีความพอใจกับกับสินค�าท่ีซ้ือก็จะ
สนับสนุนสินค�าหรือตราสินค�าเหล*านั้นด�วยการบอกต*อ (Word of mouth) และคําบอกเล*าเหล*านี้จะเป=น
สิ่งท่ีช*วยในการประเมิน (Evaluate) ตัวเลือกให�กับผู�บริโภคคนอ่ืนๆ รวมถึงช*วยเพ่ิมศักยภาพในการเป=น
ตัวเลือกให�กับผลิตภัณฑ7นั้นด�วย 
            นอกจากนี้ผู�วิจัยพบผลการวิจัยท่ีไม*สอดคล�องกับแนวคิด กล*าวคือ ผลการศึกษาพบความไม*
สอดคล�องกับการทบทวนวรรณกรรม ของ David Court และคณะ (2009) อธิบายว*าประสบการณ7หลัง
การซ้ือท่ีประกอบด�วยการสนับสนุน (Advocate) คือการบอกต*อแบบเป=นการให�ข�อมูลผ*านสื่อออนไลน7 
และข�อมูลเหล*านี้เป=นตัวช*วยในการตัดสินใจซ้ือสินค�าให�กับผู�บริโภคอ่ืนๆ ให�ตัดสินใจได�ง*าย และรวดเร็วข้ึน 
ซ่ึงไม*สอดคล�องกับผลการวิจัยท่ีค�นพบว*า กลุ*มผู�บริโภคไม*มีการแนะนําบอกต*อรีวิวในสื่อออนไลน7 (E- 
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Word of mouth) เพราะไม*มีส*วนได�ส*วนเสียในการรีวิวโปรโมทสินค�าให�กับแบรนด7 ไม*ได�เป=นเน็ตไอดอล 
ดาราหรือกลุ*มผู�มีอิทธิพลผู�นําทางความคิดของคนในสังคม ไม*มีความรู�ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ7 เรื่อง
แฟชั่นเป=นเรื่องของรสนิยมส*วนบุคคล และไม*ต�องการแสดงให�เห็นว*าตัวเองมีดีกว*าผู�อ่ืนหรือกลุ*มเพ่ือนด�วย
การรีวิวหรือโพสต7ลงบนสื่อออนไลน7 เพราะสินค�าแบรนด7เนมนั้นเป=นสินค�าท่ีมีเอกลักษณ7ความโดดเด*น
เฉพาะตัวเป=นท่ีดึงดูดน*าสนใจและเป=นท่ีรู�จักของกลุ*มผู�ใช� ผู�พบเห็น ดังนั้นจึงไม*จําเป=นต�องมีการรีวิว
โฆษณาหรือโปรโมทใดๆให�ผู�อ่ืนทราบ 
            พร�อมกันนี้แบรนด7สินค�าหลายแบรนด7ได�ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดหลังการขายด�วยการส*ง
อีเมลให�กับลูกค�า เพ่ือทําการรีวิวแสดงความคิดเห็นในผลิตภัณฑ7ของแบรนด7ด�วย 
            เส�นทางการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีภักดี ผู�บริโภคจะเข�าสู*ข้ันตอนการซ้ือ มีความพึงพอใจ
เกิดเป=นวงจรของการซ้ือและสนับสนุนผลิตภัณฑ7นั้นซํ้าๆ ซ่ึงข�อค�นพบในงานวิจัย พบว*า ผู�บริโภคจะเข�าสู*
ข้ันตอนการซ้ือมีความพึงพอใจเกิดเป=นวงจรของการซ้ือและสนับสนุนผลิตภัณฑ7นั้นซํ้าๆ โดยท่ีไม*
จําเป=นต�องผ*านข้ันตอนการพิจารณา มีเพียงข้ันตอนการประเมินทางเลือกค�นหาศึกษาข�อมูล ทําให�
สามารถตัดสินใจซ้ือได�อย*างรวดเร็วข้ึน ผู�บริโภคกลับไปซ้ือสินค�าและสนับสนุนสินค�า เพราะชื่นชอบโลโก�
ของแบรนด7 เป=นสินค�าท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน เป=นสินค�าท่ีชื่นชอบถูกใจและเหมาะสมกับตนเอง โดยใน
ข้ันตอนการพิจารณาข�อมูลท่ีผู�บริโภคต�องการคือ รุ*น สี วัสดุ ป�ท่ีผลิต ราคา ดีไซน7การออกแบบ ดีไซน7เนอร7
ผู�ออกแบบ และวิธีการใช�งาน รวมถึงการรีวิวสินค�าต*างๆ ซ่ึงเป=นผลการวิจัยท่ีไม*สอดคล�องกับแนวคิด 
กล*าวคือ ผลการศึกษาพบความไม*สอดคล�องกับการทบทวนวรรณกรรม ของ David Court และคณะ 
(2009) ท่ีอธิบายว*า เส�นทางการตัดสินใจซ้ือท่ีภักดี ผู�บริโภคจะเข�าสู*ข้ันตอนการซ้ือ มีความพึงพอใจ เกิด
เป=นวงจรของการซ้ือและสนับสนุนผลิตภัณฑ7นั้นซํ้าๆ เป=นเส�นทางการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีไม*ต�อง
ผ*านข้ันตอนการพิจารณาและข้ันการประเมินทางเลือกทําให�ตัดสินใจซ้ือได�อย*างรวดเร็ว 
            สรุปผลการวิจัยและการอภิปราย การค�นพบข�อค�นพบใหม�และผลการวิจัยท่ีไม�สอดคล�องกับ
แนวคิดในงานวิจัย จากวงจรของเส�นทางการตัดสินใจซ้ือท้ัง 6 องค7ประกอบ พบว*า  
            ด�านส่ิงเร�า ผู�วิจัยได�ค�นพบข�อค�นพบใหม*ว*า นอกจากการเป�ดรับสิ่งเร�าจากสื่อออนไลน7ต*างๆตาม
แนวคิดเรื่องเส�นทางการตัดสินใจซ้ือในบริบทของสื่อสังคมออนไลน7แล�ว ผู�วิจัยพบว*า สื่อสังคมออนไลน7ของ
บุคคลท่ีมีชื่อเสียง ด่ังเช*น ไอจีของเซเลปหรือดารา นางแบบ เป=นตัวแนะ สิ่งเร�าท่ีกระตุ�นให�ผู�บริโภคนํา
ผลิตภัณฑ7 ตราสินค�า เข�ามาสู*การพิจารณาในเส�นทางการตัดสินใจซ้ือ 
            ประสบการณ'หลังการซ้ือ ผู�วิจัยพบผลการวิจัยท่ีไม*สอดคล�องกับแนวคิดเส�นทางการตัดสินใจ
ซ้ือ ผู�วิจัยค�นพบว*า ผู�บริโภคไม*มีการแนะนําบอกต*อในสื่อออนไลน7 (E- Word of mouth) ตามแนวคิด
ของ David Court และคณะ  
          เส�นทางการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีภักดี ผู�วิจัยพบผลการวิจัยท่ีไม*สอดคล�องกับแนวคิด
เส�นทางการตัดสินใจซ้ือ ผู�วิจัยค�นพบว*า ผู�บริโภคจะกลับไปซ้ือสินค�าและสนับสนุนสินค�านั้นซํ้าๆเป=นวงจร
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ของการซ้ือและสนับสนุนโดยไม*จําเป=นต�องผ*านข้ันตอนการพิจารณา แต*มีข้ันตอนของการประเมิน
ทางเลือกศึกษาข�อมูล รีวิวสินค�าต*างๆ เพ่ือเป=นข�อมูลก*อนการตัดสินใจซ้ือ 
 

ข�อเสนอแนะ 
 
            1.ข�อเสนอแนะสําหรับแบรนด7สินค�า ผู�บริโภคเป�ดรับสิ่งเร�าจากสื่อออนไลน7ของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
เซเลปหรือดารานางแบบ ดังนั้น แบรนด7จึงควรให�ความสําคัญกับการเลือกผู�นําเสนอสินค�า เลือกบุคคลให�
มีความสอดคล�องกับภาพลักษณ7ของแบรนด7และคุณค*าตราสินค�าท่ีผู�บริโภครับรู� 
            2.ข�อเสนอแนะสําหรับแบรนด7สินค�า ผู�บริโภคส*วนใหญ*ซ้ือสินค�าท่ีหน�าร�านออฟไลน7 ดังนั้น แบ
รนด7สินค�าจึงควรให�ความสําคัญกับการการสร�างบรรยากาศภายในร�าน พนักงานมีความรู�ความเข�าใจใน
สินค�า ตลอดจนบริการดูแลเอาใจใส*ลูกค�าด�วยความเป=นมิตร 
            3.ข�อเสนอแนะสําหรับแบรนด7สินค�า แบรนด7สินค�าควรใช�สื่อสังคมออนไลน7เพ่ืออัพเดทข�อมูล
ข*าวสาร รายละเอียดสินค�าของแบรนด7 เป=นช*องทางการรับฟIงความคิดเห็นการติดต*อสื่อสารจากลูกค�า 
และมีปฏิสัมพันธ7ตอบสนองทุกความคิดเห็นของผู�เข�าชมอย*างทันท*วงที 
            4.ข�อเสนอแนะสําหรับผู�ประกอบการรายย*อย ผู�บริโภคเป�ดรับสิ่งเร�าจากสื่อออนไลน7ท่ัวไป 
เว็บไซต7 ไอจี เฟซบุ1ก แอปพลิเคชันจําหน*ายสินค�า เว็บไซต7พันทิป ดังนั้น ผู�ประกอบการจึงควรให�
ความสําคัญกับข�อมูลข*าวสารท่ีต�องสื่อสารกับผู�บริโภค ควรจัดเตรียมเนื้อหาและข�อมูลท่ีผู�บริโภคต�องการ
ให�ถูกต�องและสมบูรณ7 มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให�ทันเหตุการณ7อยู*เสมอ 
            5.ข�อเสนอแนะสําหรับผู�ประกอบการรายย*อย ผู�บริโภคจะประเมินทางเลือกศึกษาข�อมูล จากสื่อ
ออนไลน7และหลังจากนั้นจึงทําการประเมินทางเลือกอีกครั้งจากการเห็นสินค�าจริงท่ีหน�าร�าน ดังนั้น 
ผู�ประกอบการรายย*อย จึงควรให�ความสําคัญกับการสร�างความน*าเชื่อถือของแหล*งข�อมูล เนื้อหาข�อมูล
สามารถอ�างอิงถึงแหล*งท่ีมา มีความถูกต�องชัดเจน และเพจหรือเว็บไซต7มีความเคลื่อนไหว (Active) 
ตลอดเวลา 
            6.ข�อเสนอแนะสําหรับผู�ประกอบการรายย*อย ก*อนซ้ือสินค�าผู�บริโภคจะมีการเช็คร�านค�า ดูยอด
ฟอลโล* ดูรีวิวร�านค�า รีวิวจากลูกค�า รีวิวการรับสินค�า มีดาราหรือคนมีชื่อเสียงซ้ือสินค�า มีประวัติการขาย 
ดังนั้น ผู�ประกอบการรายย*อยจึงควรให�ความสําคัญกับการรักษาคุณภาพในการทําธุรกิจให�อยู*ในเกณฑ7ดี
เสมอ รวมไปถึงมีการจัดการด�านภาพลักษณ7และชื่อเสียงท่ีดี เพราะอิทธิพลของการรีวิวนั้นมีผลโดยตรงกับ
การทําธุรกิจและยังเป=นสิ่งท่ีสะท�อนถึงประสิทธิภาพในการทําธุรกิจด�วย 
            7.ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ควรขยายขอบเขตการศึกษาให�ครอบคลุมถึงกลุ*ม
ตัวอย*างท่ีอยู*ในวัยหรือเจนเนอร7เรชั่นอ่ืนๆ โดยสามารถนําผลการวิจัยท่ีได�มาเปรียบเทียบเส�นทางการ
ตัดสินใจซ้ือสินค�าของผู�บริโภคในวัยหรือเจนเนอร7เรชั่นท่ีแตกต*างกัน 
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            8.ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต เนื่องจากงานวิจัยนี้ได�เลือกสินค�าประเภทสินค�าแฟชั่น
มาศึกษาเท*านั้น ดังนั้น การวิจัยในอนาคตควรเลือกสินค�าประเภทอ่ืนๆมาศึกษา โดยสามารถนํา
ผลการวิจัยท่ีได�มาเปรียบเทียบว*าเส�นทางการตัดสินใจซ้ือสินค�าประเภทต*างๆของผู�บริโภคระหว*างช*องทาง
ออนไลน7และออฟไลน7จะมีความแตกต*างกันหรือไม* อย*างไร 
            9.ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ควรวิจัยโดยใช�การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือแสวงหาปIจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต*อการตัดสินใจซ้ือสินค�าของผู�บริโภคในสินค�าท่ีมีความเก่ียวพันสูง เพ่ือสรุปเป=นความรู�ท่ีค�นพบ
ท่ีอ�างอิงในวงกว�างได� (Generalized) 
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การศึกษาปyจจัยสู�ความสําเร็จ และรูปแบบเครือข�ายการสื่อสารชุมชน 
คนทํางานธุรกิจสร�างสรรคF กรณีศึกษา พ้ืนที่การทํางานร�วมกัน  

ฮับบา ไทยแลนดF สาขาเอกมัยซอย 4 
A Study of Critical Success Factors and Communication Network Pattern for 

Creative Business Community: Case study HUBBA Thailand  
Ekkamai soi 4 Co-Working Space 

ธัญญ�ฐิตา จิตร�ภิรมย�9 
อุษา บ้ิกก้ินส�, Ph.D.10 

บทคัดย�อ 
บทความวิจัยนี้เป=นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ*งศึกษาปIจจัยสู*ความสําเร็จ รูปแบบเครือข*ายการสื่อสาร

ชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7 และแนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพ 
กรณีศึกษา พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 ผลการวิจัยสามารถใช�เป=นแนว
ทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนารูปแบบเครือข*ายการสื่อสาร และพัฒนาการออกแบบพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน
ให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ การแก�ปIญหาในมิติอ่ืนๆ เพ่ือนําไปสู*การบรรลุผลสําเร็จตาม
วิสัยทัศน7 ยกระดับผลประกอบการธุรกิจให�สูงข้ึน อันเป=นประโยชน7ต*อตนเอง ชุมชน สังคม และ ภาพรวม
ของการพัฒนาประเทศไทยสู*เมืองสร�างสรรค7ท่ียั่งยืน 

งานวิจัยนี้ทําการศึกษา 2 วิธีการ คือ การสัมภาษณ7แบบเจาะลึก (In – Depth Interview) กับ
กลุ*มเปzาหมายคนไทย ท้ังเพศหญิงและเพศชายท่ีมีอายุระหว*าง 22-29 ป� จํานวน 16 คน ได�แก* 1) กลุ*ม
คณะผู�ทํางานบริษัท ฮับบา จํากัด จํานวน 5 คน 2) กลุ*มประชาชนท่ีเข�าร*วมเป=นสมาชิกพ้ืนท่ีการทํางาน
ร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 จํานวน 5 คน และ 3) กลุ*มประชาชนท่ีเข�าร*วมกิจกรรม 
One day in HUBBA: HUBBA Ekkamai เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จํานวน 6 คน และ การ
สังเกตการณ7 (Observation) ด�วยการลงพ้ืนท่ีจริงจํานวน 6 ครั้ง 

ผลการศึกษาหลักการดําเนินธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 ช*วงป� พ.ศ. 2555-
พ.ศ.2561 ธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกลุ*มดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital Native) กลุ*มบริษัท (Corporate) และกลุ*ม
พันธมิตร (Partner) เข�าด�วยกันเพ่ือผลักดันกันไปสู*จุดมุ*งหมายจากระดับประเทศสู*ระดับโลก ผู�วิจัยพบ
ปIจจัยสู*ความสําเร็จของธุรกิจ ประกอบด�วย ปIจจัยหลัก 4 ปIจจัย ตามลําดับความสําคัญมากไปน�อย ได�แก* 
1) ปIจจัยด�านเครือข*ายสังคม 2) ปIจจัยด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม 3) ปIจจัยด�านการบริการ 4) 
ปIจจัยด�านตําแหน*งท่ีต้ัง ตามลําดับ และปIจจัยเสริม 4 ปIจจัย ตามลําดับความสําคัญมากไปน�อย ได�แก* 1) 

 
9 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 
10 ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย7 อาจารย7ประจํา คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 
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ปIจจัยด�านความยืดหยุ*น 2) ปIจจัยด�านเอกลักษณ7 3) ปIจจัยด�านความม่ันคงปลอดภัย 4) ปIจจัยด�านความรู�
และความชํานาญของผู�ประกอบการ ตามลําดับ และพบรูปแบบเครือข*ายการสื่อสารท่ีสมบูรณ7 ส*งผลให�
เครือข*ายของชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7แข็งแกร*ง คือ มีกระบวนการการสื่อสารสองทางด�วยการใช�
ภาษาก่ึงทางการ โดยมีรูปแบบเครือข*ายการสื่อสารแบบกระจายอํานาจ ประเภทเครือข*ายการสื่อสารแบบ
ทุกช*องทาง เป=นต�น รูปแบบเครือข*ายการสื่อสารนี้คือจุดเด*นสําคัญของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทย
แลนด7 ท่ีปIจจุบันเป=นจุดศูนย7รวมของธุรกิจผู�ประกอบการมือใหม* (Start-up) ในประเทศไทยได�เป=น
ผลสําเร็จ อีกท้ังพบแนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก
ของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ซ่ึงผู�วิจัยได�เสนอแนะแนวทางการพัฒนาด�วยวิธีการออกแบบภายในเพ่ือ
จําลองบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพตามผลการวิจัยท่ีจะช*วยส*งเสริมการสร�างปฏิสัมพันธ7
ระหว*างกันและความรู�สึกผ*อนคลายระหว*างการทํางานมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน, ปIจจัยสู*ความสําเร็จ, รูปแบบเครือข*ายการสื่อสาร, ชุมชนคนทํางาน
ธุรกิจสร�างสรรค7, แนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพ 
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Abstract 
   This research article is qualitative research, with HUBBA Thailand Ekkamai Soi 4 Co-

Working Space as a study case. The aims of this research are to study the Critical Success 
Factors of HUBBA Thailand Co-Working Space, to study a Communication Network Pattern 
for Creative Business Community of HUBBA Thailand Ekkamai soi 4 Co-Working Space and 
to study the Physical Atmosphere and Surrounding which can Guide Development of 
HUBBA Thailand Ekkamai soi 4 Co-Working Space. The research results may be used as 
guidance for business development, development of communication for Community 
Building, and development for more effective and suitable Co-Working Space. The results 
may also be used to solve any other risen problems, in order to achieve the vision goals 
and to elevate business performance, which is beneficial to the community and the overall 
development of Thailand into a sustainable creative city. 

