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การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมี
ส่ วนร่ วมกับแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู 2) ศึกษาการรับรู ้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
3) ศึกษาการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญู 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู ้ข่าวสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของแฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตัญญู การวิจยั เรื่ องนี้ใช้วิธีดาเนินการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ประชาชนที่เป็ นแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญูจานวน 400 คน
และฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูที่ดูแลเฟซบุ๊ก มูลนิ ธิฯ ร่ วมกับการเก็บข้อมูลจาก
การโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้นมาการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่
ค่า ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เพื่อ วิเ คราะห์
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า
1) แฟนเพจส่ วนใหญ่มีการใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน/สัปดาห์ จานวน 2-5 ครั้ง/วัน ช่วงเวลา
ในการเข้าใช้งาน, เฟชบุ๊กระหว่าง 18.01-22.00 น. มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผ่านเฟชบุ๊คในระดับน้อย
มี ก ารติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของเพื่ อ นผ่า น, เฟชบุ๊ ก ในระดับ ปานกลาง มี ก ารสนทนาผ่า น
โปรแกรมสนทนาในเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง มีการเล่นเกมส์ผา่ นเฟซบุ๊กในระดับน้อย มีการรับ
ข่าวสารจากหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจในระดับมาก มีการอัพเดทข้อมูลส่ วนตัวของตนเองผ่านเฟซบุ๊ก
ในระดับปานกลาง มี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง และส่ วนใหญ่
ใช้งานเฟซบุก๊ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

(4)
2) การใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ในส่ วนของปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญู พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีปฏิสมั พันธ์โดยการกดถูกใจ (like) ข้อมูลที่นาเสนอมากที่สุด
3) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างบริ จาคเงินให้กบั มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปซื้ อโลงศพ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
4) การรั บ รู ้ ข่ า วสารทางเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ก ของมู ล นิ ธิ ร่ วมกตั ญ ญู มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
5) การรั บ รู ้ ข่ า วสารทางเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ฟซบุ๊ ก ของมู ล นิ ธิ ร่ วมกตั ญ ญู มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิ ธิ
จัดขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
6) การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก
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This Research aims to 1) study using social media facebook to create an engagement with
Fan Page Foundation 2) study the information acknowledge of Foundation’s fan page 3) study
the participation of Foundation’s fan page 4) study the relations between information acknowledge
via Facebook and activities participation of Foundation’s fan page . 5) study the problems and
obstacles of communication via Foundation’s Facebook. This research was conducted using
quantitative research. And Qualitative Research The sample was divided into two groups. The first
sample is four hundred (400) persons of Foundation’s fan page. And to collect the data from
Foundation’s Facebook, the data was analyzed using descriptive statistics. To find the frequency,
percentage, average, standard deviation. Inferential statistics and analysis. To analyze the
correlation Pearson. The result are.
1) The Most fanpage use Facebook every day / week of 2-5 times / day period of use,
between 18:01 to 22:00 on Facebook. Share a photo / video sharing via Facebook, to a lesser extent.
Has been keeping track of your friends, Facebook is moderate. Have a conversation through a chat
program on Facebook. Moderate Facebook games are played at a low level. Get news from the
Facebook fanpage at a high level. Providers update their personal Facebook

(6)
2) moderate. The exchange of opinions through Facebook moderate. Most use Facebook
through a mobile phone.
3) The Foundation Facebook panpage appreciation of the sample. The overall moderate.
The interaction of the sample on the Facebook page gratitude Foundation found that interact by
pressing pleasant (like) the information presented.
4) Participation in the activities of Foundation’s Facebook appreciation of the sample. The
overall moderate. By found that donations to the Foundation are grateful to buy a coffin. The highest
average.
5) Perception of social media Foundation’s Facebook. There is a positive correlation with
