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1. เพ่ือเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

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

 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ
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 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และ มี
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review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ 

 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ 

 4. การยอมรับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบใน
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คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร 
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 1. บทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขานิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร ที่ส่งมา
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 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 
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 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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วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) 

ปัจจัยพยากรณ์ที่มีต่อความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี 

The predicting factors toward the intentions on cyberbullying of the 

Generation C 

พิณญาดา ปิติธนฤทธิ์1 
พัชนี เชยจรรยา2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ 
ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิด และ ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2) 
เพื่อศึกษาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี  โดยศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี จำนวน 
400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ ๊กส่วนใหญ่ เพื ่อติดตามความ
เคลื่อนไหวของเพ่ือนหรือติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนและคนรู้จัก มีพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อในระดับปานกลาง 
โดยจะไม่แบ่งปันเนื้อหาไปให้ผู ้อื ่น หากไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือรู้จริงในเนื้อหาที่ได้นำเสนอและเข้ามาตอบคำถามที่ผู ้อื ่นสอบถามด้วย
ตนเอง มีการแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในระดับน้อย และมี
ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ในระดับปานกลาง ในส่วนของการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า
ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันตั้งแต่ 0.284 ถึง 0.568 

ในระดับความสัมพันธ์ต่ำ ถึง ปานกลาง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 

2) ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี ได้แก่ การ
แสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และ พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ 
โดยที่การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด เป็นตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้มากที่สุด ร้อยละ 32.2 

คำสำคัญ : เฟซบุ๊ก, การรู้เท่าทันสื่อ, ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด, การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  

 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ อาจารยป์ระจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

The objective of this research were 1 ) .  to study the behavior of Facebook users, 

behavior of media literacy, attitude towards influencers, the expression of information 

presentation in a negative ways of the influencers, and intentions on cyberbullying of 

generation C and find the relationship of variables; 2). to study variables that can predict 

the intentions on cyberbullying of generation C which is studied by using the quantitative 

research. A survey was conducted among 400  respondents from the sample group in 

generation C. The data was analyzed by using the descriptive statistics which are 

frequencies, percentage, means, standard deviation and inferential statistics in order to 

test the hypothesis. 

The results of the research showed that 1) The sample groups are using Facebook 

to follow friends' movements or communicate with friends and acquaintances. They have 

a moderate level of media literacy behavior, which they will not share content with others 

if they are not sure whether they are correct or not. They have a good attitude towards 

the influencers who is an expert or has real knowledge of the content that is presented 

and the influencers often answer questions that others suspect themselves. They have a 

low level of the expression of information presentation in a negative ways of the 

influencers and They have a moderate level of intentions on cyberbullying. In term of 

correlation analysis, the result of the research showed that all variables have a pearson's 

correlation coefficient is between 0.284 to 0.568 at the significance level of 0.001, in the 

positive direction, which is a low relationship level to medium relationship level. 2) The 

regression analysis of the variables that can predict the intentions on cyberbullying of 

generation C, it was found that the variables that can predict are the expression of 

information presentation in a negative ways of the influencers and the behavior of media 

literacy. Therefore, the variables in expression of information presentation in a negative 

ways of the influencers can predict the most, which is 32.2 percent. 

 

Keywords : Facebook, Media Literacy, Influencers, Cyberbullying 
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บทนำ 
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะสื่อกลางการติดต่อสื่อสาร และ 

เป็นช่องทางในการเปิดรับข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสถานการณ์ข่าวประจำวัน ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ คำคม ปรัชญา โฆษณา ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่องบันเทิง การกุศล หรือแม้แต่เป็น
เครื่องมื่อในการตลาดให้กับตราสินค้าต่างๆ (กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ, 2561). โดยเฉพาะ “เฟซบุ๊ก 

(Facebook)” ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก และเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้
มากที่สุดของประเทศไทย ความนิยมของเฟซบุ๊ก ทำให้ทุกวันนี้เฟซบุ๊กกลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามา
อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนตลอดเวลา ผู้บริโภคใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและใช้เพ่ือ
เปิดรับสื่อในด้านต่างๆ ที่ตนเองสนใจอย่างอิสระ นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้ทุกคน
สามารถเป็นเจ้าของเนื้อหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อิสระ บนเฟซบุ๊กจึงมีข่าวสารทั้งที่เป็นข่าว
จริงและเท็จปะปนกัน การเปิดรับเนื้อหาต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีทักษะของการรู้เท่าทันสื่อ กล่าวคือ การที่
ผู ้รับสารสามารถเข้าใจถึงความหมายของสื่อ รูปแบบสื่อ วิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะ และ แสวงหา
ข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจเชื่อหรือส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ (นิธิดา วิวัฒนพาณิชย์, 2558). เพ่ือให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กไม่ตก
เป็นเหยื่อของการเสพย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ รวมทั้งกลายเป็นคนกลางที่สร้างความเข้าใจผิดได้  

อย่างไรก็ตามผู้ใช้เฟซบุ๊กไม่ได้ใช้งานเพ่ือเปิดรับข่าวสารในแง่ของข่าวที่ถูกแพร่กระจายมาเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีการสร้างสรรค์เนื้อหา รวมทั้งติดตามเฟซบุ๊ก เพจ ต่างๆ เพื่อติดตามเนื้อหาที่นำเสนอ
โดยผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดด้วย ซึ่งผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆ 
ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือ การใช้ถ้อยคำภาษาในการเขียนคำบรรยายให้น่า
ติดตามได้ ตลอดจนเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้
เฟซบุ๊กจึงจำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันสื่อด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพล
สามารถกำหนดทัศนคติของผู้ติดตามผ่านการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม เป็นที่ชื่นชอบและมีผู้ติดตามจำนวน
มาก ได้รับการยอมรับจากผู้ติดตาม มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เฉพาะด้าน สามารถสร้างสรรค์
เนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ให้น่าสนใจได้ มีสถิติจาก One Production ได้การันตี ความคิดนี้ 
พบว่า 90% ของผู้บริโภค เชื่อการแนะนำบอกต่อจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Nextempire, 2018).  

การเปิดรับเนื้อหาจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้รับสารจะสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของ
สื่อที่ได้รับได้ตามทัศนคติและปัจจัยต่างๆ ที่มีประกอบ จึงอาจทำให้ถูกผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดโน้มนำ
ทัศนคติไปในทิศทางนั้นๆ ได้ (สุภารัตน์ แก้วสุทธิ, 2553). นั่นหมายความว่าหากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
แสดงความคิดในแง่ลบต่อประเด็นใด อาจจุดประกายให้ผู ้ใช้เฟซบุ๊กมีทัศนคติโน้มเอียงไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลให้เกิดการแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผ่านการ
กดไลก,์ แบ่งปัน หรือ แสดงความคิดเห็นในแง่ลบ และอาจเป็นการจุดประกายให้เกิดการกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์ที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมที่สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบความรุนแรงแบบหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้ นใน
ประเทศไทยและแพร่หลายในหลายๆ ในสังคมโลก และเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับ 1 บนพื้นที่เฟซบุ๊ก 
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(นภาวรรณ อาชาเพ็ชร, 2560). ด้วยความที่รูปแบบการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย เพียง
แค่แสดงความคิดเห็น หรือ กดแบ่งปันข้อความทัศนคติในแง่ลบที่สร้างความเสียหายต่อผู้อ่ืนออกมา ดังนั้น
ผู้ใช้ออนไลน์ต้องมีสติ ก่อนจะกดไลก์ กดแบ่งปัน  ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า สิ่งที่กำลังจะทำ กำลัง
สร้างความเดือดร้อนหรือทำร้ายใครอยู่หรือเปล่า และควรตระหนัก ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ แม้
บางครั้งการกระทำในรูปแบบการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ อาจเกิดข้ึนเพียงเพราะผู้ใช้ต้องการมีส่วนร่วมกับ
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่ตนติดตามอยู่ ทำให้อาจเผลอมองข้ามความอันตรายของการกระทำดังกล่าว
จนนำไปสู่ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ผู้อ่ืนได้ 

จากความสำคัญดังกล่าว ทำให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที ่จะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นด้านปัจจัย
พยากรณ์ที่มีต่อความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี (Gen C) เนื่องจากเจเนอเรชัน ซี เป็น
กลุ่มประชากรที่ถูกจำแนกโดยดูจากลักษณะพฤติกรรมและการดำเนินชีวิต คนกลุ่มนี้จะอยู่ในยุคที่มีอัตรา
การเติบโตของสมาร์ทโฟน, มีอินเทอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง, มีสื่อสังคมออนไลน์มา
เป็นตัวแปร มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีต่างๆ รอบตัว ใช้สื่ อสังคมออนไลน์ มีการ
เข้ากลุ่มสังคม แบ่งปันข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการรับข้อมูลใหม่ๆ และการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ ด้วย (ณัฐ
พัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2558). ทำให้เจเนอเรชัน ซี มีโอกาสติดตามเนื้อหาต่างๆ บนออนไลน์มากกว่า
ผู้บริโภคกลุ่มอื่น จึงมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมและแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิดที่อาจเข้าข่ายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ จนนำไปสู่ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขึ้นได้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และ ความ
ตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร  

2) เพ่ือศึกษาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี 
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วิธีการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 – 3 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชัน ซี (Gen C) ซึ่งไม่ทราบ
จำนวน จึงคำนวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากสูตรของคอแครน (Cochran) ผลการคำนวณจะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 ตัวอย่าง และสำรองการสูญเสียอีก 4% เท่ากับ 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยทั้งหมดในครั้งนี้คือ 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการระบุคุณลักษณะ
ของเจเนอเรชัน ซี (Gen C) ตามที่ Thinkwithgoogle, (2014). ได้ให้นิยามไว้ กล่าวคือ เป็นคนที่มี
พฤติกรรมชอบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา , ชอบแบ่งปัน, มีความคิดสร้างสรรค์ที่บ่งบอกความเป็น
ตัวตน, ชอบเข้ารวมกลุ่มที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นเกณฑ์การคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 
และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  

1) ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม, 2) พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก, 3) พฤติกรรม
การรู้เท่าทันสื่อ, 4) ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด, 5) การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่
ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และ 6) ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ 

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 

พฤติกรรมการรูเ้ท่าทันสื่อ 

ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 

การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูล 

ในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 

ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร ์
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การตรวจสอบเครื่องมือ 

ตรวจสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาช 
จากตัวแปร จำนวนทั้งหมด 30 ชุด พบว่าคำถามทุกส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ดี มีค่าความน่าเชื่อถือ
โดยรวมมากกว่า 0.7 

คำถามของแบบสอบถามท่ีมีรูปแบบ Scale จำนวนข้อคำถาม  ค่าความน่าเชื่อถือ  

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 12 0.895 

พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ 10 0.700 

ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด   10 0.836 

การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบ 

ของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 

ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์   

25 

 

7 

0.947 

 

0.760 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

มีการใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ความถี่, ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย, 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
Pearson’s Correlation ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 และหาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ ได้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรทำนาย) แต่ละคู่แล้ว มีค่า<0.65 
(Burn & Grove , 1993). ซึ ่งถือว่าไม่มีปัญหาเรื ่อง multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน 
นอกจากนั้นจากการตรวจสอบค่า Durbin-Watson แล้วมีค่า 1.845 ซึ ่งเป็นค่าอยู ่ระหว่าง 1.5-2.5 
หมายความว่า ตัวแปรทำนายเหมาะสมท่ีจะนำไปวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณได้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556). 
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ผลการวจิัยและอภิปราย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย 

ด้านลักษณะประชากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง เกือบครึ่งหนึ่ง มีอายุระหว่าง 25 – 31 ปี  มากกว่าครึ่งหนึ่งมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือ 
เทียบเท่า ในส่วนของอาชีพ เกือบครึ่งหนึ่งมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
มากกว่า 35,000 บาท และมีความถ่ีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 4-6 ชั่วโมงต่อวัน จำนวนมากที่สุด  

ด้านพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก พบว่าโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กที่มีในระดับมาก ได้แก่ การใช้เฟซบุ๊กเพื่อติดตามความ
เคลื่อนไหวของเพื่อนหรือติดต่อสื่อสารกับเพื่อน และ/หรือ คนรู้จัก รองลงมา การใช้เฟซบุ๊กสำหรับดูภาพ
หรือวิดีโอของเพื่อน, คนรู้จัก หรือ อัพโหลดภาพหรือวิดีโอของตนเอง และ การใช้เฟซบุ๊กสำหรับเพ่ือ
ติดตามข่าวสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ( Influencer) อาทิ คนดัง , บล็อกเกอร์หรือเฟซบุ๊ก เพจที่
ชื่นชอบ 

ด้านพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ พบว่าโดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ออยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อที่มีในระดับมาก ได้แก่ พฤติกรรมไม่แบ่งปันเนื้อหาข่าวสาร 
หรือ บทความไปให้ผู้อื่น หากไม่แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ รองลงมา กลุ่มตัวอย่างจะสามารถ
แยกแยะและประเมินได้ว่าเนื ้อหาข่าวสารเป็นจริงหรือเท็จ และ เมื่อกลุ่มตัวอย่างอ่านข่าวสารหรือ
บทความ จะรู้ได้ในทันทีว่าเนื้อหาข่าวสารชิ้นใดที่สื่อผลิตขึ้นมีนัยทางธุรกิจการค้าแอบแฝงอยู่ หรื อ มี
จุดประสงค์ใดในการผลิตสื่อ  

ด้านทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด พบว่าโดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้แก่ การชื่นชอบที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
หรือ รู้จริงในเนื้อหา ข้อมูล หรือ ข่าวสารที่ได้นำเสนอ และเข้ามาตอบคำถามที่ผู้อื่นสอบถามด้วยตนเอง 
รองลงมา ได้แก่ ชื่นชอบการนำเสนอของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่มีการสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหา ข้อมูล 
หรือ ข่าวสาร และ/หรือ รูปภาพ วิดีโอประกอบ และ ชื่นชอบที่ผู ้ทรงอิทธิพลทางความคิดให้ข้อมูล 
รายละเอียด เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน และมีแหล่งที่มา  

ด้านการแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด พบว่าโดย
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีการแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดใน
ระดับน้อย ซึ่งได้แก่ การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดราม่าหรือพูดถึงบุคคลอื่นในทางลบที่ผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิดนำเสนอเพราะเห็นด้วยกับข้อความที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแสดงความคิดเห็นกับเรื่อง
ดังกล่าว รองลงมา ได้แก่ การกดปุ่ม “รัก (Love)” เมื่อได้อ่านเรื่องดราม่าหรือพูดถึงบุคคลอ่ืนในทางลบที่
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอ เพราะรู้สึกชื่นชอบการนำเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
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นำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในสังคมที่ทำให้ได้รับรู้ และ ชอบชักชวนให้เพื่อน ครอบครัว หรือ 
คนรู้จัก ให้เข้ามาติดตามประเด็นดราม่าหรือพูดถึงบุคคลอ่ืนในทางลบที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอ 

ด้านความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ พบว่าโดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซ
เบอร์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งได้แก่ การคิดว่าในโลกออนไลน์ มีสิทธิ์ที่จะกดไลก์ แชร์ หรือแสดงความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่ชอบหรือสนใจใดๆ ก็ได้ แม้บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือเรื ่องด
ราม่าไปบ้าง รองลงมา ได้แก่ คิดว่าตนเองก็เคยถูกเพ่ือนหรือคนรู้จัก แซว ล้อเลียน หรือบางครั้งอาจทำให้
อับอายบนพื้นที่ออนไลน์ และ ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดคุย เม้าท์มอย เรื่องข อง
บุคคลอื่นๆ กับเพ่ือนได้อย่างอิสระ 

ส่วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานที่ 1-7 ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานได้ทุกข้อ 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1-7 

สมมติฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์เพียร์

สัน 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

Sig. 
(2-tailed) 

สมมติฐานที่ 1 : พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของเจ
เนอเรชัน ซี  

0.528*** ปานกลาง 0.000 

สมมติฐานที่ 2 : พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดของเจเนอเรชัน ซี  

 0.483*** ปานกลาง 0.000 

สมมติฐานที่ 3 : ทัศนคติท่ีมีต่อผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกต่อการ
นำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดของเจเนอเรชัน ซี   

0.382*** ต่ำ 0.000 

สมมติฐานที่ 4 : พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของเจเนอเรชัน ซี  

0.375*** ต่ำ 0.000 
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สมมติฐาน 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์เพียร์

สัน 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

Sig. 
(2-tailed) 

สมมติฐานที่ 5 : พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของเจเนอเรชัน ซี  

 0.361*** ต่ำ 0.000 

สมมติฐานที่ 6 : ทัศนคติท่ีมีต่อผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลั่นแกล้งทาง
ไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี  

 0.284*** ต่ำ 0.000 

สมมติฐานที่ 7 : การแสดงออกต่อการนำเสนอ
ข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ของเจเนอเรชัน ซี  

 0.568*** ปานกลาง 0.000 

***ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ0.001 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8  
ตัวแปรพยากรณ์ R2 R2 สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig 

  Adjust B ß   

การแสดงออกต่อการ
นำเสนอข้อมูลในแง่ลบของ
ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 

0.322 

 

 

 

0.321 0.432 0.504 11.362*** 0.000 

พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ 0.344 0.340 0.199 0.159 3.585*** 0.000 

 

***ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ0.001 

การทดสอบสมมติฐานที่ 8 พบว่าสามารถยอมรับสมมติฐานได้บางส่วน เนื ่องจากตัวแปรที่
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี ได้ คือ ตัวแปรการแสดงออก
ต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และ ตัวแปรพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ โดยที่
ตัวแปรการแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดจะสามารถพยากรณ์
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ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้มากที่สุดที่ร้อยละ 32.2 แต่จะสามารถพยากรณ์ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อนำมา
รวมกับตัวแปรพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ พยากรณ์ได้มากขึ้นเป็นร้อยละ 34.4 

ส่วนที่ 3 อภิปรายผล 

สมมติฐานที่ 1 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของเจเนอเรชัน ซี อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
เพ็ญพิมล คงมนต์ (2558). ที่ระบุว่า ข้อดีของการใช้เฟซบุ๊กจะช่วยทำให้เกิดการทราบข่าวสารอย่างรวดเร็ว 
ไม่ตก  เทรนด์ และทราบความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ รวมทั้งหากนำมาใช้อย่างถูกวิธี จะทำให้เฟ
ซบุ๊กสามารถเป็นเครือข่ายทางการศึกษา เพิ่มความรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ เย็นจะบก 
(2546). ที่ระบุว่าการเปิดรับสื่อ หรือ การเข้าถึงสื่อ คือ ทักษะหนึ่งที่จะทำให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภิชา มีนิล (2558). ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรู้เท่าทันสื่อและพฤติกรรม
การรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก พบว่าพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กสอดคล้องกับระดับความรู้เท่าทันสื่อ เมื่อบุคคลมี
ความรู้เท่าทันสื่อ ก็จะมีพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อในเฟซบุ๊กเช่นกัน 

สมมติฐานที่ 2 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิทางความคิดของเจเนอเรชัน ซี อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่องแนวคิดทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) ที่พบว่าความรู้และทัศนคติ 
ทั้งสองตัวแปร เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะต่อเนื่อง เมื่อใดที่มีผู้รับสารมีความรู้ ก็จะส่งผล
ให้เกิดทัศนคติตามมา (ภัทรสา, 2552). โดยตัวแปรด้านความรู้ จะสามารถเกิดขึ้นได้ อันดับแรกผู้รับสาร
ต้องเปิดรับสื่อ เพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆ ก่อน จึงจะนำมาซึ่งความรู้ต่างๆ และเกิดการรู้เท่าทันสื่อตามมาได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรทิพย์ เย็นจะบก (2546). ที่ได้ระบุว่า การเปิดรับสื่อ คือ ทักษะที่สำคัญ
อย่างหนึ่งของการรู้เท่าทันสื่อ และเมื่อเปิดรับสื่อแล้ว ผู้รับสารจะตรวจสอบข้อมูลโดยการนำไปค้นหา
ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ทำให้มีความรู้ในเรื ่องดังกล่าวเพิ ่มขึ้นด้วย  จะเห็นได้ว่าความรู้เป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิทางความคิดของเจเนอเรชัน ซี 