This research utilized two research methods including In-depth interview and 
Observation. The In-depth interview was conducted on the target group of 16 people with 
the criteria of being a Thai citizen, male and female aged between 22 to 29, which can be 
categorized into three subgroups includes 1) The staff of HUBBA Thailand (5 people), 2) 
The members of HUBBA Thailand Ekkamai Soi 4 Co-Working Space (5 people), and 3) The 
participants of an event One day in HUBBA: HUBBA Ekkamai on 15 September 2018 (6 
people). The observation was conducted on-site in the Co-Working Space 6 times. 

The research suggested that the business principle of HUBBA Thailand Co-Working 
Space (2012 – 2018) is to connect together a Digital Native, Corporate, and Partnership, in 
order to drive each other to achieve in both national and international settings. The results 
indicate that the Critical Success Factors for HUBBA Thailand can be categorized into two 
categories of Main factors and Reinforcing factors. Main factors consist of the Community 
Network, Atmosphere and Surrounding, Services, and Location. The Reinforcement factors 
include Flexibility, Identity, Security, and Expertise of the entrepreneur.  

Through the research, a perfect Communication Network was found which enhance 
the strength of the Creative Business Community network. Reflected in the process of two 
ways communication of semi-formal language in Decentralized Communication Network 
Patterns as all channel interactions, which is the main feature of this Co-Working Space. 
At the moment Co-Working Space successfully become central for Start-up entrepreneurs 
in Thailand. Furthermore, the recommendation for developing the Physical Atmosphere 
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and Surrounding both indoor and outdoor of the Co-Working Space was identified. The 
suggestion for development through interior design on creating the ideal Physical 
Atmosphere and Surrounding which enhance the collaboration between users and to 
create relaxation vibe within the space. 

 
Keywords: Co-Working Space, Critical Success Factors, Communication Network, Creative 
Business Community, Development of Physical Atmosphere and Surrounding Guidelines 
 

ที่มาและความสําคัญ 
โลกแห*งเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย*างรวดเร็วส*งผลให�พฤติกรรมการทํางานของคนเมืองยุคใหม*

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ มีอิสระแห*งการทํางาน (Freedom of Work) มากข้ึนผ*านระบบการทํางาน
ออนไลน7 (Online Working) โดยเฉพาะกลุ*มคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7 (Creative Business) ท่ีจัดอยู*ใน
ข*ายเศรษฐกิจสร�างสรรค7 (Creative Economy) จากข�อมูลเชิงสถิติของผลสํารวจ Global Co-Working 
Survey โดย SocialWorkplaces.co ในป� พ.ศ. 2560 พบการเติบโตของสถานท่ีทํางานท่ียืดหยุ*นท่ัวโลก
ได�เพ่ิมสูงข้ึนถึงร�อยละ 20 ในระยะเวลา 12 เดือน (Big money, 2561) และพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co-
Working Space) เกิดข้ึนท่ัวโลกมากถึง 18,900 แห*ง และมีผู�ใช�บริการมากกว*า 1.27 ล�านคน (Statista, 
2018)  

พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co-Working Space) คือ รูปแบบธุรกิจท่ีได�รับอิทธิพลและต*อยอดมาจาก
แนวคิดเศรษฐกิจแบ*งปIน (Sharing Economy) พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันแห*งแรกของโลกเกิดข้ึนท่ีเมือง
ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร7เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบรด นิวเบิร7ก (Brad Neuberg) เม่ือป� ค.ศ. 
2005 ธุรกิจมีความน*าสนใจในเรื่องของพ้ืนท่ีท่ีตอบโจทย7วิถีชีวิตการทํางานของคนรุ*นใหม*หลากหลายสาขา
อาชีพ โดยมีตําแหน*งท่ีต้ังง*ายต*อการเดินทาง ช*วยลดต�นทุนทางธุรกิจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก อาหาร 
เครื่องด่ืม และพ้ืนท่ีผ*อนคลายจากการทํางานบริการ การเข�าใช�บริการพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันส*งเสริมการ
สร�างแรงบันดาลใจ สร�างสังคม และสร�างโอกาสทางธุรกิจ ส*งผลให�ประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน อีกท้ังมี
บรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ีอยู*ระหว*างความเป=นบ�านและท่ีทํางานอย*างลงตัว (กฤษฎา เหล็กเพ็ชร7, 
2558)  

สําหรับประเทศไทย ปIจจุบันมีพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันประมาณ 108 แห*งในเขตกรุงเทพมหานคร 
และหัวเมืองต*างจังหวัดใหญ*ๆ แสดงให�เห็นถึงจํานวนของกลุ*มผู�ใช�บริการ กระแสนิยมของธุรกิจ และ
เศรษฐกิจสร�างสรรค7ท่ีขยายตัวข้ึน ทว*าจากการเข�าสังเกตการณ7ของ สุภัชชา โฆษิตศรีปIญญา (2558) 
พบว*า พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันหลายแห*งไม*เกิดการสร�างชุมชนอย*างจริงจัง ผู�ใช�บริการมีลักษณะการ
ทํางานแบบปIจเจก ไม*มีปฏิสัมพันธ7หรือการแลกเปลี่ยนระหว*างกัน ทําให�ไม*เกิดประโยชน7ท่ีแตกต*างจาก
การทํางานนอกสถานท่ีในรูปแบบเดิม ด�วยเหตุนี้จึงเป=นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญท่ีทําให�พ้ืนท่ีการทํางาน
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ร*วมกันหลายแห*งในประเทศไทยไม*ประสบความสําเร็จ อย*างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีธุรกิจพ้ืนท่ีการ
ทํางานร*วมกันหลายแห*งท่ีประสบความสําเร็จ ยกตัวอย*างเช*น พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 
แห*งนี้ ท่ีนอกเหนือจากเป=นธุรกิจท่ีได�รับรางวัลหนึ่งในธุรกิจท่ีตีโจทย7แตกป� พ.ศ. 2557 และรางวัล
ความสําเร็จอ่ืนๆมากมายแล�ว ยังเป=นพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันแห*งแรกและประสบความสําเร็จเป=นอันดับ
ต�นๆของประเทศไทย ธุรกิจเกิดข้ึนเม่ือป� พ.ศ. 2555 ในลักษณะพ้ืนท่ีบ�านเด่ียวสีขาว 2 ชั้น (Home 
office) ย*านเอกมัยซอย 4 โดยผู�บุกเบิก นาย ชาล เจริญพันธ7 และ นาย อมฤต เจริญพันธ7 ของบริษัท ฮับ
บา จํากัด ธุรกิจท่ีมีหัวใจสําคัญในการดําเนินงาน คือ การสร�างชุมชน (Community Building) ท่ีเกิดข้ึน
จากการติดต*อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ7ระหว*างผู�ใช�บริการ ซ่ึงฮับบา ไทยแลนด7 จัดกิจกรรมเดือนละ 5-10 
งานเพ่ือดึงดูดให�คนเข�ามาใช�บริการอย*างต*อเนื่อง ผลักดันให�รวมกลุ*มจนเกิดเป=นชุมชนระหว*างกลุ*มดิจิทัล
โดยกําเนิด (Digital Natives) โดยเฉพาะกลุ*มผู�ประกอบการรายใหม* (Start-up) กับกลุ*มบริษัทรายใหญ* 
(Corporate) และกลุ*มพันธมิตรรายใหญ* (Partner)  ในประเทศไทยได�เป=นผลสําเร็จ (จิรวัฒน7 คงแก�ว, 
2556) ปIจจุบันป� พ.ศ. 2561 ฮับบา ไทยแลนด7 มีสาขาเพ่ิม 3 สาขา ได�แก* Discovery HUBBA สาขา
ศูนย7การค�าสยามดิสคัฟเวอรี่  (Siam Discovery) HUBBA-TO สาขาศูนย7การค�า Habito Mall และ 
HUBBA Silom สาขาศูนย7การค�าสีลมคอมเพล็กซ7 (Silom Complex)  

ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปIจจัยสู*ความสําเร็จ ศึกษารูปแบบเครือข*ายการสื่อสาร
ชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7 และศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทาง
กายภาพ กรณีศึกษา พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 นี้ เพ่ือให�ได�ผล
การศึกษาท่ีสามารถใช�เป=นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนารูปแบบเครือข*ายการสื่อสาร และพัฒนาการ
ออกแบบพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ การแก�ปIญหาในมิติอ่ืนๆ 
เพ่ือนําไปสู*การบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน7 ยกระดับผลประกอบการธุรกิจให�สูงข้ึน อันเป=นประโยชน7ต*อ
ตนเอง ชุมชน สังคม และ ภาพรวมการพัฒนาประเทศไทยสู*เมืองสร�างสรรค7ท่ียั่งยืน 

 

วัตถุประสงคFของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปIจจัยสู*ความสําเร็จของธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบเครือข*ายการสื่อสารชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7ในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน  
ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน  
ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยทําการศึกษา 2 วิธีการ คือ การสัมภาษณ7แบบเจาะลึก (In – Depth 

Interview) กับกลุ*มเปzาหมายคนไทย ท้ังเพศหญิงและเพศชายท่ีมีอายุระหว*าง 22-29 ป� จํานวน 16 คน 
แบ*งออกเป=น 3 กลุ*ม ได�แก* 1) กลุ*มคณะผู�ทํางานบริษัท ฮับบา จํากัด จํานวน 5 คน 2) กลุ*มประชาชนท่ี
เข�าร*วมเป=นสมาชิกพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 จํานวน 5 คน และ 3) 
กลุ*มประชาชนท่ีเข�าร*วมกิจกรรม One day in HUBBA: HUBBA Ekkamai ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 จํานวน 6 คน และ การสังเกตการณ7 (Observation) ด�วยการลงพ้ืนท่ีจริงจํานวน 6 ครั้ง ช*วงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561    

การนําเสนอข�อมูลในการวิจัยใช�การเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยนําข�อมูล
ท้ังหมดท่ีได�จากการวิเคราะห7และตีความนํามาเขียนเป=นรายงานสรุปผลการวิจัยประกอบกับใช�แนวคิด
และทฤษฎีท่ีศึกษามาสนับสนุนการวิเคราะห7ผลการศึกษาและบรรยายตามลําดับของวัตถุประสงค7การวิจัย 

ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ปyจจัยสู�ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน ฮับบา ไทยแลนดF  

ผลการศึกษาหลักการดําเนินธุรกิจป� พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561 สู*ปIจจัยสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการ
ทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สามารถแบ*งลําดับเหตุการณ7ออกเป=น 3 ช*วง ดังนี้ 

1.1) ธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน ฮับบา ไทยแลนดF ช�วงป{ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 
ป� พ.ศ. 2555 ธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 แห*งแรกของประเทศไทยเริ่มต�นข้ึน

จากวัตถุประสงค7ท่ีต�องการสร�างชุมชนเพ่ือช*วยเหลือกลุ*มผู�ประกอบการมือใหม*ในประเทศไทย และความ
ต�องการสร�างธุรกิจท่ีดีบางอย*างท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยรูปแบบของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน
สาขาเอกมัยซอย 4  นี้ มีลักษณะพ้ืนท่ีเป=นบ�านเด่ียวสีขาว 2 ชั้น (Home office) ท่ีเกิดข้ึนจากการ
วิเคราะห7การตลาดเชิงธุรกิจ วิเคราะห7รูปแบบการใช�ชีวิต (Lifestyle) ของกลุ*มเปzาหมาย ประกอบกับ
ความต�องการพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป=นบ�านท่ีมีสวนสําหรับผ*อนคลาย มีความเรียบง*าย และช*วยลดต�นทุน
ค*าใช�จ*ายให�กับกลุ*มผู�ประกอบการมือใหม*ในชุมชนเมือง ในระยะแรกด�วยความมุ*งม่ันต้ังใจว*าธุรกิจจะมี
ชื่อเสียงและประสบความสําเร็จ เนื่องจากได�นําแนวคิดท่ีประสบความสําเร็จในต*างประเทศเข�ามาใช�ใน
ประเทศไทย แต*ความเป=นจริงนั้นลําบากมาก เพราะได�พบกับอุปสรรคใหญ*ท่ีคนในสังคมไทยไม*เข�าใจกับ
ธุรกิจรูปแบบใหม*นี้ ฮับบา จึงพยายามท่ีจะสื่อสารกับกลุ*มเปzาหมาย คือ ชาวดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital 
native) หรือ กลุ*มผู�ท่ีเข�าใจคุณค*าของเทคโนโลยีดิจิทัลและมองหาโอกาสท่ีจะนําเทคโนโลยีนี้ไปใช�
ประโยชน7  โดยแบ*งออกเป=น 4 กลุ*มหลักๆ ได�แก*  กลุ*มผู�ประกอบการมือใหม*  (Start-up) กลุ*ม
ผู�ประกอบการอิสระ (Freelancer) กลุ*มพนักงานไร�ออฟฟ�ศ (Digital Nomad) และ กลุ*มผู�ประกอบการ
ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ท้ังคนไทยและคนต*างชาติ ด�วยวิธีการสร�างความเข�าใจ (Learning) สร�างการรับรู� 
(Awareness) เก่ียวกับพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co-Working Space) ผ*านการทําการตลาดทางออนไลน7 
(Online marketing) และ การทําการตลาดเชิงรุกอย*างการจัดกิจกรรม (Event) ต*างๆ เป=นประจําทุก
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เดือน เดือนละ 5-10 งาน ตลอดระยะเวลาช*วงป� พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 เพ่ือทําให�เป=นท่ีรู�จัก ให�เกิดการ
รวมตัวกันเป=นกลุ*มก�อนเพ่ือแชร7กัน ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมเหล*านั้นมีท้ังเพ่ือความรู� เพ่ือความสนุก และ
เพ่ือสร�างความสัมพันธ7ท่ีดีต*อกัน จนกระท่ัง ฮับบา ไทยแลนด7 มีความสัมพันธ7 (Connection) มีเครือข*าย 
(Network) มีชุมชน (Community) ท่ีทุกคนมานั่งคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน และเม่ือความสนิทสนมเกิดข้ึน 
โอกาสทางธุรกิจหรือการร*วมมือกันทางธุรกิจจึงเกิดข้ึน 

1.2) ธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน ฮับบา ไทยแลนดF ช�วงป{ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
ธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันกลายเป=นท่ีรู�จัก เป=นกระแสนิยม และเติบโตอย*างต*อเนื่องในประเทศ

ไทย เนื่องจากคนรุ*นใหม*ในสังคมเข�าใจและยอมรับการทํางานรูปแบบใหม*นี้มากข้ึน สังเกตได�จากจํานวน
ของกลุ*มผู�ใช�บริการ จํานวนการเติบโตของธุรกิจ และเศรษฐกิจสร�างสรรค7ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน ในป� พ.ศ. 
2559 ฮับบา เริ่มจัดกิจกรรมระดับประเทศ อย*างกิจกรรม “HUBBA Stadium” ซ่ึงเป=นกิจกรรม 3 วัน 2 
คืน จัดข้ึนป�ละหลายครั้งเสมือนเป=นสนามทดลองให�กับกลุ*มผู�ประกอบการมือใหม* (Start-up) ในประเทศ
ไทยมาเรียนรู� จัดหาทีมเพ่ือพิสูจน7แนวความคิดของตนเอง และพบปะกับผู�อ่ืนท่ีมีชื่อเสียงในวงการของ
ประเทศไทย กิจกรรมนี้เป=นการร*วมมือทํางานกันกับกลุ*มบริษัทรายใหญ* (Corporate) เนื่องด�วยในปIจจุบัน
กลุ*มบริษัทรายใหญ*มีความต�องการท่ีจะปรับตัว เปลี่ยนแปลงองค7กรให�เข�าสู*ยุคดิจิทัลมากยิ่งข้ึน ด�วยเหตุนี้ 
ฮับบา จึงพยายามปรับรูปแบบธุรกิจของตนเองให�เป=นมากกว*าพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co-Working 
Space) แต*ให�เป=นเสมือนตัวกลางท่ีเชื่อมต*อระหว*างกลุ*มผู�ประกอบการมือใหม* (Start-up) กลุ*มบริษัทราย
ใหญ* (Corporate) และ กลุ*มพันธมิตรรายใหญ* (Partner) เข�าด�วยกัน เพ่ือผลักดันให�เติบโตไปข�างหน�าจาก
ระดับประเทศสู*ระดับโลก มากไปกว*านั้น ฮับบา ได�จัดกิจกรรมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
(South East Asia) อย*างกิจกรรม “Techsauce Global Summit” ข้ึนป�ละครั้ง เพ่ือค�นหาแนวความคิด
ในการดําเนินธุรกิจใหม*ๆ กล*าวได�ว*าบริษัทรายใหญ* คือ ผู�เล*นคนสําคัญของฮับบา ท่ีจะช*วยเรื่องเศรษฐกิจ
ไทย สังคม และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เป=นลักษณะการเติบโตแบบเป=นกลุ*ม การเชื่อมต*อเพ่ือผลักดันกัน
ไปสู*จุดมุ*งหมาย อย*างไรก็ตาม ฮับบา ยังอยู*ในช*วงผลักดันธุรกิจของตนเองสู*ระดับโลก  

ในป� พ.ศ.2561 ฮับบา ไทยแลนด7 คือ จุดศูนย7รวมของธุรกิจผู�ประกอบการมือใหม* (Start-up) ของ
ประเทศไทยได�เป=นผลสําเร็จ และเป=นธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันอันดับต�นๆ ในประเทศไทยท่ีประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึง ฮับบา ไทยแลนด7 มีแผนขยายสาขาต*อเนื่องท้ังภายในประเทศและต*างประเทศภายใต�
จุดยืน แนวความคิด (Concept) กลุ*มเปzาหมาย (Target) จุดมุ*งหมาย (Goal) ของตนเองท่ีชัดเจน และ
การให�ความสําคัญกับการสร�างชุมชน (Community)  
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ภาพท่ี 1.1: แบบจําลองหลักการดําเนินธุรกิจฮับบา ไทยแลนด7 ป� พ.ศ.2555 -พ.ศ.2561 

1.1) ปyจจัยสู�ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน ฮับบา ไทยแลนดF  
จากการสัมภาษณ7กลุ*มคณะผู�ทํางานบริษัท ฮับบา จํากัด จํานวน 5 คน พบปIจจัยสู*ความสําเร็จของ