the involvement of the fans in the activities of donations. Statistically significant at the 0.01 level
are connected by a high level.
6) Perception of social network Foundation’s Facebook. A positive relationship with
participation in the activities of fanpage attending the event held at the Foundation. Statistically
significant at the 0.01 level are connected by a high level.
7) Perception of social media Foundation’s Facebook. is positively related to participation in
the activities of fans attending the event on social media. Level of statistical significance. 0.01 The
correlation is very low.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน้ นั ทาให้เกิดช่องทางการสื่ อสารใหม่ๆ คือเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (Online Social Network) ซึ่ งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยง
ผูค้ นเข้าไว้ดว้ ยกัน จนเกิดการรวมตัวในลักษณะชุมชนออนไลน์ (Community Online) ถือได้ว่า
เป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) ที่สามารถโต้ตอบกันไปมาได้โดยเนื้อหา
บนเว็บไซต์น้ ัน นอกจากจะเป็ นคนนาเสนอข้อมูลแล้ว ผูท้ ี่เข้ามาใช้งานก็สามารถสร้างเนื้ อหา
หรื อโต้ตอบกันเองลักษณะของการสื่ อสารกันนั้น จะเน้นการมีส่วนร่ วมของผูใ้ ช้งานมีการแบ่งปั น
ข้อมูลระหว่างกันในลักษณะของการร่ วมกันผลิตเนื้ อหาภายในเว็บไซต์ การร่ วมกันสร้างสรรค์
(Co-Creation) การขยาย (Extend) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Connect) ระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกัน
อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผใู ้ ช้งานเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ วและเป็ นรู ปแบบที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
(Quan-Haase, & Young, 2010)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ สามารถตอบสนองความต้องการที่จะเป็ นของบุคคลได้
มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) เป็ นทั้งของปั จเจกบุคคลและ
กลุ่มหรื อเป็ นองค์กรผ่านรู ปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ในด้านต่าง ๆ เช่น
กิจกรรมการสื่ อสาร การพึ่งพา การแลกเปลี่ยน การเรี ยนรู ้ ตลอดจนมีเป้ าหมายร่ วมกัน ผลของการ
ปฏิสัมพันธ์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ อาจนาไปสู่ ทิศทางที่ดีหรื อทิศทางตรงกันข้ามได้
ขึ้นอยู่กบั ทัศนคติในการวิเคราะห์ และการเรี ยนรู ้ที่จะสร้างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ของกลุ่มคนในเครื อข่ายนั้นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีรูปแบบหลายรู ปแบบ ได้แก่ Weblogs, Social
Blogs, Social Networking, Micro Blogs เป็ นต้น ซึ่ งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
เป็ นเครื อข่ายที่เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างสูงในทุกวันนี้
Thumbsup เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลความรู ้ดา้ นสื่ อดิจิตอลได้รายงานเกี่ ยวกับข้อมูลสถิติ
ของผูใ้ ช้เฟซบุ๊กไว้ว่า Facebook นาสถิติจานวนผูใ้ ช้เฟซบุ๊กที่ยงั คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 10 ไตรมาส
แสดงให้เห็นว่าจานวนผูใ้ ช้ในแต่ละเดือนของ Facebook เพิ่มขึ้น 21% มาอยูท่ ี่ 1,150 ล้านคน จาก
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จานวน 1,110 ล้านคน ในไตรมาสที่แล้ว และจานวนผูใ้ ช้ในแต่ละวันก็ยงั คงเพิ่มขึ้นจาก 665 ล้านคน
มาอยู่ที่ 669 ล้านคนต่อ วัน สาหรับ ตัว เลขของผูใ้ ช้งานบนโทรศัพ ท์มือ ถือ ในแต่ล ะเดื อ นอยู่ที่
819 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 751 ล้านคน นอกจากนี้ระยะเวลาในการใช้งาน Facebook ในแต่ละวันรวมแล้ว
อยูท่ ี่ 20,000 ล้านนาที หรื อเฉลี่ยแล้วผูใ้ ช้แต่ละคนใช้เวลาบน Facebook ตกคนละ 17.39 นาทีต่อวัน
และคิดเป็ น 8.3 ชัว่ โมงต่อเดือน นอกจากนี้ Facebook ยังแสดงอัตราการเติบโตของจานวนผูใ้ ช้ใน
แต่ละภูมิภาค ว่าจานวนผูใ้ ช้ในแต่ละเดือนของพื้นที่แคนาดาและอเมริ กามีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้น
1.53% มาอยูท่ ี่ 198 ล้านคน จาก 195 ล้านคนในไตรมาสที่แล้ว ส่ วนในยุโรป อัตราการเติบโตมีเพียง
1.11% จาก 269 ล้านคน มาอยู่ที่ 272 ล้านคนเท่านั้น อย่างไรก็ตามจานวนผูใ้ ช้ในภูมิภาคเอเซี ย
และส่ วนอื่นๆ กลับเพิ่มขึ้นสวนทางกัน โดยในเอเซี ยมีอตั ราการเติบโตของผูใ้ ช้ในแต่ละเดือนอยูท่ ี่
6.26% คิดเป็ นจานวน 339 ล้านคน จาก 319 ล้านคน ในไตรมาสก่อนหน้า ส่ วนพื้นที่อื่น ๆ พบว่า
อัตราการเติ บโตอยู่ที่ 5.81% จาก 327 ล้านคน มาอยู่ที่ 346 ล้านคน นับว่าเป็ นข้อมูลที่ น่าสนใจ
สาหรับหน่ วยงานและองค์กร ที่ ตอ้ งใช้ เฟซบุ๊กเป็ นเครื่ องมือในการเข้าถึงกลุ่มคนที่ ตอ้ งการนา
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพื่อแจ้งให้ทราบหรื อการทากิ จกรรมร่ วมกัน บนเฟซบุ๊ก รวมทั้งหน่ วยงาน
มูลนิธิเอง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็ นบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ เปิ ดใช้
งานเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 ดาเนิ นงานและเป็ นเจ้าของโดยบริ ษทั Facebook, Inc. จากข้อมูล
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 Facebook มีผใู ้ ช้ประจา 600 ล้านบัญชี ผูใ้ ช้สามารถสร้างข้อมูลส่ วนตัว