สมมติฐานที่ 3 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมี
ความสัมพันธ์กับการแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดของเจเนอเร
ชัน ซี อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับนิยามของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่ ณัฏฐา อุ่ย
มานะชัย (2556). ระบุว่า “ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด” มีอิทธิพลที่สามารถกำหนดทิศทางของทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้ติดตาม หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง และยังโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อถือได้ ซึ่งจากแนวคิด
ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ติดตามมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิด ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดก็จะสามารถโน้มน้าวให้ผู้ติดตามคล้อยตาม และส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ผู ้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอตามมาได้ นอกจากนี้ยัง
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สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิมา อุดมศิลป์ (2557) ที่พบว่า เมื่อผู้ติดตามพึงพอใจในเนื้อหาที่ถูกนำเสนอ
ผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้ติดตามจะมีส่วนร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผ่านการแสดงออก
ด้วยการกดไลก์ (Likes) แสดงความคิดเห็น (Comments) และ กดแบ่งปัน (Shares) นั่นหมายความว่า
หากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอเนื้อหาที่ในแง่ลบ ก็อาจทำให้ผู้ติดตามมีการแสดงออกต่อเนื้อหา
ดังกล่าวได ้ 

สมมติฐานที่ 4 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับ
ความตั ้งใจกลั ่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ (2561). ที่ระบุว่าเฟซบุ๊ก คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กนิยม
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อนฝูง ตลอดจนคนรู้จัก และสามารถใช้เปิดรับสื่อใน
ด้านต่างๆ ที่ตนเองสนใจอย่างอิสระ ซึ่งการเปิดรับสื่อ คือ หนึ่งในทักษะที่สำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ (พร
ทิพย์ เย็นจะบก, 2546). ดังนั้นเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก มีความรู้เท่าทันสื่อ ขณะที่เปิดรับสื่อต่างๆ จากเฟซบุ๊ก เพจ 
หรือ จากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่นำเสนอเนื้อหาออกมา ก็จะทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กสามารถตั้งคำถามกับ
เนื้อหาดังกล่าวได้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร สามารถวิเคราะห์ แยกแยะได้ว่าเนื้อหาดังกล่าว ถูกสอดแทรก
ข้อมูลที่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้นำเสนอมากน้อยเพียงไร ผู้นำเสนอมีวัตถุประสงค์
อย่างไร เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่คล้อยตามไปเนื้อหาที่ถูกนำเสนอที่
อาจเข้าข่ายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ 

สมมติฐานที่ 5 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อมีความสัมพันธ์กับ
ความตั ้งใจกลั ่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นิธิดา วิวัฒนพาณิชย์ (2558). ที่ได้ระบุว่า “การรู้เท่าทันสื่อ” เป็นเรื่องที่ช่วยให้ผู้รับสาร
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่ออย่างรอบด้าน ทำให้เข้าใจถึงความหมายของสื่อ รูปแบบของสื่อท่ีได้เห็นหรือ
ได้ยิน วิเคราะห์ และ แสวงหาข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจเชื่อหรือส่งต่อไปยังผู้อื่นได้ รวมถึงการคิดอย่าง
รอบคอบในการแสดงความคิดเห็นออกไปต่อประเด็นเนื้อหาสื่อนั้นๆ ด้วยว่ าจะเกิดผลกระทบใดตามมา
หรือไม่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ไทยรัฐ (2558). ที่ระบุถึงคุณลักษณะของคนเจเนอเรชัน ซี ว่าเป็นเจเนอเร
ชัน ที่มีความระมัดระวังในการใช้อินเทอร์เน็ต และเวลาจะโพสต์สิ่งใดก็จะพิจารณาข้อมูลข่าวสารอย่างดี 
ซึ่งหมายความว่า เจเนอเรชัน ซี จะมีความระมัดระวังในการโพสต์เนื้อหาต่างๆ และหากมีพฤติกรรมการ
รู้เท่าทันสื่อด้วยแล้ว จะสามารถแยกแยะและประเมินเนื้อหาที่พบได้ว่าเป็นเรื่องจริง หรือ ถูกบิดเบือนมา
หรือไม่ รวมทั้งรับรู้ได้ว่าหากแสดงความคิดเห็นออกไปในเรื่องที่มีผลเสียต่อผู้อื่นจะทำให้นำไปสู่การกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ผู้อ่ืนได้ด้วยหรือไม่ 

สมมติฐานที่ 6 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติที่มีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี  อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับนิยามของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556). ระบุว่า “ผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิด” มีอิทธิพลที่สามารถกำหนดทิศทางของทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ติดตาม หรืออย่างใด
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อย่างหนึ่งได้ และยังโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อถือได้ ขณะเดียวกันสุภิชา มีนิล (2558). ยังได้ระบุว่าสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอประเด็นต่างๆ มีคุณสมบัติ
ที่สามารถนำเสนอได้อย่างอิสระ จึงอาจทำให้ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดเผลอแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล
ออกไปและอาจเข้าข่ายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ ดังนั้นหากผู้รับสารเปิดรับเนื้อหาที่ถูกสอดแทรก
ความคิดเห็นทีเ่ข้าข่ายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์จากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และผู้รับสารมีทัศนคติที่ดี 
ต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ก็อาจทำให้ผู้รับสารคล้อยตามสิ่งที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอได้ 
และอาจนำไปสู่ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ให้เกิดข้ึนได้ 

สมมติฐานที่ 7 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบ
ของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี อย่าง
มีระดับนัยสำคัญทางสถิติสอดคล้องกับนิยามของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556). 
ระบุว่า “ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด” มีอิทธิพลที่สามารถกำหนดทิศทางของทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ติดตาม หรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ และยังโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อถือได้ ซึ่งจะเห็นว่า ผู้ติดตามสามารถถูก
โน้มนำทัศนคติให้คล้อยตามได้ ขณะเดียวกันงานวิจัยของ พรชนก ดาวประดับ (2561). ทีไ่ด้ศึกษาเก่ียวกับ
เรื่องรูปแบบและลักษณะการมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพจเฟ
ซบุ๊ก ผลการวิจัยพบว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมีการนำเสนอเนื้อหาเข้าข่ายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์
ผ่านการล่อลวงหรือหยอกล้อมากที่สุด ผ่านการใช้ภาพนิ่งและใช้ข้อความแสดงความคิดเห็นประกอบ ซึ่ง
หมายความว่าการนำเสนอเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดอาจสอดแทรกเนื้อหาที่เข้าข่ายการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ได้ และจากการศึกษาของ ศศิมา อุดมศิลป์ (2557) ที่ระบุว่าเมื่อผู้ติดตามพึงพอใจใน
เนื้อหาที่ถูกนำเสนอผ่านผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ผู้ติดตามจะมีส่วนร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 
ผ่านการแสดงออกด้วยการกดไลก์ (Likes) แสดงความคิดเห็น (Comments) และ กดแบ่งปัน (Shares) 
นั่นหมายความว่าหากผู้ติดตามมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด
ได้มีการนำเสนอเนื้อหาในแง่ลบที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ ก็อาจทำให้ผู้ติดตามมีการแสดงออก
ต่อเนื้อหาดังกล่าว จนนำไปสู่ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขึ้นได้  

สมมติฐานที่ 8 : ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบ
ของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และ พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความตั้งใจกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี ได้ โดยการแสดงออกต่อการนำเสนอข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิด เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้มากที่สุด ร้อยละ 32.2 และเม่ือนำมารวมกับพฤติกรรมการ
รู้เท่าทันสื่อ จะสามารถพยากรณ์ได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 34.4 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP Theory) ที่อธิบายว่า เมื่อใดที่ผู้รับสารมีความรู้ ก็จะส่งผลต่อทัศนคติ และ ทำให้เกิด
พฤติกรรมขึ้น (ภัทรสา, 2552). เนื่องจากหากเจเนอเรชัน ซี มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่
ตนติดตาม เมื ่อผู ้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอข้อมูลในแง่ลบออกมา อาจทำให้เจเนอเรชัน ซี 
แสดงออกต่อข้อมูลในแง่ลบดังกล่าวของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดและนำไปสู่การตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซ
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เบอร์ข้ึนได้ ดังนั้นการแสดงออกต่อข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดจึงสามารถพยากรณ์ได้ว่า
เจเนอเรชัน ซี นั้น มีความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์มากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกันเมื่อเจเนอเรชัน ซี มี
พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้วย ก็จะทำให้เจเนอเรชัน ซี สามารถวิเคราะห์ ประเมิน แยกแยะสื่อ ทราบ
จุดประสงค์ที่แอบแฝงของเนื้อหา (นิธิดา วิวัฒนพาณิชย์, 2558). ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอได้ว่า
เนื้อหาใดเข้าข่ายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์หรือไม่ ก็จะทำให้เจเนอเรชัน ซี ไม่มีส่วนร่วมกับเนื้อหา
ดังกล่าว จึงทำให้สามารถพยากรณ์ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ได้ดีขึ้น 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 สรุปผล 

1) จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี มีพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อในระดับปานกลาง 
โดยส่วนใหญ่จะไม่แบ่งปันเนื้อหาข่าวสาร หรือ บทความไปให้ผู้อื่น หากไม่แน่ใจว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง
หรือไม่ และยังสามารถแยกแยะและประเมินได้ ว่าเนื้อหาข่าวสารเป็นจริงหรือเท็จ รวมทั้งเมื่อได้อ่าน
ข่าวสารจะรู้ได้ในทันทีว่าเนื้อหาใดที่สื่อผลิตขึ้นมีจุดประสงค์ใดในการผลิตสื่อ และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้จริงในเนื้อหา มีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม มีการนำเสนอเนื้อหาที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ให้ข้อมูลครบถ้วนและมีแหล่งที่มา 

2) จากผลการวิจัยพบว่าการแสดงออกต่อข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดของกลุ่ม
ตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดราม่าหรือพูดถึงบุคคลอื่นในทางลบที่ผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดนำเสนอเพราะเห็นด้วยกับข้อความที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแสดงความคิดเห็นกับ
เรื่องดังกล่าวมีอยู่ในระดับน้อย ซึ่งในส่วนนี้ อาจเนื่องมาจากการที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
ในระดับปานกลาง โดยจะไม่แบ่งปันเนื้อหาข่าวสาร หรือ บทความไปให้ผู ้อื ่น หากไม่แน่ใจว่าข้อมูล
เหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ และยังสามารถแยกแยะและประเมินได้ ว่าเนื้อหาข่าวสารเป็นจริงหรือเท็จ รวมทั้ง
เมื่อได้อ่านข่าวสารจะรู้ได้ในทันทีว่าเนื้อหาใดที่สื่อผลิตขึ้นมีจุดประสงค์ใดในการผลิ ตสื่อ ดังนั้นเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ในการนำเสนอและสามารถแยกแยะ ประเมินเนื้อหาได้ ก็จะทำให้สามารถที่จะ
ทราบได้ว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอข้อมูลในแง่ลบต่อบุคคลอื่น หรือ มีนัยแฝงที่ก่อให้เกิด
ประเด็น ดราม่าใดๆ ตามมาหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างก็จะไม่แสดงออกต่อข้อมูลในแง่ลบดังกล่าว  

3) จากผลการวิจัยพบว่าความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี มีอยู่ในระดับปานกลาง 
แม้จะทราบว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็นเรื ่องที่แพร่หลายในสังคม แต่ขณะเดียวกันยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อยู่ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี ส่วนใหญ่ยัง
คิดว่าในโลกออนไลน์ ตนเองมีสิทธิ์ที่จะกดไลก์ แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ชอบหรือสนใจใดๆ ก็
ได้ แม้บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือเรื่องดราม่าไปบ้าง รองลงมา ได้แก่ คิดว่าตนเอง
ก็เคยถูกเพื่อนหรือคนรู้จัก แซว ล้อเลียน หรือบางครั้งอาจทำให้อับอายบนพื้นที่ออนไลน์ และ ในมุมมอง
ของกลุ่มตัวอย่างยังคิดว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะพูดคุย เม้าท์มอย เรื่องของบุคคลอื่นๆ กับเพื่อนได้อย่างอิสระ 
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นั่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อยู่ เพราะการ
กดไลก์ แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดราม่าของบุคคลอ่ืน รวมทั้งการนำบุคคลอ่ืนมาพูดคุยลับหลัง 
ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้นั้น เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ขึ้นได้อย่างหนึ่ง เมื่อขาดความรู้ในส่วนนี้ จึงอาจทำให้พฤติกรรมของเจเนอเรชัน ซี นำมา
สู่ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขึ้นได้ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการวิจัยไปใช้ 

สำหรับนักการตลาด นักโฆษณา จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี มีพฤติกรรม
การรู้เท่าทันสื่อในระดับปานกลาง สามารถแยกแยะและประเมินได้ว่าเนื้อหาข่าวสารเป็นจริงหรือเท็จ 
รวมทั้งเมื่อได้อ่านข่าวสารจะรู้ได้ในทันทีว่าเนื้อหาใดที่สื่อผลิตขึ้นมีจุดประสงค์ใดในการผลิตสื่อ ดังนั้นเมื่อ
นักการตลาดและนักโฆษณา ต้องทำโฆษณาการตลาดให้กับตราสินค้าใดๆ กับผู้บริโภคที่เป็นเจเนอเรชัน ซี 
ควรเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา หากเนื้อหาใดที่เป็นโฆษณา ก็ควรนำเสนอตรงไปตรงมา
และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกถูกหลอกหลวง นอกจากนี้หากต้องใช้ผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดเป็นสื่อกลางในการโฆษณา จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้จริงในเนื้อหา มีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม มีการนำเสนอเนื้อหาที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ ให้ข้อมูลครบถ้วนและมีแหล่งที่มา ดังนั้นนักการตลาดและนักโฆษณาสามารถใช้เกณฑ์
ดังกล่าวนี้ ในการคัดเลือกผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารทางการตลาดใหก้ับ
ตราสินค้าที่ตนดูแลได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องอย่าลืมนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบมายั งตราสินค้าที่นักการ
ตลาดและนักโฆษณาดูแลอยู่ได้ 

สำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี มีทัศนคติที่
ดีต่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ รู้จริงในเนื้อหา มีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม มีการนำเสนอ
เนื้อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ข้อมูลครบถ้วนและมีแหล่งที่มา ดังนั้นหากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดต้อง
นำเสนอเนื้อหาใดที่เป็นโฆษณา มีนัยแฝงทางธุรกิจ ควรระบุให้ชัดเจนเลยว่าเนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
โฆษณา เพื่อให้ผู้รับสารเห็นถึงความจริงใจและตรงไปตรงมา ไม่รู้สึกว่าตนกำลังโดนหลอกหลวง  นำไปสู่
การสูญเสียความเชื่อถือผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และควรศึกษาเนื้อหาที่จะนำเสนอให้รอบด้าน และ มี
แหล่งข้อมูลในการอ้างอิง เพ่ือทำให้เกิดการตรวจสอบได้ อีกท้ังยังควรเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ลงในเนื้อหา
ที่นำเสนอ และระมัดระวังในการใช้คำบรรยาย ไม่สอดแทรกความคิดเห็นแง่ลบให้ผู้อื่นเสียหาย และจาก
ผลการวิจัยด้านการแสดงออกต่อข้อมูลในแง่ลบของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดของกลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน 
ซี และ ความตั้งใจกลั่นแกล้งของเจเนอเรชัน ซี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี มีพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องดราม่าหรือพูดถึงบุคคลอื่นในทางลบที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนำเสนอเพราะเห็น
ด้วยกับข้อความที่ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแสดงความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับน้อย และ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคิดว่าในโลกออนไลน์ ตนเองมีสิทธิ์ที่จะกดไลก์ แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่
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ชอบหรือสนใจใดๆ ก็ได้ แม้บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนหรือเรื่องดราม่าไปบ้าง ดังนั้นผู้
ทรงอิทธิพลทางความคิดควรจะตระหนักในสิ่งที่กำลังนำเสนอข้อมูลด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ทรงอิทธิพล
ทางความคิด สามารถกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ติดตามได้ เพื่อไม่ ให้ผู้ติดตามเกิดการแสดงออก
ต่อข้อมูลในแง่ลบจนนำไปสู่ความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ตามมา  

สำหรับกรมสุขภาพจิต และ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการกลั ่นแกล้งทางไซเบอร์  จาก
ผลการวิจัยด้านความตั้งใจกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของเจเนอเรชัน ซี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชัน ซี มีอยู่
ในระดับปานกลาง แม้จะทราบว่าการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่แพร่หลายในสังคม แต่ขณะเดียวกัน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์อยู่ว่ารูปแบบใดเข้าข่ายการกลั่นแกล้ง
ทางไซเบอร์ต่อผู้อ่ืนบ้าง ดังนั้นกรมสุขภาพจิต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ควร
นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ออกมาเผยแพร่เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจยิ่งขึ้น 
โดยอาจจำลองสถาการณ์การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่ผู้ใช้ออนไลน์อาจเผลอมองข้ามไปในรูปแบบสื่อ
สร้างสรรค์ เช่น อินโฟกราฟิก, อัลบั้มภาพ เพ่ือให้เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ให้กับ
ผู้ใช้ออนไลน์ และทำให้ผู้ใช้ออนไลน์สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การกลั่น
แกล้งทางไซเบอร์ในรูปแบบเดียวกันขึ้น จะต้องไม่กระทำพฤติกรรมดังกล่าว มิเช่นนั้นจะนำไปสู่ความตั้งใจ
กลั่นแกล้งทางไซเบอร์ขึ้นได้  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

1) งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การสัมภาษณ์, การสังเกตด้วยการใช้แบบลงรหัส หรือ การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผลการศึกษาครอบคลุม
และเจาะลึกมากยิ่งขึ้น 

2) งานวิจัยนี้ศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างเจเนอรชัน ซี ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควร
เปลี่ยนประเภทกลุ่มตัวอย่างและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ทราบทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
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The Relationship between Facebook users’ Motivation on Environmental 
Issues and Environmental Awareness 

Linh Nguyen Ba Tue 3 

Worawan Ongkrutraksa, Ph.D.4 

Abstract 

The objectives of this research were to explore the relationship between Facebook 

users’ motivation on environmental issues and their environmental awareness in Vietnam.  
458 Vietnamese male and female respondents, aged between 18 and 45 years old 

and currently residing in Vietnam, were asked to complete an online and offline 

questionnaire survey. For this research, purposive sampling and volunteer sampling were 

used. 

The results depicted that the respondents had a positive opinion on Facebook 

users’ motivation concerning environmental issues (M = 3.326), with interesting contents 

receiving the highest score (M = 3.629) and the size of follower range receiving the lowest 

overall score (M = 2.745). Moreover, the respondents had a positive attitude towards the 

environmental awareness (M = 4.1689) and highly concern about waste problems (M = 

4.502). In regard to the relationship among the variables, the research results 

demonstrated that Facebook users’ motivation on environmental issues is positively 

related with the respondents’ environmental awareness (r = .441).  

Keywords: Vietnam, Facebook users’ motivation, Environmental issues, Environmental 
awareness, Behavioral tendency 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
การตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมในเวียดนามในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
และแบบอาสาสมัคร โดยที่กลุ่มตัวอย่างสำหรับแบบสอบถามออนไลน์ และออฟไลน์ คือชาวเวียดนาม 
เพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปี ที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม จำนวน 458 คนผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในเชิงบวกต่อแรงจูงใจต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (ค่าเฉลี่ย = 3.26) โดยที่
เนื้อหาที่น่าสนใจได้รับคะแนนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.629) ในขณะที่จำนวนผู้ติดตามได้รับคะแนนน้อย
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 2.745) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีทัศนคติเชิงบวกต่อการตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.1698)และปัญหาขยะมูลฝอย (ค่าเฉลี่ย = 4.502) มากไปกว่านั้นในส่วนของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรผลการวิจัยยังพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง แรงจูงใจของผู้ใช้เ ฟซบุ๊กต่อประเด็น
สิ่งแวดล้อมและการตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = .441) 

คำสำคัญ: เวียดนาม,แรงจูงใจของผู ้ใช้เฟซบุ๊ก, ประเด็นสิ่งแวดล้อม, การตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อม , 

แนวโน้มพฤติกรรม 

 

1. Introduction 

Vietnam is considered a developing country that has been seeing increased interest 

in influencer marketing, where an increasing number of internet users are interacting with 

content produced by influencers (EMarketer 2016). Social media influencers (SMIs) portray 

a new era of the independent third party endorser which frames audience attitudes via 

blogs, tweets and the utilization of other social media channels (Freberg et al., 2011). As 

a consequence of this persuasive evolution of social media influencers, technologies have 

been improved and refined to identify and track the appropriate influencers for a brand 

or company (Linqia, 2018). 