ธุรกิจโดยอ�างอิงข�อมูลในการต้ังคําถามการสัมภาษณ7จากงานสัมมนาการตลาดเจาะลึกพ้ืนท่ีการทํางาน
ร*วมกันของผู�ประกอบการกว*า 20 แห*งในประเทศไทยเก่ียวกับปIจจัยท่ีทําให�พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน
ประสบความสําเร็จ (วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล, 2559) อันประกอบด�วย ปIจจัยหลัก 4 ปIจจัย 
และ ปIจจัยเสริม 4 ปIจจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.3.1) ปyจจัยหลักสู�ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน ฮับบา ไทยแลนดF มีท้ังหมด 4 ปIจจัย 
จัดลําดับตามความสําคัญมากไปน�อย ได�แก* 1) ปIจจัยด�านเครือข*ายสังคม 2) ปIจจัยด�านบรรยากาศและ
สภาพแวดล�อม 3) ปIจจัยด�านการบริการ 4) ปIจจัยด�านตําแหน*งท่ีตั้ง ตามลําดับ  

ปIจจัยหลักสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 อันดับหนึ่ง คือ ปIจจัยด�าน
เครือข*ายสังคม ชุมชน คือ หัวใจสําคัญของผู�ประกอบการมือใหม* (Start-up) หลายๆคนท่ีประสบ
ความสําเร็จ การท่ีเราได�มาอยู*ในชุมชนของผู�ประกอบการมือใหม*ด�วยกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน 
ช*วยเหลือซ่ึงกันและกันนั้นช*วยผลักดันให�เติบโตไปด�วยกันได� สําหรับ ฮับบา มีเครือข*ายสังคมท่ีแข็งแกร*ง 
ส*วนหนึ่งมาจากการพยายามท่ีจะสร�างสัมพันธ7 (Connection) มาต้ังแต*เริ่มต�นธุรกิจ สัมพันธภาพของ
เครือข*ายสังคมท่ีทุกคนสามารถพูดคุยกัน ช*วยเหลือกันอย*างเป=นกันเอง และเป�ดโอกาสให�ได�ทําความรู�จัก
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กับคนใหม*ๆอยู*ตลอดเวลาจากการจัดกิจกรรมต*างๆอย*างสมํ่าเสมอ ทําให�เกิดการแลกเปลี่ยนและ
หมุนเวียนของผู�คน นอกจากความสัมพันธ7ท่ีฮับบาพยายามสร�างข้ึนกับบุคคลภายนอก (Outsider) ฮับบา 
ยังให�ความสําคัญกับเครือข*ายสังคมภายใน (Insider) องค7กรของตนเอง จากทีมงานคนรุ*นใหม*ท่ีทํางาน
ร*วมกันอย*าง “Championship Team” ดังนั้นจะเห็นได�ว*า ฮับบา ให�ความสําคัญกับ “คน” มาต้ังแต*
เริ่มต�น เพราะ ฮับบา อาจไม*ประสบความสําเร็จหากขาดกลุ*มคนท่ีอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมไป
ด�วยกัน หรือการขาดแรงสนับสนุนจากบริษัทรายใหญ* (Corporate) หรือพันธมิตรรายใหญ* (Partner) ซ่ึง
จากการเก็บข�อมูลด�วยการสัมภาษณ7กลุ*มประชาชนท่ีเข�าร*วมเป=นสมาชิกพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา 
ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 จํานวน 5 คน พบความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันกับข�อมูลเครือข*ายสังคม
ข�างต�น คือ ฮับบา ไทยแลนด7 มีเครือข*ายสังคมท่ีเป�ดโอกาสในการสร�างสังคมใหม*ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณ7กับคนท่ีมีความชอบคล�ายๆกัน และได�พัฒนาความคิด ส*งเสริมการเกิดความคิด
สร�างสรรค7ร*วมกัน เป=นต�น 

ปIจจัยหลักสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 อันดับสอง คือ ปIจจัยด�าน
บรรยากาศและสภาพแวดล�อม โดยฮับบาท้ัง 4 สาขามีการออกแบบบรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ี
แตกต*างกัน แต*ทุกๆสาขาจะสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศแบบ “ฮับบา” คือ บรรยากาศท่ีเป=นกันเองกับ
สมาชิก (Member) ยกตัวอย*างเช*น บรรยากาศและสภาพแวดล�อมของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทย
แลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 มีจุดเด*น คือ “บ�าน (Home office)” อันเป=นบรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ี
แตกต*างและหาได�ยากในการทํางานเขตชุมชนเมือง บรรยากาศของบ�านท่ีเรียบง*ายท่ีช*วยส*งเสริมให�คน
พูดคุยกัน ทําความรู�จักกัน ส*งเสริมให�เกิดบรรยากาศทางความรู�สึกท่ีเป�ดกว�าง อบอุ*น และพร�อมท่ีจะ
ช*วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจากการเก็บข�อมูลด�วยการสัมภาษณ7กลุ*มประชาชนท่ีเข�าร*วมเป=นสมาชิกพ้ืนท่ี
การทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 จํานวน 5 คนพบความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันกับ
ข�อมูลบรรยากาศและสภาพแวดล�อมข�างต�น คือ ฮับบา ไทยแลนด7 มีบรรยากาศท่ีเรียบง*ายและเป=นมิตร 
โดยจากการทดลองทํางานในพ้ืนท่ีผู�ใช�บริการให�ความเห็นว*าบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในพ้ืนท่ีแห*งนี้มี
ส*วนช*วยในเรื่องความคิดสร�างสรรค7ในการทํางานได�จริง  

ปIจจัยหลักสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 ฮับบา อันดับสาม คือ ปIจจัย
ด�านการบริการ สมาชิกจะได�รับความสะดวกสบายในการทํางานจากการท่ีมีอุปกรณ7สํานักงานต*างๆให�เช*า
ยืม หรือการบริการให�คําปรึกษาจากคณะผู�ทํางานภายในพ้ืนท่ี ฮับบา ศึกษาในทุกๆรายละเอียดต้ังแต*การ
เลือกโต1ะ เก�าอ้ี ท่ีจะเป=นผลดีต*อคณะผู�ทํางานและสมาชิกเพ่ือให�การบริการออกมาดีท่ีสุด  

ปIจจัยหลักสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 ฮับบา อันดับสี่ คือ ปIจจัย
ด�านตําแหน*งท่ีต้ัง นอกเหนือจากการวิเคราะห7การตลาดเก่ียวกับรูปแบบการใช�ชีวิตของกลุ*มเปzาหมายแล�ว 
ฮับบา เลือกท่ีจะเป�ดสาขาโดยคํานึงถึงตําแหน*งท่ีต้ังท่ีสามารถเดินทางเข�าถึงได�สะดวกโดยรถยนต7 รถ
มอเตอร7ไซต7 หรือรถไฟฟzาบีทีเอส (BTS)  
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1.3.2) ปyจจัยเสริมสู�ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน ฮับบา ไทยแลนดF มีท้ังหมด 4 
ปIจจัย จัดลําดับตามความสําคัญมากไปน�อย ได�แก* 1) ปIจจัยด�านความยืดหยุ*น 2) ปIจจัยด�านเอกลักษณ7 3) 
ปIจจัยด�านความม่ันคงปลอดภัย 4) ปIจจัยด�านความรู�และความชํานาญของผู�ประกอบการ ตามลําดับ 

ปIจจัยเสริมสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 อันดับหนึ่ง คือ ปIจจัยด�าน
ความยืดหยุ*น ได�แก* การอนุญาตให�นําสัตว7เลี้ยงเข�ามาเลี้ยง และ การอนุญาตให�สามารถเข�าออกได�ตาม
ความต�องการของผู�ใช�บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ปIจจัยเสริมสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 อันดับสอง คือ ปIจจัยด�าน
เอกลักษณ7 โดยเอกลักษณ7ของฮับบา คือ การเชื่อมต*อ (Connection) การส*งเสริมให�ทุกคนเชื่อมต*อกัน 
พูดคุยกันด�วยความเป=นมิตร อย*างไรก็ตาม เอกลักษณ7ทางกายภาพของพ้ืนท่ีนั้น ฮับบา ให�ความเห็นว*ายัง
ไม*ชัดเจนอย*างเป=นรูปธรรม เนื่องด�วยก*อนหน�านี้ฮับบา ให�ความสําคัญกับ “คน” และ “ความรู�สึก” มาโดย
ตลอด ฮับบา จึงมีการวางแผนท่ีจะพัฒนาเอกลักษณ7ทางกายภาพให�ดีและชัดเจนยิ่งข้ึนในอนาคต 

ปIจจัยเสริมสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 ฮับบา อันดับสาม คือ ปIจจัย
ด�านความม่ันคงปลอดภัย ฮับบา ให�สําคัญกับความปลอดภัยของ “ตัวสมาชิก” และ “ทรัพย7สินของ
สมาชิก” โดยการติดต้ังกล�องวงจรป�ด การสแกนลายนิ้วมือเพ่ือเข�าใช�บริการ หรือมาตรฐานความปลอดภัย
ในการใช�อุปกรณ7ต*างๆในพ้ืนท่ี    

ปIจจัยเสริมสู*ความสําเร็จของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 ฮับบา อันดับสี่ คือ ปIจจัย
ด�านความรู�และความชํานาญของผู�ประกอบการ หากผู�ประกอบการไม*มีวิสัยทัศน7 ไม*มีความรู� ไม*มี
ทรัพยากร ความชํานาญในธุรกิจท่ีตนเองดําเนินอยู* ไม*มีเครือข*ายท่ีจะสามารถนําพากลุ*มเปzาหมายให�ไปสู*
จุดมุ*งหมาย ย*อมไม*สามารถทําให�ธุรกิจประสบความสําเร็จได�ในระยะยาวและยั่งยืน 

ดังนั้นสามารถสรุปได�ว*าปIจจัยสู*ความสําเร็จของธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 
ประกอบด�วย ปIจจัยหลัก 4 ปIจจัย ตามความสําคัญมากไปน�อย ได�แก* 1) ปIจจัยด�านเครือข*ายสังคม 2) 
ปIจจัยด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม 3) ปIจจัยด�านการบริการ 4) ปIจจัยด�านตําแหน*งท่ีต้ัง ตามลําดับ 
และปIจจัยเสริม 4 ปIจจัย ตามความสําคัญมากไปน�อย ได�แก* 1) ปIจจัยด�านความยืดหยุ*น 2) ปIจจัยด�าน
เอกลักษณ7 3) ปIจจัยด�านความม่ันคงปลอดภัย 4) ปIจจัยด�านความรู�และความชํานาญของผู�ประกอบการ 
ตามลําดับ โดยทุกๆปIจจัยจําเป=นต�องทํางานควบคู*กันไป หากขาดปIจจัยใดปIจจัยหนึ่งอาจทําให�เกิดความ
ยากในการท่ีจะประสบความสําเร็จในยุคท่ีธุรกิจมีการแข*งขันสูงในปIจจุบัน 
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ตอนท่ี 2 รูปแบบเครือข�ายการส่ือสารชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรคFในพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน ฮับ
บา  ไทยแลนดF สาขาเอกมัยซอย 4 

ผลการศึกษารูปแบบเครือข*ายการสื่อสารชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7ในพ้ืนท่ีการทํางาน
ร*วมกัน ฮับบา  ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 แบ*งออกเป=น 5 หัวข�อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1) ลักษณะการเข�าใช�บริการ 
จากการสังเกตการณ7ลักษณะการเข�าใช�บริการพ้ืนท่ีของสมาชิกภายในฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอก

มัยซอย 4 ในช*วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ป� พ.ศ. 2561 พบว*ามีสมาชิกรวมท้ังหมด 17 คน แบ*งเป=นคน
ไทย จํานวน 11 คน และคนต*างชาติ จํานวน 7 คน โดยมีลักษณะการทํางานแบบกลุ*มขนาดเล็กท่ีมีสมาชิก
กลุ*มรวม 4 คน มีความสัมพันธ7กันแบบเพ่ือนร*วมงาน จํานวน 3 กลุ*ม การทํางานแบบคู* จํานวน 1 คู* และ
การทํางานคนเดียว จํานวน 3 คน ซ่ึงสมาชิกนิยมเข�าใช�บริการพ้ืนท่ีในวันธรรมดาจันทร7-ศุกร7 ตามเวลา
เป�ด-ป�ดของสถานท่ี คือ เวลา 9:00-18:00 น. และหยุดในวันหยุดเสาร7- อาทิตย7 จากการสัมภาษณ7กลุ*ม
ประชาชนท่ีเข�าร*วมเป=นสมาชิกพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 จํานวน 5 
คน พบว*าเหตุผลท่ีผู�ใช�บริการเลือกใช�บริการพ้ืนท่ี ได�แก* ความต�องการพ้ืนท่ีในการทํางาน ความชื่นชอบใน
เครือข*ายสังคม ความชื่นชอบในบรรยากาศและสภาพแวดล�อม ความชื่นชอบในการบริการ ตําแหน*งท่ีต้ัง 
และ ความยืดหยุ*น ตามลําดับ 

2.2) รูปแบบเครือข�ายการส่ือสาร 
จากการสัมภาษณ7เพ่ือเก็บข�อมูลพบว*าสมาชิกชองพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขา

เอกมัยซอย 4 เชื่อมต*อและสื่อสารกับบุคคลอ่ืนด�วยกระบวนการการสื่อสารสองทาง (Two-way 
communication) ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ค รื อ ข* า ย ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ บ ก ร ะ จ า ย อํ า น าจ  ( Decentralized 
communication) ประเภทเครือข*ายการสื่อสารแบบทุกช*องทาง (All Channel) ซ่ึงสมาชิกภายในพ้ืนท่ีมี
ท้ังคนไทยและคนต*างชาติ  โดยการติดต*อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆนอกกลุ*มมักติดต*อสื่อสารกันในงาน
กิจกรรมต*างๆ ช*วงเวลาพักกลางวัน หรือช*วงเวลาว*างๆจากการทํางาน ในช*องทางพบปะกันแบบต*อหน�า 
(Face-to-Face Meeting) ด�วยการใช�ภาษาก่ึงทางการ 
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ภาพท่ี 1.2: แบบจําลองรูปแบบเครือข*ายการสื่อสารของสมาชิกภายในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับ

บา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 ช*วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ป� พ.ศ. 2561 
 
2.3) ประเด็นท่ีติดต�อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนในเครือข�าย 
สําหรับประเด็นท่ีติดต*อสื่อสารระหว*างสมาชิกในเครือข*าย ส*วนใหญ*เป=นการพูดคุย แลกเปลี่ยน

ประสบการณ7 ความคิดระหว*างกันในประเด็นท่ัวๆไป เพ่ือทําความรู�จักกัน โดยเกิดจากการเรียนรู� การเป�ด
โอกาสให�คนได�กล*าวถึงสิ่งท่ีเป=นความรู�สึกของตนเอง ความคิด การแสดงออกถึงพฤติกรรม เพ่ือสร�าง
ความสัมพันธ7อันดีระหว*างกัน 

 
ภาพท่ี 1.3: แบบจําลองกระบวนการการสื่อสารของสมาชิกภายในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา 

ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 
 

2.4) ประโยชนFของการติดต�อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนในเครือข�าย 
จากการสัมภาษณ7เพ่ือเก็บข�อมูลสามารถสรุปประโยชน7ของการติดต*อสื่อสารกับสมาชิกในเครือข*าย

ว*าได�แก* การประสานงานร*วมกัน การมีสังคมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� แลกเปลี่ยนเรื่องราวท่ีมีคุณค*าทาง
จิตใจกับคนอ่ืน ได�ระดมทรัพยากร สร�างสรรค7และพัฒนาความรู�ใหม*ๆ ผลักดันประเด็นใหม*ๆ ร*วมกัน เป=น
ต�น 
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2.5) ความไว�วางใจต�อชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรคFในเครือข�าย  
ความไว�ใจต*อชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7ในเครือข*ายอยู*ในระดับสูง เนื่องจากการมีระบบ

รักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีท่ีเข�มงวด ยกตัวอย*างเช*น กล�องวงจรป�ด การสแกนลายนิ้วมือ และ ความ
ปลอดภัยในการใช�อุปกรณ7ต*างๆในพ้ืนท่ี อีกท้ังสมาชิกมีความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน อันเกิดจากการ
ติดต*อสื่อสารกันเป=นประจํา มีความสนิทสนมกัน และไม*มีนิสัยลักขโมยของของผู�อ่ืน เป=นต�น 

จากข�อมูลข�างต�นสามารถสรุปได�ว*ารูปแบบเครือข*ายการสื่อสารชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7ใน
พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา  ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 ท่ีเป=นอยู*นี้ ส*งผลให�มีเครือข*ายสังคมท่ี
แข็งแกร*ง เพราะทุกคนมีส*วนช*วยในกันส*งเสริม ผลักดัน และร*วมมือซ่ึงกันและกัน อันเป=นความแตกต*างท่ี
เห็นได�ชัดกับการทํางานในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co-Working Space) แห*งอ่ืน หรือ การทํางานใน
พ้ืนท่ีอิสระ (Third place) แห*งอ่ืน อีกท้ัง ฮับบา ไทยแลนด7 มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกภายในอยู*
เป=นระยะ และมีการจัดกิจกรรมอย*างต*อเนื่องท้ังในระดับประเทศและระดับโลกเพ่ือให�สมาชิกได�ทําความ
รู�จักกับบุคคลภายนอก ดังนั้น เครือข*ายการสื่อสารในภาพรวมท้ังหมดของฮับบา ไทยแลนด7นั้นขยายใน
ลักษณะวงกว�างและยังคงเติบโตอย*างต*อเนื่อง  

 
ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพในพ้ืนท่ีการทํางานร�วมกัน 
ฮับบา ไทยแลนดF สาขาเอกมัยซอย 4 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพในพ้ืนท่ีการทํางาน
ร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 ผู�วิจัยได�ทําการสัมภาษณ7 สังเกตการณ7 วิเคราะห7 และ
ปรึกษากับผู�มีส*วนได�ส*วนเสีย (Stakeholders) ยกตัวอย*างเช*น นาย อมฤต เจริญพันธ7 ตําแหน*ง ประธาน
เจ�าหน�าท่ีบริหารและผู�ร*วมก*อต้ังธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน บริษัท ฮับบา จํากัด และ นาย ธนวัฒน7 
วรรณวโรทร ตําแหน*ง Community Evangelist บริษัท ฮับบา จํากัด ผู�ดูแลประจําสาขาเอกมัยซอย 4 
โดยตรง เพ่ือเก็บข�อมูล สรุป และนําเสนอแก*ผู�มีส*วนเก่ียวข�องในด�านการออกแบบและดูแลสถานท่ีของ
บริษัท ฮับบา จํากัด ประกอบกับการแบบสร�างจําลองมุมมองภาพสามมิติ (3D Perspective) ข้ึนมา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