เพิ่มรายชื่อผูใ้ ช้อื่นในฐานะเพื่อน และแลกเปลี่ยนข้อความรวมถึงรับแจ้งเมื่อมีการปรับปรุ งข้อมูล
ส่ วนตัวโดยทันที รวมกลุ่มความสนใจส่ วนตัว จัดระบบตามสถานที่ทางาน โรงเรี ยน มหาวิทยาลัย
หรื อที่อื่น ๆ (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2554)
เนื่ องจากการที่เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีผนู ้ ิ ยมใช้งานทัว่ โลกมากเป็ นอันดับหนึ่ ง
นัน่ เองจึงทาให้องค์กรที่แสวงหาผลกาไร (Profit-Oriented Organization) และองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร (Non-Profit Organization) ต่างหันมาให้ความสาคัญในการใช้เฟซบุ๊ก เป็ นสื่ อในการสื่ อสาร
ไปยังผูบ้ ริ โภค Brown, Broderick, & Lee (2007) ได้กล่าวว่า เฟซบุก๊ แฟนเพจนั้นเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่ดีมากในแง่ของการสร้างการตลาดแบบบอกต่อปากต่อปาก (Word of Mouth
Marketing) หรื อแบบที่เรี ยกว่าการสร้างกระแสแบบแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ ว (Viral Marketing)
โดยเกิดผลลัพธ์ที่ตรงเป้ าหมาย รวดเร็ ว ลดค่าใช้จ่ายในการทาสื่ อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพียงแค่
เจ้าของผลิตภัณฑ์ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดว้ ย กิจกรรมทางการตลาดกับลูกค้า
และกลุ่ ม เป้ าหมายเหล่ านั้น เท่ านั้น กลุ่ ม บุ ค คลเหล่ านี้ จะหน้าที่ เป็ นกระบอกเสี ย งการบอกต่ อ
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ในทันที โดยจะแนะนาหรื อแสดงความชื่นชม ผลิตภัณฑ์ บริ การที่ประทับใจ รวมถึงบอกต่อไปยัง
เพื่อน ๆ หรื อคนรู ้จกั อีกด้วย
จิรพล สังข์โพธิ์ และ ชัยวัฒน์ อุตมากร (2012) เมื่อพูดถึง Social Network ทุกคนก็คงต้อง
นึ ก ถึ ง facebook คน online ส่ ว นใหญ่ ใ ช้เวลาอยู่บ น facebook นานมากเป็ นอัน ดับ 1 ซึ่ งคิ ด เป็ น
ประมาณ 1 ใน 4 ของกิจกรรมออนไลน์ท้ งั หมด จากการสารวจกิจกรรมออนไลน์ของชาวอเมริ กนั
สาหรับประเทศไทยเป็ นเว็บไซต์อนั ดับ 1 ของคนไทย และกรุ งเทพเป็ นเมืองที่มีผใู ้ ช้ facebook มาก
ที่ สุดทุ กวันนี้ เกื อบทุกองค์กรจะมี facebook fan page เพื่อให้ผูท้ ี่ สนใจสามารถเข้า like และเมื่ อ
ลู ก ค้ากด “like” บนหน้า fan page ขององค์ก ร สิ่ งต่ าง ๆ ที่ อ งค์ก ร post เข้าไป ใน page ก็ จ ะไป
ปรากฏใน news feed ซึ่งสิ่ งที่ปรากฏอยูใ่ น news feed นั้นสามารถดึงดูดความสนใจของได้มากกว่า
โฆษณาที่อยู่ดา้ นข้างของหน้า facebook ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มกั จะไม่สนใจมีหลายเทคนิ คที่องค์กร
สามารถนา มาใช้ได้ในการดึงดูดความสนใจผ่าน facebook
อาจกล่าวได้ว่าการก้าวทันเทคโนโลยีน้ ันถือเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงมูลนิ ธิต่างๆ เริ่ มหันมาให้ความสาคัญกับสื่ อออนไลน์เฟซบุ๊กกันมากขึ้น เนื่ องจาก
สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ มีความสะดวกรวดเร็ วในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร โดยใช้คอมพิวเตอร์,
มือถือ , แท๊บ เลท ที่เป็ นอุปกรณ์ก ารสื่ อสารเป็ นตัวกลางในการสื่ อสารออกไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้ นขึ้น ด้วยการสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ นอกจากนั้นยังสามารถ
ช่วยพัฒนาความสนิทสนมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทาให้เกิดขึ้นด้วยการสื่ อสารอย่างถูกรู ปแบบถูก
วิธีและถูกเวลาถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญ แต่ละองค์กรมีการสื่ อสารแตกต่างกันออกไป ไม่เหมือนกันโดย
มองในเรื่ องของวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องสังคม และสิ่ งแวดล้อมภายในองค์กรก็มีส่วนสื่ อ
ออนไลน์ลงทุนไม่มาก แต่สร้างการรับรู ้ได้อย่างมหาศาล
ดังนั้นผูท้ าวิจยั จึงได้เลือกศึกษาเฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลกาไรและมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมตลอดมา แต่เนื่องด้วยปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ประกอบกับพฤติกรรมผูร้ ับสารในยุคปั จจุบนั มีการเปิ ดรับข่าวสารที่มีความสะดวกและรวดเร็ ว
ผ่านช่องทางการสื่ อสารใหม่ ๆ นัน่ ก็คือ สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กซึ่ งทางมูลนิ ธิร่วมกตัญญูเองได้มี
การสร้ า งเพ จของมู ล นิ ธิ ขึ้ น ตั้ งแต่ ปี 2553 ซึ่ งใน ปั จจุ บ ั น มี ย อดกดไลค์ ถึ ง 71,444 ไลค์
www.facebook.com/ruamkatanyufoundation เพจ ‘มู ล นิ ธิ ร่ วมกตัญ ญู ’ เริ่ มต้น มาตั้ง แต่ ปี 2553
ควบคู่กบั การจัดกิ จกรรมของมูลนิ ธิ โดยเป็ นกิ จกรรมที่ ได้รับการเผยแพร่ ในเฟซบุ๊กนั้น จะเป็ น
กิ จกรรมที่เป็ นการช่ วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการบริ จาค อาสาร่ วมแรงร่ วมใจ
ต้านภัยหนาว น้ าท่ ว ม ซึ่ งได้เผยแพร่ ความช่ วยเหลื อในด้านกิ จ กรรมที่ ก ล่ าวมาข้างต้น ถื อเป็ น
ช่องทางในการเผยแพร่ ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิ ธิได้เป็ นอย่างดี สะดวก รวดเร็ ว เข้าถึงคน
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ได้เป็ นจานวนมาก การใช้เฟซบุ๊กสาหรับมูลนิ ธิร่วมกตัญญูจึงเป็ นอีกบทบาทหนึ่ งของการสื่ อสาร
ที่น่าศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊
เพื่ อ สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มกับ แฟนเพจ
ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
2) เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู

1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั
ตัวแปรต้ น
การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู

ตัวแปรตำม
กำรมีส่วนร่ วมของแฟนเพจ
- การบริ จาคเงินและสิ่ งของ
- การเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิธิจดั ขึ้น
- การเข้าร่ วมกิจกรรมบนสื่ อสังคม
ออนไลน์

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดวิจยั

1.4 สมมติฐำนกำรวิจยั
1) การรั บ รู ้ ข่ า วสารทางเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก ของมู ล นิ ธิ ร่ วมกตั ญ ญู มี
ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงิน
2) การรั บ รู ้ ข่ า วสารผ่ า นทางสื่ อสั ง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก ของมู ล นิ ธิ ร่ วมกตั ญ ญู มี
ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ในกิจกรรมที่มูลนิธิจดั ขึ้น
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3) การรั บ รู ้ ข่ า วสารผ่ า นทางสื่ อสั ง คมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก ของมู ล นิ ธิ ร่ วมกตั ญ ญู มี
ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ในกิจกรรมบนเฟซบุก๊

1.5 ขอบเขตกำรวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่แฟนเพจเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของมูลนิธิ
ร่ วมกตัญญู จานวน 71,444 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่ ติดตามเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
มูลนิธิร่วมกตัญญู จานวน 400 คน

1.6 ตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ
1.6.1 ตัวแปรต้ นได้ แก่
การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
1.6.2 ตัวแปรตำมได้แก่พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูของ
แฟนเพจแบ่งเป็ น 3 ด้านคือ
1) การบริ จาคเงินและสิ่ งของ
2) การเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิธิจดั ขึ้น
3) การเข้าร่ วมกิจกรรมบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (คอมเมนท์, กดไลค์, แชร์)

1.7 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1) ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์แก่มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสื่ อสาร
ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ไปยังแฟนเพจของมูลนิธิ
2) ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์แก่มูลนิ ธิ หรื อองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรอื่นๆ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการสื่ อสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ไปยังแฟนเพจขององค์กร
3) ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่มีความสนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสาร
ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ในเชิงลึกต่อไป
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4) ผลการศึกษาเป็ นหัวข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุ งการสื่ อสารผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู

1.8 นิยำมศัพท์
การรับรู ้ข่าวสาร หมายถึง แฟนเพจของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูรับรู ้ข่าวสารของมูลนิ ธิผ่าน
ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊
การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมบนเฟซบุ๊ก หมายถึง แฟนเพจของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู กดไลค์
แชร์ คอมเม้นท์ขอ้ ความ รู ปภาพ คลิปวีดีโอ บนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
การบริ จ าคเงิ น หมายถึ ง แฟนเพจของมูลนิ ธิร่ ว มกตัญญู บ ริ จ าคเงิ น ให้กับ ทางมูล นิ ธิ
เพื่อนาไปดาเนิ นกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสร้างโรงเรี ยน สร้างวัด
โรงทานบุญ ทาบุญประจาปี เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
การบริ จาคสิ่ งของ หมายถึง แฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญูบริ จาคสิ่ งของให้กบั ทางมูลนิธิ
เพื่อนาไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น บริ จาคผ้าห่มต้านภัยหนาว
การเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิ ธิจดั ขึ้น หมายถึง แฟนเพจของมูลนิ ธิได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ในกิจกรรม แล้วเข้าร่ วมกิจกรรมที่ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูจดั ขึ้น
แฟนเพจ (Fan Page) หมายถึง หน้าแฟนเพจบนเฟซบุ๊กที่ผใู ้ ช้สามารถสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ
สิ นค้าและบริ การของธุ รกิ จหรื อองค์กรของตนเองแล้วนาข้อมูลเหล่านี้ ออกสู่ สาธารณะโดยผูใ้ ช้
สามารถแลกเปลี่ยนนาเสนอให้ผใู ้ ช้เฟซบุก๊ คนอื่น ๆ รับรู ้ได้โดยตรง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เว็บไซต์ที่มีผูใ้ ช้เป็ นผูส้ ื่ อสาร หรื อ เขียนเล่า เนื้ อหา
เรื่ องราว ประสบการณ์บทความ รู ปภาพ และ วิดีโอ ที่ผใู ้ ช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรื อพบเจอจาก
สื่ ออื่น ๆ แล้วนามา แบ่งปันให้กบั ผูอ้ ื่นที่อยูใ่ นเครื อข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ให้บริ การ
การสื่ อสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก หมายถึง การที่มูลนิ ธิร่วมกตัญญูส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ไปยังแฟนเพจ ในลักษณะของการสื่ อสารสองทาง