Along with a variety of actions to protect the environment, environmentally-

friendly activities have been an emerging trend worldwide. However, this wave has 

recently appeared in Vietnam as a consequence of social media’s dramatic rise (Minh Nga 
2018). Research in many countries reveals the fact that consumers today are giving more 

attention and consideration to behaving in a friendly manner towards the environment 

through making actual improvements, saving energy, or purchasing environmentally 

friendly products. However, from this study’s preliminary research in Vietnam, there have 
been very few enquiries as to why and how consumer awareness of environmental issues 
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has developed and how organizations and businesses can consider taking advantage of 

this issue to promote sustainable development with active consumer involvement. In such 

cases, social media influencers can play a crucial role in impacting an individual’s 
standpoint and attitude towards specific brands or products through their social media 

content. Therefore, this paper aims to investigate and identify whether there is a 

relationship between Facebook users’ motivation to follow social media influencers on 

environmental issues and expand their environmental awareness.  

It is hoped that results from the study can be applied by government agencies/ 

business owners to incorporate influencer marketing to accomplish communication 

objectives and therefore achieve maximum benefit from appropriate influencers towards 

environment issues. The study’s outcome can be considered as a rationale for influencer 
marketing strategies, which supposedly could assist gaining a positive point of view from 

the public from a communication campaign. 

The remainder of this paper comprises Section2, the literature review, 

methodology presented in Section 3, results in Section 4 and Section 5, the discussion 

that concludes the paper.  

 

2. Literature Review 

 Influencer marketing is the collaboration between a business and an 

influential social media user to promote a product, brand or communication campaign 

(Newberry, 2018). These individuals, known as "social media influencers” (SMIs) have 
devoted followings. Influencer marketing has its roots in “Celebrity Endorsement”. To fit 
into today’s digital world, social content producers with “niche audiences” can offer 
greater value to brands. 

 According to Zhang, Moe & Schweidel (2016), an influencer is a figure who 

has certain impact over others in specific aspects. A social media influencer is someone 

who employs the act of influencing through social media. The configuration of influencer 

can vary and every influencer is distinctive and remarkable in their own style (Abidin, 2016). 

The right influencer is supposed to reach a brand’s target audience, establish credibility 
and drive interaction towards communication objectives. They can create authentic, 

engaging and creative content that is strongly related to a promoted brand or product, 
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which obliges a company to work with appropriate social media influencers whose style 

and identification align with the message they want to deliver. 

Green Marketing refers to the strategy of selling products and services dependent 

on environmental welfare (Deepa & Anuradha, 2011), in which the products or services 

can be eco-friendly themselves or produced in an eco-friendly way. Green causes become 

progressively well-known with through green marketing applicable in advertising and sales. 

Green marketing is also known as environmental marketing and includes a scope of 

executions incorporating product adjustments in production, packaging and advertising. As 

characterized by Tapan (2007), Green or Environmental Marketing comprises all tactics 

intended to create and encourage any trade planned to fulfill human needs or wants that 

occurs with negligible unfavorable effect on a natural habitat. 

Acknowledgment of environmental effects has formed a niche referred to as 

“green consumers” who practice “green purchasing”. The term 'green' is interchangeable 
with 'pro- ecological' and is extensively characterized as specifying “concern with the 
physical environment (air, water, land)” (Shrum et al. 1995: p. 72). There has been a striking 
increase in environmental awareness around the world in the past decades. Overview 

results in developed and developing countries demonstrate that their population rate 

nature as an urgent issue (Barr and Gilg, 2006; Dembkowski and Hammer-Lloyd, 1994), and 

they believe that environmental pollution and degradation are affecting their daily life 

(Junaedi, 2007; Hines et al., 1987). In spite of the fact that there is an expansion of 

enthusiasm for ecological issues globally, the amount of interest and effect of this concern 

on customer purchasing behaviors may not be equivalent (Kaufmann et al., 2012; 

Arbuthnot and Lingg, 1975; Lee and Holden, 1999). 

The term “environmental awareness” is an ideology that arouses a concern to 
protect and preserve nature from anthropocentric afflictions by evoking human 

responsibility (Esmaeilpour & Bahmiary, 2017). Environmental issues can be categorized as 

Air; Stream, River, Lake and Estuaries; Coast and Ocean; Aquifers and Soils; Drinking Water; 

Disposal of household and industrial waste and Habitat species and conservation (National 

Research Council, 1997). Therefore, environmental awareness plays an important role in 

making the movement succeed through educating the public as to how fragile our 

environment and how difficult it is to fix the problems threatening it. There are numerous 

available channels to encourage and promote environmental awareness, from traditional, 
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from environmental books, brochures, group learning and meetings to modern tools such 

as online courses or even inspirational speeches via social media. All of these are created 

with a purpose to promote the public awareness, change behaviors to achieve a better, 

more sustainable environment (Reyes, 2014). In fact, this strategy has been quite effective 

several environmental problems have been addressed and fixed during recent years by 

raising community awareness, for example, plastic pollution. The world is now dealing 

with a massive amount of plastic waste, as much as 31 million tons (Environmental 

Protection Agency, 2015), which ends up in the oceans or landfills, putting enormous 

pressure on our ecosystems. Thanks to the media, public awareness about this pollution 

has been aroused, leading several appeals to tackle this problem. 

Hoang & Nguyen (2012) have conducted research that examined  Vietnamese 

consumers’ insight about environmental awareness, eco-friendly products and their 

attitude towards green purchasing. Based on their findings, consumers from Vietnam and 

other countries with more severe and pressing environmental issues may view their 

problems from different perspectives and therefore demonstrate different behaviors than 

consumers in nations with less environmental concerns. Nonetheless, improving 

environmental awareness remains an ongoing trend in response to environmental alerts 

all over the world. This is particularly true in Vietnam where consumers do not seem to 

be exposed to the concept of green awareness and green purchasing. There have been 

few academic studies about environmental related topics, and not many of the existing 

research has involved a social media component. Consumer behavior is a crucial element 

that can impact social and environmental wellbeing. The decisions consumers choose to 

make and the actions they opt all have both a direct and indirect influence on the 

environment, as well as on personal lifestyles (Hines, Herald & Audrey, 1987).  

The study of Hoang & Nguyen (2012) distributed a questionnaire in Vietnam’s three 
biggest cities: Ho Chi Minh, Hanoi and Danang. One of the survey results showed that social 

media has been one of the most widely-used and effective channels to bring general 

knowledge and understanding of environmental issues to social media users. This finding 

is not surprising as Vietnamese citizens, not only young persons, nowadays spend much 

of their leisure time with their smartphone or gadgets. Meanwhile, not many Vietnamese 

consumers actively seek information about environmental issues from product’s 
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descriptions, indicating a low influence of manufacturers in raising consumer awareness of 

environmental issues in Vietnam.  

There research on the Impact of “Influencer Marketing on Consumers’ attitude” 
conducted by Grafström, Jakobsson & Wiede (2018) focused on the motivations of social 

media users when following social media influencers, including: influencer marketing, 

followers’ attitudes, electronic word of mouth, trust and credibility. The study emphasized 
that technical evolvement has changed brands’ general marketing strategies as they aim 
to lower their marketing cost while still maintaining outcome and revenue. Social media’s 
purpose has thus accordingly been adapted from an entertainment tool to be an effective 

and widely-adopted marketing strategy (Kirtis & Karahan, 2011). 

Objective of the research 

Based on the reviewed researches and studies, it appears that social media 

influencers have a certain impact on the cognition process of their audience, especially 

when it comes to social and environmental issues (Abidin, 2016). As a consequence, this 

current research has explored the relationship between Facebook users’ motivation on 
environmental issue and environmental awareness. 

Conceptual Framework 

 

3. Methodology 

3.1 Data 

The target sample for this research was Vietnamese males and females between 

the ages of 18 to 45 as this represents the largest group of Vietnamese population that 

has been active Facebook users in 2018 (Digital in Asia, 2018). A non-probability sampling 

method was applied for this research. Furthermore, purposive sampling and volunteer 

sampling were used. For purposive sampling, a questionnaire was shared with individuals 

Facebook users’ motivation 
on environmental issue 

Environmental awareness 
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who fit the criteria – between the age of 18 and 45, used Facebook and accessed 

environmental content between April 2018 and April 2019. 

As for the convenience sampling, 200 surveys were shared on Facebook through 

the researcher’s network including family, friends, colleagues, and relevant Facebook 
users. 200 printed surveys were also distributed in Vietnamese city centers. Based on the 

preliminary questions, respondents who did not fit the criteria were not allowed to go 

complete the survey. All respondents were required to answer all questions before 

submitting the form to ensure that data were complete. 

3.2 Measurement 

An online and printed questionnaire were used to collect the data for this study. 

The survey was set up using Google Form in which a link was generated and shared with 

the samples. Questions were presented in Vietnamese. The first section included screening 

questions. In this part, participants were asked to answer questions to ensure they fit the 

study’s criteria. They were asked about their age, if they use Facebook and if they browsed 
through content related to environmental issues between October 2018 and April 2019. 

Any answers that did not fit this set of criteria would disqualify respondents from 

completing the survey.  

There were seven questions about followers’ motivation to focus on 
environmental-related issues and motives that drive them to follow a certain person, or 

influencer, on social media channels. All questions were borrowed and adapted from 

Cision Contributor (2018) and Schneider, Goldstein & Smith (1995). Additionally, six follow-

up questions examined respondents’ environmental awareness and actual concern 

towards environmental issues. All questions were borrowed and adapted from 

Esmaeilpour & Bahmiary (2017) and Hoang & Nguyen (2012). This part of the survey aimed 

to understand Facebook users’ motivation to follow social media influencers who 

published environmental-related contents. For this section of survey, a Likert Scale was 

used, where the score 5 depicted a strong agreement with the statement and the score 1 

depicted a strong disagreement with the statement. 
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3.3 Estimation sample 

There were four hundred and seventy-six questionnaire results collected in total. 

Of all the responses, eighteen were discarded as the respondents did not fulfill the 

screening section of the questionnaire. Therefore, a total of 458 final responses were used 

with a response rate of 96.2%. Among the total 458 respondents, the majority was females, 

comprising 331 respondents, accounting for 72.3% of the total sample. The second group 

of respondents was male, accounting for 27.7%, with a sample of 127 participants. 

For the age demographic, the majority of respondents were 18-24 years old, or 

40% of the total sample comprising 183 respondents. This group was followed 

respondents 25-29 years old, which comprised 145 respondents or 31.7% of the sample, 

30-34 years old, which comprised 84 respondents or 18.3% respectively. The next group 

of respondents was 35-39 years of age, comprising 31 respondents, 6.8%, and finally, the 

smallest group, 15 respondents 40-45 years old, or 3.3% of the total sample.   

The majority of the respondents possessed a bachelor’s degree, 51.3 % or 235 
respondents. 135 of the respondents had an education level below a bachelor’s degree, 
accounting for 29.5 % of the sample. The smallest group, 99 respondents, or 19.2%, had 

an education level above a bachelor’s.   

The profession of the respondents also varied. The majority were corporate 

employees, 212 individuals or 46.3 %. The second group comprised students, 123 

individuals, accounting for 26.9 % of the sample. The third group of respondents were 

freelancers, 48 respondents accounting for 10.5 %. This group was followed by 

government officials, 30 respondents accounting for 6.6%. Other professionals, 20 

respondents, or 4.4%, business owners, consisting of 12 respondents, or 2.6%, and 

unemployed, consisting of 13 respondents, or 2.8% respectively.  

On average, the respondents rated Facebook users’ motivation on environmental 
issues as 3.3206 out of 5, which overall demonstrated that they had a moderate level of 

agreement on the reasons to follow social media influencers for their green content. The 

statement that had the highest overall mean score was ‘I follow certain SMIs on Facebook 
because I find their environmental-related contents interesting’, with Mean= 3.629, which 
showed that the respondents had a liking for Facebook environmental content was 

interesting enough to make them follow the owner of the posts. The statement that had 
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the second highest mean score was ‘I follow certain SMIs on Facebook because their green 
lifestyle matches mine’, with Mean=3.5 out of 5.0, which showed that respondents 
moderately sympathized with the environmentally-friendly lifestyle of certain social media 

figures. The next measure was ‘I follow certain SMIs on Facebook because we share similar 
points of view regarding environmental issues’ with Mean= 3.491, showing that 
respondents perceived that they would follow a certain social media influencer because 

they share similar perceptions regarding environmental issues. This was followed by the 

statement, ‘I follow certain SMIs on Facebook because I admire their images in living 

green’, with a Mean score of 3.430; ‘I follow certain SMIs on Facebook because I think 
their environmental-related contents are accurate’ and ‘I follow certain SMIs on Facebook 
because of the reliability of their followers’, which had of Mean= 3.225 respectively. The 
factor that received the lowest overall average score was ‘I follow certain SMIs on 
Facebook because of the size of their follower range’, with Mean= 2.745, explaining that 
the participants only somewhat found the number of followers important to their 

following decision. Table 1 shows the summary of the variable. 
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Table 1: Facebook user’ motivation to follow social media influencers on 
environmental issues 

Facebook user’ motivation 

% 

Mean SD 

Strongly 

agree 

Agree Somewhat 

Agree 

Disagree Strongly 

disagree 

I follow certain SMIs on 

Facebook because their green 

lifestyle matches mine.  

 

21.6 

 

28.2 

 

34.5 

 

10.0 

 

5.7 3.500 

(Agree) 
1.1075 

 

I follow certain SMIs on Facebook 

because we share similar points 

of view regarding environmental 

issues.  

 

 

19.2 

 

 

30.3 

 

 

35.6 

 

 

10.0 

 

 

4.8 

 

3.491 

(Agree) 
1.0610 

I follow certain SMIs on Facebook 

because I find their 

environmental-related contents 

interesting.  

 

21.6 

 

38.6 

 

25.1 

 

10.3 

 

4.4 3.629 

(Agree) 
1.0656 

 

I follow certain SMIs on 

Facebook because I admire their 

images in living green.  

 

22.1 

 

25.1 

 

32.3 

 

14.8 

 

5.7 3.430 

(Agree) 
1.1518 

 

I follow certain SMIs on 

Facebook because I think their 

environmental-related contents 

are accurate.  

 

14.6 

 

 

24.2 

 

37.8 

 

15.7 

 

7.6 3.225 

(Somewhat 

agree) 

1.1147 

 

I follow certain SMIs on 

Facebook because of the size of 

their follower range.  

 

9.6 

 

19.7 

 

26.0 

 

25.1 

 

19.7 
2.745 

(Somewhat 

agree) 

1.2474 

 

I follow certain SMIs on 

Facebook because of the 

reliability of their followers.  

 

15.1 

 

26.0 

 

33.2 

 

17.9 

 

7.9 
3.225 

(Somewhat 

agree) 

1.1438 

Total      3.326 

(Somewhat 

agree) 

.8435

6 

The average rating the respondents gave for their environmental awareness was 

4.1689, indicating that they had a concern towards current environmental issues in 

Vietnam. The environmental problem that got the highest score was waste, with a score 
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of 4.502, which was followed by air pollution with a score of 4.480. These were followed 

by marine pollution and forest destruction, with scores of 4.432 and 4.308 respectively. 

The statement ‘I am aware of environmental issues in Vietnam to the degree that I want 
to take immediate action to protect nature from human causes’ came in next position 
with a score of 4.109. The statement with the lowest score was, ‘My environmental 
awareness is impacted from Facebook’, with a score of 3.181 which indicated that the 
Facebook users were somewhat likely to state that their environmental awareness was 

impacted by social media influencers. This variable is summarized in Table 2. 

 

Table 2: Facebook users’ environmental awareness 

Environmental awareness 

% 

M SD 

Strongly 

agree 

Agree Somewha

t 

agree 

Disagree Strongly 

disagree 

I am concerned about air pollution 

issue in Vietnam.  

 

60.3 29.9 7.9 1.5 0.4 4.480 

(Strongly 

agree) 

.7431 

I am concerned about waste 

problems in Vietnam.  

 

59 34.1 5.5 1.3 0.2 4.502 

(Strongly 

agree) 

.6819 

I am concerned about forest 

destruction in Vietnam.  

 

51.3 32.5 12.0 3.9 0.2 4.308 

(Strongly 

agree) 

.8467 

I am concerned about marine 

pollution in Vietnam.  

 

57.6 31.4 8.1 2.2 0.7 4.432 

(Strongly 

agree) 

.7861 

I am aware of environmental issues in 

Vietnam to the degree that I want to 

take immediate action to protect 

nature from human causes.  

 

 

38.6 

 

 

38.2 

 

19.4 

 

2.8 

 

0.9 
4.109 

(Agree) 
.8733 

My environmental awareness is 

impacted by Facebook’ social media 
influencers.  

 

17.0 26.2 

 

26.4 18.6 11.8 
3.181 

(Somewh

at agree) 

1.2534 

Total       4.1689 

(Agree) 

.6295

2 
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4. Results 

4.1 Reliability and Validity 

 Cronbach’s Alpha test was applied to check internal consistency as proposed in 
the previous chapter. It is considered to be a measure of reliability. The Cronbach’s result 
for Facebook users’ motivation on environmental issues was higher than the threshold at 

0.7, so its reliability was confirmed. The Cronbach’s alpha reliability for the attitude scale 
is 0.806, depicting a high reliability of the scale. 

4.2 The relationship between Facebook users’ motivation on environmental issues 
and their environmental awareness 

A Pearson’s Product Moment Correlation test was run to explore this relationship. 
Table 3 shows that Facebook users’ motivation from social media influencers on 
environmental issues and environmental awareness has a significantly moderate positive 

relationship (r =. 441) at 0.05 significance level. This implies that, a change in Facebook 

users’ motivation to follow social media influencers on environmental awareness, whether 
it is an increase or a decrease, is likely to relate to a change in the respondents’ 
environmental awareness. Moreover, the higher the scores for consumer’s motivation, the 
greater the respondent’s environmental awareness.  

 

Table 3: Correlation between Facebook users’ motivation from social media 
influencers on environmental issues and environmental awareness 

 Environmental awareness 

Facebook users’ motivation from social media 

influencers on environmental issues 

R 

 

.441 

P-Value 

 

.000* 
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5. Discussion 

The goal of this research is to examine the relationships between Facebook users’ 
motivation to follow social media influencers on environmental issues and their 

environmental awareness. A survey was distributed both online and offline to collect 458 

qualified responses out of 486 total responses. The screening questions were meant to 

eliminate participants who did not fit the study’s criteria: between the age of 18-45, used 

Facebook and accessed environmental- related content between October 2018 and April 

2019. 

The samples comprised people who already have a very high concern with 

environmental issues. This research selected samples who were Facebook users  exposed 

to environmental-related contents in the last six months during screening period. The 

findings from the correlation analysis revealed that there was a significant positive 

relationship between Facebook users’ motivation on environmental issues and their 
environmental awareness, thus accepting the first hypothesis. This reflects that when 

Facebook users have positive motivation to follow social media influencers on 

environmental issues, they enhance their environmental awareness. 

6. Conclusion 

The findings of this research provide valuable knowledge about Facebook users’ 
motivation to follow certain social media influencers on environmental issues and their 

environmental awareness. Firstly, from the results of the study, it is apparent that 

Facebook users’ motivation to follow certain social media influencers on environmental 
issues are concerned with the features of the influencer and what they look for in the 

influencer or why they follow that influencer. For example, this study shows that SMIs 

received the highest rating for interesting content, followed by green lifestyle, where 

respondents gave them a relatively high score in regard to similar standpoints regarding 

environmental issues. Thus, it can be deduced that the respondents follow SMIs because 

they admire their image of living environmentally-friendly. For this reason, Ministry of 

Information and Communication can facilitate Facebook as an official channel and use 

social media influencers as representatives to disseminate information and raise awareness 

on concurrent environmental problems in Vietnam. Since Facebook is the most powerful 
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social media channel in Vietnam (Digital in Asia, 2018), the government can reach a wider 

range of audience and be able to update announcements easily.  