3.1) แนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพภายใน 
จากการสัมภาษณ7กลุ*มผู�ใช�บริการและการสังเกตการณ7เพ่ือเก็บข�อมูลในงานวิจัยครั้งนี้พบข�อมูล

ความคิดเห็นเก่ียวกับความต�องการให�พัฒนาพ้ืน ผนัง เพดาน และสีบริเวณพ้ืนท่ีทํางานส*วนกลาง (Hot 
Desk) ของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 ว*าควรพัฒนาพ้ืนท่ีใหม*ให�มี
ลักษณะสบายตาและโปร*งสบายมากข้ึน เพราะบรรยากาศภายในค*อนข�างคับแคบด�วยข�อจํากัดของพ้ืนท่ี 
ดูเป=นทางการ ขาดความสนุก ขาดบรรยากาศท่ีส*งเสริมให�คนพูดคุยกัน ซ่ึงไม*เป=นไปตามวัตถุประสงค7ของ
พ้ืนท่ี อีกท้ังควรพัฒนาโต1ะและเก�าอ้ีให�นั่งสบายมากข้ึน เพราะ โต1ะและเก�าอ้ีท่ีมีอยู*ในปIจจุบันสร�างความ
ไม*สบายต*อร*างกาย ต*อบุคลิกภาพ ต*อการทํางานเป=นระยะเวลานาน และ ไม*มีตัวเลือกลักษณะของท่ีนั่ง 
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อีกท้ังควรเพ่ิมสื่ออุปกรณ7ภายในพ้ืนท่ี เช*น กระดานไวท7บอร7ด (White Board) ท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได�เพ่ือ
ใช�เขียนเวลามีการประชุมต*างๆในแก*สมาชิก ซ่ึงความคิดเห็นโดยรวมเป=นการพัฒนาบรรยากาศและ
สภาพแวดล�อมให�ดีข้ึน ส*งเสริมการสร�างปฏิสัมพันธ7ระหว*างกัน สร�างความรู�สึกผ*อนคลายระหว*างการ
ทํางาน และพบความต�องการให�จัดสรรพ้ืนท่ีใหม*ให�มีบริเวณสําหรับการพักผ*อน (Bean Bag) เพ่ิมเติม    
เพ่ือใช�ในการพูดคุย หรือ พักผ*อนร*วมกันท่ีชัดเจน  

 

 

 
ภาพท่ี 1.4: แบบจําลองมุมมองภาพสามมิติพ้ืนท่ีทํางานส*วนกลาง (Hot Desk) และมุมพักผ*อน 

(Bean Bag) ภายในหลังการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพ 
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3.2) แนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพภายนอก 
จากการสัมภาษณ7กลุ*มผู�ใช�บริการและการสังเกตการณ7เพ่ือเก็บข�อมูลในงานวิจัยครั้งนี้พบข�อมูล

ความคิดเห็นเก่ียวกับความต�องการให�พัฒนาพ้ืนท่ีภายนอกบริเวณพ้ืนท่ีรับประทานอาหารและพ้ืนท่ีทํางาน
และมุมพักผ*อนในสวนของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 ว*าควรจัดสรร
พ้ืนท่ีใหม*และขยายพ้ืนท่ีให�เพียงพอมากข้ึน โดยรวมเป=นการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมท่ีทรุด
โทรมให�มีความสวยงาม เหมาะสมกับการนั่งรับประทานอาหาร นั่งทํางาน หรือพักผ*อน แต*ยังคงเอกลักษณ7
ของบ�านและความร*มรื่นของธรรมชาติไว�ซ่ึงถือเป=นจุดเด*นของพ้ืนท่ีแห*งนี้ไว�  

 

 

 
ภาพท่ี 1.5: แบบจําลองมุมมองภาพสามมิติพ้ืนท่ีรับประทานอาหาร และ พ้ืนท่ีทํางานและมุม

พักผ*อนในสวนภายนอกหลังการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพ 
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อภิปรายผล  
พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co –Working Space) เป=นพ้ืนท่ีท่ีสามารถตอบโจทย7ความต�องการของ

เหล*าคนทํางานสร�างสรรค7ยุคใหม*ได�อย*างดี เพราะสถานท่ีแห*งนี้รวมตัวคนท่ีมีความคิดความอ*าน หรือ ผู�ใช�
ความรู�ในการทํางานท่ีมีความต�องการอยากพบปะผู�คน มีความคิดใหม*ๆ มีแรงจูงใจบางอย*างท่ีคล�ายคลึง
กันมารวมตัวเพ่ือสร�างชุมชน (Community Building) (อมฤต เจริญพันธ7, 2561) โดยการสร�างชุมชน คือ 
หัวใจสําคัญท่ีเชื่อมโยงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน (Bruno Moriset, 2013) และ เป=นแรงกระตุ�นสําคัญใน
การทํางาน (สุภัชชา โฆษิตศรีปIญญา, 2558) พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันจึงเป=นสถานท่ีท่ีมากกว*าการ
แลกเปลี่ยนหรือการแบ*งปIนทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจแบ*งปIน (Sharing Economy) แต*เป=นสถานท่ี
ของการรวมตัวเหล*าปราชญ7 ผู�มีความรู� ความสามารถหลากหลายอาชีพในลักษณะเครือข*าย (Irene 
León, 2013) ปIจจุบันป� พ.ศ. 2561 ธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันในประเทศไทยเติบโตอย*างต*อเนื่อง อัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสร�างสรรค7 (Creative Economy) ท่ีมีส*วนในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย การผสมผสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข�าด�วยกัน ประกับกระแส
ความนิยม และโลกแห*งเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงส*งผลให�รูปแบบวิถีชีวิตคนรุ*นใหม*ในชุมชนเมืองมีความ
ต�องการใช�ชีวิตอย*างสมดุลอย*างใจคิด มีอิสระแห*งการทํางานมากข้ึน และเทคโนโลยีการติดต*อสื่อสารผ*าน
ระบบออนไลน7 ช*วยลดระยะทาง ประหยัดเวลา สร�างความง*ายในการติดต*อสื่อสาร ผู�คนท่ัวโลกจึงนิยม
ทํางานในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน เพราะทําให�เกิดความสุข เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเพ่ิมเวลา
ให�กับชีวิตคนทํางาน (TheMatter, 2018) เบ้ืองหลังของผู�ประกอบการมือใหม* (Start-up) หลายๆคนท่ี
ประสบความสําเร็จในประเทศไทย เกิดจากการท่ีได�มารวมกลุ*มในชุมชนของผู�ประกอบการมือใหม*ด�วยกัน 
แลกเปลี่ยนความคิด ช*วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช*วยผลักดันให�เติบโตไปด�วยกัน (อมฤต เจริญพันธ7, 2561) 
ผลการวิจัยของวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาปIจจัยสู*ความสําเร็จ กรณีศึกษาพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทย
แลนด7 ธุรกิจท่ีมีหลักการดําเนินธุรกิจแบบผู�วางระบบนิเวศท่ีให�บริการลูกค�าแบบครบวงจร (Ecosystem 
Builder) (ป�ยพร อรุณเกรียงไกร, 2559) ซ่ึงกลุ*มเปzาหมายหลัก คือ กลุ*มดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital Native) 
พบปIจจัยสู*ความสําเร็จ ประกอบด�วย ปIจจัยหลัก 4 ปIจจัย ตามลําดับความสําคัญ ได�แก* 1) ปIจจัยด�าน
เครือข*ายสังคม 2) ปIจจัยด�านบรรยากาศและสภาพแวดล�อม 3) ปIจจัยด�านการบริการ 4) ปIจจัยด�าน
ตําแหน*งท่ีต้ัง ตามลําดับ และปIจจัยเสริม 4 ปIจจัย ตามลําดับความสําคัญ ได�แก* 1) ปIจจัยด�านความ
ยืดหยุ*น 2) ปIจจัยด�านเอกลักษณ7 3) ปIจจัยด�านความม่ันคงปลอดภัย 4) ปIจจัยด�านความรู�และความ
ชํานาญของผู�ประกอบการ ตามลําดับ โดยผลวิจัยนี้มีความสอดคล�องกับผลสํารวจของ Global Co-
Working Survey (2017) และ งานสัมมนาการตลาดเจาะลึกพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co-Working 
Space) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลแห*งประเทศไทย (2559) จึงกล*าวได�ว*า เครือข*ายสังคม 
“คน” เป=นสิ่งท่ีสําคัญในการดําเนินธุรกิจ สอดคล�องกับบทสัมภาษณ7 สุปราณี เจริญเลิศจรรยา (2561) 
กล*าวว*า “เราคงประสบความสําเร็จไม*ได�ถ�าไม*มีกลุ*มคนท่ีอยากจะเปลี่ยนแปลง หรือมีคนมีพร�อมท่ีจะ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอยู*ในสังคม…ความร*วมมือ การสนับสนุนจากบริษัทเอกชน รัฐบาล ช*วยสร�างให�
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เกิดสิ่งนี้ข้ึนมา ถ�าเกิดเราบ�าทําอยู*คนเดียว ไม*ได�มีกระแสท่ีดีในการช*วยเหลือก็ทําให�เราประสบความสําเร็จ
ยากเหมือนกัน”  

ผลการวิจัยของวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษารูปแบบเครือข*ายการสื่อสารชุมชนคนทํางานธุรกิจสร�างสรรค7 
กรณีศึกษา พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 ทําให�เข�าใจถึงหลักการและ
เหตุผลท่ีทําให�พ้ืนท่ีแห*งนี้มีรูปแบบเครือข*ายการสื่อสารท่ีสมบูรณ7และมีประสิทธิภาพส*งผลให�ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ โดยพบการติดต*อสื่อสารกันแบบต*อหน�าท้ังคนไทยและคนต*างชาติด�วยการใช�ภาษาก่ึงทางการ 
ผ*านกระบวนการการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ในลักษณะเครือข*ายการสื่อสารแบบ
กระจายอํานาจ (Decentralized communication) ประเภทเครือข*ายการสื่อสารแบบทุกช*องทาง (All 
Channel) การทํางานท่ีเป=นรูปแบบเครือข*ายความร*วมมือ การพ่ึงพาอาศัยกัน การประสานงานกลุ*มคนท่ี
สมัครใจแลกเปลี่ยนข�อมูลข*าวสารระหว*างกัน หรือทํากิจกรรมร*วมกันแต*ยังคงความอิสระ (นฤมล นิราธร, 
2543) อันเป=นความแตกต*างท่ีเห็นได�ชัดกับการทํางานในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน (Co-Working Space) 
แห*งอ่ืน หรือ การทํางานในพ้ืนท่ีอิสระ (Third place) ผู�ใช�บริการติดต*อสื่อสารกันในประเด็นการพูดคุย
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ7 ความคิดระหว*างกันในเรื่องท่ัวๆไป เพ่ือทําความรู�จักกันและสร�าง
ความสัมพันธ7อันดีเป=นประโยชน7ต*อการประสานงานร*วมกัน การมีสังคมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�  
แลกเปลี่ยนเรื่องราวท่ีมีคุณค*าทางจิตใจ ได�ระดมทรัพยากร สร�างสรรค7และพัฒนาความรู�ใหม*ๆ ผลักดัน
ประเด็นใหม*ๆร*วมกัน สอดคล�องกับแนวความคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศักด์ิ (2543) จึงกล*าวได�ว*า 
เหตุผลสําคัญท่ีธุรกิจพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันหลายแห*งในประเทศไทยไม*ประสบความสําเร็จหรือไม*
สามารถดําเนินธุรกิจในระยะยาวได�มาจนถึงปIจจุบันนั้น เนื่องจากขาดรูปแบบเครือข*ายการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม*เกิดการสร�างชุมชนอย*างจริงจัง และมีลักษณะการทํางานแบบปIจเจก (สุภัชชา โฆษิตศรี
ปIญญา, 2558)  

สุดท�ายนี้ผลการวิจัยของวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อม
ทางกายภาพในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 นําแนวคิดสภาพแวดล�อม
ทางการเรียนรู�  (Learning Environment) ท่ี มีประสิทธิภาพ ของ Education Technology and 
Communications (2555) ท่ีมีชุมชนเป=นศูนย7กลางมาใช� โดยประโยชน7ของการจัดสภาพแวดล�อมการ
เรียนรู�ท่ีดีและเหมาะสมสอดคล�องกับแนวความคิดของมหาวิทยาลัยรามคําแหง กองงานวิทยาเขตบางนา 
(2557) ว*า การจัดสภาพแวดล�อมการเรียนรู�ท่ีดี ช*วยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู� การ
สร�างความประทับใจ การช*วยจัดประสบการณ7การเรียนรู�ท่ีพึงประสงค7 การพัฒนาบุคลิกภาพ การควบคุม
ระเบียบวินัย การช*วยส*งเสริมการเรียนรู�ด�วยตนเอง การช*วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีเอ้ือ
ต*อการเรียนรู� การสร�างความสัมพันธ7อันดีระหว*างผู�สอนกับผู�เรียนและผู�เรียนกับผู�เรียนด�วยกัน และการ
ช*วยลดความเม่ือยล�า หรือความอ*อนเพลียทางด�านสรีระ เป=นต�น ผลการวิจัยพบความคิดเห็นของความ
ต�องการให�พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพภายในและภายนอกให�เป=นสัดส*วนมากข้ึน 
สอดคล�องกับผลวิจัยของ นิติ รัตนปรีชาเวช (2558) ท่ีว*าควรแบ*งพ้ืนท่ีส*วนตัวและพ้ืนท่ีส*วนรวมให�มีความ



75 
 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด�า  ป�ท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2562) 

ชัดเจน เพ่ือรักษาสมดุลของสภาพแวดล�อมท่ียังคงกระตุ�นให�เกิดการทํางานร*วมกัน แต*ในขณะเดียวกันต�อง
ไม*รบกวนสมาธิในการทํางานของแต*ละบุคคล โดยผู�ใช�บริการจะมีความกระตือรือร�นในการทํางานมากข้ึน 
หากได�รับแรงกดดันจากการเห็นการทํางานของผู�ใช�บริการรายอ่ืน และการออกแบบตกแต*งมีผลต*อ
พฤติกรรม หากมีความเป=นกันเองสูงจะมีแนวโน�มการสร�างปฏิสัมพันธ7ระหว*างกันมากข้ึน และการเพ่ิม
อุปกรณ7อํานวยความสะดวกต*างๆในพ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอก สอดคล�องกับ สุชาดา ชุติมาวรพันธ7 
(2557) การมีอุปกรณ7สํานักงานท่ีสามารถตอบสนองการใช�งานได�อย*างครบถ�วน ท้ังจํานวน คุณภาพ และ
ความทันสมัย ส*งผลต*อความพึงพอใจในการใช�บริการมากท่ีสุด และเป=นปIจจัยท่ีเอ้ือให�เกิดปฏิสัมพันธ7
ระหว*างผู�ใช�บริการ และยังสอดคล�องกับ นิธิมา จงประเจิด (2554) ในเรื่องของการใช�สีว*า ควรสร�าง
บรรยากาศท่ีเรียบง*าย สบายตา และต�องการแสงธรรมชาติ ชุดเก�าอ้ีควรเป=นแบบมีพนักพิง และใช�สีขาว
เป=นสีหลัก เป=นต�น 

 
ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ 

ข�อเสนอแนะด�านการออกแบบสื่อ 
1)   การออกแบบสื่อเ พ่ือการประชาสัมพันธ7 กิจกรรมทางออนไลน7 (Online) การโฆษณา

ประชาสัมพันธ7ทางสื่อสังคมออนไลน7ของบางกิจกรรมยังไม*สามารถสื่อสารเพ่ือสร�างการรับรู�ได�
อย*างชัดเจนกับกลุ*มดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital Native) ท่ีมีคุณลักษณะทางทัศนคติและ
พฤติกรรมอย*างหนึ่งท่ีจะประมวลผลและมีปฏิสัมพันธ7กับเนื้อหาสารประเภท รูปภาพ กราฟฟ�ก 
เสียง และวีดีโอ ก*อนท่ีจะรับรู�ตัวบท (Text) ซ่ึงจากการสังเกตการณ7การออกแบบสื่อโฆษณา
ของฮับบา ไทยแลนด7ทางสื่ อสั งคมออนไลน7 เฟซบุ1ก  (Facebook) ส* วนใหญ*นิยมใช�
ภาพประกอบกับตัวบทท่ีมีเนื้อหาค*อนข�างมาก ทําให�การโฆษณาเหล*านั้นขาดความน*าสนใจ 
และเกิดความยากในการเข�าใจในเนื้อหาสาร และไม*สนใจท่ีจะเข�าร*วมกิจกรรม ผู�วิจัย
เสนอแนะว*าควรพัฒนาด�านการออกแบบสื่อให�มีการผสมผสานระหว*าง ภาพ วีดีโอ หรือ 
กราฟฟ�ก ต*างๆเพ่ิมเติม เพ่ือลดการใช�ตัวบท (Text) และการนําเทคโนโลยีการสื่อสารต*างๆเข�า
มาประยุกต7ใช�เพ่ือสร�างความน*าสนใจ สร�างการรับรู� และสร�างความรู�สึกอยากเป=นส*วนหนึ่ง
เพ่ือให�มียอดผู�ใช�บริการเพ่ิมเพ่ือรองรับกับแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทย  

2) การออกแบบสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ7กิจกรรมทางออฟไลน7 (Offline) นอกจากการ
ประชาสัมพันธ7ทางออนไลน7 ผู�วิจัยเสนอแนะว*า ฮับบา ควรมีการออกแบบสื่อเ พ่ือ
ประชาสัมพันธ7ทางออฟไลน7เพ่ิมเติม เพ่ือสร�างความน*าสนใจ เช*น การประชาสัมพันธ7เก่ียวกับ
กิจกรรม หรือ การทํางานในรูปแบบสนุกๆท่ีมีอยู*ภายในให�กลุ*มคนภายนอกได�รับรู�ผ*านการ
ออกแบบสื่อเพ่ือติดต้ังในพ้ืนท่ีสาธารณะ จะช*วยให�สามารถตอบโจทย7กับพฤติกรรมของกลุ*ม
ดิจิทัลโดยกําเนิด (Digital Native)  มากข้ึนท่ีมีเวลางานกับเวลาพักไม*แยกออกจากกัน ขณะ
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อยู*ในเวลางานจะทํางานไปด�วยเล*นไปด�วยใช�งานเครือข*ายสังคมออนไลน7ไปด�วย ความจดจ*อ
ในสิ่งท่ีทําจะสลับเปลี่ยนไปมา สื่อออฟไลน7เป=นอีกช*องทางท่ีสําคัญเพ่ือสร�างความรู�สึกอยาก
เป=นส*วนหนึ่งเพ่ือให�มียอดผู�ใช�บริการเพ่ิมเพ่ือรองรับกับแผนท่ีจะขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึนใน
ประเทศไทย 