ซึ่งแฟนเพจและผูส้ ่ งสารของมูลนิธิร่วมกตัญญูสามารถมีการปฏิสมั พันธ์กนั ได้
การรับรู ้สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู หมายถึง การรับรู ้ผ่านรู ปแบบ
การสื่ อสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก ของแฟนเพจมู ลนิ ธิในด้านต่ าง ๆ คื อ การรั บ รู ้
ข่าวสารความพึงพอใจ ความถูกต้อง ฯลฯ เป็ นการพิจารณาของผูว้ ิ จยั หรื อต้องการทราบจากผูร้ ับ
สารว่าข่าวสารมีความน่าสนใจหรื อไม่ มีความถูกต้องหรื อไม่

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง การสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของมูลนิ ธิ
ร่ วมกตัญญูและการรับรู ้ของประชาชน ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสารทางวิชาการและผลงานการวิจยั
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเรื่ องกระบวนการสื่ อสารบนอินเทอร์เน็ต
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านเฟซบุก๊
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสารจากสื่ อ
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
2.6 การดาเนินงานของมูลนิธิร่วมกตัญญู
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเรื่องกระบวนการสื่ อสารบนอินเทอร์ เน็ต
กระบวนการสื่ อสารทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นได้หลายรู ปแบบการสื่ อสารมวลชนที่มีการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผใู ้ ช้การสื่ อสารส่ วนบุคคล ที่ผสู ้ ื่ อสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์กนั ได้ในเวลาเดียวกัน
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เช่นการสนทนาผ่านห้องสนทนา (Chat) การตั้งกระทูก้ ารตอบกระทูซ้ ่ ึ ง
กระบวนการดังกล่าว สามารถแสดงให้เห็ น ถึ งความมี ส่ วนร่ วมของผูใ้ ช้อิน เทอร์ เน็ ตในเรื่ องที่
ตนเองสนใจ
Hoffman, Novak and Chatterjee (1995, p.5) ได้ ก ล่ าวไว้ ใ น งาน วิ จั ย เรื่ อง “Commercial
Scenarios for the Web: Opportunities and Challenges” ว่ า โดยธรรมชาติ ข องอิ น เทอร์ เ น็ ต นั้ น
สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นสื่ อที่มีลกั ษณะหลายโฉมหน้า เนื่ องจากมีความผสมผสานกันระหว่างการ
เป็ นช่องทาง การสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal) และการเป็ นช่ องทางการสื่ อสารมวลชน (Mass
Communication)
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รู ปแบบของการสื่ อสารผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตนั้น มีดว้ ยกันหลายระดับตั้งแต่กว้างที่สุด
เช่นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในลักษณะของ Web Pages โดยองค์กรข่าวระดับโลกเช่น CNN ไป
จนถึงการสื่ อสารระดับบุคคล เช่ นการสนทนาในกลุ่มข่าว Usenet (Usenet new) ในประเด็นที่ มี
ความสนใจร่ วมกัน รวมทั้งการสื่ อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกลุ่มเพื่อน
กระบวนการสื่ อสารบนระบบอินเทอร์ เน็ ตนั้นสามารถจาแนกได้เป็ น 4 แบบด้วยกันคือ
(Morris, 1996, p.3)
1) ก ารสื่ อ ส ารระห ว่ า งบุ ค ค ล แ บ บ ไม่ พ ร้ อ ม (One-to-one Asynchronous
Communication) ตัวอย่างของการสื่ อสารประเภทนี้ได้แก่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)
2) การสื่ อสารระหว่ากลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกัน (Many-to-many Asynchronous
Communication) ตัวอย่างของการสื่ อสารประเภทนี้ ได้แก่ Usenet, Electronic Bulletin Boards และ
Listserv ซึ่งผูร้ ับสารต้องลงชื่อก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ
3) การสื่ อสารแบบพร้อมกัน (Synchronous Communication) ทั้งในแบบ One-toone ไปจนถึง One-to-many โดยสามารถคุยกันได้ในหลากหลายหัวข้อที่ตอ้ งการตัวอย่างของการ
สื่ อสารประเภทนี้ได้แก่ Internet Relay Chat
4) การสื่ อสารแบบไม่ พ ร้ อมกัน ระหว่างผูร้ ั บ สารและผูร้ ั บ สาร (Asynchronous
Communication) ซึ่ งโดยทัว่ แล้วมีลกั ษณะที่ผูร้ ับสาร ต้องการจะค้นคว้าหาเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดู
ข้อมูลข่าวสารซึ่ งอาจจะเป็ นการสื่ อสารแบบ Many-to-one, One-to-one หรื อ One-to-many ตัวอย่าง
การสื่ อสารแบบนี้ได้แก่ Website, PTP Site และ E-job (บริ การท่องเที่ยวออนไลน์)
จากแนวคิ ด เรื่ อ งกระบวนการสื่ อ สารบนอิ น เทอร์ เน็ ต มี ล ัก ษณะการสื่ อ สารแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ในการสื่ อสารบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตผูส้ ่ งสารสามารถที่จะกลับกลายมา
เป็ นผูร้ ับสารได้ ในขณะเดียวกันผูร้ ับสารก็สามารถที่จะเป็ นผูส้ ่ งสารได้เช่นกัน และในปั จจุบนั
การสื่ อสารบนอินเทอร์ เน็ตมีหลากหลายประเภท และมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น อีกทั้งยังรวดเร็ ว
และไปถึงกลุ่มคนได้เป็ นจานวนมาก ที่สาคัญคือการสื่ อสารสังคมออนไลน์ ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้กล่าวถึง
ในหัวข้อต่อไป

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารสั งคมออนไลน์ (Social networking)
2.2.1 ความสาคัญและความหมายของการสื่ อสารสั งคมออนไลน์
ความสาคัญของสื่ อสังคมออนไลน์ช่วยสร้างให้เกิ ดการปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสาร การ
สร้ างสรรค์ และการแลกเปลี่ ยนซึ่ งองค์ก รของรั ฐบาลและหน่ วยงานธุ รกิ จโดยได้ใช้สื่ อสังคม