Secondly, the Vietnamese government can consider employing implementations 

to tackle air pollution by improving public transportation as this study’s results indicate 
that citizens are strongly concerned about the environment they are living in. Thus, the 

Government could ban or restrict single-use plastic usage as the results also demonstrate 

as respondents claimed they are involved in using recycled material yet are still hesitant 

to decline straws and plastic shopping bags entirely.  

These findings could also be applied to brands’ marketing strategies as the results 
obtained from this study imply that consumers care about a brand’s images aligning with 
environmental protection and preservation. Thus, marketers of consuming products such 

as FMCG (Fast Moving Consumer Goods) should take these insights and carefully pick 

influencers who can provide interesting and useful contents. Doing so would make their 

campaigns more effective in creating a favorable attitude towards their brand which will 

encourage consumers to purchase their products. 

Brands and corporations can also adopt social media influencers marketing as a 

communication vehicle to promote themselves as green, ethical and responsibly 

sustainable. As these research’s results imply that Facebook users care about the 
alignment between brands and their actions on acting green, brand marketers should 

employ communication tactics that portray environmental concern of their 

products/services and encourage their consumers to do the same. Thus, based on the 

qualitative findings, companies can consider adopting appropriate social media influencer 

marketing strategies to carry out corporate social responsibility campaigns. 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย 

Factors Influencing to Video Streaming Addiction of Generation Y 

 

กฤตชานนท์  เวชพราหมณ์ 5 
วิกานดา พรสกุลวานิช, Ph.D.6 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
พฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง ทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งและการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของ
กลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย 2) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในกลุ่มวัยเจเนอเรชันกับ
แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง พฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง ทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
สำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง
มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน จำนวน 400 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มวัยเจ
เนอเรชันวายแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งแตกต่างกันโดยเฉพาะลักษณะประชากร
ด้านระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน 2) ลักษณะทางประชากรของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวายแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งแตกต่างกันโดยเฉพาะพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิงต่อวัน 3) แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
4) แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง พฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง และทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อ
วิดีโอสตรีมม่ิงมีความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง  
 

คำสำคัญ: วิดีโอสตรีมม่ิง แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง พฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง ทัศนคติ
ที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง, การเสพติดวิดีโอสตรีมม่ิง, กลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย 

  

 
5 นักศึกษาปริญญาโท คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
6 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝา่ยวิจัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Abstract 

 This research aims to study 1)  The Relation of Motive use, Behavior usage, 

Attitude towards and Media Addiction study in Video Streaming of Generation Y. 2)  To 

study the differences of Generation Y with Motive use, Behavior usage and Attitude 

towards. For this research is quantitative research and selecting a sample group of 400 

person using Video Streaming at least 3 months. So, the research found 1)  Individual 

difference of Generation Y group have a difference motives use in Video Streaming 

especially by education level and income per month. 2)  Individual difference of 

generation Y group have a difference Video Streaming use especially by duration per day 

3) The motives use in Video Streaming is related with Video Streaming use. 4) The motive 

use in Video Streaming, Video Streaming use and Attitude towards Video Streaming use is 

related with Video Streaming addiction.   

Keyword: Video Streaming, Video Streaming Motives, Video Streaming Use, Attitude 

towards Video Streaming Use, Video Streaming Addiction, Generation Y 

 

บทนำ 
ปัจจุบันสื ่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื ่อที ่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก เพราะ

สามารถเชื ่อมโยงผู ้คนไว ้ด ้วยกัน สื ่อส ังคมออนไลน์ เช ่น เฟซบุ ๊ค (Facebook), อินสตราแกรม 
(Instagram), ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (Line) จุดเด่นคือ สามารถใช้ในการสื่อสารเป็นวงกว้าง จากผล
สำรวจเมื่อปี 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู ้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มากถึง 51 ล้านคน จากประชากร
ประมาณ 70 ล้านคน  ซึ่งสูงมากหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยจังหวัดกรุงเทพมีจำนวนผู ้ใช้
เฟซบุ๊คมากที่สุดในโลก คือ 22 ล้านคน (Brandbuffet, 2018) จากงานวิจัยของกูเกิ้ลประเทศไทยในปี 
2016 พบว่าคนไทยที่ใช้อินเตอร์เน็ตนิยมดูยูทูปเป็นที่แรก (Marketingoops, 2016) ในต่างประเทศมี
ธุรกิจการสตรีมมิ่งเกิดขึ้นมากมาย เช่น มิวสิคสตรีมมิ่ง (Music Streaming) หรือการฟังเพลงผ่านระบบ
สตรีมมิ่ง วีดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) หรือการชมวิดีโอผ่านระบบสตรีมมิ่ง และไลฟ์สตรีมมิ่ง 
(Live Streaming) จึงพบว่าพฤติกรรมของผู้ชมในยุคนี้เปลี่ยนไป จากเดิมที่ดูแพร่ภาพตอนละอาทิตย์ 
กลายเป็นดูอย่างต่อเนื ่อง (binge watching) หรือดูรวดเดียวจบ (โตมร ศุขปรีชา, 2018) ดังนั้น จึง
ก่อให้เกิดการบริการหลากหลาย ในที่นี้ขอกล่าวเฉพาะสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งที่กำลังได้รับความนิยมและเปิด
ให้บริการในประเทศไทย คือ 1) เน็ตฟลิกซ์  2) ไอฟลิกซ ์และ 3) ไลน์ทีวี (Medium, 2018)  

เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เป็นสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดให้บริการ
จำนวน 130 ประเทศ มีผู้เป็นสมาชิกบริการรายเดือนทั่วโลก 139 ล้านราย ปัจจัยหลักเกิดจากคุณภาพ
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เนื้อหาวิดีโอ ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี เน็ตฟลิกซ์ ซึ่งพฤติกรรมการรับชมของผู้คน
ทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างชัดเจน ผู้คนทั่วโลกชมวิดีโอบนเน็ตฟลิกซ์รวมกันประมาณ 1.2 หมื่นล้านชั่วโมง 
(Thumbsupteam, 2016) มีการคาดการณ์ในปี 2020 ว่าประเทศไทยนั้นจะมีผู ้เป็นสมาชิกเพิ ่มขึ้น
ประมาณ 5 แสนราย (Statista, 2019) 

ไอฟลิกซ์ (iflix) เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักลงทุนระดับภูมิภาค ที่ต้องการจะสร้าง
บริการดูหนังและซีรีส์ออนไลน์สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ โดยมีรายการทีวีและหนัง
มากมายจากทั่วโลกมาให้เลือกชมกว่า 10,000 ชั่วโมง วิสัยทัศน์ของไอฟลิกซ์ คือ บริษัทมีเป้าหมายที่จะ
เติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีราคาที่สามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable) ความ
น่าเชื่อถือของระบบ (Reliable) และ ความหลากหลายของเนื้อหา (Variety) ไอฟลิกซ์ไร้ข้อจำกัดด้าน
สถานที่ เวลา และอุปกรณ์ ไอฟลิกซ์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ช่วงกลา งเดือน
สิงหาคม 2558 ด้วยค่าสมาชิกรายเดือนที่ค่อนข้างถูกมากหากเปรียบเทียบกับบริการอื่น ๆ (Thumpup, 

2558) 

ไลน์ ทีวี (LINE TV) เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาโดย ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ที่ให้บริการวีดิ
ทัศน์โดยไม่ต้องชำระค่าสมัครสมาชิกรายเดือนหรือรายปี  ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในโลกที่
ให้บริการ LINE TV เมื่อมีนาคม 2558 (วิกิพีเดีย, 2562) ไลน์ทีวีเปิดให้ดาวน์โหลด โดยบริษัท ไลน์ ได้
เปิดตัวบริการนี้เมื่อกุมภาพันธ์ 2562 พร้อมแนะนำซี่รีย์ใหม่จาก จีทีเอส (GTH) ไลน์ได้ดำเนินธุรกิจกับ 
GMM, Workpoint, วิธิตา, ไทยรัฐทีวี, ทรูวิชั่น เป็นต้น ในประเทศไทยมียอดดาวโหลดแอปพลิเคชัน 20 

ล้านดาวน์โหลด ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้งานไลน์ทีวี 176 นาทีต่อวัน ซึ่งโดยรวมแล้วเติบโตถึง 136 
เปอร์เซ็นต์ (Mahittivanicha, 2018) 

กลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 21-37 ปี (Nielsen, 2018) ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่
เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยีและสังคมทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีการ
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากกว่าคนรุ่นอื่น ๆ  และมีทักษะเพียงพอในการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ นอกจากนี้  
คนกลุ่มนี้ยังชอบแบ่งปันเรื่องราว และมักใช้เวลาส่วนใหญ่กับสื่อสังคมออนไลน์ มีการแบ่งปันเรื่องราวต่าง 
ๆ บนโลกออนไลน์  อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้ยังใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ 
และเลือกเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตนเองที่สุด พฤติกรรมการเสพติดสื่อออนไลน์ของวัยรุ่นไทย
มีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณวันละ 3 ชั่วโมง และใช้เวลาในการเล่นสื่อสังคมออนไลน์
ประมาณวันละ 3 ชั่วโมง (WP, 2016) ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แล้วประเทศไทยมีการใช้สื่อออนไลน์
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ในส่วนของการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งนั้นในกรณีของ ไอฟลิกซ์ พบว่า กลุ่มผู้ใช้ส่วน
ใหญ่อยู ่ในช่วงอายุ 18 - 24 ปี (33%) และ 25 - 34 ปี (34%) ซึ ่งเป็นกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย ดังนั้น 
แนวโน้มของกลุ่มวัยนี้มีการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงเป็นประจำและอาจส่งผลต่อการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งได้ 
(Herenat, 2017) โดยในขณะนี้การดูภาพยนตร์ ซีรีส์ เป็นระยะเวลานาน ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและสื่อ
วิดีโอสตรีมมิ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ในงานวิจัยที่ประเทศอังกฤษ พบว่า การดูซีรีส์ติดต่อกัน

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD
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เป็นระยะเวลานาน ส่งผลทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนและการอดนอนนั้นส่งผลต่อระบบสมองและ
ปัญหาในการจดจำ รวมทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเสพติดเช่นเดียวกับสารเสพติด ซึ่งเกิดมาจากกลไกลผ่าน
ทางสมอง โดยพฤติกรรมการดูแบบต่อเนื่องหรือ บิงจ์ ว็อทชิง (Binge watching) คือ การดูรวดเดียวจบ
เรื่องหรือดูแบบมาราธอน อาจใช้เวลาข้ามวันหรือข้ามคืน เนื่องจากเนื้อหาในบางภาพยนตร์และซีรีส์มี
ความยาวและต่อเนื่อง และอาจทำให้เกิดความเพลินเพลินหรือติดลม (Khaosod, 2562)  

ดังนั้น ด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อใหม่นี้ จึงสนใจศึกษาว่ากลุ่มวัยเจเนอเร
ชันวายมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งอย่างไรบ้าง การชมภาพยนตร์ผ่านสื่อดังกล่าวจะมีอิทธิพล
ต่อการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดสื่อ
วิดีโอสตรีมมิ่งของกลุ่มวัยนี้ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง พฤติกรรมการ
ใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง ทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งและการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง และเพื่อศึกษาถึง
ความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในกลุ่มวัยเจเนอเรชันกับแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง พฤติกรรม
การใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง และทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง ทำให้รู้ถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเสพ
ติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งว่าตัวแปรไหนเป็นปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อการเสพติดสื่อในลักษณะใด โดยสามารถนำ
ผลการศึกษาไปใช้วิเคราะห์การเสพติดสื่อออนไลน์ของกลุ่มวัยนี้ สามารถกำหนดทิศทางในการเลือกใช้สื่อ
ของกลุ่มวัยนี้ได้ ด้วยสาเหตุที่ตลาดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งมีการแข่งขันสูงมากจึงสามารถนำผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้สื ่อของกลุ่มวัยนี้ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในด้านการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการใช้สื่อของกลุ่มวัยเจ
เนอเรชันวายต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
          1.เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของลักษณะประชากรในกลุ่มวัยเจเนอเรชันวายกับแรงจูงใจในการใช้
สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง พฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง ทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
          2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง พฤติกรรมการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิง ทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมม่ิงและการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิงของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย    
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สมมติฐานในการศึกษา 
 1. กลุ่มวัยเจเนอเรชันวายที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิงแตกต่างกัน  
 2. กลุ่มวัยเจเนอเรชันวายที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้ สื ่อวิดีโอ
สตรีมม่ิงแตกต่างกัน 

 3. กลุ่มวัยเจเนอเรชันวายที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิงแตกต่างกัน 

4. แรงจูงใจในการใช้วิดีโอสตรีมมิ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของ
กลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย 

 5. แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งมีความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของกลุ่มวัย
เจเนอเรชันวาย 

 6. พฤติกรรมในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งมีความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของกลุ่ม
วัยเจเนอเรชันวาย 

 7. ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงมีความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของกลุ่ม
วัยเจเนอเรชันวาย  
 

ขอบเขตในการศึกษา 
 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล (Questionnaire) 
 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยเจเนอเรชันวายที่มีอายุระหว่าง 
21-37 ปีที่เป็นผู้ใช้งานสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องมีการใช้งานเป็นเวลา 3 เดือน จำนวนทั้งหมด 
400 คน 

 3. ขอบเขตระยะเวลาในการเก็บข้อมูลวิจัย ได้เริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคม 2562  
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กรอบแนวคิดทฤษฎ ี

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นใช้รูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล (Questionnaire) ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยเจเนอเรชัน
วายที่มีอายุระหว่าง 21-37 ปี ที่เป็นผู้ใช้งานสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งโดยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างต้องมีการใช้งาน
มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน จำนวนทั้งหมด 400 ชุด แยกเป็นออฟไลน์ 200 ชุด และออนไลน์ 200 ชุด 

ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) และนำมาวิเคราะห์หาค่าความ
น่าเชื่อถือได้ 0.81 ได้ผลสรุปว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย” ได้
นำทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The Uses and Gratifications Theory) มาเป็นหลักใน
การวิเคราะห์ โดยทาง Rubin (1993) อธิบายว่า แก่นของทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจนั้น คือ การ
เรียนรู้กิจกรรมของผู้ใช้สื่อ เนื่องจากการเรียนรู้กิจกรรมของผู้ใช้สื่อจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงพฤติกรรมการ
ใช้สื่อและผลจากการใช้สื่อในแง่มุมต่าง ๆ และยังตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ใช้สื่อมีความหลากหลาย ซึ่งไม่ใช้ทุกคน
ที่จะมีความกระตือรือร้นในการใช้สื่อ เพราะแต่ละคนไม่ได้มีความกระตือรือร้นอยู่ ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับ
ความต้องของแต่ละคนในช่วงเวลานั้น ๆ และความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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ลักษณะประชากรและข้อมูลทั่วไป 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งหมด 400 คน จำแนกตามเพศนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 
58.8 เป็นเพศหญิง ที่เหลือร้อยละ 41.3 เป็นเพศชาย จำแนกตามอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 มีอายุ 21-29 

ปี และร้อยละ 42.3 มีอายุ 30-37 ปี จำแนกตามระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 68.8 จบ
การศึกษาปริญญาตรีและส่วนร้อยละ 42.0 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 42.3 มีการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกซ์เป็นประจำ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 77.4 ใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมมิ่งที่บ้าน ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.7 ใช้งานสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งคนเดียว และส่วนใหญ่ร้อยละ 37.6 ใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง (ดังตารางที่ 1) 

 

ตารางที ่1 แสดงจำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่าง ๆ 
 

หัวข้อ ร้อยละ 

เพศหญิง 58.8 

อายุ 21-29 57.8 

ปริญญาตรี 68.8 

20,001-30,000 บาท 42.3 

เน็ตฟลิกซ์ 63.0 

ดูที่บ้าน 54.7 

ดูคนเดียว 31.8 

ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ 37.6 

 

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งอยู่ในระดับมาก (M = 3.93, SD = 0.64) โดยกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจ
ในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งด้านความบันเทิงมากที่สุด (M = 4.65, SD = 0.47) ซึ่งประเด็นที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ “ฉันใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งเพราะทำให้ฉันเพลิดเพลิน” ส่วนแรงจูงใจด้านความผ่อนคลาย (M 

= 4.53, SD = 0.55) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็น “ฉันใชสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งเพราะมันทำให้ฉันรู้สึก
ผ่อนคลาย” อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (M = 4.65, SD = 0.47) และแรงจูงใจด้านการหาข้อมูลนั้นอยู่ใน
ระดับมาก (M = 4.65, SD = 0.47) ประเด็นที่น่าสนใจ คือ “ฉันใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงเพ่ือที่จะรู้ความเป็นไป
ของโลก” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งมีเนื้อที่หลากหลายและอาจทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ทำให้เพ่ิมพูนความรู้และความเป็นไปของโลก ตัวอย่างเช่น ในสื่อวิดีโอสตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์
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มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารคดีให้รับชม โดยทางเน็ตฟลิกซ์นั้นมีสารคดีให้เลือกรับชมหลากหลายทำให้ตอบโจทย์
กลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี (Mangozero, 2562)  

 

พฤติกรรมในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
ผู ้วิจัยได้แยกวิเคราะห์เป็นแต่ละประเภทสื ่อวิดีโอสตรีมมิ ่ง จำแนกตามจำนวนเดือนที ่ใช้ 

ระยะเวลาที่ใช้ต่อวัน โดยเมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตจำแนกตามจำนวนเดือนโดยรวมที่ใช้สื่อวดีีโอ
สตรีมม่ิง พบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงมาแล้วประมาณ 10 เดือน ส่วนระยะเวลา
ในการใช้ต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงต่อวันเป็นเวลา 2.48 ชั่วโมง  

 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
 เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติต่อการใช้สื ่อวิดีโอสตรีมมิ่งโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.39, SD = 0.60) ทั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งโดยเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุดในประเด็น “ฉันชอบใช้สื่อ
วิดีโอสตรีมมิ่ง” (M = 4.41, SD = 0.64) “ฉันรู้สึกดีเมื่อได้ใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง” (M = 4.33, SD = 0.69) 
และ “โดยรวมทัศนคติของฉันที่มีต่อการใช้สื่อ วิดีโอสตรีมมิ่งเป็นสิ่งที่ฉันพึงพอใจ” (M = 4.43, SD = 

0.60) ตามลำดับ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีในเชิงบวกกับการใช้สื่ อวิดีโอสตรีม
มิ่ง ทั้งนี้อยู่ในมิติการใช้งานเป็นหลัก 

 

การเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง 
 เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเสพติดการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.32, SD = 0.94) แต่มีประเด็น
ที่อยู่ในระดับมากอยู่หนึ่งประเด็น คือ “ฉันมักจะดูสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งนานกว่าที่ฉันตั้งใจไว้” (M = 3.72, SD 

= 1.09)” ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความไม่แน่ใจในความคิดของตนเองว่าตนเองนั้นมีอาการเสพ
ติดในประเด็นต่าง ๆ หรือไม่ บางคนอาจจะเสพติดแต่ไม่รู้ตัวหรือบางคนอาจจะรู้ตัวว่าตนเองนั้นไม่ได้ติด
สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้
สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงแตกต่างกัน  

สมมติฐานได้รับการยอมรับ คือ อายุแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งแตกต่าง
กัน ในด้านการผ่อนคลาย (t (398) = -2.065, p < .05) โดยผู้ที่มีอายุ 21-29 ปี จะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อ
วิดีโอสตรีมมิ่งด้านความผ่อนคลายน้อยกว่าผู้ที่มีอายุ 30-37 ปี เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งโดยรวมแตกต่างกัน (F (3, 396) = 
5.35, p < .05) ซึ่งมีด้านการฆ่าเวลา (F (3, 396) = 5.64, p < .05) ด้านความทันสมัย (F (3, 396) = 
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5.66, p < .05) และด้านการหาข้อมูล (F (3, 396) = 2.78, p < .05) เมื ่อเทียบความแตกต่างของ
แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง โดยจำแนกตามระดับการศึกษาแล้ว พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
(p < .05) เมื่อจำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อ
วิดีโอสตรีมมิ่งแตกต่างกัน (F (3, 396) = 4.11, p < .05) ซึ่งมีด้านความทันสมัย (F (3, 396) = 6.87, p 