ข�อเสนอแนะด�านการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสร�างชุมชนในพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันในประเทศไทย 

1) ด�านการออกแบบสถานท่ี คือ พ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันจําเป=นต�องมีพ้ืนท่ีส*วนกลางเพ่ือส*งเสริม
การสร�างชุมชน พ้ืนท่ีส*วนกลางเป=นบริเวณท่ีผู�ประกอบการและพนักงานสามารถเข�าหา
ผู�ใช�บริการและเป=นตัวกลางในการกระตุ�นให�เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว*างกันได�เป=นอย*าง
ดี จึงควรอยู*ใกล�กับท่ีทํางานของพนักงาน จะช*วยเอ้ือต*อการทําหน�าท่ีการเป=นตัวกลางในการ
สร�างปฏิสัมพันธ7ได�อย*างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการออกแบบพ้ืนท่ีควรมีบรรยากาศและ
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต*อการทํางานร*วมกัน พูดคุยกัน หรือพักผ*อนร*วมกัน สนุก ผ*อนคลาย 
เพียงพอ และลงตัว 

2) ด�านการจัดกิจกรรม คือ การจัดกิจกรรมทางสังคมอย*างสมํ่าเสมอเพ่ือส*งเสริมการสร�างชุมชน
คือสิ่งสําคัญ เพราะเป=นการเป�ดโอกาสให�ผู�ใช�บริการได�ทําความรู�จักกัน แต*จําเป=นต�องอาศัย
ผู�ประกอบการและพนักงานเป=นตัวกลางในการกระตุ�นให�เกิดปฏิสัมพันธ7 การจัดกิจกรรมทาง
สังคมส*งผลให�เกิดความผูกพันระหว*างผู�ใช�บริการและพ้ืนท่ีมากข้ึน และช*วยเพ่ิมโอกาสให�เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู�และความคิดเห็นต*างๆ 

3) ด�านการฝ�กอบรมพนักงาน คือ ผู�ประกอบการและพนักงานเป=นองค7ประกอบท่ีสําคัญอย*าง
มากในการสร�างชุมชนในพ้ืนท่ี ต�องมีการเรียนรู�และฝ�กอบรมเรื่องการละลายพฤติกรรมของ
ผู�ใช�บริการให�ไม*มีการป�ดก้ันตนเองและมีความกระตือรือร�นในการสร�างปฏิสัมพันธ7กับ
ผู�ใช�บริการรายอ่ืน นอกจากนั้น ลักษณะของพนักงานท่ีทํางานต�องมีความเป=นกันเอง รู�จักเข�า
หา และมีความสามารถในการกระตุ�นให�ผู�ใช�บริการมีการพูดคุยระหว*างกัน เพ่ือสร�าง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล�อมภายในให�มีความเป=นชุมชนซ่ึงจะเป=นต�นแบบในการเข�าใช�
บริการของผู�ใช�บริการรายใหม* 
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ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต�อไป 
1) ผู�วิจัยสาขานิเทศศาสตร7ท่ีสนใจสามารถศึกษาประเด็นการสื่อสารท่ีแตกต*างท่ีมีความเก่ียวข�อง

กับกลุ*มเปzาหมายของพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 สาขาอ่ืน 
หรือแห*งอ่ืน เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเป=นประโยชน7ต*อการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทย 
โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ การวิจัยเชิงปริมาณ 

2) ผู�วิจัยสาขาสถาปIตยกรรมและการออกแบบท่ีสนใจสามารถศึกษาแนวทางการพัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล�อมทางกายภาพภายในและภายนอกพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกัน ฮับบา 
ไทยแลนด7 สาขาเอกมัยซอย 4 สาขาอ่ืน หรือแห*งอ่ืน อย*างละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน
เพ่ือประโยชน7ต*อการพัฒนาพ้ืนท่ีการทํางานร*วมกันในประเทศไทยให�สามารถตอบโจทย7
รูปแบบการทํางานของผู�ใช�บริการยุคใหม*ในประเทศไทย โดยใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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การเปVดรับสื่อกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพที่มีผลต�อการรู�เท�าทัน 
โรคความดันโลหิตสูงของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Media Exposure and Information Seeking Behavior for Health Literacy 
toward Hypertension Disease Deliberation of Affected Working-Age in 

Bangkok Metropolitan. 
ศิรินันท�  ศรีพระคุณ11 

อุษา  บ้ิกก้ินส�, Ph.D.12 

บทคัดย�อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค7เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ*มคนวัยทํางานท่ีเป�ดรับสื่อ

ทางสุขภาพ รวมถึงศึกษาวิธีการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพและการรู�เท*าทันสุขภาพเก่ียวกับโรคความ
ดันโลหิตสูง ผู�วิจัยดําเนินการโดยใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด�วยการสุ*มตัวอย*างแบบไม*อ�างอิงความ
น*าจะเป=น และใช�แบบสอบถามเป=นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลจํานวน 200 ชุด แบ*งการเก็บข�อมูล
ออกเป=น 2 ช*วงอายุ คือ วัยทํางานตอนต�น อายุระหว*าง 15-29 ป� และวัยทํางานตอนปลาย อายุระหว*าง 
30-59 ป� ช*วงอายุละ 100 คน 

ผลการวิจัย พบว*า 1) ลักษณะทางประชากรของกลุ*มบุคคลวัยทํางานมากท่ีสุดเป=นเพศหญิง อายุ
ระหว*าง 15-29 ป� ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ซ่ึงสามารถ ฟIง พูด อ*าน และเขียนภาษาอังกฤษได� ใน
ด�านการใช�งานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร7เบ้ืองต�น พบว*า ทักษะเฉลี่ยสูงสุดอยู*ท่ี 1-10 ป� ประเภทของสื่อ
ท่ีเป�ดรับมากท่ีสุด คือ การเป�ดรับข�อมูลผ*านสื่ออินเตอร7เน็ต ด�านเหตุผลของการเป�ดรับสื่อทางสุขภาพ 
พบว*า มากท่ีสุด คือ ไม*เจ็บป�วยแต*ต�องการเพ่ิมพูนความรู�เพ่ือการรู�เท*าทันสุขภาพ โดยระยะเวลาท่ีใช�ใน
การเป�ดรับข�อมูลในแต*ละครั้งน�อยกว*า 1 ชั่วโมง/วัน ซ่ึงช*วงเวลาท่ีใช�ในการเป�ดรับสื่อทางสุขภาพอยู*
ระหว*างเวลา 18.01-21.00 น. และความถ่ีในการเป�ดรับสื่อทางสุขภาพมากท่ีสุด คือ 1 ครั้ง/สัปดาห7 2) 
วิธีการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพ พบว*า ประชากรส*วนใหญ*มีการสืบค�นสื่ออิเล็กทรอนิกส7 วิธีท่ีใช�ใน
การสืบค�นมากท่ีสุด คือ การค�นจากโปรแกรมช*วยในการค�นหาอย*างเสิร7ชเอนจิน และ 3) การรู�เท*าทัน
สุขภาพเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง พบว*า มีนัยสัมพันธ7ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยค*าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ7 (r) เท*ากับ .530 ซ่ึงมีความสัมพันธ7อยู*ในระดับปานกลาง และมีทิศทางความสัมพันธ7แบบเชิง
บวก นั่นคือ เม่ือมีการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน ระดับการรู�เท*าทันสุขภาพก็จะเพ่ิมข้ึน
ตาม 
คําสําคัญ: การเป�ดรับสื่อ, การแสวงสารสนเทศ, การรู�เท*าทันสุขภาพ 

 
11 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 
12 ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย7 อาจารย7ประจํา คณะนิเทศศาสตร7และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 
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Abstract  
This research’s objectives were to study the demographic characteristics of 

working-age group people, which exposed Information Seeking and Media Literacy 
including methods to search for health literacy and deliberation of hypertension disease. 
The research studied by using quantitative research methodology with random sampling 
(with probability ignorance) by using questionnaires. There were 200 samples divided into 
two groups: group of early working-age persons with 15-29 years of age, and a group of 
late working-age persons with 30-59 years of age. Each group composed of 100 samples. 

The research’s results were found that demographic characteristics of working-age 
group persons composed of women with the highest number and they were 15-29 years 
of age, the highest educational background was bachelor degree, they were able to listen, 
speak and read English. Their basic computer literacy skills were 1-10 years. The highest 
frequency of their media exposure was via internet. The highest frequency of reasons for 
health media exposure was additional information needs for health deliberation and to 
gain health prevention skills. Their media exposure duration in each time was less than 1 
hour/day, and the period of health media exposure was between the times 18.01- 21.00 
hours. And It show that the highest frequency of health media exposure was once a week. 
The methods of searching for information seeking behavior were found that the most of 
people were using electronic media searching, as they used the search engine applications 
with the highest frequency. The health literacy which affected hypertension disease 
deliberation was found statistical significance at 0.01 with coefficient of correlation at 
0.530, which correlated at a medium level and in a positive direction which generally 
means when searches for health information increased then the level of health 
deliberation would increase respectively. 
Keywords: Media Exposure, Information Seeking Behavior, Health literacy 
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ที่มาและความสําคัญ 
ปIญหาสุขภาพมักเป=นปIญหาในอันดับต�น ๆ ของทุกสังคมในปIจจุบัน โรคท่ีมาพร�อมพฤติกรรมทาง

สุขภาพ การบาดเจ็บจากอุบัติภัยโรค และโรคไม*ติดต*อเรื้อรัง ล�วนเป=นผลมาจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
อันไม*เหมาะสม เช*น การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอร7 การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารประเภทท่ีมีโซเดียม
สูง (ขนมขบเค้ียว และขนมท*านเล*น) หรือการรับประทานอาหารจานด*วน “ฟาสต7ฟูzด” (Fast food) อีก
ท้ัง ยังขาดการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม ปIจจัยต*าง ๆ เหล*านี้มักส*งผลต*อการเกิดโรคได�ในอนาคต 

โรคความดันโลหิตสู ง  (Hypertension หรือ High blood pressure) เป=นโรค ท่ีได� ชื่ อว* า 
“เพชฌฆาตเงียบ” (Silent Killer) ซ่ึงสามารถคร*าชีวิตของประชาชนได� อีกท้ัง โรคความดันโลหิตสูง มัก
เป=นโรคท่ีไม*ค*อยแสดงอาการ ยกเว�น กรณีผู�ป�วยเกิดภาวะความดันโลหิตสูงในระยะรุนแรงก็อาจแสดง
อาการได�ในท่ีสุด ซ่ึงอันตรายจากการเกิดภาวะโรคความดันโลหิตสูงนี้มักเป=นบ*อเกิดของการเกิดโรคต*าง ๆ 
เช*น โรคเบาหวาน โรคอ�วน โรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจ ดังจะเห็นได�จาก ภาวะความดันโลหิตสูง 
(Hypertension) ซ่ึงพบบ*อยในวัยผู�ใหญ*สูงถึง 25-30% ของประชากรท่ีเป=นวัยผู�ใหญ*ท้ังหมด และยังพบ
ในเพศชายมากกว*าเพศหญิง แต*จะพบได�สูงข้ึนในผู�สูงอายุ ส*วนในเด็กก็สามารถพบได�เช*นกัน แต*จะพบได�
น�อยกว*าในวัยผู�ใหญ* (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2553) 

องค7การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO, 2003) รายงานเก่ียวกับสถานการณ7
ของภาวะความดันโลหิตสูงท่ัวโลกในป� พ.ศ. 2546 พบว*า ผู�ป�วยท่ีมีโรคความดันโลหิตสูงมีมากถึงพันล�าน
คน ซ่ึงสองในสามของจํานวนนี้อยู*ในกลุ*มของประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยประชากรวัยผู�ใหญ*ท่ัวโลกจํานวน
หนึ่งในสามมักพบว*ามีภาวะความดันโลหิตสูง อีกท้ังยังคาดการณ7ว*า ในป� พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) 
ประชากรวัยผู�ใหญ*ท่ัวโลกจะป�วยเป=นโรคความดันโลหิตสูงถึง 1.56 พันล�านคน 

ประเทศไทย จากผลสํารวจของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร7 สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(กรมควบคุมโรค, 2560) พบว*า อัตราการเสียชีวิตด�วยโรคความดันโลหิตสูงต*อจํานวนประชากร 100,000 
คน มีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึนอย*างต*อเนื่องในรอบ 5 ป� ซ่ึงในป� พ.ศ. 2554-2558 เพ่ิมข้ึนจากจํานวน 3,664 
คน เป=นจํานวน 7,886 คน และอัตราการป�วยด�วยโรคความดันโลหิตสูงต*อจํานวนประชากร 100,000 คน
ในป� พ.ศ. 2557-2558 เพ่ิมข้ึนจากจํานวน 1,047,979 คน เป=นจํานวน 1,236,210 คน ในด�านความเสี่ยง
จากการเกิดโรคความดันโลหิตสูงท่ีเปรียบเสมือน “นักฆ*าหมายเลขหนึ่ง” (the number one killer) คือ 
เม่ือบุคคลเกิดภาวะความดันโลหิตสูงแล�วจะยิ่งเป=นการเพ่ิมอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคต*าง ๆ ได�เช*น 
ภาวะความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนเป=นสี่เท*า และภาวะความเสี่ยงจากการเกิดโรค
กล�ามเนื้อหัวใจตายเป=นสองเท*า (ธาริณี พังจุนันท7 และ นิตยา พันธุเวทย7, 2556) 

เม่ือสถานการณ7เก่ียวกับ “โรคความดันโลหิตสูง” ยังคงเป=นปIญหาท่ีหลายประเทศให�ความสําคัญ
ต*อการพัฒนาระบบสุขภาพและสาธารณสุข ควบคู*กับการตระหนักถึงอันตรายจากความเสี่ยงของการเกิด
โรค การรู�เท*าทันสุขภาพ หรือ ความฉลาดทางสุขภาพ (Health literacy : HL) เป=นอีกหนึ่งปIจจัยสําคัญ
อันส*งผลต*อการปฏิบัติเพ่ือการกําหนดสุขภาพ ซ่ึงการรู�เท*าทันสุขภาพ (Health literacy) หมายถึง บุคคล
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มีความรู� ความเข�าใจ มีความสามารถในการค�นหา และเข�าถึงข�อมูลทางสุขภาพ อีกท้ังยังสามารถนํา
ความรู�ท่ีได�ไปใช�ให�เกิดประโยชน7ท้ังต*อตนเองและบุคคลใกล�ชิด โดยเฉพาะอย*างยิ่งกลุ*มบุคคลวัยทํางาน 
(Working Age) ท่ีมีอายุระหว*าง 15-59 ป� (กระทรวงสาธารณสุข, 2559: 11-14) ซ่ึงเป=นอัตรากําลังท่ี
สําคัญของประเทศ อันก*อให�เกิดผลผลิตทางด�านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม และเป=นแรงขับเคลื่อน
สําคัญต*อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในสัดส*วนท่ีสูงกว*าวัยอ่ืนๆ 

แม�การขับเคลื่อนสังคมสุขภาพส*วนใหญ*มักได�รับเป=นการช*วยเหลือจากภาครัฐ เนื่องจาก รัฐมี
นโยบาย (Government policy) ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให�กับประชาชนอย*างท่ัวถึง แต*กลับพบว*า
ยังคงมิเพียงพอต*อความต�องการของประชาชน ดังจะเห็นจากแผนการกําหนดนโยบายยุทธ7ศาสตร7ชาติ 20 
ป� พ.ศ.2560-2579 ภายใต�การบริหารงานของพลเอกประยุทธ7 จันทร7โอชา ซ่ึงสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห*งชาติจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 อันเป=น
กลไกท่ีสร�างการขับเคลื่อนเปzาหมายยุทธ7ศาสตร7ชาติสู*การปฏิบัติ เพ่ือการวางรากฐานทางการพัฒนา
ประเทศไทยให�มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ
แห*งชาติ, 2559) 

การวางแผนเพ่ือการพัฒนาเป=นสิ่งสําคัญ ด�านการเข�าถึงแหล*งข�อมูลข*าวสาร และการเป�ดรับสื่อ
ทางสุขภาพล�วนมีความจําเป=น ซ่ึงการดูแลสุขภาพส*วนใหญ* มีผลมาจากปIจจัยทางความต�องการ อันเป=น
ตัวกําหนดทิศทางในการดูแลสุขภาพของบุคคลในอนาคต (เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี, 2556) ศึกษาความ
ฉลาดทางสุขภาพ Health literacy และสถานการณ7การดําเนินงานสร�างเสริมความฉลาดทางสุขภาพของ
คนไทย เพ่ือรองรับการเข�าสู*ประชาคมอาเซียน พบว*า 1) กลุ*มตัวอย*างท่ีแตกต*างกัน จะมีความฉลาด
แตกต*างกัน ซ่ึงทักษะทางการตัดสินใจเพ่ือเสริมสร�างพฤติกรรมสุขภาพไม*แตกต*างกัน 2) เพศแตกต*างกัน 
จะมีความฉลาดท่ีแตกต*างกัน 3) อายุท่ีต*างกันในด�านองค7ประกอบต*าง ๆ ไม*แตกต*างกัน 4) อาชีพท่ี
แตกต*างกัน มีความฉลาดท่ีแตกต*างกัน ซ่ึงด�านองค7ประกอบความรู� และความเข�าใจ เก่ียวกับหลักการใน
การปฏิบัติตนตามหลักพฤติกรรม การเข�าถึงข�อมูล และบริการสุขภาพ การจัดการตนเองเพ่ือส*งเสริม
พฤติกรรม และการรู�เท*าทันสื่อเพ่ือการสร�างเสริมพฤติกรรมไม*แตกต*างกัน 5) ระดับการศึกษาแตกต*างกัน 
จะมีความฉลาดทางสุขภาพแตกต*างกันในทุกองค7ประกอบ และ 6) สถานการณ7การเนินงานเสริมสร�าง
ความฉลาดทางสุขภาพ พบว*า การให�ความสําคัญต*อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเห็นได�โดยง*ายอันดับแรก 
คือ การออกกําลังกาย และการบริโภคอาหาร ในด�านการจัดการทางอารมณ7เป=นเรื่องยุ*งยาก ด�านการ
แก�ไขปIญหา และการจัดกิจกรรมเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส*วนใหญ*มองว*าเป=นเรื่องท่ีแก�ไขได�
ยาก เนื่องจากเป=นความชอบส*วนบุคคล และ (วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2560) ศึกษาการรับรู�ข�อมูล
ข*าวสาร ความรู� พฤติกรรมการปzองกันโรค และภัยสุขภาพของประชาชนไทยประจําป� 2559 พบว*า 1) 
การรับรู�ข�อมูลข*าวสารของกลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*อยู*ในระดับมาก การเป�ดรับข*าวสารจากแหล*งข�อมูล
ข*าวสารอยู*ในระดับปานกลาง และแหล*งของการรับรู�ข�อมูลข*าวสารมากท่ีสุด 2) ความรู�เรื่องโรคและภัย
สุขภาพในภาพรวมอยู*ระดับปานกลาง ส*วนพฤติกรรมการปzองกันโรค และภัยสุขภาพอยู*ในระดับมาก และ 
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3) การรับรู�ข�อมูลข*าวสาร แหล*งข�อมูลการรับรู�ข*าวสาร ความรู�เรื่องโรค และภัยสุขภาพมีความสัมพันธ7เชิง
บวกกับพฤติกรรมการปzองกันโรค และภัยสุขภาพในระดับท่ีตํ่า ดังนั้น การวางแผนเพ่ือการพัฒนาในด�าน
สุขภาพมิใช*เป=นเพียงการพัฒนาจากภาครัฐเท*านั้น หากแต*บุคคลมีความรู�มีความรู� ความเข�า และมี
ความสามารถทางการรู�ท*าทันทางสุขภาพแล�ว การดูแลสุขภาพท่ีดีอย*างเหมาะสมและเป=นเรื่องใกล�ตัวก็
สามารถทําได� นั่นคือ ยิ่งมีการแสวงหาความรู�มากเพียงไร ยิ่งเป=นการเพ่ิมประสิทธิภาพอันเป=นปIจจัยในการ
กําหนดการดูแลสุขภาพท่ีมากข้ึน 