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ออนไลน์น้ ีในฐานะเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพรู ปแบบหนึ่ง ดังนั้นในปั จจุบนั การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก จึ งถูก ใช้เกิ ด ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์กรธุ รกิ จที่ ใช้ในทางการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้ างเสริ มยอดขายให้สูงขึ้น (Kaplan &
Haenlein, 2010, p.62) และสามารถช่วยส่ งเสริ มทางการตลาด ในด้านของการสื่ อสารทางการตลาด
และการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า
Quan-Haase (2010) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นั้นทาให้เกิดช่องทางการ
สื่ อสารใหม่ ๆ คือเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ถือได้ว่าเป็ นการสื่ อสารแบบ
สองทาง (Two-way Communication) ที่ สามารถโต้ตอบกัน ไปมาได้ โดยเนื้ อหาบนเว็บไซต์น้ ัน
นอกจากจะเป็ นคนนาเสนอข้อมูลแล้ว ผูท้ ี่เข้ามาใช้งานก็สามารถสร้างเนื้ อหาหรื อโต้ตอบกันเอง
จนกลายเป็ นสังคมเครื อข่าย (Social Networking) ซึ่ งลักษณะของการสื่ อสารกันนั้นจะเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของผูใ้ ช้งาน มี ก ารแบ่ งปั น ข้อมู ลระหว่างกัน ในลัก ษณะของการร่ วมกัน ผลิ ตเนื้ อหา
ภายในเว็บ ไซต์ การร่ ว มกัน สร้ า งสรรค์ (Co-Creation) การขยาย (Extend) และการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ (Connect) ระหว่างผูใ้ ช้ดว้ ยกัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผใู ้ ช้งานเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว
และเป็ นรู ปแบบที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า สื่ อสังคมออนไลน์น้ นั สามารถเชื่อมโยงผูค้ นเข้าไว้ดว้ ยกัน
จนเกิดการรวมตัวในลักษณะชุมชนออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในสังคม
เสมื อน ซึ่ งการขยายตัวจะเป็ นไปในรู ปแบบการติ ดต่ อสื่ อสารอย่างเป็ นเครื อข่าย โดยเป็ นการ
สื่ อสารจากกลุ่มเครื อข่ายหนึ่งไปยังอีกกลุ่มเครื อข่ายหนึ่ง ผ่านผูท้ าการสื่ อสารซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูส้ ่ ง
สารไปยังผูร้ ับสาร ในกลุ่มเดียวกันครั้งละหลายคนจนเกิดเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์
อาจกล่าวกล่าวได้ว่า สื่ อสังคมออนไลน์ได้มีการเริ่ มเข้ามาในประเทศไทย โดยการเข้ามา
ของเว็บไซต์ hi5.com ที่ได้รับความนิ ยมในประเทศไทยสู งมาก ณ ช่วงเวลาหนึ่ งโดยมีจานวนผูใ้ ช้
มากกว่าหนึ่ งล้านคนในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี แต่หลังจากนั้นกระแสของเว็บไซต์ hi5.com เริ่ ม
ลดลง กลุ่มผูใ้ ช้งานดังกล่าวได้เปลี่ยนไปใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่งการเข้ามาใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2549 และแพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว และได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
แต่ ค วามส าคัญ ที่ แ ตกต่ างของสื่ อ สั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ ก คื อ การมี แ อปพลิ เคชั่น ที่ ห ลากหลาย
มากกว่า จึงทาให้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ได้รับความนิยมสูงมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย
Weber (2009) ได้กล่าวถึง การสื่ อสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั เป็ นสื่ อที่ถูกพัฒนามาแล้วจาก
ยุคเว็บ 1.0 ที่มีการสื่ อสารผ่านการใช้เทคโนโลยีในรู ปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในแบบทิศทางเดียว
(One way communication) หรื ออีกนัยหนึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่ไม่สามารถโต้ตอบกันไปมาได้ทนั ที
ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ั บ สาร เช่ น เว็บ ไซด์ (Website) จดหมายอี เล็คโทรนิ คส์ (E-mail) การส่ ง

10
ข้อความแบบสั้น (Short Message Service: SMS) เป็ นต้น ด้วยความล่าช้า ไม่ฉบั ไว ในการตอบโต้
สนทนา ในปี ค.ศ. 2004 การพัฒ นาเข้าสู่ ยุค การสื่ อ สาร เว็บ 2.0 ท าให้ ก ลุ่ ม ผูใ้ ช้ง านสามารถ
ปฏิสัมพันธ์และร่ วมมือกันในลักษณะของสื่ อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มผูใ้ ช้งานเป็ นผูส้ ร้างเนื้ อหา
ขึ้นเองโดยสามารถตอบโต้สนทนาได้ในทันที
Kaplan & Haenlein (2010) ได้ก ล่ าวถึ ง เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ น้ ัน เป็ นโครงสร้ างทาง
สังคมในรู ปแบบเว็บไซด์ ที่ประกอบขึ้นจากการรวบรวมบุคคลหลายบุคคล หรื อหน่วยงานหลาย
หน่วยงานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็ นจุดรวมหรื อโหนด (Node) ขึ้น โดยกลุ่มบุคคลหรื อกลุ่มหน่วยงาน
มี ความเกี่ ยวข้องระหว่างกัน ในรู ป แบบต่ าง ๆ อาทิ มิ ตรภาพ สั ม พัน ธภาพ ความสนใจในเรื่ อ ง
เดียวกัน การแลกเปลี่ยนด้านการเงิน ความพึงพอใจความสัมพันธ์ระหว่างเพศหรื อความสัมพันธ์
ด้านความเชื่ อและความรู ้ หรื อความมี ชื่อเสี ยง เป็ นต้น เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นเว็บไซต์ ที่
อนุ ญาติให้ผใู ้ ช้สร้างประวัติ (Profile) และเชื่ อมต่อตัวผูใ้ ช้ประเภทต่าง ๆ เช่น เพื่อน องค์การ เป็ น
ต้นเพื่อให้เกิดการเข้าถึงประวัติของผูอ้ ื่นและแลกเปลี่ยนสารต่าง ๆ กับบุคคลอื่น
เครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ได้แ ก่ Facebook, Myspace Twitter, LinkedIn เป็ นต้น ซึ่ งผูใ้ ช้
สามารถใช้ในลักษณะของการเผชิญหน้ากัน พร้อมกับความตั้งใจที่จะแบ่งปั นข้อมูล การรับข้อมูล
จากบุคคลอื่นหรื อการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