< .05) และด้านการหาข้อมูล (F (3, 396) = 2.85, p < .05) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจ
ในการใช้สื ่อวิดีโอสตรีมมิ่งโดยจำแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ที ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที ่ 20,001-

30,000 บาทจะมีแรงจูงใจโดยรวมในการใช้สื่อวิดีอสตรีมมิ่งมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000-

20,000 บาทและรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาท (p < .05) 
สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมด้าน

จำนวนเดือนและระยะเวลาต่อวันในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ได้รับการยอมรับ คือ เพศแตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการใช้สื ่อวิดีโอสตรีมมิ่ง
แตกต่างกัน (t (396) = -2.388, p < .05) โดยเพศชายจะมีระยะเวลาในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งต่อวัน
น้อยกว่าเพศหญิง เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า อายุแตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง
แตกต่างกัน (t (394.48) = 2.487, p < .05) โดยผู้ที่มีอายุ 21-29 ปีจะมีระยะเวลาในการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมมิ่งมากกว่าผู้ที่มีอายุ 30-37 ปี จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมี
ระยะเวลาในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งต่อวันแตกต่างกัน (F (3, 394) = 3.67, p > .05) โดยผู้ที่การศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรีจะมีระยะเวลาในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งต่อวันมากกว่า ผู้ที่มีการศึกษาอยู ่ใน
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

สมมติฐานที่ 3 ลักษณะประชากรของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย แตกต่างกันจะมีทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงแตกต่างกัน 

พบว่า เพศ (t (398) = -1.945, p > .05) อายุ  (t (398) = -1.611, p > .05) ระดับการศึกษา  
(F (3, 396) = 0.91, p >.05) และรายได้ต่อเดือน (F (3, 396) = 1.34, p > .05) ของกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ได้รับการยอมรับสมมติฐาน กล่าวคือ ลักษณะประชากรของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวายแตกต่างกันจะมี
ทัศนคติต่อการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะประชากรกับแรงจูงใจในการใช้ พฤติกรรม 
และทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงที่แตกต่างกันสมารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า ลักษณะประชากรของ
กลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง พฤติกรรมในการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมมิ่ง ทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งแตกต่างกัน พบว่า อายุของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวายแตกต่างกัน
จะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 (p < .05) ซึ่งกลุ่มที่มีอายุ 21-

29 ปีจะมีแรงจูงใจน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุ 30-37 ปี และอายุของกลุ่มเจเนอเรชันวายที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมในด้านจำนวนเดือนที่ใช้สื ่อวิดีโอสตรีมและระยะเวลาในการใช้สื ่อวิดีโอสตรีมมิ่งต่อวันมิ่ง
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แตกต่างกัน ในส่วนของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งแตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สาวิตรี พรหมสิทธ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมในการแบ่งปันข้อมูลทางเฟซบุ๊คของเจเนอเรชันวายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์” ที่พบว่า ลักษณะ
ทางประชากรของเจเนอเรชันวายที่แตกต่างกัน จะมีแนวโน้มพฤติกรรมและทัศนคติในการแบ่งปันข้อมูล
ไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ Pornsakulvanich (2018) ที่ศึกษาเกี ่ยวกับแรงจูงใจและ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนับสำคัญในการใช้
เวลากับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตบางประเภท 

สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการใช้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านจำนวนเดือนและระยะเวลา
ต่อวันในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย 

พบว่า แรงจูงใจโดยรวมนั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านระยะเวลาการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งต่อ
วัน โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก กล่าวคือผู้ที่มีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงมากจะมีระยะเวลาในการ
ใช้ต่อวันมากและผู้ที่มีแรงจูงใจในการใช่สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งน้อยจะมีระยะเวลาในการใช้ต่อวันน้อย ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ (r = .183, p < .01) ซึ่งด้านของแรงจูงใจที ่มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลา คือ ด้านการฆ่าเวลา (r = .158, p < .01) ด้านความทันสมัย (r = .158, p < .01) และด้านการ
หาข้อมูล (r = .161, p < .01) โดยทั้งสามด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับ Hasan, 

Jha, & Liu (2018) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้สื่อวิดีโอบนเว็บไซต์มากเกินไป ซึ่งพบว่า แรงจูงใจในด้านการให้
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีอิทธิพลกับการใช้งานสื่อวิดีโอออนไลน์สตรีมม่ิง
มากเกินไป ดังนั้นจึงสามารถโยงกับทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจ (The Uses and Gratifications 

Theory) โดยทาง วิกานดา พรสกุลวานิช (2561) ได้อธิบายถึงตัวแบบทฤษฎีนี้ไว้ว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อ
ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้สื่อ เช่นเดียวกับ Katz, Blumler, & Gurevitch (1973) ที่
ได้ยกตัวอย่างไว้ว่า ปัจเจกบุคคล และแรงจูงใจ จะเข้ามาอธิบายถึงพฤติกรรมการใช้สื่อ โดยให้ความสำคัญ
กับผู้ใช้สื่อเป็นอย่างมาก 

สมมติฐานที่ 5 แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง มีความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีม
มิ่งของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอตรีม
มิ่งกับค่าเฉลี่ยการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 

ตัวแปร การเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 
r p 

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีม
มิ่งโดยรวม 

.559 .000*** 

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีม
ด้านการฆ่าเวลา 

.470 .000*** 

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีม
ด้านความทันสมัย 

.473 .000*** 

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีม
ด้านความบันเทิง 

.129 .010** 

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีม
ด้านความผ่อนคลาย 

.257 .000*** 

แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีม
ด้านการหาข้อมูล 

.359 .000*** 

***p < .001 

จากตารางที่ 1 พบว่า แรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งในทุก ๆ ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสำคัญกับการเสพติดวิดีโอสตรีมมิ่ง ทั้งนี้ระดับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีม
มิ่งโดยรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิงมากจะมีการเสพติดสื่อ
วิดีโอสตรีมม่ิงมาก ส่วนผู้ที่มีแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งน้อยจะมีการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งน้อย 
สอดคล้องกับ Hasan, Jha, & Liu, (2018) ศึกษาเรื่อง การใช้สื่อวิดีโอบนเว็บไซต์มากเกินไป พบว่า แรงจูง
ในในด้านการให้ข้อมูลอยู่ในเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีอิทธิพลกับการใช้งานสื่อวิดีโอออนไลน์สตรีมม่ิง
มากเกินไป ซึ ่งการใช้งานสื ่อมากเกินไปนั ้นเป็นอีกตัวแปรหนึ่งของการเสพติดสื ่อ และทาง Masur, 

Reinecke, Ziegele,& Quir, (2014) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวพฤติกรรมการเสพติดเฟซบุ๊ค พบว่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจทั้งหมดของพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คนั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกกับการเสพติดเฟซบุ๊ค อาจ
กล่าวได้ว่า แรงจูงใจนั้นส่งผลต่อการเสพติดสื่อได้ ยิ่งถ้ามีแรงจูงใจในการใช้สื่อมากจะยิ่งมีการเสพติดสื่อ
มากขึ้นตามไปด้วย  

สมมติฐานที่ 6 พฤติกรรมด้านจำนวนเดือนและระยะเวลาต่อวันในการใช้สื ่อวิดีโอสตรีมมิ่งมี
ความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิงของกลุ่มวัยเจเนอเรชันวาย 

 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการใช้สื่อวิดีโอ
ตรีมมิ่งกับค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้านจำนวนเดือนในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 



46 

 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) 

ตัวแปร การเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 
r p 

จำนวนเดือนในการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิง 

.006 .900 

ระยะเวลาในการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิงต่อวัน 

.207 .000*** 

***p < .001 

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมด้านระยะเวลาที่ใช้สื ่อวิดีโอสตรีมมิ่งต่อวันมีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญกับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ ส่วน
จำนวนเดือนในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง สอดคล้องกับ 
เศรษฐ์ เซ็นนันท์, (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและผลกระทบของการเสพติดเกมออนไลน์ ของ
กลุ่มผู้เล่นเกมในระดับนักเรียน นักศึกษา” พบว่า พฤติกรรมในการเล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่จะมี
ประสบการณ์ในการเล่นอย่างต่ำ 1 ปีขึ้นไป จำนวนวันที่ใช้ในการเล่นเกมจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
โดยทุกคนจะมีการออนไลน์เป็นประจำทุกวัน ช่วงเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมเป็นประจำจะมีความแตกต่าง
กันออกไป ส่วนใหญ่ทุกคนจะใช้เวลาเล่นเกมยาวไปจนถึงดึกดื่นจนกว่าจะเลิกเล่น ซึ่งบางรายมีการ
ออนไลน์ข้ามวันข้ามคืนโดยไม่คิดที่จะพักผ่อนหรือนอนหลับแม้แต่น้อย ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ยิ่งใช้
เวลาต่อวันกับการใช้งานสื่อมากเท่าไหร่ยิ่งมีการเสพติดสื่อต่าง ๆ มากข้ึนตามไปด้วย  

สมมติฐานที่ 7 ทัศนคติที่มีต่อสื่อวิดีโอสตรีมม่ิงมีความสัมพันธ์กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 
 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิงกับค่าเฉลี่ยการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 

ตัวแปร การเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมม่ิง 
r p 

ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอ
สตรีมม่ิง 

.326 .000*** 

***p < .001 

ตารางที่ 1 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ
กับการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่ง ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่า 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้สื่อยิ่งมากยิ่งมีการเสพติดสื่อมากขึ้น สอดคล้องกับ ศตพล เกิดอยู่ (2558) ที่ศึกษา
เรื่อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มวัยเบบี้บูมเมอร์” พบว่า 
ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ 
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ถ้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์นั้นมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในด้านต่าง ๆ มาเท่าไร จะยิ่งทำให้กลุ่มวัยนี้นั้น
มีระดับการรู้เท่าทันการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์มากข้ึนตามด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาที่ปัจจัยทางด้านเนื้อหาของแต่ละสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลการศึกษา
นั้นชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจในการใช้และการเสพติดสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ด้วยสื่อวิดีโอสตรีมมิ่งนั้นเป็นสื่อที่มีการ
เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ ละคร สารคดี และรายการทีวีต่าง ๆ ควรมีการสอบถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างชอบและเลือกรับชมเป็นประจำ  
 2. ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจและพฤติกรรมในการใช้สื่อวิดีโอสตรีมมิ่งที่
แตกต่างกัน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันวาย ควรมีการศึกษาไปยังกลุ่มวัยอื่น ๆ 
เช่น กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ หรือ กลุ่มเจเนอเรชันเอ็กซ์ ผลการวิจัยอาจจะมีความรอบด้านมากกว่านี้ 
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กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดดิจิทัลของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories)  

Digital marketing communication strategy of beauty store "EVEANDBOY"  

on Instagram stories  
ณัฐสินี กรรโมทาร7 

พัชนี เชยจรรยา8 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงาม
อีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี ่ ( Instagram stories) (2) กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแก
รมสตอรี่ (Instagram stories) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis) โดยผู ้ว ิจ ัยแยกเนื ้อหาเป็นประเภทแล้วระบุในตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) เป็น
ระยะเวลา 1 เดือนคือตั้งแต่วันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2562 โดยเก็บตัวอย่างอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ผลจาก
การศึกษาอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) ของร้านร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) ทั้งหมด 209 โพสต์ พบว่ารูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟ
แอนด์บอย (EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี ่ ( Instagram stories) นั ้นใช้ร ูปแบบการ
นำเสนอประเภทวีดิโอมากกว่าคือร้อยละ 67.95 ในขณะที่ประเภทรูปภาพคิดเป็นร้อยละเพียง 32.05 ใน
ส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ร้ านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) 

เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ ( Instagram stories) นั้นใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาหรือ Content 

Marketing มากกว่าคือร้อยละ 66.99 ในขณะที่กลยุทธ์การตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์หรือ  

Influencer Marketing คิดเป็นร้อยละเพียง 33.01 และในส่วนของเทคนิคในการทำการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัลนั้น ด้านของกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำสินค้ามาเป็นอันดับ
หนึ่ง คือร้อยละ 26.79 รองลงมาคือใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชันต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
25.36 และใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น การทดลองสินค้าให้เห็นสีจริงของสินค้าบนมือหรือแขน 
คิดเป็นร้อยละ 14.84 ตามลำดับ ในขณะที่ด้านของการตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ใช้การแชร์ 
Instagram stories จาก Influencerเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 27.27 เทคนิคที ่รองลงมาคือการใช้ 
Influencer แนะนำสินค้าและเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 5.74 

คำสำคัญ อินสตาแกรมสตอรี่ , กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

 
7 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
8 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ อาจารยป์ระจำคณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 

 The objective of this research is to study (1 )  the form of contents on Instagram 

story at the beauty store “EVEANDBOY” (2) Digital marketing communication strategies on 

Instagram story at the beauty store “EVEANDBOY” by using qualitative research methods 
with content analysis, the researcher separated the content into categories and specified 

in the Coding Sheet for a period of 1 month, from 5 -23 May 2019 by collecting samples 

3 times a week. The results from the study of Instagram stories of EVEANDBOY from a total 

of 209  posts found that EVEANDBOY choose for video content on Instagram stories by 

67.95 percent, while the rest 32.05 percent were image content. In addition of the digital 

marketing communication strategies that EVEANDBOY uses on Instagram stories are 

Content marketing by 66.99 percent, while the Influencer Marketing is only 33.01 percent. 

In regards of the digital marketing communication techniques, The content marketing 

strategies focused on providing information and introducing products the most by 26.79%, 

followed by sales promotion strategies such as promotions accounted for 25.36 percent 

and stimulating strategy to purchase or impulse purchase, such as product experiments 

demonstrating the actual color of the product on the hand or arm Accounted for 14 . 8 4 
percent respectively, While the influencer marketing by shared posts from influencers 

accounted for 27 . 2 7  percent followed by The second technique which is introducing 

products and inviting audience to participate in various activities by influencer accounted 

for 5.74 percent. 

Keyword Instagram story , Digital marketing communication strategies 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ในยุคดิจิตอลที่อินเทอร์เน็ต ทรงอิทธิพลและมีความจำเป็นกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นเรื ่อยๆ  
ผู้คนได้เริ ่มเคลื่อนย้ายการใช้ชีวิตไปอยู ่ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากสถิติการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกปี 2018 ของ We Are Social ดิจิทัลเอเยนซี่ และ Hootsuite ผู้ให้บริการระบบ
จัดการ Social Media และ Marketing Solutions ที่แสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
มากถึง 57 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดในประเทศที่มีมากกว่า 69 ล้านคนและจากตัวเลขข้างต้นนั้นมี
ผู้ใช้งาน Social Media มากถึง 51 ล้านคน โดยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 
2561 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พบว่าในหนึ่งวันนั้น คนไทยใช้เวลาไปกับ 
social media 93.64% มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการใช้งานอีเมล 74.15% และการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ 70.75% นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มากขึ้นนั่นก็คือการช็อปปิ้ง
ออนไลน์และทำธุรกรรมทางการเงิน 51.28% และ 49.20% ตามลำดับ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Social 

Media ของคนไทยจาก Thoth Zocial แน่นอนว่า Social Media ที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่ง คือ Facebook 

ซึ่งมีผู้ใช้ถึง 49 ล้านคน ในขณะที่ Instagram มีผู้ใช้งานประมาณ 13.6 ล้านคน หากแต่ในช่วงปีที่ผ่านมา 
Facebook นั้นมีปัญหาเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและปัญหาต่างๆอีกมากมายทำให้ผู้ใช้งาน
ทำกิจกรรมบน Facebook น้อยลง และหันไปใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น Twitter และ Instagram Stories 

มากขึ้น 

 Instagram Stories คือฟีเจอร์หนึ่งของ Instagram ที่เริ ่มเปิดตัวในปี 2016 เป็นฟีเจอร์ที่เรา
สามารถแชร์เรื่องราวทั้งภาพนิ่งและวิดีโอสั้นๆได้ตลอดทั้งวันแบบไม่จำกัดจำนวน ทั้งยังมีลูกเล่นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นโพลหรือ การทำ Interactive Function ที่คนดูสามารถเล่นกับคนโพสต์ได้ โดยทั้งรูปและ
คลิปจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการแชร์ ซึ่งตัวเลขการเติบโตของผู้ใช้งาน Instagram Stories ที่
เป็น Daily active users จาก The Flight 19 Agency แสดงให้เห็นว่า ในเดือนตุลาคมปี 2016 มีผู้ใช้งาน 
100 ล้านคน กระทั่งในเดือนมกราคมปี 2017 มีผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นถึง 300 ล้านคนและยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทำให้ธุรกิจต่างๆเริ่มทำการตลาดบน Instagram Stories มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้แล้วผล
วิจัยเกี่ยวกับการใช้ Instagram Stories ของแบรนด์ต่างๆ จาก Delmondo พบว่าโพสต์จาก Influencer 

ใน Instagram Stories ได้รับความสนใจมากกว่าโพสต์ที่มาจาก แบรนด์และการใช้ Instagram Stories 

จะช่วยสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีข้ึนอีกด้วย  

 เมื ่อ Social media กลายเป็นส่วนหนึ ่งในกิจว ัตรประจำวันของผู ้คน ร ้านค้าและบริษัท
หลากหลายประเภทจึงเข้ามาใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งเพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารรวมไป
จนถึงเป็นช่องทางการขายที่เอ้ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน์ ด้วย
เพราะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นหญิงสาววัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานที่รูปแบบการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ใช้ เวลา
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ไปกับ Social media ทั้งเพื่อความบันเทิงหรือการหาข้อมูลต่างๆ ไปจนถึงการซื้อสินค้าและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ จึงทำให้ Social media เป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงาม
อย่าง “EVEANDBOY” ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสาขา
แรกท่ีจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ก่อตั้งคือ “คุณบอย - หิรัญ ตันมิตร” และพ่ีสาว “คุณอีฟ - 
สุธาวัลย์ ตราชู” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้าน EVEANDBOY (อีฟแอนด์บอย) และใช้เวลาเพียง 14 ปีในการ
ขยายสาขามากถึง 13 สาขา นอกจากนี้ยังมี EVEANDBOY Online โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกรายการ 
ที่มีวางจำหน่ายใน EVEANDBOY ผ่านทาง E-mail - eveandboyonline@hotmail.com อีกด้วย โดย
ช่องทางการสื่อสารที่มีการนำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ โปรโมชั่นและกิจกรรมใหม่ๆ ของ EVEANDBOY 

คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่มีผู ้กดติดตามถึง 1,752,496 คน และอินสตาแกรม ( Instagram) ที่มีผู ้กด
ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนเช่นกัน รวมไปถึงมีช่องทางการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทาง LINE ID : 

@ebservice อีกด้วย โดยในส่วนของช่องทางอินสตาแกรม ( Instagram) นั้นเนื้อหาส่วนใหญ่คือ การแจ้ง
โปรโมชั่นต่างๆ การนำเสนอสินค้าใหม่ การแสดงการทดลองใช้ และการแจ้งข่าวสารกิจกรรม และใน
อินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) ก็มีเนื้อหาใกล้เคียงกันแต่จะเป็นเนื้อหารูปแบบวีดิโอที่แสดงให้
เห็นการขณะใช้งานจริง เพราะเมื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดในรูปแบบเดิมจึงไม่อาจตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคได้อีกต่อไป นักการตลาดจึง
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้ทันต่อยุคสมัยมากขึ้นนั่นเอง 