เม่ือความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีในปIจจุบันเป=นยุคแห*งสารสนเทศ (Information Age) การ
สื่อสาร ระบบการให�บริการสารสนเทศทางสาธารณสุขมีความก�าวล้ํา ทันต*อสถานการณ7 และความง*ายใน
การใช�งาน การแสวงหาสารสนเทศ และการสืบค�นข�อมูลท่ีมีอยู*อย*างหลากหลาย ช*วยให�บุคคลสามารถ
เข�าถึงข�อมูลได�อย*างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากแต*บุคคลขาดทักษะความรู� ความสามารถ ขาดการ
เป�ดรับข�อมูลท่ีจําเป=น ความสัมพันธ7ระหว*างสุขภาพ อันมีผลต*อปIจจัยทางการกําหนดสุขภาพคงมิอาจ
เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย*างยิ่งกลุ*มบุคคลวัยทํางาน (Working Age) ซ่ึงเป=นอัตรากําลังสําคัญของประเทศอัน
จะก*อให�เกิดผลผลิตท้ังด�านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม อีกท้ังวัยทํางานยังเป=นแรงขับเคลื่อนสําคัญ ท่ี
ส*งผลต*อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในสัดส*วนท่ีสูงกว*าวัยอ่ืนๆ เม่ือบุคคลวัยทํางานท่ีมีการรู�เท*าทัน
สุขภาพ โดยเฉพาะการรู�เท*าทันสุขภาพเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงโรคความดันโลหิตสูงมักเป=นหนึ่ง
ในสาเหตุสําคัญ ท่ีทําให�ประชากรของประเทศต*างๆ ประสบปIญหาการเสียชีวิตด�วยโรคไม*ติดต*อท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน โดยจากผลสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขประจําป� พ.ศ. 2561 พบว*า อัตราการเสียชีวิตด�วยโรค
ความดันโลหิตสูงมากท่ีสุดเป=นอันดับท่ี 3 จาก 5 อันดับ ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

1. วัยชรา เป=นเพศชาย 8,972 คน และเพศหญิง 11,331 คน รวมท้ังสิ้น 20,303 คน 
2. หัวใจล�มเหลวไม*ระบุรายละเอียด เป=นเพศชาย 6,626 คน และเพศหญิง 5,234 คน รวมท้ังสิ้น 

11,860 คน 
3. ความดันโลหิตสูงไม*ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) เป=นเพศชาย 2,950 คน และเพศหญิง 3,168 คน 

รวมท้ังสิ้น 6,118 คน 
4. หัวใจล�มเหลว เป=นเพศชาย 2,982 คน และเพศหญิง 2,203 คน รวมท้ังสิ้น 5,185 คน 
5. การติดเชื้อในกระแสเลือดไม*ระบุชนิด เป=นเพศชาย 2,715 คน และเพศหญิง 2,286 คน รวม

ท้ังสิ้น 5,001 คน (จากข�อมูลสาเหตุการตายแฟzม DEATH Field CDEATH) หมายเหตุ: ข�อมูลเม่ือวันท่ี 16 
มิถุนายน 2561 

ดังนั้น เพ่ือเป=นกลไกในการขับเคลื่อนพลังสุขภาพเพ่ือการพัฒนาไปสู* “การรู�เท*าทันสุขภาพ” จึงมี
ส*วนสําคัญช*วยให�บุคคลวัยทํางานมีสุขภาพท่ีดี สมบูรณ7 แข็งแรง ปราศจากโรค และยังช*วยลดอัตราเสี่ยง
จากการเกิดโรคต*างๆ ได�ในอนาคต ซ่ึงหัวใจอันเป=นองค7ประกอบหลักของการเรียนรู� คือ การรู�หนังสือ 
(literacy) โดยการรู�หนังสือ เป=นกลไกสําคัญต*อการพัฒนาระบบการจัดการด�านสุขภาพ และท�ายท่ีสุดเกิด
เป=นการสร�างองค7ความรู�ใหม* ๆ ตลอดจนสามารถนําความรู�ท่ีได�ไปประยุกต7ใช� อนึ่งเม่ือการพัฒนาระบบ
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สุขภาพมีความต*อเนื่อง ผลท่ีตามมา คือ สามารถลดภาระค*าใช�จ*ายด�านสุขภาพให�กับประเทศ รวมท้ัง
บุคคลสามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวได� อันนําไปสู*การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการรู�เท*าทัน
สุขภาพได�อย*างสมบูรณ7และยั่งยืนต*อไป  
 

วัตถุประสงคFของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของกลุ*มคนวัยทํางานท่ีเป�ดรับสื่อทางสุขภาพ 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางานเก่ียวกับโรคความดัน

โลหิตสูง 
3. เพ่ือศึกษาการรู�เท*าทันสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางาน 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรของกลุ*มคนวัยทํางานมีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อทาง
สุขภาพ 
 2. พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อทางสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางานมีความสัมพันธ7กับวิธีการแสวงหา
สารสนเทศทางสุขภาพเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
 3. วิธีการแสวงสารสนเทศทางสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางานมีความสัมพันธ7กับการรู�เท*าทัน
สุขภาพเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข�อง  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง “การเป�ดรับสื่อกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพท่ีมีผล

ต*อการรู�เท*าทันโรคความดันโลหิตสูงของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” ใช�แนวคิดเก่ียวกับโรค
ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป=นแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธ7ระหว*างสุขภาพและความ
ต�องการในการดูแลสุขภาพ กับพฤติกรรมการเป�ดรับข*าวสาร (Media Exposure) วิธีการแสวงหา
สารสนเทศทางสุขภาพ (Information Seeking Behavior) และการรู�เท*าทันสุขภาพ (Health literacy) 
จนเกิดเป=นกลไกในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพแบบองค7รวม (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห*งชาติ, 
2550: 9) ซ่ึงประกอบด�วยประเด็นต*าง ๆ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension หรือ High blood pressure) 
โรคความดันโลหิตสู ง  (Hypertension หรือ High blood pressure) เป=นโรค ท่ีได� ชื่ อว* า 

“เพชฌฆาตเงียบ” (Silent Killer) ท่ีสามารถคร*าชีวิตของประชาชนได� อีกท้ังยังเป=นบ*อเกิดของการเกิด
โรคต*างๆ เนื่องจาก โรคความดันโลหิตสูงมักเป=นโรคท่ีไม*ค*อยแสดงอาการ ยกเว�นในกรณีผู�ป�วยเกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูงในระยะรุนแรง ซ่ึงอาจส*งผลทําให�สามารถแสดงอาการได�ในท่ีสุด 
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กระทรวงสาธารณสุข (2561) สาเหตุการตายของประชากรในประเทศ 5 อันดับ ประจําป� พ.ศ. 
2561 ได�แก* 1) วัยชรา จํานวน 20,303 คน 2) หัวใจล�มเหลวไม*ระบุรายละเอียด จํานวน 11,860 คน 3) 
ความดันโลหิตสูงไม*ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) จํานวน 6,118 คน 4) หัวใจล�มเหลว จํานวน 5,185 คน และ5) 
การติดเชื้อในกระแสเลือดไม*ระบุชนิด จํานวน 5,001 คน ข�อมูลจากแฟzม (DEATH Field CDEATH) เม่ือ
พิจารณาถึงอัตราการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย ในป� พ.ศ. 2561 โรคความดันโลหิตสูงอยู*ใน
อันดับท่ี 3 จากจํานวนท้ังสิ้น 5 อันดับ ถือว*าโรคความดันโลหิตสูงยังคงเป=นสาเหตุอันดับต�น ๆ ทําให�
ภาครัฐโดยการนําของพลเอกประยุทธ7 จันทร7โอชา ได�จัดทําแผนยุทธ7ศาสตร7ชาติ 20 ป�ข้ึน เพ่ือการพัฒนา
และกํากับดูแลทางระบบสุขภาพ และการสาธารณสุขให�กับประชาชน (คณะกรรมการอํานวยการจัดทํา
แผนพัฒนาสุขภาพแห*งชาติ, 2559) 

ดังนั้นจะเห็นว*า รัฐพยายามผลักดันและช*วยในการกํากับดูแลเก่ียวกับปIญหาทางสุขภาพให�กับ
ประชาชนอยู*เสมอ โดยเฉพาะอย*างยิ่งบุคคลวัยทํางาน (Working Age) ท่ีต�องเผชิญกับสภาวะต*าง ๆ อัน
เป=นปIจจัยท่ีก*อให�เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพ เช*น การรับประทานอาหารท่ีมีโซเดียมสูง (เค็มจัด) ขาดการ
ออกกําลังกาย ภาวะความเครียดจากการทํางานจนเกิดการเจ็บป�วย ปIจจัยต*าง ๆ เหล*านี้ ล�วนเกิดจากการ
ขาดการดูแลทางสุขภาพอย*างเหมาะสม แม�ระบบการบริการทางสาธารณสุขจะให�การดูแล อีกท้ังได�รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ หากบุคคลไม*ใจต*อระบบสุขภาพ ผลท่ีตามมา คือ ภาวะความเจ็บป�วยอันเกิด
จากปIญหาสุขภาพ ซ่ึงส*งผลต*อสภาพการทํางาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม การดํารงชีวิติ และ
สภาพทางการเงิน 

2. แนวคิดเก่ียวกับการเป�ดรับข*าวสาร (Media Exposure) 
การสื่อสาร (Communication) อาจกล*าวได�ว*า เป=นปIจจัยท่ีสําคัญนอกเหนือจากปIจจัยความ

ต�องการพ้ืนฐานของมนุษย7 (Basic human Needs) (ปIจจัย 4) เพ่ือการได�มาซ่ึงความต�องการพ้ืนฐาน 
(ปIจจัย4) ย*อมต�องอาศัยการสื่อสารระหว*างบุคคล อันเป=นเครื่องมือเพ่ือให�เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค7 
และเพ่ือการอยู*ร*วมกับบุคคลอ่ืน เนื่องจาก มนุษย7เป=นสัตว7สังคม (Human being is social animal) จะ
เห็นได�ว*า การสื่อสาร จึงเป=นระบบพ้ืนฐานของการติดต*อผ*านกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความ
สลับซับซ�อนมากเพียงไร การสื่อสารยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน เม่ือการสื่อสารเป=นปIจจัยท่ีสําคัญต*อมนุษย7 
การได�มาซ่ึงข*าวสารและการเป�ดรับท่ีถูกต�องจึงเป=นส*วนสําคัญเพ่ือใช�ในการประกอบการตัดสินใจ 

แอตคิน (Atkin, 1973: 208 อ�างถึงใน ศรันถ7 ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558: 17) กล*าวว*า การท่ีบุคคลจะ
มีการเป�ดรับข*าวสารได�นั้น จะยิ่งเป=นการส*งผลให�มีหูตาท่ีกว�างไกล มีความรู�มากข้ึน มีความเข�าใจใน
สภาพแวดล�อมมากข้ึน และเป=นคนท่ีทันต*อเหตุการณ7 หรือเหตุการณ7ท่ีเกิดข้ึนมากกว*าบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีการ
เป�ดรับหรือมีการเป�ดรับข*าวสารท่ีน�อยกว*า 

โจเซฟ ทีแคลปเปอร7 (Klapper, 1960: pp.19-29 อ�างถึงใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ7, 2554: 9) 
กล*าวว*า กระบวนการเลือกรับข*าวสาร (เป�ดรับข*าวสาร) เปรียบเสมือนการกลั่นกรองข*าวสารผ*านการรับรู� 
ท่ีถูกสั่งสมจากประสบการณ7ของมนุษย7 
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ดังนั้น เม่ือบุคคลวัยทํางานมีพฤติกรรมการเป�ดรับข*าวสารทางสุขภาพส*วนหนึ่งมาจากปIจจัยทาง
ความต�องการส*วนบุคคลอันเป=นตัวกําหนดปIจจัยทางการดูแลสุขภาพ ซ่ึงการเป�ดรับข*าวสารจะเริ่มข้ึนเม่ือ
บุคคลเกิดความสนใจ และพร�อมเพ่ือการเรียนรู�ในสิ่งใหม* ผ*านคัดสรร รับรู� และการตีความหมาย เกิดเป=น
การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ค*านิยม และทัศนคติในท่ีสุด 

3. แนวคิดเก่ียวกับการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพ (Information Seeking Behavior) 
ความต�องการอันเป=นปIจเจกบุคคลเกิดจากการท่ีบุคคลหรือวัยทํางาน มีวัตถุประสงค7อย*างใดอย*าง

หนึ่งเป=นตัวกําหนดทําให�เกิดเป=นแรงผลักดัน เพ่ือการได�มาซ่ึงสารสนเทศทางสุขภาพ เช*น สารสนเทศทาง
สุขภาพเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง โดยเริ่มจากการแสวงหาข�อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ในสิ่งใหม* อันเป=น
สิ่งท่ีบุคคลสนใจ เช*น สอบถามจากบุคคลใกล�ชิด เพ่ือนร*วมงาน ผู�มีองค7ความรู� หรือ ศึกษาจากตํารา
พ้ืนฐาน และทําการค�นหาในเรื่องนั้นแบบกว�าง ๆ มิได�เฉพาะเจาะจง ซ่ึงการคัดเลือกสารสนเทศดังกล*าว 
มักมีเกณฑ7ในคัดกรอง เช*น ชื่อผู�แต*ง หรือชื่อวารสาร สํานักพิมพ7 วารสาร ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
คัดเลือก จึงทําการดึงเอกสารออก ซ่ึงในท่ีนี้หมายรวมถึงการเกิดอุปสรรคระหว*างการค�นหา เช*น ไม*มี
เอกสาร หรือ ไม*สามารถหางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องดังกล*าวได�จึงสิ้นสุดกระบวนการของการค�นหาในท่ีสุด 
กระบวนการดังกล*าวประกอบด�วย 8 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การเริ่มต�น (Starting) 2) การเชื่อมโยงร�อยเรียง 
(Chaining) 3) การสํารวจเลือกดู (Browsing) 4) การแยกแยะ (Differentiating) 5) การตรวจตรา 
(Monitoring) 6) การดึงสารสนเทศออกมา (Extracting) 7) การตรวจสอบความถูกต�อง (Verifying) และ
8) การยุติการแสวงหาข�อมูล (Ending) เอลลิส Ellis (1997 อ�างถึงใน ดวงใจ วงษ7เศษ, 2556: 101-103) 

ดังนั้น การเรียนรู�จึงเป=นส*วนสําคัญต*อปIจจัยการกําหนดพฤติกรรม อีกท้ังปIจจัยทางพฤติกรรมจะ
นํามาซ่ึงการแสวงหาสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. แนวคิดเก่ียวกับการรู�เท*าทันสุขภาพ (Health literacy) 
การรู�เท*าทันสุขภาพ คือ ปIจจัยท่ีสําคัญเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการทํานุบํารุงสุขภาพให�ดีอยู*

เสมอ ซ่ึงการได�มาซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดี รวมท้ังความสามารถทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
ต�องได�รับการพัฒนาอย*างต*อเนื่อง โดยสามารถสร�างการประยุกต7ใช�ท่ีเข�ากับวัตถุประสงค7 รวมถึงบริบท
ของผู�ใช�ให�เกิดความเหมาะสม โดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
(2554) กล*าวว*า (Health Literacy) คือ สมรรถนะของบุคคลเพ่ือการเข�าถึง เข�าใจ ประเมินสถานการณ7 
และการใช�ข�อมูลทางสุขภาพท่ีได� เพ่ือการสื่อสารเก่ียวกับสุขภาพตามความต�องการ โดยการส*งเสริม รักษา 
และการคงไว�ซ่ึงสภาวะสุขภาพท่ีดีตลอดชีวิต โดยการรู�เท*าทันสุขภาพ (แสงเดือน ก่ิงแก�ว และ นุสรา 
ประเสริฐศร, 2558) 

ดอน นัทบีม (Nutbeam D, 2008 อ�างถึงใน กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 13) ให�คําจํากัดความ
ว*า สมรรถนะท่ีบุคคลสามารถเข�าถึง เข�าใจ ประเมิน ใช�ความรู� และสื่อสารเก่ียวกับสารสนเทศทางด�าน
สุขภาพตามความต�องการ เพ่ือส*งเสริม และรักษาสุขภาพท่ีดีตลอดชีวิต 
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ดอน นัทบีม (Nutbeam D, 2009 อ�างถึงใน กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 13) ให�คําจํากัดความ
ว*า ทักษะทางสังคม และการคิดวิเคราะห7ท่ีกําหนดแรงจูงใจ และความสามารถของบุคคลในการเข�าถึง
ข�อมูล เข�าใจ และใช�ข�อมูลเพ่ือส*งเสริม และรักษาสุขภาพเป=นสําคัญ เช*น ทักษะทางความรู�พ้ืนฐาน การ
อ*านออก เขียนได� และการคิดคํานวณ ซ่ึงทักษะต*าง ๆ เหล*านี้เม่ือนํามาประกอบกันจะเกิดเป=นการรู�เท*า
ทันสุขภาพ หรือ ความฉลาดทางสุขภาพในท่ีสุด 