การสื่ อสารจากอินเทอร์ผา่ นรู ปแบบต่าง ๆ เช่น เสี ยง (Audio) วิดีทศั น์(Video) ข้อความ (Massage)
รู ปภาพ (Picture) เป็ นต้น โดยการสนทนาโต้ตอบไปมาระหว่างกัน (Chat) (Safko & Brake 2009,
pp. 89-92)
อิทธิ พล ปรี ติประสงค์ (2552) ได้กล่าว เครื อข่ายสังคมออนไลน์ว่า มีรากฐานมาจากคาว่า
บริ ก ารเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ เป็ นการเน้น ไปที่ ก ารสร้ างชุ ม ชนออนไลน์ ซึ่ งสามารถทีี ่ จะ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แบ่งปั นผลประโยชน์จากความสนใจเฉพาะเรื่ อง รวมถึงการทากิจกรรม
ร่ วมกัน โดยอาศัยระบบพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ทาให้มีการโต้ตอบกันระหว่างบุคคล โดยแต่ละ
เว็บไซต์น้ นั อาจมีการให้บริ การที่ต่างกัน เช่น การส่ งข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมล ผ่านกระดานข่าว และ
สื บเนืื ่ องมาจนถึงยุคปั จจุบนั นี้ จากสิ่ งทีี ่กล่าวมาข้างต้น ได้ถูกเรี ยกใหม่ว่าเว็บสังคมออนไลน์ เป็ น
การแบ่ งปั น พื้ น ทีี ่ บนเว็บ ไซต์ให้ ส มาชิ ก เป็ นเจ้าของพื้ น ทีี ่ ร่ ว มกัน และแบ่ งปั น ข้อมู ลข่ าวสาร
ระหว่างกันได้ โดยผูค้ นสามารถสร้างเว็บเพจ หรื อหน้าโปรไฟล์ของตนเอง โดยอาศัยฟังก์ชนั หรื อ
เครืื ่ องมือที่เจ้าของเว็บไซต์จดั เตรี ยมไว้ให้บริ การ
อภิชาติ อนุ กูลเวช (2554) ได้กล่าวว่า เฟซบุ๊กเป็ นเสมือนพื้นที่สาหรับให้ผคู ้ นสามารถเข้า
มาทาความรู ้จกั และเชืื ่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ ง หากอยูใ่ นรู ปแบบเว็บไซต์ ก็จะเรี ยกว่า
เว็บสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผูค้ นเข้าไว้ดว้ ยกัน
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สรุ ปได้ว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์ท้ งั หลายนั้น เป็ นการใช้เส้นทางอิ นทอร์ เน็ ตในการ
ติดต่อสื่ อสารเชื่ อมโยงจากบุคคลหนึ่ งไปสู่ พ้ืนที่ออนไลน์สาธารณะ เพื่อให้เกิ ดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การตัดสิ นใจเลือกขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติของผูใ้ ช้และ
ข้อ ก าหนดของเวปไซด์ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารเป็ นการเข้าสู่ สั งคม ที่ ไ ม่ มี ข ้อ จ ากัด ด้านเวลามี ข ้อ มู ล เป็ น
สาธารณะ และสามารถร่ วมกันทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้โดยไม่จาเป็ นต้องรู ้จกั กันมาก่อนซึ่ งประเด็นที่
น่าสนใจคือ ผูใ้ ช้สามารถสร้างตัวตนใหม่ในรู ปแบบที่เป็ นจริ งหรื อตรงกันข้ามกับความจริ งได้
อาจกล่าวได้ว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ สามารถตอบสนองความต้องการที่จะเป็ น
ของบุคคลได้มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม เป็ นทั้งของปั จเจกบุคคลและกลุ่มหรื อเป็ นองค์กร
ผ่านรู ปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในด้านต่าง ๆ เช่นการดาเนิ นงานของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูที่
สื่ อสารข่าวสารกิ จกรรมต่าง ๆ ของมูลนิ ธิ ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพื่อแจ้งข่าวสาร
ต่างๆไปยังแฟนเพจแล้วแฟนเพจมากดไลค์ คอมเม้นท์หรื อแชร์ขอ้ ความหรื อภาพนั้นต่อไป
2.2.2 องค์ ประกอบของเครือข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Network Online Components)
อิ ส ริ ย ะ ไพรี พ่ ายฤทธิ์ (2552) ได้จ าแนกหมวดหมู่ ห รื อ ประเภทของเครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ไว้ในบทบาทของสื่ อสังคมออนไลน์ในเว็บยุค 2.0 โดยพิจารณาจากเป้ าหมายของการเข้า
เป็ นสมาชิกในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้เป็ น 5 กลุ่มใหญ่
Identity Network คื อการแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ ของตน เช่ น http://www.hi5.com /
http://www. facebook.com/
Interested Network เป็ นการรวมตัว กัน โดยอาศัย “ความสนใจ” ตรงกัน เช่ น Digg.com
,del.icio.us
Collaboration Network เป็ น ก ลุ่ ม เค รื อ ข่ ายที่ ร่ วม กั น “ท างาน ” ยก ตั ว อ ย่ า ง เช่ น
http://www.wikipedia.org/
Gaming/Virtual Reality หรื อโลกเสมื อน เช่ น Second Life ซึ่ งเป็ นลัก ษณะของเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ที่มีลกั ษณะเป็ นการสวมบทบาทของผูเ้ ล่นในชีวิตจริ งกับตัวละครในเกม
Professional Network ใช้งานในสาขาอาชีพที่จาเพาะในแต่ละสาขานั้นๆ
ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2552) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญ ของเครื อข่ายประกอบด้วยการ
รับรู ้มุมมองร่ วมกันการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และความสนใจร่ วมกันการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกเครื อข่ายอย่างกว้างขวาง กระบวนการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกันการพึ่งอิงร่ วมกัน
และการมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
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ปาริ ช าติ สถาปิ ตานนท์ และชัย วัฒ น์ ถิ ระพัน ธ์ (2546) ได้ก ล่ าวถึ งองค์ป ระกอบของ
เครื อข่ายโดยใช้ตวั อักษรย่อภาษาอังกฤษคือ LINK นั้นมาจาก การเรี ยนรู ้ (Learning:L) การลงทุน
(Investing:I) การดู แ ล (Nursing:N) และการรั ก ษา (Keeping:K) สรุ ปได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของ
เครื อข่ายทางสังคมประกอบด้วยสมาชิ กของเครื อข่ายจุดมุ่ งหมายร่ วมกัน การปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ของ