 โดยข้อมูลจาก กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล บริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลก ระบุว่าจากสถิติภาพรวมของ
ตลาดเครื่องสำอางและความงามในไทย พบว่าตลาดนั้นมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงซึ่งมีมูลค่าสูงถึง  
57,000  ล้านบาท โดยเติบโต 3.8% ในปีที่ผ่านมาและยังมีโอกาสเติบโตได้อีก เมื่อเจาะดูแต่ละกลุ่ม พบว่า
กลุ่มดูแลผิวหน้า หรือ Face Care  เป็นสัดส่วนสูงสุด ถึง 40% รองลงมากลุ่มแฮร์แคร์ 33% กลุ่มเมคอัพ 
16%  และกลุ่มบอดี้แคร์  11% จากข้อมูลดังกล่าวกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามจึงเป็นสินค้าที่มีการเติบโตสูง
และมีการแข่งขันสูงตามไปด้วย การทำการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามจึงต้องทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้
อย่างถึงแก่น กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีและช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่
ช่วยให้การทำการตลาดนั้นเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งช่องทางการสื่อสารใหม่ อย่าง Instagram Stories 

จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่มีการศึกษามากนัก ซึ่งลักษณะพิเศษของ Instagram Stories อย่างการ
ที่รูปและคลิปจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการแชร์นี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเกิดความกระหายใคร่รู้
ในข่าวสารและไม่อยากพลาดเนื้อหาต่างๆจึงทำให้เกิดการใช้งานซ้ำและถี่ขึ้น จากแต่ก่อนที่เนื้อหาจะคงอยู่
ตลอดทำให้สามารถเข้าไปดูได้ทุกเวลาแม้เรื ่องราวนานจะผ่านไปนานแล้วก็ยังคงสามารถค้นหาได้  
ประกอบกับ Tricia Teschke ผู้จัดการอาวุโสด้านคอนเทนท์และโซเชียลของ The Bouqs Company ได้
กล่าวว่า “การโปรโมทเนื้อหาผ่านเรื่องราว เป็นวิธีการที่น่าสนใจสำหรับการสร้างการรับรู้และความสนใจ
ในคอลเลกชันใหม่ๆ โดยเป้าหมายหลักคือการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างแท้จริงและแชร์เนื้อหาที่สร้างแรง
บันดาลใจและเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลมากขึ้นนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างผลกระทบด้วยโซเชียล” ทำให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจในการจัดการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจบนบนอินสตาแกรมสตอรี่รวมไปถึงการ
ใช้สื่อและพฤติกรรมตอบสนองของผู้บริโภคด้วยว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

 จากประเด็นที่กล่าวมาผู้ศึกษาจึงมีความสนใจอยากทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) บนอินสตาแกรมสตอรี ่ (Instagram 

stories) เพื่อที่ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แนวทางแก่ผู้ที่สนใจรวมถึงนักการตลาดจะสามารถ
นำผลการศึกษาไปใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ผู้บริโภคและวางแผนการตลาดได้ ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่องานวิจัยอื่นๆที่เก่ียวข้องในอนาคต 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) 

เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) 

2. เพื ่อศึกษาถึงกลยุทธ์การสื ่อสารการตลาดดิจ ิท ัลที ่ร ้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) 

วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ที่เป็นวิธีวิจัยที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับสาร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาข้อสรุปและตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆของสาร ผู้รับสาร บริบทในการสื่อสาร 
ผลจากการสื่อสาร และพฤติกรรมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสาร ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหามีจุดเด่นคือ
ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆ แล้วนำข้อมูลมาจัดประเภทตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์เนื้อหาต้องเป็นข้อมูลจริงและนักวิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
ต้องปราศจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆกับบริบทดังกล่าว โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาได้ถูกนำมาใช้ศึกษา
เนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ นิตยสาร เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น (ปาริ
ชาติ สถาปิตานนท์, 2545) ซึ่งในงานวิจัยนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความ
งาม “EVEANDBOY” บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) โดยผู้วิจัยแยกเนื้อหาเป็นประเภทแล้ว
ระบุในตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) และวิเคราะห์ว่าเนื้อหานั้นมีลักษณะอย่างไร ซึ่งในตาราง
บันทึกข้อมูลนั้นบันทึกข้อมูลวันที่โพสต์ เวลาที่โพสต์ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา และเนื้อหาที่นำเสนอ 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเนื้อหาที่นำเสนอบนอินสตาแกรมสตอรี่ ( Instagram stories) ของร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ความงาม “EVEANDBOY” ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 เดือนโดย
เก็บตัวอย่างอาทิตย์ละ 3 ครั้ง เพื่อนำเนื้อหามาวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ความงามโดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้านคือ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา กลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาดดิจิทัลที่เลือกใช้ และเทคนิคในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) พบว่ามีเนื้อหาที่นำเสนอทั้งหมด 209 โพสต์ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) โดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 

 1) รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา 

 รูปแบบของเนื้อหาที่ใช้ในการนำเสนอแก่ผู้บริโภคบนอินสตาแกรมสตอรี่ ( Instagram stories) 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทจากรูปแบบที่สามารถโพสบนอินสตาแกรมสตอรี่ได้ ดังนี้ 

- ประเภทรูปภาพ เป็นเนื้อหาที่ใช้การนำเสนอรูปภาพเป็นสำคัญหรือเป็นใจความหลัก โดยอาจเป็น
การโพสภาพพร้อมคำบรรยายโดยรวมหรือมีคำบรรยายสั้น ๆ เป็นส่วนเติมเต็มให้เนื้อหาดังกล่าวสมบรูณ์
ยิ ่งขึ ้น (Neil Patel, 2014) ซึ่งในงานวิจัยนี ้หมายถึงรูปภาพที่โพสบนอินสตาแกรมสตอรี ่ของร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ตั้งแต่วันที่ 5-23 พฤษภาคม 2561 

- ประเภทวีดิโอ เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพเคลื ่อนไหวเพื ่อถ่ายทอดให้เห็น
รายละเอียดหรือเรื่องราวของสถานที่ สิ่งของ วัตถุบุคคล หรือสถานการณ์ต่าง ๆ (Neil Patel, 2014) ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้หมายถึงวีดิโอที่โพสบนอินสตาแกรมสตอรี่ของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) ตั้งแต่วันที่ 5-23 พฤษภาคม 2561 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา 

รูปแบบการนำเสนอเนื้อหา จำนวน ร้อยละ 

รูปภาพ 67 32.05 

วีดิโอ 142 67.95 

รวม 209 100 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่ารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี ่ ( Instagram stories) แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ 
รูปภาพ และวีดิโอ โดยประเภทรูปภาพมีจำนวน 67 โพสต์จากทั้งหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 32.05 
และประเภทวีดิโอมีจำนวน 142 โพสต์จากท้ังหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 67.95 

 2) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลท่ีเลือกใช้ 

 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ ( Instagram stories) โดยมี
ทั้งหมด 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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- การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) คือการทำการตลาดแบบเน้นนำเสนอเนื ้อหาใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความ ข้อเขียน รูปภาพ วีดีโอ อินโฟกราฟิกโดยเป็นเนื้อหาที่เกิ ดประโยชน์
กับผู้บริโภคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พร้อมยังกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการแชร์โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพ่ือสร้าง
การรับรู้และก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้านั้น ๆ ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงเนื้อหาที่โพสบนอินสตาแกรม
สตอรี่ของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2561 
โดยลักษณะเข้าข่ายจากข้อความแนะนำสินค้าและโปรโมชั่นต่าง ๆ การทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เห็นสีจริงและ
ผลลัพธ์ เป็นต้น 

- การตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ( Influencer Marketing) คือการให้ผู้ทรงอิทธิพลทาง
ความคิดบนโลกออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือมาสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาของสินค้าในแบบเฉพาะตัว
ของผู้ทรงอิทธิพล เพื่อสื่อสารในเชิงแนะนำเชิญชวนและเน้นถึงข้อดีของแบรนด์และผลิตภัณฑ์อันจะ
นำไปสู่การตัดสินใจและยอดขายที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงเนื้อหาที่โพสบนอินสตาแกรมสตอรี่ของ
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ตั ้งแต่วันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2561 โดย
ลักษณะเข้าข่ายจากการนำผู้ทรงอิทธิพลหรือ Influencer มาถือสินค้าหรือแนะนำสินค้า รวมไปถึงโพสซ้ำ
จากโพสต้นฉบับของ Influencer เป็นต้น 

ตารางท่ี 2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่เลือกใช้ 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่เลือกใช้ จำนวน ร้อยละ 

การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 140 66.99 

การตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ (Influencer 

Marketing) 
69 33.01 

รวม 209 100 

  

 จากตารางที่ 2 พบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์
บอย (EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี ่ ( Instagram stories) มี 2 กลยุทธ์คือกลยุทธ์
การตลาดเชิงเนื ้อหา หรือ Content Marketing และการตลาดผู ้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ หรือ 
Influencer Marketing โดย Content Marketing มีจำนวน 140 โพสต์จากทั้งหมด 209 โพสต์คิดเป็น 
ร้อยละ 66.99 และ Influencer Marketing มีจำนวน 69 โพสต์จากทั้งหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 
33.01 
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3) เทคนิคในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

 เทคนิคในการทำการส ื ่อสารการตลาดดิจ ิท ัลร ้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) โดยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 เทคนิค 
จากเนื้อหาที่โพสบนอินสตาแกรมสตอรี่ของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) 
ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ 

ตารางท่ี  3 เทคนิคในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 

เทคนิคที่ใช้ จำนวน ร้อยละ 

กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา   

1. ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำสินค้า 56 26.79 

2. ใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น ให้เห็นสีจริงบนมือ 31 14.84 

3. ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 53 25.36 

การตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์   

1. ใช้ Influencer แนะนำและเชิญชวน 12 5.74 

2. แชร์ Instagram stories จาก Influencer 57 27.27 

รวม 209 100 

  

 จากตารางที่ 3 พบว่าเทคนิคในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟ
แอนด์บอย (EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) มีทั้งหมด 4 เทคนิคคือ 1. 

ให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำสินค้า 2. ใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น ให้เห็นสีจริงบนมือ 3. ใช้กลยุทธ์
การส่งเสริมการขาย และ4. ใช้ Influencer โดยเทคนิคให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำสินค้า มีจำนวน 56 
โพสต์จากท้ังหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 26.79 ,  เทคนิคใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการซื้อ มีจำนวน 31 
โพสต์จากท้ังหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 14.84 , เทคนิคใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย มีจำนวน 53 
โพสต์จากท้ังหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 25.36 , เทคนิคการใช้ Influencer แนะนำและเชิญชวน มี
จำนวน 12 โพสต์จากท้ังหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 5.74 และเทคนิคการแชร์ Instagram stories 

จาก Influencer มีจำนวน 57 โพสต์จากท้ังหมด 209 โพสต์คิดเป็น ร้อยละ 27.27 

 โดยเมื่อพิจารณาอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) ของร้านร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟ
แอนด์บอย (EVEANDBOY) ทั้งหมด 209 โพสต์ ในแต่ละด้านจะสรุปได้ว่ารูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาที่
ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram 

stories) นั้นใช้รูปแบบการนำเสนอประเภทวีดิโอมากกว่าคือร้อยละ 67.95 ในขณะที่ประเภทรูปภาพคิด
เป็นร้อยละเพียง 32.05 ในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟ
แอนด์บอย (EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) นั้นใช้กลยุทธ์การตลาด
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เชิงเนื้อหาหรือ Content Marketing มากกว่าคือร้อยละ 66.99 ในขณะที่กลยุทธ์การตลาดผู้ทรงอิทธิพล
บนโลกออนไลน์หรือ Influencer Marketing คิดเป็นร้อยละเพียง 33.01 และในส่วนของเทคนิคในการทำ
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลนั้น ด้านของกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำ
สินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง คือร้อยละ 26.79 รองลงมาคือใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชันต่างๆ 
คิดเป็นร้อยละ 25.36 และใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น การทดลองสินค้าให้เห็นสีจริงของสินค้าบน
มือหรือแขน คิดเป็นร้อยละ 14.84 ตามลำดับ ในขณะที่ด้านของการตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ใช้
การแชร์ Instagram stories จาก Influencerเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 27.27 เทคนิคท่ีรองลงมาคือการใช้ 
Influencer แนะนำสินค้าและเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 5.74 

อภิปรายผล 

 ด้านรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาที่ร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) 
เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี ่ ( Instagram stories) มากที ่ส ุดคือประเภทวีดิโอคือร้อยละ 67.95 
รองลงมาคือประเภทรูปภาพคิดเป็นร้อยละ 32.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Odden (2012) ที่ได้
กล่าวถึงรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาว่า เนื้อหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงรูปภาพและข้อความเท่านั้น หากแต่ยัง
สามารถนำเสนอได้ในอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ วีดีโอ บล็อก อินโฟกราฟิกส์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐญา มหาสมุทร (2559) ที่พบว่ากลุ่มผู้ทรงอิทธิพลใน
โลกออนไลน์ในหมวดผลิตภัณฑ์ความงามมีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่หลากหลายกว่า โดยมีการ
นำเสนอแบบคลิปวิดีโอเพิ่มเข้ามา เนื่องจากว่าการรีวิวสินค้าหรือการสอนแต่งหน้าผ่านทางคลิปวิดีโอ
มักจะมีความน่าสนใจมากกว่าภาพนิ่งเพราะสามารถเห็นถึงรายละเอียดและเข้าใจได้ง่ายกว่าการดูภาพนิ่ง
นั่นเอง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ธิดาใจ จันทนามศรี (2560) ที่พบว่าการสื่อสารด้วยสื่อ
อินโฟกราฟิกแบบวิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียง เป็นรูปแบบที่น่าติดตาม และสร้างการรับรู้ได้ดีมีค่าระดับการ
รับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ Guide Patsakorn (2560) ได้กล่าวไว้ใน 7 
ประเภทของการทำการตลาดว่าเนื้อหาประเภทวิดีโอได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งเห็นภาพ 
และเห็นการเคลื่อนไหวรวมไปถึงได้ยินเสียง ทำให้เข้าถึงอารมณ์ได้เร็วกว่ารูปภาพธรรมดา ซึ่งถ้า สามารถ
ทำออกมาให้ดีแล้วก็จะสามารถสร้าง Engagement ได้จำนวนมาก 

 ด ้านกลย ุทธ ์การส ื ่อสารการตลาดดิจ ิท ัลท ี ่ร ้านค ้าผล ิตภ ัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย 
(EVEANDBOY) เลือกใช้บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) มากที่สุดคือการตลาดเชิงเนื้อหาหรือ 
Content Marketing คิดเป็น ร้อยละ 66.99 รองลงมาคือ การตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์หรือ 

Influencer Marketing คิดเป็นร้อยละ 33.01 สอดคล้องกับรายงานจากเว็บไซต์ Econsultancy (2016) 
ที่ได้รายงานว่าการตลาดเชิงเนื้อหาเป็นสิ่งที่นักการตลาดให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในปี 2013 และจาก
สถิติบน Google Trend ตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการตลาดเชิงเนื้อหาได้รับความสนใจใน
การค้นหาผ่าน Google สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี การตลาดเชิงเนื้อหาสามารถดึงดูดผู้บริโภคที่มีศักยภาพ 
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รวมถึงเพ่ิมการมีส่วนร่วม (Engagement) และขีดความสามารถ (Empowerment) อีกด้วย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Content Marketing Institute (2016) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการตลาดเนื้อหาเป็น
วิธีการตลาดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างและกระจายเนื้อหาที่มีคุณค่า มีความเกี่ยวข้องและมีความ
สอดคล้อง เพื่อดึงดูดและรักษาผู้ชมที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน และเพื่อผลักดันให้เกิดการกระทำของ
ลูกค้าที่สามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้เทคนิคที่ใช้ในการทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัลนั้น การเน้นการให้ข้อมูล
ข่าวสารและแนะนำสินค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง คือร้อยละ 26.79 รองลงมาคือใช้กลยุทธ์การส่งเสริม
การขาย เช่น โปรโมชันต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 25.36 และใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น การทดลอง
สินค้าให้เห็นสีจริงของสินค้าบนมือหรือแขน คิดเป็นร้อยละ 14.84 ตามลำดับนั้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Content Marketing Institute (2016) อีกเช่นกัน ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงเนื้อหา
คือการดึงดูดและรักษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างและดูแลจัดการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่า
พร้อมทั้งมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเสริมสร้างพฤติกรรมผู้บริโภค และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แนวคิดของ Hall (2013) ที่ได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า การตลาดเชิงเนื้อหานั้นให้ความรู้แก่ลูกค้าและปรับปรุง
ภาพลักษณ์องค์กร โดยวัตถุประสงค์นั้นอาจไม่ต่างจากวัตถุประสงค์ของการวิธีการสื่อสารการตลาด
รูปแบบอื่น แต่แตกต่างที่การให้น้ำหนักในด้านผลลัพธ์หรือยอดขาย ที่การสื่อสารการตลาดทั่วไปจะเน้น
ยอดขายในระยะสั้น แต่การตลาดเชิงเนื้อหานั้นเน้นยอดขาย ความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
ในระยะยาว ในส่วนของการตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์หรือ Influencer Marketing ที่เป็นลำดับ
รองลงมานั้น ใช้การแชร์ Instagram stories จาก Influencer เป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 27.27 เทคนิคที่
รองลงมาคือการใช้ Influencer แนะนำสินค้าและเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 5.74 อาจ
เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างนั้นสูงกว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งไปให้  
Influencer จึงทำให้มีการแชร์ Instagram stories จาก Influencer เป็นหลักทั้งในเรื่องของการแนะนำ
สินค้าออกใหม่ ทดลองสีจริงบนผิวทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปจนถึงการสอนแต่งหน้าจากสินค้าของร้าน 
อีกท้ัง Influencer นั้นมีความเชี่ยวชาญในการอธิบายให้คำแนะนำและโน้มน้าวใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ที่กล่าวว่าผู้ทรงอิทธิพลมีอำนาจต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก ผู้ทรงอิทธิพลจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านความต้องการในการ
ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคนส่วนใหญ่ในสังคม เนื่องจากผู้บริโภคโดยทั่วไปต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ผู้
ทรงอิทธิพลจึงมีหน้าที่จูงใจให้ผู้บริโภคคล้อยตามจนกระทั่งตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โดยลักษณะของ
ผู้ทรงอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกระแสบอกต่อในกลุ่มผู้บริโภค กล่าวคือควรมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น คุณอมตา จิตตะเสนีย์ ช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงที่
มีอิทธิพลด้านการแนะนำเรื่องความสวยความงาม และการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น
วัยรุ่น นอกจากนั้นผู้ทรงอิทธิพลควรเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ได้ โดยควรมีข้อมูลมากพอที่จะสามารถ
อธิบายข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าดังนั้นแล้วผู้ทรงอิทธิพลในลักษณะนี้ควรมีประสบการณ์การใช้
ผลิตภัณฑ์ด้วย  
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สรุป 

 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) 

บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) นั้นสามารถสรุปโดยผ่านพิจารณา 3 ด้านด้วยกันคือ รูปแบบ
ในการนำเสนอเนื้อหานั้นใช้ประเภทวีดิโอมากกว่าคือร้อยละ 67.95 ในขณะที่ประเภทรูปภาพคิดเป็นรอ้ย
ละเพียง 32.05 ในส่วนของกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่เลือกใช้เป็นหลักนั้นใช้กลยุทธ์การตลาด
เชิงเนื้อหาหรือ Content Marketing มากกว่าคือร้อยละ 66.99 ในขณะที่กลยุทธ์การตลาดผู้ทรงอิทธพิล
บนโลกออนไลน์หรือ Influencer Marketing คิดเป็นร้อยละเพียง 33.01 และเทคนิคในการทำการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัลนั้น ด้านของกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำสินค้ามาเป็น
อันดับหนึ่ง คือร้อยละ 26.79 รองลงมาคือใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมชันต่างๆ คิดเป็นร้อย
ละ 25.36 และใช้กลยุทธ์กระตุ้นให้เกิดการซื้อคิดเป็นร้อยละ 14.84 ตามลำดับ ในขณะที่ด้านของ
การตลาดผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ใช้การแชร์ Instagram stories จาก Influencer เป็นหลักคิดเป็น
ร้อยละ 27.27 เทคนิคที่รองลงมาคือการใช้ Influencer แนะนำสินค้าและเชิญชวนร่วมกิจกรรมต่างๆ คิด
เป็นร้อยละ 5.74 

 