ดังนั้น การรู�เท*าทันสุขภาพ (Health literacy) มีส*วนสําคัญต*อการทํานุบํารุงสุขภาพ โดยเฉพาะ
อย*างยิ่งวัยทํางาน (Working Age) ท่ีต�องการในการดูแลสุขภาพให�ดีอยู*เสมอ เนื่องจาก กลุ*มบุคคลวัย
ทํางานเป=นอัตรากําลังสําคัญของประเทศอันจะก*อให�เกิดผลผลิตท้ังด�านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม อีก
ท้ังวัยทํางานยังเป=นแรงขับเคลื่อนสําคัญส*งผลต*อการพัฒนาศักยภาพของประเทศในสัดส*วนท่ีสูงกว*าวัย
อ่ืนๆ อนึ่ง ปIจจุบันโลกมีความก�าวล้ําทางเทคโนโลยีและทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงการสื่อสารส*วนใหญ*เป=นไปโดย
ผ*านเครื่องมือ หรืออุปกรณ7ท่ีทันสมัยอย*างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร7 (Computer) และเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง (Virtual Space) นั้นมีความแตกต*างจากการสื่อสารในอดีตท่ีเป=นเพียงการสื่อสารแบบ
เผชิญหน�า (Face to Face) อย*างมาก ทําให�การรับรู�ข*าวสารของบุคคลวัยทํางานมีความง*ายต*อการใช�งาน 
อีกท้ังการเข�าข�อมูลทางด�านสุขภาพอย*างการรู�ท�าทันโรคเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง ทําให�สามารถ
เข�าถึงและตรวจสอบข�อมูลท่ีได�อย*างเป=นอิสระ แม�การสื่อสารท่ีทันสมัยจะเป=นไปตามกลไกในยุคโลกาภิ
วัตน7และไร�พรมแดน คงปฏิเสธไม*ได�ว*าในบางพ้ืนท่ีสังคมยังคงมีการพัฒนาไม*ท่ัวถึง และสื่อเก*าในอดีตยังคง
ต�องมีการปฏิสัมพันธ7ควบคู*กันอยู*อย*างต*อไป 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

วิชาญ ปาวัน และคณะ (2560: บทคัดย*อ) ศึกษาเรื่อง การรับรู�ข�อมูลข*าวสาร ความรู� พฤติกรรม
การปzองกันโรค และภัยสุขภาพของประชาชนไทยประจําป� 2559 พบว*า 1) การรับรู�ข�อมูลข*าวสารของ
กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*อยู*ในระดับมาก การเป�ดรับข*าวสารจากแหล*งข�อมูลข*าวสารอยู*ในระดับปานกลาง 
และแหล*งของการรับรู�ข�อมูลข*าวสารมากท่ีสุด 2) ความรู�เรื่องโรคและภัยสุขภาพในภาพรวมอยู*ระดับปาน
กลาง ส*วนพฤติกรรมการปzองกันโรค และภัยสุขภาพอยู*ในระดับมาก และ 3) การรับรู�ข�อมูลข*าวสาร 
แหล*งข�อมูลการรับรู�ข*าวสาร ความรู�เรื่องโรค และภัยสุขภาพมีความสัมพันธ7เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ปzองกันโรค และภัยสุขภาพในระดับท่ีต่ํา 

พรชิตา อุปถัมภ7 (2559: บทคัดย*อ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด�านสุขภาพ
ของผู�สูงอายุ ผลการวิจัย พบว*า 1) ความต�องการสารสนเทศด�านสุขภาพของผู�สูงอายุข้ึนอยู*กับบริบท หรือ
สถานการณ7ท่ีเผชิญขณะการดําเนินการแสวงหาสารสนเทศ 2) แหล*งสารสนเทศด�านสุขภาพท่ีมีความ
น*าเชื่อถือมากท่ีสุด คือ แหล*งสารสนเทศท่ีเป=นบุคคล 3) รูปแบบสารสนเทศด�านสุขภาพท่ีผู�สูงอายุต�องการ 
คือ เสียง ข�อความ ภาพ และสื่อมัลติมีเดีย 4) แรงจูงใจในการแสวงหาสารสนเทศมาจากปIจจัยต*าง ๆ เช*น 
ปIญหาสุขภาพ การปzองกันและรักษาโรค และโภชนาการ 5) การใช�ประโยชน7จากสารสนเทศ เช*น การ
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ดูแลตนเองการปzองกันรักษาโรคโภชนาการ และ 6) ปIญหา และอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ เช*น 
ไม*ทราบแหล*งสารสนเทศ การรู�สารสนเทศ การศึกษาด�านสภาพแวดล�อม และภาษา 

อรุณี หล�าเขียว และ ทวีวรรณ ชาลีเครือ (2558: บทคัดย*อ) ศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางด�าน
สุขภาพ และปIจจัยท่ีมีความสัมพันธ7ต*อการรับประทานยาในผู�ป�วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาล
ส*งเสริมสุขภาพตําบลบ�านเป�ยงหลวง จังหวัดเชียงใหม* ผลการวิจัย พบว*า ความฉลาดทางด�านสุขภาพของ
กลุ*มตัวอย*างอยู*ในระดับปานกลางท่ีร�อยละ 46.62 การรับประทานยาเพ่ือการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
พบท่ีร�อยละ 5.61 และยังพบว*า ความฉลาดทางด�านสุขภาพของกลุ*มตัวอย*าง มีความสัมพันธ7แบบแปรผัน
กับการรับประทานยาเพ่ือการรักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู*มนระดับท่ีตํ่าอย*างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
ปIจจัยทางด�านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�เฉลี่ยต*อเดือน เชื้อชาติ ค*าความดันโลหิต
ปIจจุบัน สิทธิการรักษา มีความสัมพันธ7กับการรับประทานยาในผู�ป�วยโรคความดันโลหิตสูงอย*างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ดังนั้น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพส*วนใหญ* ท่ีเป=นผลมาจากความต�องการอันเกิดจากตัวบุคคล 
รวมถึงสภาพแวดล�อมอันเป=นปIจจัยร*วมท่ีส*งผลต*อการดูแลสุขภาพท้ังทางตรงและทางอ�อม ซ่ึงเม่ือบุคคล
วัยทํางานเกิดความต�องการในการดูแลสุขภาพ การนํามาซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดีก็สามารถพัฒนาให�เกิดข้ึนได� 
นั่นคือ ยิ่งมีการแสวงหาสารสนเทศมากข้ึนเพียงไร ยิ่งเป=นการเพ่ิมพัฒนาการและเพ่ิมศักยภาพทางการ
รู�เท*าทันสุขภาพท่ีมากข้ึน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
1. ประชากรและกลุ*มตัวอย*าง 
ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ*มคนวัยทํางาน เพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก 

(LGBT) อายุระหว*าง 15-59 ป� (กระทรวงสาธารณสุข, 2559: 11-14) อาศัยในเขตกรุงเทพฯ โดยทําการ
ลงพ้ืนท่ีตามสถานประกอบการพยาบาล ท้ังภาครัฐ และเอกชน สถานศึกษา และเขตการให�บริการทาง
สาธารณสุข ในช*วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป=นระยะเวลา 1 เดือน ซ่ึงประชากรท่ีใช�มีจํานวนท้ังสิ้น 
200 คน โดยการสุ*มตัวอย*างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แบ*งการเก็บรวบรวมข�อมูล
ออกเป=น 2 ลักษณะ คือ 1) วัยทํางานตอนต�น อายุ 15-29 ป� จํานวน 100 คน และ 2) วัยทํางานตอน
ปลาย อายุ 30-59 ป� จํานวน 100 คน และทําการคัดเลือกจากการสุ*มกลุ*มตัวอย*างแบบบังเอิญ 
(Haphazard or Accidental Sampling) ด�วยสูตรการคํานวณขนาดกลุ*มตัวอย*างของทาโร ยามาเน* 
(Yamane, 1967) ซ่ึงขนาดของกลุ*มตัวอย*างท่ีใช�มีจํานวนไม*น�อยกว*า 133 คน อนึ่งเนื่องจากในสังคม
ปIจจุบันมีลักษณะเป=นพหุวัฒนธรรม (ความแตกต*างทางด�านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม) ซ่ึง
สมาชิกในสังคมส*วนใหญ*มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รูปแบบการใช�ชีวิต และการยอมรับในความ
เปลี่ยนแปลงทางระบอบสังคมมากข้ึน โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญต*อการมีตัวตนในสังคมของกลุ*มบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ 
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2.  เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ผู�วิจัยได�ดําเนินการโดยใช� แบบสอบถาม (Questionnaire) เป=นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข�อมูล โดยเป=นแบบข�อคําถามปลายป�ด (Closed-end Questionnaire) ในรูปแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) แบบสอบถามท่ีมีให�เลือกหลายคําตอบ (Multiple Choice Questions) และแบบของการให�
คะแนนแบบมาตรประมาณค*า (Rating Scale Questions) ของลิเคิร7ท Likert (1964 อ�างถึงใน ธานินทร7 
ศิลป3จารุ, 2557) 

3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู�วิจัยทําการทดสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยนําเสนอแบบสอบถาม

ต*ออาจารย7ท่ีปรึกษาเพ่ือทําการตรวจสอบความสมบูรณ7 ภายหลังจึงนําข�อมูลท่ีได�หาค*าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ด�วยการ (Try Out) เป=นจํานวน 30 ชุด โดยการหาค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ของครอนบัค 
แอลฟ�า (Alpha Coefficient Reliability) ซ่ึงค*าท่ีได�ดังต*อไปนี้ (สมบัติ ท�ายเรือคํา, 2551) 
 
  Cronbach’s alpha 

ข�อคําถาม  จํานวนประชากร 
N = 30 

จํานวนข�อคําถาม 
N of Items 

ด�านแหล�งสารสนเทศประเภท (สือ่สิ่งพิมพF)  .923 5 
ด�านแหล�งสารสนเทศประเภท (สือ่อิเล็กทรอนิกสF)  .780 5 
ด�านแหล�งสารสนเทศประเภท (สือ่บุคคล)  .825 5 
ด�านการเข�าถึงข�อมลูและบริการทางสุขภาพ  .882 5 
ด�านทักษะทางการตัดสินใจต�อการกําหนดสุขภาพ  .842 5 
ด�านทักษะทางการสื่อสารทางสุขภาพ  .798 5 

รวม  .943 6 

 

การวิเคราะหFข�อมูล 
ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห7ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป (Statistical Package for the 

Social Science: SPSS) ทําการวิเคราะห7ข�อมูลท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค7 แล�วจึงนําข�อมูลท่ีได�นําเสนอ
ข�อมูลในรูปของตารางพร�อมการอธิบายและการแปลผล ประกอบด�วย  

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได�แก* ค*าแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ร�อยละ 
(Percentage) ค*าเฉลี่ย (Mean) และส*วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได�แก* การวิเคราะห7ค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบ
เพียร7สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยการวิเคราะห7ค*าสหสัมพันธ7
ระหว*าง 2 ตัวแปรท่ีเป=นอิสระต*อกัน โดยกําหนดค*านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 และการ
วิเคราะห7ค*าไค-สแควร7 (Chi -Square) แบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) โดยการหา
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ความแตกต*างระหว*างค*าสังเกต (Observed Value) กับค*าความคาดหวัง (Expected Value) ว*าในแต*ละ
กลุ*มมีความสัมพันธ7กันอย*างมีนัยยะสําคัญหรือไม* (กัลยา วานิชย7บัญชา, 2555) 
 

ผลการวิจัย  
1. ลักษณะทางประชากรของกลุ*มคนวัยทํางานมีความสัมพันธ7กับพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อทาง

สุขภาพพบว*า จํานวนประชากรมากท่ีสุดเป=นเพศหญิง อายุระหว*าง 15-29 ป� การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 
ซ่ึงสามารถ ฟIง พูด อ*าน และเขียนภาษาอังกฤษได� ในด�านการใช�งานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร7เบ้ืองต�น
มากท่ีสุด พบว*า อยู*ท่ี 1-10 ป� และประเภทของสื่อท่ีเป�ดรับมากท่ีสุด คือ การเป�ดรับข�อมูลผ*านสื่อ
อินเตอร7เน็ต ซ่ึงเหตุผลในการเป�ดรับสื่อทางสุขภาพมากท่ีสุด คือ ไม*เจ็บป�วยแต*ต�องการเพ่ิมพูนความรู�เพ่ือ
การรู�เท*าทันสุขภาพ ในด�านระยะเวลาท่ีใช�ในการเป�ดรับ พบว*า มากท่ีสุด คือ น�อยกว*า 1 ชั่วโมง/วัน ซ่ึง
ช*วงเวลาท่ีใช�ในการเป�ดรับมากท่ีสุดอยู*ระหว*าง 18.01-21.00 น. และความถ่ีในการเป�ดรับมากท่ีสุด คือ 1 
ครั้ง/สัปดาห7 

ดังนั้น การวิเคราะห7ทางสมมติฐาน พบว*า ปIจจัยทางประชากร อันได�แก* เพศ อายุ การศึกษา 
ทักษะทางภาษาอังกฤษ และการใช�งานเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร7เบ้ืองต�น มีความสัมพันธ7กับเหตุผลใน
การเป�ดรับ ช*วงเวลาในการเป�ดรับ ความถ่ีในการเป�ดรับ และประเภทของสื่อท่ีเป�ดรับ ส*วนในด�าน
ระยะเวลาท่ีใช�ในการเป�ดรับไม*มีความสัมพันธ7 

2. พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อทางสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางานมีความสัมพันธ7กับวิธีการแสวงหา
สารสนเทศทางสุขภาพเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง พบว*า วิธีท่ีใช�ในการค�นหาข�อมูลทางสุขภาพมากท่ีสุด 
คือ วิธีการค�นหาข�อมูลผ*านสื่ออิเล็กทรอนิกส7 โดยการค�นหาจากโปรแกรมช*วยในการค�นหาอย*างเสิร7ชเอน
จิน (search engine) 

ดังนั้น การวิเคราะห7ทางสมมติฐาน พบว*า พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อทางสุขภาพ อันได�แก* เหตุผล
ของการเป�ดรับ ช*วงเวลาท่ีเป�ดรับ และความถ่ีในการเป�ดรับ มีความสัมพันธ7ต*อการแสวงหาสารสนเทศทาง
สุขภาพ โดยวิธีการการค�นหาผ*านสื่ออิเล็กทรอนิกส7มากท่ีสุด ส*วนด�านระยะเวลา และประเภทของสื่อท่ี
เป�ดรับไม*มีความสัมพันธ7 

3. วิธีการแสวงสารสนเทศทางสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางานมีความสัมพันธ7กับการรู�เท*าทัน
สุขภาพเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง คือ 1) วิธีการแสวงสารสนเทศทางสุขภาพผ*านสื่อสิ่งพิมพ7 พบว*า มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีค*าสัมประสิทธ7«สหสัมพันธ7 (r) เท*ากับ .430** ซ่ึงมีความสัมพันธ7อยู*
ในระดับปานกลาง และมีทิศทางความสัมพันธ7ในลักษณะความสัมพันธ7เชิงบวก 2) วิธีการแสวงสารสนเทศ
ทางสุขภาพผ*านสื่ออิเล็กทรอนิกส7 พบว*า มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีค*าสัมประสิทธ7«สหสัมพันธ7 
(r) เท*ากับ .471** ซ่ึงมีความสัมพันธ7อยู*ในระดับปานกลาง และมีทิศทางความสัมพันธ7ในลักษณะเป=น
ความสัมพันธ7เชิงบวก และ3) วิธีการแสวงสารสนเทศทางสุขภาพผ*านสื่อบุคคล พบว*า มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 โดยท่ีค*าสัมประสิทธ7«สหสัมพันธ7 (r) เท*ากับ .437** ซ่ึงมีความสัมพันธ7อยู*ในระดับปานกลาง 
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และมีทิศทางความสัมพันธ7ในลักษณะเป=นความสัมพันธ7เชิงบวก ซ่ึงภาพรวมทางความสัมพันธ7ท้ัง 3 
องค7ประกอบ พบว*า การรู�เท*าทันสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางานมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยท่ี
ค*าสัมประสิทธ7«สหสัมพันธ7 (r) เท*ากับ .530** ซ่ึงมีความสัมพันธ7อยู*ในระดับปานกลาง และมีทิศทาง
ความสัมพันธ7แบบความสัมพันธ7เชิงบวก นั่นคือ เม่ือมีการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 
ระดับการรู�เท*าทันสุขภาพก็จะเพ่ิมข้ึนตาม 
ตารางแสดงค�าการทดสอบสมมติฐานทางความสัมพันธF 

วิธีการแสวงสารสนเทศทางสุขภาพ
กับการรู�เท�าทันสุขภาพ 

ค�าสัมประสิทธิส์หสัมพันธF (r) ทิศทางความสัมพันธF 

1. วิ ธี ก า รแสวงสารสน เทศทาง
สุขภาพผ*านสื่อสิ่งพิมพ7 

.430** ระดับปานกลาง ทิศทาง
ความสัมพันธ7ในลักษณะ
ความสัมพันธ7เชิงบวก 

2 .  วิ ธีการแสวงสารสนเทศทาง
สุขภาพผ*านสื่ออิเล็กทรอนิกส7 

.471** ระดับปานกลาง ทิศทาง
ความสัมพันธ7ในลักษณะ
ความสัมพันธ7เชิงบวก 

3. วิ ธี ก า รแสวงสารสน เทศทาง
สุขภาพผ*านสื่อบุคคล 

.437** ระดับปานกลาง ทิศทาง
ความสัมพันธ7ในลักษณะ
ความสัมพันธ7เชิงบวก 

ผลรวมวิธีการแสวงหาสารสนเทศ
ทางสุขภาพ 

.530** ระดับปานกลาง ทิศทาง
ความสัมพันธFในลักษณะ
ความสัมพันธFเชิงบวก 

 

อภิปรายผล 
1. ลักษณะทางประชากรของกลุ*มคนวัยทํางานท่ีเป�ดรับสื่อทางสุขภาพ สามารถอธิบายได�ว*า 

ปIจจัยทางการกําหนดสุขภาพมีส*วนสําคัญต*อการเป�ดรับข�อมูลทางสุขภาพ และการรู�เท*าทันสุขภาพ ซ่ึง
การดูแลท่ีดีเกิดจากความสัมพันธ7แบบองค7รวมแอตคิน (Atkin, 1973: 208 อ�างถึงใน ศรันถ7 ยี่หลั่นสุวรรณ
, 2558: 17) กล*าวว*า การท่ีบุคคลจะมีการเป�ดรับข*าวสารได�นั้นจะเป=นการส*งผลให�มีหูตาท่ีกว�างไกล และมี
ความรู�มากข้ึน มีความเข�าใจในสภาพแวดล�อมมากข้ึน และเป=นคนท่ีทันต*อเหตุการณ7 หรือเหตุการณ7ท่ี
เกิดข้ึนมากกว*าบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีการเป�ดรับข*าวสารท่ีน�อยกว*า ซ่ึงสอดคล�องกับโรเจอร7 และ ซีแวนด7นิ่ง 
(Rogers & Sevenning, 1969: 3 อ�างถึงใน ศรันถ7 ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558: 18) กล*าวว*า การเป�ดรับข*าวสาร 
หมายถึง การท่ีบุคคลเป�ดรับสื่อมวลชนซ่ึงมีความครอบคลุมในสื่อมวลชนถึง 5 ประเภท อันประกอบด�วย 
สื่อสิ่งพิมพ7 สื่อภาพยนตร7 สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน7 และสื่อนิตยสาร จะเห็นได�ว*า เม่ือบุคคลเกิดสมรรถนะท่ีดี
ในทุกด�านแล�ว การได�มาซ่ึงการมีสุขภาพท่ีดีพร�อมการรู�เท*าทันก็จะสามารถเกิดข้ึนได� (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2556) ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ (ดารารัตน7 อุ*มบางตลาด, 2557) ผลการวิจัย พบว*า กลุ*ม
ตัวอย*างส*วนใหญ*เป=นเพศหญิงป�วยเป=นโรคเบาหวานน�อยกว*า 5 ป� และป�วยเป=นโรคความดันโลหิตสูงอยู*
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ในช*วง 5-10 ป� มีความรู� และพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู*ระดับปานกลาง อีกท้ัง ยังสอดคล�องกับ (พร
พิมล ว*องไว และคณะ, 2554) พบว*า พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ*มตัวอย*างอยู*ในระดับปานกลาง 
และระยะเวลาท่ีป�วยเป=นโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ7เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดังนั้น 
เม่ือสมรรถนะและระยะเวลา มีความสัมพันธ7เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว*า สอดคล�องกับ
แผนการพัฒนาคนตลอดช*วงชีวิต (5 กลุ*มวัย) คือ พัฒนาศักยภาพ ปzองกันการตายก*อนวัยอันควร ลดการ
ป�วยอันเป=นภาระโรค จัดการปIจจัยเสี่ยงและภัยสุขภาพ ป� พ.ศ.2559 ของ (สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย, 
2558) โดยทิศทางในการดําเนินงาน คือ พัฒนาสุขภาพของทุกกลุ*มวัย อันมีวัตถุประสงค7หลัก คือ บูรณา
การพัฒนาคนตลอดช*วงชีวิต ได�แก* วัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยผู�สูงอายุ 

2. วิธีการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางานเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
สามารถอธิบายว*า การแสวงหาข�อมูลสารสนเทศทางสุขภาพของบุคคลวัยทํางานเกิดจาก ความต�องการใน
ตัวบุคคล รวมท้ังความง*ายในการเข�าถึง และไม*สูญเสียค*าใช�จ*าย ซ่ึงปIจจัยทางความต�องการเหล*านี้ คือ ไม*
เจ็บป�วยแต*ต�องการเพ่ิมพูนความรู�เพ่ือการรู�เท*าทันสุขภาพ โดยเป=นไปตามแนวคิดของเชน และแฮมมอนด7 
Chen & Hernon (1982: 9 อ�างถึงใน ศุภนิจ ศรีรักษ7, 2555: 7-8) ท่ีกล*าวว*า พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ คือ กิจกรรมซ่ึงบุคคลกระทําเพ่ือการหาข�อมูลข*าวสารในการตอบสนองความต�องการส*วนตน 
และวิวสัน Wilson (1999 อ�างถึงใน นงลักษ7 ยุทธศิลปเสวี และ สุรีย7 สุทธิสารากร, 2559; Wilson,2000: 
pp.49-55) ท่ีกล*าวว*า พฤติกรรมสารสนเทศสามารถกําหนดความต�องการในสารสนเทศของตน เพ่ือ
กําหนดความแตกต*างระหว*างการแสวงหา และการสืบค�นสารสนเทศนั้น ดังนั้น เม่ือความต�องการใน
สารสนเทศทางสุขภาพนํามาซ่ึงวิธีการท่ีใช�ในการค�นหา จึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ (จันทิมา เขียวแก�ว 
และคณะ, 2560) พบว*า พฤติกรรมการใช�อินเตอร7เน็ตของกลุ*มตัวอย*าง (ร�อยละ 62.9) โดยมีการสืบค�น
ข�อมูลทางสุขภาพผ*านสื่อสังคมออนไลน7 และมีอัตราการใช�งานผ*านระบบอินเทอร7เน็ตท่ี (ร�อยละ 51.1) 
และยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ (จุฑามาศ เกษมสุขสถาพร และ จุฑารัตน7 ศราวณะวงศ7, 2560: 44) 
พบว*า กลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*มีวัตถุประสงค7ในการสืบค�น คือ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� (ร�อยละ 88.99) และใช�
เกณฑ7ในการประเมินแหล*งสารสนเทศท่ีสําคัญ คือ ความน*าเชื่อถือ การเข�าถึงได�ง*ายรวดเร็ว และไม*มี
ค*าใช�จ*าย ซ่ึงวิธีท่ีใช�มากท่ีสุด คือ การแสวงหาสารสนเทศโดยการใช�โปรแกรม (Search Engine) ท่ี (ร�อย
ละ 79.30) 

3. การรู�เท*าทันสุขภาพของกลุ*มคนวัยทํางาน สามารถอธิบายว*า เม่ือบุคคลวัยทํางานมีการเป�ดรับ
ข*าวสารพร�อมท้ังแสวงหาข�อมูลทางสุขภาพอยู*เสมอ จะทําให�มีหูตากว�างไกลจนเกิดเป=นการเรียนรู� และ
สามารถพัฒนาสรรถนะการรู�เท*าทันสุขภาพ ซ่ึงสอดคล�องกับ หลักการดูแลสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556) นั่นคือ ระบบสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมทุกกิจกรรม 
หรือองค7ประกอบทุกองค7ประกอบท่ีมีการปฏิสัมพันธ7กัน โดยแต*ละองค7ประกอบ จะเปรียบเสมือนระบบ
ย*อย ท่ีประกอบกันข้ึนเป=นระบบสุขภาพใหญ* และยังสอดคล�องกับหลักพระราชบัญญัติกฎหมาย ว*าด�วย
เรื่องสุขภาพแห*งชาติในมาตราท่ี 3 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห*งชาติ, 
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2550: 1) ท่ีกล*าวว*า “สุขภาพ” คือ ภาวะของมนุษย77ท่ีสมบูรณ7ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปIญญา และทาง
สังคม เชื่อมโยงกันเป=นองค7รวมอย*างสมดุล จะเห็นว*า เม่ือสุขภาพของบุคคลเกิดการเชื่อมโยงกันเป=นองค7
รวมอย*างสมดุล การรู�เท*าทันสุขภาพจึงเป=นปIจจัยสําคัญ นั่นคือ การรู�เท*าทันสุขภาพเพ่ือการส*งเสริม รักษา 
และคงไว�ซ่ึงสภาวะสุขภาพท่ีดีตลอดชีวิต (แสงเดือน ก่ิงแก�ว และนุสรา ประเสริฐศร, 2558) 

 
ข�อเสนอแนะทางการวิจัย 

จากผลการศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของกลุ*มวัยทํางาน พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อ 
วิธีการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพ และการรู�เท*าทันสุขภาพ พบว*า มีความสัมพันธ7ต*อการพัฒนา 
รวมถึงการสร�างระบบทางการศึกษา ซ่ึงความสัมพันธ7ดังกล*าวล�วนเชื่อมโยงสืบต*อกัน นั่นคือ เม่ือมีการ
แสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน จะทําให�ระดับการรู�เท*าทันสุขภาพก็จะเพ่ิมข้ึนตาม ดังจะเห็น
จาก ตัวแบบสมรรถนะการปzองกันสุขภาพ (Health Protection Efficiency: HPE) ท่ีได�ค�นพบจากวิจัย
ชิ้นนี้ อีกท้ังยังมีส*วนช*วยในการพัฒนาศักยภาพให�เกิดข้ึนแก*ตัวบุคคล รวมถึงองค7กรและภาครัฐได� โดย
สามารถอธิบายได� ดังนี้ 

 
ตัวแบบสมรรถนะการป�องกันสุขภาพ (Health Protection Efficiency: HPE) 

ตัวแบบสมรรถนะการปzองกันสุขภาพ (Health Protection Efficiency: HPE) ปรับจากตัวแบบ
สุขภาพและปIจจัยกําหนดสุขภาพของนายแพทย7สุรเกียติ อาชานานุภาพ และคณะ พ.ศ. 2550 (สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห*งชาติ, 2550). สามารถอธิบายได� ดังนี้ 
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สุขภาพ (Health: H) หมายถึง การมีสุขภาพท่ีดีแบบองค7รวม (4 มิติ) คือ สุขภาพดีท้ังกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณ นั่นคือ การมีสุขภาพท่ีดีแบบองค7รวม โดยบุคคลจะมีร*างกายท่ีแข็งแรง มีพละกําลัง 
มีความคล*องแคล*ว และมีความกระฉับกระเฉง อันหมายรวมถึง ผู�ท่ีมีโรคทางกายตามพยาธิสภาพท่ีเป=นอยู*
ในขณะนั้น 

การป�องกัน (Protection: P) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสามารถในการปzองกันระบบสุขภาพ
ใน 3 ระยะ คือ 1) การปzองกันโรคล*วงหน�า (Primary Prevention) หรือ การปzองกันก*อนการเกิดโรค 2) 
การปzองกันในระยะมีโรคเกิด (Secondary Prevention) หรือการดูแลสุขภาพขณะท่ีเกิดโรค หรือเกิด
สภาวะรอยโรคแล�ว และ3) การปzองกันการเกิดความพิการ และการไร�สมรรถภาพ (Tertiary Prevention) 
หรือการปzองกันมิให�เกิดความลุกลามจากโรคท่ีเป=น 

สมรรถนะ หรือ ประสิทธิภาพ (Efficiency: E) หมายถึง ความมีประสิทธิภาพทางการสร�าง
เสริม และการดูแลสุขภาพของปIจเจกบุคคล รวมท้ังปIจจัยแวดล�อม 

ทิศทางลูกศร (แขนลูกศร) หมายถึง การพัฒนาแบบเป=นข้ันตอน โดยแต*ละข้ันเกิดข้ึนจากการ
เรียนรู�ตามระยะพัฒนาการอันเกิดจากตัวบุคคล นั่นคือ เม่ือเกิดการเรียนรู� การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ข*าวสาร หรือแม�กระท่ังการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามากข้ึนเท*าใด การรู�เท*าทันทางสุขภาพจะยิ่ง
ถูกพัฒนามากข้ึนเท*านั้น 

สัญลักษณFอินฟVนิตี้ (Infinity, ∞) หมายถึง การสร�างการพัฒนาทางด�านสุขภาพอย*างไม*มีท่ี
สิ้นสุด ซ่ึงผลลัพธ7ท่ีได� คือ การมีสุขภาพท่ีดีอย*างยั่งยืน โดยการพัฒนา และการบูรณาการ แบบองค7รวม 
ซ่ึงให�ชื่อตามความหมายดังตัวแบบท่ีว*า “ตัวแบบสมรรถนะการปzองกันสุขภาพ (Health Protection 
Efficiency: HPE)” 

ดังนั้น เพ่ือชี้ให�เห็นถึงการพัฒนาในด�านการดูแลสุขภาพอย*างเป=นรูปธรรม สามารถแบ*งการ
พัฒนาเพ่ือให�เกิดประสิทธิ์ผลมากท่ีสุดอันแบ*งออกเป=น 3 ระดับ ดังต*อไปนี้ 

1. ระดับบุคคลและองค7กร  
เม่ือบุคคล หรือ องค7กร มีการพัฒนาทักษะอย*างต*อเนื่อง เช*น การรณรงค7 หรือชักชวน หรือจัด

อบรมเก่ียวกับปIจจัยทางการดูแลสุขภาพ รวมท้ังการสร�างระบบความสัมพันธ7ทางการสื่อสารระหว*าง
บุคคล และองค7กรแล�วให�เกิดความเหนียวแน*น ผลท่ีตามมา คือ สุขภาพของบุคคล และบุคลากรในองค7กร 
มีสุขภาพท่ีดีสมบูรณ7แข็งแรง ลดภาระค*าใช�จ*ายจากการรักษาพยาบาลอันเกิดจากความเจ็บป�วย เนื่องจาก 
ระบบ และช*องทาง ทางความสัมพันธ7ด�านปIจจัยแวดล�อมมีผลต*อการตัดสินใจ จึงนํามาซ่ึงการแสวงหา
ข�อมูลทางสุขภาพ เช*น การปรึกษาจากเพ่ือนสนิท และเพ่ือนร*วมงาน การปรึกษาจากบิดา มารดา และ
ญาติพ่ีน�อง 

2.  ระดับการบริหาร 
เม่ือการแสวงหาสารสนเทศทางสุขภาพประเภทเพ่ิมมากข้ึน ทําให�ระดับการรู�เท*าทันสุขภาพ

เพ่ิมข้ึนตามไปด�วย ดังนั้น การวางแผนระยะยาว การกําหนดทิศทาง และการกําหนดนโยบายด�านการ
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จัดสรรทรัพยากร เพ่ือใช�ในการวางแผนเชิงกลยุทธ7มีส*วนสําคัญต*อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให�เกิดข้ึนแก*
บุคคล ดังจะเห็นจาก การดําเนินการตามนโยบายเพ่ือการลดอัตราการตายก*อนวัยอันควร การลดอัตรา
การตายด�วยโรคไม*ติดต*อ และการลดอัตราความเสี่ยงจากการเกิดโรคยังความดันโลหิตสูงสู*ตัวการเกิดโรค
อ่ืน ๆ นั้น แม�ภาครัฐได�จัดทําแผนนโยบายด�านการให�ความช*วยเหลืออยู*ตลอดมา แต*กลับพบว*ายังไม*
เพียงพอ ขณะท่ีการพัฒนาระบบสุขภาพ และคุณภาพชีวิต รวมท้ังปIจจัยทางการศึกษาต�องลงมือปฏิบัติไป
พร�อมกัน ซ่ึงตัวกลางท่ีสําคัญอย*าง “ความต*อเนื่องของการบริหาร” ถือเป=นปIจจัยท่ีทําให�งานสามารถ
ดําเนินได�อย*างยั่งยืน โดยเป=นส*วนต*อขยายของการสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดีจากระดับฐานราก เม่ือมีการพัฒนา
จนเกิดความต*อเนื่องจนเกิดความยั่งยืนแล�ว จึงเกิดเป=นการสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดีท้ังในระดับบุคคล องค7กร สู*
สังคม อาทิเช*น การให�ความรู�เพ่ือการรู�เท*าทันสุขภาพอย*างสมํ่าเสมอ การจัดการอบรมย7ระดับชุมชนและ
หมู*บ�าน การลดอัตราช*องว*างทางระบบบริการ การเพ่ิมช*องทางการสื่อสารผ*านระบบบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส7 และการใช�สื่อสังคมออนไลน7 อย*างสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได�แก* ทวิสเตอร7 
(Twitter) อินสตาร7แกรม (Instagram) เฟซบุ1ก (Facebook) และไลน7 (LINE) เป=นต�น 

3. เพ่ือสร�างการรับรู� ยอมรับ และการสร�างความเข�าใจร*วมกัน ต*อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู�ท่ี
ได�รับมอบหมายจากการกําหนดนโยบาย แล�วนํานโยบายท่ีได�ไปปฏิบัติอันเป=นเครื่องมือนําไปสู*ความสําเร็จ
อย*างยั่งยืนนี้ จะเกิดข้ึนต*อเม่ือ สามารถนํานโยบายไปสู*การปฏิบัติอย*างเป=นรูปธรรม โดยผู�มอบ และผู�รับ
นโยบาย จะต�องมีความชัดเจน และสามารถแปลความหมายของนโยบายได�อย*างถูกต�อง ดังนั้น เม่ือมีการ
วางแผนการดําเนินงาน และการกําหนดนโยบาย ในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือการวางแผนเชิงกลยุทธ7
ระยะยาวแล�ว การแปลงนโยบายให�เป=นแผนปฏิบัติท่ีดีจะต�องกําหนดวัตถุประสงค7 เพ่ือเป=นแนวทาง
ดําเนินการและลงลงมือปฏิบัติ พร�อมการสร�างกลไกให�สอดคล�องสัมพันธ7กันอยู*เสมอ 

 

ข�อเสนอแนะคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษาถึงระบบบริการ ช*องทางการสื่อสาร และความง*ายต*อการเข�าถึง อันเป=นปIจจัย

ส*งเสริมต*อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือการรู�เท*าทันสุขภาพ เช*น ช*องทางการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
(Multimedia) อย*างสื่อสังคมออนไลน7 (Social Network) ได�แก*  เฟสบุ1ค (Facebook) ทวิสเตอร7  
(Twitter) และ ยูทูป (YouTube) โดยเน�นท่ีการให�ความรู�คู*การสร�างสมรรถนะแห*งตน เพ่ือการลดอัตรา
ความเสี่ยงต*อการเกิดโรคในระดับปฐมภูมิ 

2. ควรศึกษาถึงปIจจัยท่ีมีผลต*อการกําหนดสุขภาพ และการรู�เท*าทันสุขภาพแบบเชิงลึก อันได�แก* 
ปIจจัยการกําหนดสุขภาพแบบองค7รวมท้ัง 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ต*อการส*งเสริม
สุขภาพ การปzองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ�¬นฟูสภาพ เนื่องจากปIจจัยทางการศึกษาในลักษณะ
เชิงลึกดังกล*าว ต�องได�รับความเห็นชอบจากแพทย7ประจําตัวของผู�ป�วย อีกท้ัง ผู�ป�วย และญาติ (กรณีผู�ป�วย
ไม*มีสติสัมปชัญญะ/ผู�ป�วยติดเตียง) ต�องเห็นชอบแล�วเท*านั้น จึงจะสามารถทําการศึกษาในลักษณะเชิงลึก
ได� 
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