ข้อเสนอแนะ 

(1) ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 

1. งานวิจัยนี้เลือกศึกษาเฉพาะกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของร้านค้าผลิตภัณฑ์ความงามอีฟแอนด์
บอย (EVEANDBOY) บนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) เท่านั้น จึงเป็นข้อจำกัดในการนำผล
วิจัยไปใช้โดยทั่วไป เนื่องจากผลการวิเคราะห์อาจไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้อย่างกว้างขวางได้ 

2. งานวิจัยชิ้นนี้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาในงานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลได้
ในอนาคต และในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนช่องทางอื่น ๆ ของ
ธุรกิจด้วย รวมไปถึงการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลของธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ผล
วิจัยนั้นมีความครอบคลุมมากที่สุด 

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปประยุกต์ใช้ 

1. ในการวางแผนการตลาดในธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือธุรกิจอื่น ๆ ด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาควร
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักในการสร้างสรรค์เนื้อหา ให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและไม่
บิดเบือน ในขณะเดียวกันควรมีการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย เช่น การจัดโปรโมชัน ควบคู่กันไปด้วย 

2. นักวางแผนการตลาดควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
ดิจิทัลบนอินสตาแกรมสตอรี่ (Instagram stories) ของตนเพื่อการส่งเสริมการตลาดในเพจของตนต่อไป
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ซึ่งจากผลวิจัยนั้น ควรเน้นรูปแบบการนำเสนอไปที่ประเภทวีดิโอเป็นหลักควบคู่ไปกับประเภทรูปภาพ 
และกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นหลักและใช้เทคนิคเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและแนะนำสินค้ากับ
ผู้บริโภค 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางโทรทัศน์ไทย 

Factors Affecting the Creation of Immersive Graphics in News 

Program on Thai Television 

 

วิชชุดา ชว่ยพิชัย9 

พีรยุทธ โอรพันธ์, Ph.D.10 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางโทรทัศน์ไทย มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทาง
โทรทัศน์ไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก บุคลากรจาก 3 
สถานี ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางโทรทัศน์
ไทย คือ การบริหารจัดการทั้ง 3 ส่วน ได้แก่  (1) การบริหารจัดการภายใน (2) การบริหา รจัดการด้าน
บุคลากร (3) การบริหารจัดการด้านอุปกรณ์ และปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านความสามารถทาง
วิชาชีพของบุคลากร ล้วนส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทั้ง 3 สถานี สำหรับปัจจัย
ภายนอกองค์กรพบว่า ด้านแรงผลักดันด้านสังคมและการเมืองส่งผลกระทบทั้ ง 3 สถานี สำหรับ
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือน 3 ด้าน คือ 1. ด้านคู่แข่ง 2. ด้านผู้โฆษณา 
3. ความเป็นเจ้าของกิจการ รวมทั้งปัจจัยเหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร ความสนใจ และความต้องการของผู้รับสาร ล้วนส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิก
เสมือนในรายการข่าวทั้ง 3 สถานี อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ไม่ได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
กราฟิกเสมือนในรายการข่าวของสถานี คือ ปัจจัยภายนอก ในด้านแรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้โฆษณาไม่ได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือน เนื่องจากสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่ปลอดการโฆษณา ได้รับงบประมาณภาษีจากกลุ่มผู้ที่ค้าและจำหน่ายสุรากับ
ยาสูบจากรัฐบาลมาเป็นเงินบำรุงองค์การ จึงไม่จำเป็นต้องหารายได้จากการโฆษณา 

 

คำสำคัญ : กราฟิกเสมือน, รายการข่าว, สื่อมวลชน 

  

 
9 นักศึกษาปริญญาโท คณะวาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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Abstract 

The objective of the research is to study factors that affect the creation of 

immersive graphics in news programs on Thai television.  This is a qualitative research, 

using observation and in-depth interview with personnel from three television stations:  

Channel 7 HD, Thai PBS, and Thairath TV.  The finding shows that three internal 

organizational factors that affect immersive graphic creation are (1) internal management, 

(2) personnel management, and (3) equipment management, while professional 

competency of the workers affect the immersive graphic performance in the news 

programs of all three stations. With regard to external organizational factors, it is found 

that social and political pressures affect immersive graphic work in all three stations, while 

economic pressure affect the immersive graphic creation in three aspects, i.e. (1) 

competitors, (2) advertisers, and (3) business ownership. In addition, factors concerning 

social and cultural events and information, communication channels, as well as interests 

and desires of the receivers affect the immersive graphic work in all three stations.  

However, it is found that the factor that does not affect the immersive graphic 

performance in the news programs of the stations is external economic pressure.  The 

aspect of advertisers, Thai PBS television station is a public media free of advertising, 

receives financial support derived from sin taxes to ensure its financial independence and 

to protect itself against any possible business links. Therefore, they do not need to earn 

any income from advertising. 

 

Keywords: immersive graphic, news programs, mass media 
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บทนำ 
ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม ส่งเสริมให้เทคโนโลยีมีการพัฒนาในด้านรูปแบบการนำเสนอ และ

เทคนิคการผลิตข่าว โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติเพ่ือสร้างความเป็นจริงเสมือน เพ่ือนำเสนอการเล่า
เรื่องท่ีมองเห็น 360 องศาในรูปของกราฟิกสามมิติ (Vizrt, 2016, p. 4)  

สถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ABC News, BBC News, The Weather Channel 
ใช้กราฟิกเสมือนในการรายงานข่าว อธิบายข้อมูลโดยสร้างสรรค์ด้วย Immersive Technology11 ใน
ลักษณะ Augmented Reality12 เมื่อสำนักงานข่าวระดับโลกประสบความสำเร็จ ประเทศไทยจึงนำ
เทคโนโลยีกราฟิกเสมือนเข้ามารายการข่าว จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาซึ่งอยู่ในวงการสื่อโทรทั ศน์
พบว่า กราฟิกเสมือนเริ่มเข้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เป็นสถานีแรกที่
นำเสนอข่าว เป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม ภาพจำลองสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น เมื่อเข้าสู่โทรทศัน์
ในระบบดิจิตอล (Digital TV) สถานีอื่น อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ได้นำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าวเช่นเดียวกัน ผู้ศึกษาสังเกตพบว่า แต่ละ
สถานีมีจุดยืนแตกต่างกัน ทำให้การนำเสนอมีความแตกต่างกัน มีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน และตั้ง
ข้อสังเกตว่า ในการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึง
ควรพิจารณาศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว เพื ่อนำ
ผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการผลิตพัฒนาการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในการผลิตรายการประเภทอ่ืน 
ๆ ทางโทรทัศน์ และนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่ต้องการใช้กราฟิกเสมือน
ในการสร้างสรรค์ต่อไป 

ในอดีตที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับกราฟิกเสมือนที่ผ่านมาค่อนข้างมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ จะ
มีลักษณะการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรูปแบบวิดีโอ 360 องศา อาท ิการศึกษาของ Ahmed Elmezeny, 
Nina Edenhofer and Jeffrey Wimmer (2018) เป็นการศึกษาการเล่าเรื ่องที่อยู่ในวิดีโอ 360 องศา 
เปรียบเทียบวิดีโอในรูปแบบวิดีโอ 360 องศา และ การศึกษาทำความเข้าใจประสบการณ์ของผู้บริโภค 
และความคิดเห็นเกี ่ยวกับการใช้สื ่อเทคโนโลยี 360 องศา ของ Frale Oyen (2017) นอกจากนี้ย ังมี
งานวิจัยของ Paul Hendriks Vettehena, Daan Wiltinkb, Maite Huiskampb, Gabi Schaapa and 

Paul Ketelaara (2018) เป็นการศึกษาการตรวจสอบวิดีโอกล้อง 360 องศาในการนำเสนอเหตุการณ์ใน
ข่าวเป็นต้น จะเห็นว่าได้งานวิจัยที่ผ่านมา เป็นการศึกษาผลสำรวจความคิดเห็นของผู้รับสารในการ
นำเสนอกราฟิกเสมือนในรูปแบบวิดีโอ 360 องศา 

 
11 Immersive Technology หรือ IMT หมายถึง เทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืมระหว่างโลกในความจริง กับ โลก
จำลองแบบดิจิตอล เป็นการทำให้เกิดความรู้สึกของโลกเสมือน ราวกับอยู่ในโลกความเป็นจริง 
12 Augmented Reality หรือ AR เป็นภาพท่ีเกิดจากการซ้อนทับภาพ ในมุมมองตามเวลาจริง (Real time) 

https://brage.bibsys.no/xmlui/browse?value=%C3%98yen,%20Frale&type=author
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ทั้งนี้ผู ้วิจัยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเ สมือนใน
รายการข่าวที่มีจุดยืนที่แตกต่างกันของแต่ละสถานี ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ถึงความแตกต่างในด้านปัจจัยที่
ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกของสถานีโทรทัศน์ไทยในยุคโทรทัศน์ดิจิตอล 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7HD สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับกราฟิกเสมือน แนวคิดเกี่ยวกับรายการข่าวโทรทัศน์ และทฤษฎี
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรสื่อสารสารมวลชนของเดนิส แม็คเควล (Denis Mcquail, 2010) ซึ่งได้อธิบาย
ถึงปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เข้ามากำหนดการทำงานของสื่อโทรทัศน์ ส่งผลกระทบต่อระบบ
สื่อมวลชนวิทยุและโทรทัศน์เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยการบริหารจัดการ
ภายใน ปัจจัยเทคโนโลยี และปัจจัยความสามารถวิชาชีพ สำหรับปัจจัยภายนอก ได้แก่ แรงผลักดันด้าน
สังคมและการเมือง แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ เหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที ่เกิดขึ ้นในสังคมและ
วัฒนธรรม และ ช่องทางการสื่อสาร ความสนใจ และความต้องการของผู้รับสาร และแนวคิดเกี่ยวกับ
รายการข่าวโทรทัศน์ (ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 2543, กรรพุม บุญทวี และคณะ, 2554, สมสุข หินวิมาน และ
คณะ, 2557) นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยในอดีต อาทิ การศึกษาของ ขวัญชนก ใจ
เสงี่ยม (2558) ศึกษาเรื่อง การบริหารของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารงาน มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านผู้ถือหุ้น และ ปัจจัยด้านผู้รับสื่อ ซึ่งปัจจัยด้านการเมืองและสังคมได้รับแรงผลักดัน
จากนโยบายของรัฐในเรื่องของกฎระเบียบ และความไม่พร้อมของระบบการออกอากาศ และปัจจัยภายใน 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการ พบว่า มีปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กร ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีอุปกรณ์
บางส่วนมีความล้าสมัย และ ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ สถานีเชื่อมั่น ในบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ประสบการณ์ และทักษะในการทำงานด้านต่างๆ อีกท้ังการศึกษาเรื่อง รูปแบบ วิธีการนำเสนอ และปัจจัย
ที่มีผลต่อรายการสนทนาข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ของ ศุภลักษณ์ ด่านไพบูลย์ (2549) ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบและวิธีการนำเสนอรายการสนทนาข่าว ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบาย
สถานีที่เน้นความบันเทิง ในลักษณะเนื้อหาที่เบา ปัจจัยการตลอดมีผลต่อการผลิตเนื้อหา โดยการเสนอ
เนื้อหาสาระที่เบา นำเสนอที่ไม่เป็นทางการ ด้านปัจจัยการเป็นเจ้าของ ใช้สื่อกำหนดการเสนอข่าวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรัฐบาลและตนเอง  
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสังเกต และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคลากรจาก 3 สถานีโทรทัศน์ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยวิจัยตามประเด็นที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย  

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ใช้วิธีการตรวจสอบด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยพิจารณา
แหล่งเวลา แหล่งบ ุคคลที ่แตกต่างกัน และใช ้ว ิธ ีการตรวจสอบข้อมูลจากหลากหลายว ิธ ีว ิจัย 
(Methodological triangulation) เพื่อตรวจสอบสภาพของข้อมูล โดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ ร่วมกับ
สัมภาษณ์เจาะลึกเป็นหลัก  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) และการแสดงผลข้อมูล               
(Data Display) และตีความข้อสรุป ตรวจสอบความถูกต้องของประเด็น (Conclusions, drawing and 

verifying) หาข้อสรุป และตรวจพิสูจน์ข้อสรุปตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994)  
ผลการศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางโทรทัศน์ไทย 

1.1 ด้านการบริหารจัดการ 

1.1.1 การบริหารจัดการภายใน จากผลการศึกษา โครงสร้างการทำงานในการสร้างสรรค์
กราฟิกเสมือนในรายการข่าว มีกระบวนทำงานแตกต่างกันแต่ละสถานี โดยให้ความสำคัญฝ่ายที่มีส่วนใน
การสร้างสรรค์  

ฝ่ายข่าว การจัดโครงสร้างของฝ่ายข่าว ในกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดรับกับการกำหนด
ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายข่าว และการบริหารจัดการในการสร้างสรรค์กราฟิก
เสมือนของแต่ละสถานี ส่วนใหญ่จะมีกระบวนการทำงานที่คล้ายกัน ดังภาพ 1.1 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.1 สรุปกระบวนการทำงานของฝ่ายข่าว 
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สิ่งที่น่าสนใจของฝ่ายข่าวสำหรับกระบวนการเขียนสคริปต์ข่าว พบว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 

และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้ดำเนินรายการจะรับผิดชอบในการสคริปต์ข่าว เนื่องจากผู้ดำเนินรายการ
จะมีความเข้าใจเนื้อหาที่จะถ่ายทอด เป็นภาษาที่คุ้นปากของผู้ดำเนินรายการเอง การเขียนสคริปต์ข่าว
พร้อมทั้งนำเสนอกราฟิกเสมือนของผู้ดำเนินรายการอาจจะก่อให้เกิดการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ชัดเจนแก่ผู้ชม สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี บรรณาธิการข่าวจะรับผิดชอบในการเขียนสคริปต์ข่าว ผู้
ดำเนินรายการมีหน้าที่ในการรายงานข่าวเท่านั้น ในการตีความเนื้อหาข่าวผู้ดำเนินรายการอาจจะใช้
ระยะเวลาในการทำความเข้าใจสคริปต์ข่าวมากกว่าการเขียนสคริปต์ข่าวด้วยภาษาที่คุ้นปากของผู้ดำเนิน
รายการเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการนำเสนอกราฟิกเสมือนของแต่ละบุคคล ฝ่ายข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี จะไม่มีวาดกรอบแสดงเรื่องราว ซึ่งการวาดกรอบแสดงเรื่องราวจะเป็นหน้าที่ของ
อิมเมอร์ซีพโปรดิวเซอร์ ซึ่งจัดอยู่ในโครงสร้างการทำงานของแผนกกราฟิก 

แผนกกราฟิก หน้าที ่หลักของแผนกกราฟิก คือการออกแบบ ทั้ง 3 สถานีจะทำหน้าที่
ออกแบบเช่นเดียวกัน ส่วนการวาดกรอบแสดงเรื่องราว พบในสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD และสถานีโทรทัศน์
ไทยรัฐทีวี นอกเหนือจากนี้แผนกกราฟิกของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี จะ
คอยให้คำแนะนำหรือปรึกษาฝ่ายข่าว เพ่ือให้ผลิตชิ้นงานให้ถูกต้องทันกับระยะเวลา ซึ่งสถานีโทรทัศน์ช่อง 
7HD จะไม่มีหน้าที่ให้คำแนะนำ เนื่องจากบุคลากรของแผนกกราฟิก เจ้าหน้าที่กราฟิก 1 คนจะรับผิดชอบ
กราฟิกเสมือนต่อ 1 ชิ้นงาน  ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่กราฟิกสามารถตัดสินใจและผลิตชิ้นงานได้ตามความ
เหมาะสมและระยะเวลาในการผลิต สำหรับการควบคุมการผลิตของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทั้งในสตูดิโอ
และนอกสถานที่จะรับผิดชอบโดยแผนกกราฟิก (อิมเมอร์ซีฟโปรดิวเซอร์) ของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เป็นผู้ควบคุมการผลิต ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แผนกกราฟิกไม่มีการ
ควบคุมการผลิต เนื่องจากการควบคุมการผลิตเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ซึ่งอยู่ในโครงสร้างการทำงาน
ของฝ่ายข่าว 

1.1.2 ด้านบุคลากร ผู้วิจัยค้นพบปัจจัยการบริหารจัดการภายในด้านบุคลากร คือ การคัดเลือกผู้
ดำเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD และ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี จะให้ความสำคัญการคัดเลือกผู้
ดำเนินรายการในการรายงานกราฟิกเสมือนในรายการข่าว ในเรื่องบุคลิกภาพผู้ดำเนินรายการ  เพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหาข่าว มีความเหมาะสมในการนำเสนอ ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างการ
รับรู้  และสามารถสร้างการจดจำ อาท ิ

สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีมีการคัดเลือกผู้ดำเนินรายการในการรายงานกราฟิกเสมือนในรายการ
ข่าว ในเรื่องบุคลิกภาพผู้ดำเนินรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับของเนื้อหาข่าว มีความเหมาะสมในการ
นำเสนอ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดการนำเสนอกราฟิกเสมือนในงานพระราชพิธีต่างๆ อาทิ การ
นำเสนอกราฟิกเสมือนเกี่ยวกับความวิจิตรของพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ 
ทางสถานีจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีวิธีการสื่อสารเพื่อให้ผู้ชมเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ การอ่านและ
พูดออกเสียงได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี ส่งผลให้คุณเขมสรณ์ หนูขาวซึ่งรับรางวัลผู้ดำเนินรายการ
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ข่าวดีเด่น รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมของรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 ผลงานดังกล่าวส่งผลให้ได้รับ
คัดเลือกในการนำเสนอกราฟิกเสมือน ในขณะที่การคัดเลือกผู้ดำเนินรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบี
เอส มีการพิจารณาคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป คือ คัดเลือกจากความรู้ความเชี่ยวชาญ และประเด็น
ความสนใจของผู้ดำเนินรายการ และคัดเลือกจากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเบื้องต้นในการนำเสนอประเด็น
นั้นๆ ได้  

1.3 อุปกรณ์ แบ่งด้านอุปกรณ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ Software และ Hardware  

ส่วนที่ 1 Software  
สิ่งที่น่าสนใจคือ โปรแกรมการจำลองวัตถุ ได้แก่ โปรแกรม Maya 3Ds Max Zbrush และ 

Camera 4d ซ่ึงแต่ละสถานมีีการใชโ้ปรแกรมการจำลองวตัถุท่ีแตกต่างกัน สถานโีทรทัศน์ชอ่ง 7HD จะไม่
ใช้โปรแกรม Zbrush เนื่องจากมีระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างน้อย โปรแกรม Zbrush ค่อนข้างทำให้เกิด 
Polygon จำนวนมาก ส่งผลให้การประมวลผล (Render) ใช้ระยะเวลานาน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสใช้
โปรแกรม Camera 4d แตกต่างจากสถานีอ่ืน เนื่องจากเจ้าหน้าที่กราฟิกมีความ เชี่ยวชาญการจำลองวัตถุ
ในลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมจึงมีความถนัดในการใช้โปรแกรม Camera 4d มากกว่าโปรแกรม
อ่ืนๆ สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีจะใช้โปรแกรมการทำงานในขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคลากร จะเห็น
ได้ว่าบุคลากรในองค์กรมีความเชี ่ยวชาญในการใช้โปรแกรมต่างกัน การเลือกใช้โปรแกรมส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการประมวลผลได้เช่นกัน ซึ ่งรายการข่าวจะต้องแข่งกันกับสถานการณ์ข่าวที ่เก ิดขึ้น 
โปรแกรมการทำงานในการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนของแต่ละสถานีจึงมีผลต่อการผลิต 

ส่วนที่ 2 Hardware 

การใช้อุปกรณ์ของแต่ละสถานี จะเลือกใช้ตามความจำเป็นของการทำงานกราฟิกเสมือนด้าน
ข่าว สำหรับบางสถานีใช้อุปกรณ์ตามความเหมาะสมในการทำงาน ดังภาพ 1.5 

 

 

 

 
 

ภาพ 1.2 สรุปอุปกรณ์ที่ใช้ในรูปแบบฉากเสมือนจริง และฉากที่เป็นจอวิดีโอของแต่ละสถานี 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในรูปแบบฉากเสมือนจริง อาทิ กล้อง สถานีที่มีจำนวนอุปกรณ์กล้อง
จำนวนมาก จะช่วยสามารถนำเสนอมุมภาพที่หลากหลาย ส่งผลให้กราฟิกเสมือนเกิดความน่าสนใจ 
สำหรับเครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไม่ได้ส่งผลต่อการนำเสนอกราฟิกเสมือน เป็น
เพียงเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจำสคริปต์ข่าวของผู้ดำเนินรายการเท่านั้น 

1.2 เทคโนโลยี 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที ่ส ่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์ไทย มี 2 ประเด็น คือ 1. ช่องทางการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าว 2. ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นแรก ช่องทางการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าว ทั้ง 3 สถานีใช้เว็บไซต์ของ
ทางสถานี และเฟสบุ๊ก เพื่อเป็นการขยายช่องทางการนำเสนอกราฟิกเสมือนโดยใช้ช่องทางเดียวกัน แต่มี
บางช่องทางที่แตกต่างกันคือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD จะนำเสนอผ่านแอพพลิเคชั่น Ch7HD นอกจากนี้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ใช้ยูทูปในการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายงาน
ข่าวเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 สถานีมีการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อ
ออนไลน์เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน การเข้ามาของสื่อออนไลน์เป็นการขยายช่องทางการนำเสนอซึ่งมี
บทบาทส่งเสริมในการรับชม ตอบรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคปัจจุบัน 

ประเด็นที่ 2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ไม่มีการใช้ช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าว เนื่องจากการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการ
ข่าวเป็นเพียงการเติมเต็มการรายการข่าวเท่านั้น แต่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสใช้ทวิตเตอร์ เพื่อสร้างการ
รับรู้ในการรับชม สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีมุ่งเน้นการรับรู้ อีกทั้งสร้างการจดจำในการนำเสนอ
กราฟิกเสมือนของสถานี โดยใช้ช่องทางทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เป็นสถานีใหม่ในโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอล จึงให้ความสำคัญในปัจจัยด้านเทคโนโลยีเกี ่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ 

1.3 ปัจจัยด้านความสามารถวิชาชีพ ได้ให้ความสำคัญของบุคลากร 3 ฝ่าย คือ 

1.3.1 สำหรับปัจจัยด้านความสามารถวิชาชีพของบุคลากรฝ่ายข่าวเหมือนกันทั้ง 3 สถานี 
กล่าวคือ บุคลากรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ มีจินตนาการในการนำเสนอ   มีความเข้าใจ
เครื่องมือและอุปกรณ์ มีความรู้รอบตัว มีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสารตลอดเวลา มีความเป็นมืออาชีพ มีไหว
พริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ กรณีข่าวพาทีมหมูป่ากลับบ้านของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD กราฟิก
เสมือนที่นำเสนอออกไปเป็นภาพที่นักดำน้ำใส่ถังออกซิเจนมุดลงไปที่แคบซึ่งกราฟิกเสมือนที่นำเสนอ
ข้อมูลที่ผิด ผู้ดำเนินรายการจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการอธิบายภาพใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องขณะ
ออกอากาศสด 
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1.3.2 ด้านความสามารถวิชาชีพของบุคลากรแผนกกราฟิก จะต้องมีความสามารถวิชาชีพ  

คือ  มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ เนื่องจากเป็นงานด้านการออกแบบ อีกท้ังยังต้องมีจินตนาการใน
การนำเสนอ อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจเครื่องมือและอุปกรณ์ และมีทักษะการใช้โปรแกรมและเครื่องมือ
ในการผลิต ในการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนจะต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่าย บุคลากรแผนกกราฟิกจึงตอ้ง
มีความเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ในบางครั้งการทำงานอาจจะต้องแข่งกับเวลาจะอาศัยไหว
พริบในการแก้ปัญหาเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลา และมีจรรยาบรรณสำหรับนักออกแบบ สำหรับสถานี
โทรทัศไทยรัฐทีวียังต้องมีความรู้รอบตัว รู ้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะข่าวสารเกิดขึ้นทุกวัน 
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ต้องมีความใฝ่รู้ติดตามข่าวสารตลอดเวลา ทั้งติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้น 
และ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้นำเทคนิคต่างๆ จากการติดตามข่าว
สามารถนำมาพัฒนาชิ้นงานได้ดียิ่งข้ึน 

1.3.3 ด้านความสามารถวิชาชีพของบุคลากรฝ่ายเทคนิคผลิตรายการและออกอากาศ ทั้ง 3 
สถานมีมีจำนวนบุคลากร และอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะ ปัจจัยด้านความสามารถวิชาชีพของบุคลากรทั้ง 3 
สถานมี มีปัจจัยด้านความสามารถวิชาชีพในประเด็นที่เหมือนกัน คือ มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
ในเรื่องการคิดนำเสนอมุมภาพ  มีความเข้าใจเครื่องมือและอุปกรณ์ และ   มีทักษะการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ เพราะเป็นฝ่ายที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องควบคุมการออกอากาศ และสตูดิโอ หากมี
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความเป็นมืออาชีพสามารถ
ทำงานเป็นทีม  

2) ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวที่ส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว ประกอบด้วย 1. แรงผลักดันด้านสังคมและการเมือง 2. 
แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ  3. เหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรม และ 4. ช่อง
ทางการสื่อสาร ความสนใจ และความต้องการของผู้รับสาร  

2.1 แรงผลักดันด้านสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการนำเสนอ คือ ปัจจัยภายนอก
องค์กรด้านแรงผลักดันด้านสังคมและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการนำเสนอ คือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยยึดการทำงานตามระเบียบของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เป็นหลัก เนื่องจากการ
คัดเลือกประเด็นในการนำเสนอจะต้องยึดหลักการนำเสนอตามระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 3 สถานีจะต้อง ระมัดระวังการนำเสนอ
เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม เนื้อหาที่ชี้นำทางความคิด และไม่เป็นกลางทางการเมือง เป็นต้น 
ทุกสถานีจึงค่อนข้างให้ความสำคัญข้อกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ อีกทั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
นำเสนอกราฟิกเสมือนอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย  
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สำหรับสถานการณ์ทางการเมือง สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD จะหลีกเลี่ยงการนำเสนอกราฟิก
เสมือนทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับการดำเนินงาน พบว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD กรณี
การนำเสนอกราฟิกเสมือนในการเลือกตั้ง ใช้สีน้ำเงินเพื่อบ่งบอกความแตกต่าง หลีกเลี่ยงการการใช้สีที่บ่ง
บอกพรรคการเมือง สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี มีผลทำให้สถานีต้อง
ระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูล เนื ่องจากสถานการณ์ทางการเมืองเป็นเรื ่องอ่อนไหว ทุกสถานีจึง
หลีกเลี่ยงการนำเสนอกราฟิกเสมือนที่มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจในการนำเสนอ จึงทำให้
การนำเสนอกราฟิกของแต่ละสถานีค่อนข้างเรียบง่าย 

2.2 แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ มี 3 ประเด็น คือ 

2.2.1 คู่แข่ง สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ให้ความสำคัญเกี่ยวกับละครเป็นหลัก การนำเสนอ
กราฟิกเสมือนในคู่แข่งจึงมีผลในระดับน้อย ซึ่งเป็นเพียงการเติมเต็มของการรายการข่าวเท่านั้น ขณะเดียว
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ต้องแย่งชิงเม็ดเงินจากการโฆษณาเช่นเดียวกับสื่อประเภทอื่นๆ แต่ส่วนแบ่ง
ผู้ชมยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับสถานี จะต้องทำหน้าที่ในฐานะของผู้ส่งสารให้ดีที่สุด ปัจจัยแรงผลักดัน
ด้านเศรษฐกิจด้านคู่แข่งมีผลในระดับปานกลาง สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเป็นสถานีใหม่ในระบบ
ดิจิทัล แรงผลักดันด้านเศรษฐกิจด้านคู่แข่งมีผลในระดับสูง เนื่องจากเป็นการนำเสนอกราฟิกเสมือนเพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ เป็นจุดขายของทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  

2.2.2 ผู ้โฆษณา ผู ้โฆษณาส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ในระดับน้อย เนื่องจากสถานีมีรายได้จากผู้โฆษณาเข้ามาหลายช่องทาง สำหรับ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ด้านผู้โฆษณาไม่มีผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว เนื่องจาก
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่ปลอดการโฆษณา ได้รับงบประมาณภาษีจากกลุ่มผู้ที่ค้าและ
จำหน่ายสุรากับยาสูบจากรัฐบาลมาเป็นเงินบำรุงองค์การ แต่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ในส่วนปัจจัยผู้
โฆษณามีผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวในระดับสูง เนื่องจากเป็นสถานีใหม่จึงให้
ความสำคัญในการนำเสนอกราฟิกเสมือน โดยสถานีสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่หลากหลาย ทำให้
รายการข่าวเกิดความน่าสนใจ จึงเป็นอัตลักษณ์จุดเด่นของสถานี เมื่อรายการมีค่าความนิยมที่ดี ผู้คนให้
ความสนใจ ทำให้ผู้โฆษณาเข้ามาสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการตลาด  

2.2.3 ความเป็นเจ้าของกิจการ มีผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว 

นโยบายของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD นั้นส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว เนื่องจาก
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เน้นแก่นของความเป็นตลาดชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทางสถานี จึง
นำเสนอกราฟิกเสมือนในบางประเด็น สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนเพ่ือ
ยกระดับเนื้อหาการรายงานข่าว แสดงถึงศักยภาพในการทำงานให้ผู้ชมเห็นคุณค่าของเนื้อข่าวที่นำเสนอ 

ส่วนสถานีไทยรัฐทีวีนำเสนอกราฟิกเสมือนเพื่อเป็นจุดขายของทางสถานี เจ้าของกิจการจึงมีผลต่อการ
นำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าว  
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2.3 เหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์
กราฟิกเสมือนมี คือ การพิจารณาคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอ  

การพิจารณาคัดเลือกข่าวเพื่อนำเสนอ จากการสังเกตการณ์การนำเสนอกราฟิกเสมือนใน
รายการข่าว สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีมีการนำเสนอกราฟิกบ่อยครั้ง เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ช่อง
ไทยรัฐทีวี มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข่าวมากที่สุด โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาในส่วนของเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่นำมาอธิบายเหตุการณ์ข่าวด้วยกราฟิกเสมือนจะทำให้ผู้ชมเห็นภาพ เป็นการ
ให้ข้อมูลความรู้ เพ่ือให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน เหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกภาพ 

สามารถนำการจำลองเหตุการณ์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจนมายิ่งขึ้น และเรื่องที่มีโครงสร้าง
ซับซ้อนเพื่อให้เห็นภาพชัด  ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD พิจารณาคัดเลือกประเด็นข่าวที่นำเสนอ 
เหตุการณ์และข้อมูลข่าวจะถูกเลือกตามสภาพที่เหตุการณ์นั้นๆ อยู่ในลักษณะเป็นข้อมูลที่ขยายความมา
จากเนื้อหาของข่าว ในบางครั้งจะต้องการนำเสนอเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ชม ทำให้ผู้เห็นภาพจดจำใน
การนำเสนอมากกว่าการอธิบาย อีกทั้ง สถานีโทรทัศน์ช่องไทยพีบีเอส  จะพิจารณาคัดเลือกข่าวเพ่ือ
นำเสนอในประเด็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ นำเสนอเหตุการณ์เรื่องราวที่มีทางออกและ
แก้ปัญหาให้ผู้ชม และเหตุการณ์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกภาพ เพ่ือทำให้ผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่มีภาพนั้นให้เกิดขึ้น 

2.4 ช่องทางการสื่อสาร ความสนใจ และความต้องการของผู้รับสาร กลุ่มเป้าหมายของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ส่วนใหญ่มองตลาดเป็นชาวบ้าน
เป็นฐานผู้ชมหลัก การสร้างสรรค์จะต้องมีสีสัน ไม่ตึงเครียด เนื้อหาเข้าถึงโดยง่าย  สำหรับสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอสผลิตกราฟิกเสมือนในรายการข่าวเพ่ือให้ข้อมูลความรู้ที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่จะนำเสนอข่าวหนัก 
นำเสนอเหตุการณ์เรื่องราวที่มีทางออก การแก้ปัญหาให้ผู้ชม ผู้รับสารของสถานีไทยพีบีเอสจะเป็นกลุ่มคน
วัยทำงาน อายุประมาณ 25 ขึ้นไปกลุ่มคนที่รับชมเป็นเฉพาะกลุ่ม  และ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีรองรับ
ฐานผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เน้นย้ำความเป็นสื่อด้านข่าว ภายใต้สโลแกน ไทยรัฐทีวี ทีวีมหาชน นำเสนอ
เนื้อหาทีห่ลากหลายเข้าถึงคนทุกกลุ่มเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
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อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางโทรทัศน์ไทย  โดย
ศึกษาจาก 3 สถานีโทรทัศน์ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับองค์กรสื่อสารสารมวลชนของ เดนิส แม็คเควล (Denis McQuail, 2010) ทั้งปัจจัยภายในภายใน
องค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร (ภาพ 1.3) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1.3 สรุปตัวแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางโทรทัศน์ไทย 

 

ปัจจัยภายในองค์กร  

ปัจจัยภายในด้านการบริหารจัดการ ทั้ง 3 ส่วนคือ  (1) การบริหารจัดการภายใน โครงสร้าง
การทำงานในการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวของสถานี  (2) ด้านบุคลากร (3) ด้านอุปกรณ์  
และปัจจัยด้านเทคโนโลยี รวมทั้งปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากรล้วนส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทั้ง 3 สถานี  

ปัจจัยภายนอกองค์กร 

ปัจจัยภายนอกด้านแรงผลักดันด้านสังคมและการเมืองส่งผลกระทบต่อการนำเสนอการ
สร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทั้ง 3 สถานี พบว่ามี 2 ประเด็น คือ 1. ข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)  2. ประเด็นสถานการณ์ทางการเมือง  
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ปัจจัยภายนอกแรงผลักดันด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการ
ข่าว 3 ด้าน คือ 1. ด้านคู่แข่ง สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ให้ความสำคัญเกี่ยวกับละครเป็นหลัก การนำเสนอ
กราฟิกเสมือนในคู ่แข่งจึงมีผลในระดับน้อย ซึ ่งเป็นเพียงการ เติมเต็มของการรายการข่าว ถึงแม้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะไม่ต้องแย่งชิงเม็ดเงินจากการโฆษณา แต่ส่วนแบ่งผู้ชมก็ยังคงเป็นที่ต้องการ
สำหรับสถานี  ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว แรงผลักดัน
ด้านเศรษฐกิจด้านคู่แข่งมีผลในระดับสูง เนื่องจากเป็นการนำเสนอกราฟิกเสมือนเพื่อสร้างภาพลักษณ์  
สร้างความโดดเด่นให้ประทับใจ เพื่อสร้างการจดจำ 2. ด้านผู้โฆษณา สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ผู้โฆษณา
ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทางโทรทัศน์ในระดับน้อย เนื่องจากสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7HD มีรายได้จากผู้โฆษณาเข้ามาหลายช่องทาง สำหรับผู้โฆษณามีผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิก
เสมือนในรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เมื่อรายการมีค่าความนิยมที่ดีทำให้ผู้โฆษณาเข้ามา
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการตลาด 3. ความเป็นเจ้าของกิจการ  นโยบายของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD นั้น
ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เน้นแก่นของ
ความเป็นตลาดชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทางสถานี สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD จึงมีการ
คัดเลือกประเด็นข่าวที่นำเสนอกราฟิกเสมือนในบางประเด็น  สำหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การ
สร้างสรรค์กราฟิกเสมือนเพื่อยกระดับเนื้อหาการรายงานข่าว แสดงถึงศักยภาพในการทำงาน และสถานี
ไทยรัฐทีวี การนำเสนอกราฟิกเสมือนเป็นจุดขายของทางสถานี   

สำหรับปัจจัยปัจจัยภายนอก เหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคม และวัฒนธรรม 

และ ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร ความสนใจ และความต้องการของผู้รับสาร ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิก
เสมือนในรายการข่าวทางท้ัง 3 สถานี 

อย่างไรก็ตามสำหรับบางสถานี การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ถูกกล่าวถึงในทฤษฎีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรสื่อสารสารมวลชนนั้น บางปัจจัยไม่ได้ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการ
ข่าวของสถานี ได้แก่ ปัจจัยภายนอก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสด้านผู้โฆษณาไม่มีผลต่อการสร้างสรรค์
กราฟิกเสมือนในรายการข่าว เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะที่ปลอดการโฆษณา 
ได้รับงบประมาณภาษีจากกลุ่มผู้ที่ค้าและจำหน่ายสุรากับยาสูบจากรัฐบาลมาเป็นเงินบำรุงองค์การ จึงไม่
จำเป็นต้องหารายได้จากการโฆษณา 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 จากการศึกษาพบว่า ในบางสถานีมีการบริหารจัดการโครงสร้างฝ่ายโปรโมท ซึ่งทำ
หน้าสนับสนุนในการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าว เป็นการสร้างรับรู้ในการนำเสนอกราฟิกเสมือน
ทั้งก่อนออกอากาศ และหลังออกอากาศ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นผู้วิจัยเห็น
ว่าในอนาคตทีวีดิจิตอลมีการแข่งขันสูงค่อนข้างสูง เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด และการ
แข่งขันด้านเนื้อหาค่อนข้างสูงขึ้น หากในอนาคตมีการแข่งขันกันสูง การบริหารจัดการภายในองค์ควรจะมี
ฝ่ายโปรโมท ซึ่งน่าจะเป็นกลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์
ดิจิตอล ได้เช่นกัน 

1.2 จากการศึกษาพบว่า บางสถานีมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
สร้างสรรค์กราฟิกเสมือนโดยตรง ทำให้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   ใน
รายการข่าวใดๆ ก็ตาม ที่ต้องการสร้างจุดขายเกี่ยวกับการนำเสนอกราฟิกเสมือน จะต้องอาศัยความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นการสร้างศักยภาพ ส่งเสริมให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด เปิดโอกาสให้ผู ้สนใจด้านการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ทำให้อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ไทยเติบโตขึ้นเป็นลำดับในอนาคต 

1.3 จากการศึกษาพบว่า การนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าว สามารถนำเสนอไดท้ั้ง
ในสตูและนอกสตูดิโอ สำหรับองค์กรที่ต้องการนำเสนอกราฟิกเสมือนเพ่ือเป็นจุดแข็ง และเป็นภาพลักษณ์
ของทางสถานี ควรพิจารณาถึงลักษณะการนำเสนอสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนทั้งในสตูและนอกสตูดิโอ เพ่ือ
สร้างการจดจำ และเพ่ิมมุมมองการนำเสนอท่ีหลากหลาย 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าวทาง
โทรทัศน์ไทย เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือน เป็นการศึกษาในส่วนของผู้ส่งสาร 
ดังนั้นจึงไม่อาจทราบถึงความต้องการของผู้รับสารทั้งในด้านพฤติกรรมการรับชมทัศนคติ ความคิดเห็นที่มี
ต่อการนำเสนอกราฟิกเสมือนในรายการข่าวที่แท้จริงของผู้รับสาร สำหรับงานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมี
การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การ
สร้างสรรค์ หรือปรับปรุงการนำเสนอ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์รอบด้านในการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือน 
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรเข้ามาศึกษาในมิตินี้เพ่ิมเติม 

2.2  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการ
ข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD สถานทีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ในครั้งต่อไป
อาจจะมี การศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอกราฟิกเสมือนกับการเล่าข่าวแบบเดิม ของแต่ละสถานี  เพ่ือ
ตรวจสอบกลไกการกระตุ้นทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อการรับชมเนื้อหาในรายการข่าว  สามารถนำมาเป็น
แนวทางประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้กราฟิกเสมือนในการสร้างสรรค์ต่อไป 
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2.3  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กราฟิกเสมือนในรายการข่าว 
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD สถานทีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  ในครั้งต่อไป
อาจจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอกราฟิกเสมือน กับ การเล่าข่าวแบบเดิมของแต่ละสถานี  เพ่ือ
ตรวจสอบกลไกการกระตุ้นทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อการรับชมเนื้อหาในรายการข่าว  สามารถนำมาเป็น
แนวทางประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่ต้องการใช้กราฟิกเสมือนในการสร้างสรรค์ต่อไป 
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