สมาชิกในเครื อข่ายการสื่ อสารภายในเครื อข่าย และการมีปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
Boyd (2007) ได้กล่าวถึง จุดเด่นของเว็บไซต์เครื อข่ายออนไลน์นั่นคือการที่ผูใ้ ช้สามารถ
สร้างและจัดแต่งข้อมูลของตนเองออกเผยแพร่ แก่เครื อข่ายมากกว่าการที่ผใู ้ ช้ได้พบกับคนแปลก
หน้าเพราะผูใ้ ช้เน้นการติดต่อสื่ อสารเฉพาะในหมู่เครื อข่ายสมาชิกของตนเองเท่านั้น
วิมลพรรณ อาภาเวท สาวิต รี ชี วะสาธน์ และชาญ เดชอัศวนง (2554) ส าหรั บ การแบ่ ง
ประเภทนั้น ในความเป็ นจริ งแล้วยากที่จะแยกประเภทของเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้
อย่างชัดเจน เพราะแต่ละเว็บก็ต่างคิดค้นพัฒนาเพื่อเอาใจผูใ้ ช้กนั อย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง และ
ยังมีฟังก์ชนั่ มากมายแต่อาจมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปเพื่อเป็ นจุดขายให้กบั เว็บไซต์ ดังนี้
1) ประเภท Publishing เป็ นบล็อกและเว็บประเภทเนื้อหา (Content) เช่น Blogger,
Wordpress, Bloggang, Exteen, TypePad เป็ นต้น ซึ่ งในแต่ ล ะบล็อ กก็ มี ก ารแยกย่อ ยเนื้ อ หาเป็ น
หมวดต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่ น Oknation.net บล็อกที่ทาให้ทุกคนเป็ นนักข่าวได้ดว้ ยการเขียน
บล็อกนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ Blognone.com นาเสนอข่าวสารแวดวงไอที Keng.com บล็อกสาหรับ
ผูท้ ี่สนใจการตลาด Gotoknow.org บล็อกที่รวบรวมความรู ้แขนงต่าง ๆ Pzecret.net บล็อกแนะนา
Portable ที่น่าสนใจ เป็ นต้น
2) ประเภท Community เครื อข่ายสังคมที่ช่วยสร้างเครื อข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อน
ใหม่ สามารถส่ งข้อความแลกเปลี่ยนความสนใจซึ่งกันและกัน เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไฮไฟว์ (Hi
5) มายสเปซ (My Space) เป็ นต้น
3) ประเภท Media มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ นาเสนอวี ดี โ อ ภาพยนตร์ เพลง เช่ น
Youtube Ustream.tv Yahoo Video Duocore.tv Dailymotion Thaitube.in.th Veoh Netflix Imeem
Last.fm Ijiggเป็ นต้น
4) ประเภท Games เกมออนไลน์ที่สามารถสร้างตัวแทนในโลกเสมือนจริ งใช้ชีวิต
อยู่ใ นโลกออนไลน์ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ร่ ว มกัน กับ ผูอ้ ื่ น เช่ น SecondLife World
WarCraft Audition GamegumRagnarokPangya เป็ นต้น
5) ประเภท Photo Management เว็บ ฝากรู ป ออนไลน์ ที่ ช่ วยจัด การภาพถ่ ายจาก
กล้องดิจิตอลและยังสามารถแบ่งปั นรู ปภาพ หรื อจะเปิ ดขายภาพเลยก็ได้ เช่น Photobucket Flickr
Zooomr Photoshop Express GlowfotoShutterflyเป็ นต้น
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6) ประเภท Business/Commerce เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุ รกิ จซื้ อ
ขาย ประมู ล สิ น ค้าออนไลน์ เช่ น Amazon eBay Officelive PayPal LinkedinPramool Tarad.com
เป็ นต้น
7) ประเภท Data/Knowledge แหล่งข้อมูลความรู ้ เช่ น Wikipedia Answers Zickr
Tag.in.th Del.icio.us DiggBittorrent Google Earth เป็ นต้น
จากที่กล่าวถึงมาแล้วข้างต้นผูว้ ิจยั ขอสรุ ปองค์ประกอบของเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดย
พื้นฐานได้แก่
Profiles คือ หน้ากระดานที่ ผูใ้ ช้นาข้อมูลของตนเอง เผยแพร่ ให้เห็ นได้หลังจากเข้าเป็ น
สมาชิกซึ่งเป็ นการแสดงตัวตน ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายอายุความสนใจความสามารถส่ วนตัว
เสมือนหนึ่งการประกาศตัวตนแก่สาธารณชน
สมาชิก (Friend) ประเภทของสมาชิกขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ แนวทางและจุดมุ่งหมายอัน
อยู่ในทิศทางเดี ยวกันรวมกันเป็ นเครื อข่ายทางสังคม แสดงความคิดเห็ น (Comment) การแสดง
ความคิดเห็ น ระหว่างสมาชิ กถึ งสมาชิ กด้วยกัน ซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์ห รื อไม่ก็ได้บางเวปไซด์
อนุญาตให้ผทู ้ ี่ไม่ได้เป็ นสมาชิกเข้าร่ วมออกความคิดเห็น หรื ออ่านได้ความคิดเห็นจากสมาชิกถือ
เป็ นจุดสาคัญในมุมมองของผูอ้ ่านภาพและวิดีโอ (Photo-sharing and Video-sharing) เพื่อเผยแพร่
เนื้ อหาสาระผ่านทางภาพและวีดีโอ เนื้ อหาหรื อบล็อก (Blog) เป็ นส่ วนสาคัญที่แสดงเนื้ อหาสาระ
ของผูใ้ ช้ผ่านตัวหนังสื อ โดยวิธีการต่างๆที่เน้นการเขียนเป็ นสาคัญประเภทของบริ การเครื อข่าย
สังคม (Social Network Service) ในรู ปแบบเว็บไซต์มีดงั นี้การเผยแพร่ ขอ้ มูล (Publish) การแบ่งปั น
ข้อมูล (Share) สังคมในการระดมความคิด (Discuss) เครื อข่ายสังคมที่เกี่ยวกับธุ รกิจ (Commerce)
การแบ่ ง ปั น สถานที่ ที่ น่ า สนใจ (Location) เครื อ ข่ า ยเพื่ อ น (Network) เครื อ ข่ า ยเกมส์ (Game)
เว็บไซต์ต่างๆถูกสร้างขึ้น ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยยังไม่ค่อยเป็ นที่นิยม
มากนัก จึงถูกจัดให้เป็ นสื่ อกระแสรอง ที่องค์กรธุ รกิจยังไม่เห็ นความสาคัญเท่าใดนัก เนื่ องจาก
ยังคงใช้การสื่ อสารผ่านสื่ อแบบดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
ได้หลากหลายกว่า และมีตวั วัดค่าความนิ ยมได้น่าเชื่อถือกว่า ทาให้ถึงแม้ว่าการซื้ อพื้นที่โฆษณา
ผ่านหน้าเว็บไซต์จะมีมูลค่าไม่มาก และระยะเวลาในการที่โฆษณาจะปรากฏอยูใ่ นหน้าเว็บไซต์น้ นั
นานกว่าสื่ อดั้งเดิม แต่การใช้สื่อในช่องทางนี้ ยงั ถือว่าน้อยมาก จนกระทัง่ เกิดการติดต่อสื่ อสารใน
รู ป แบบเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ข้ ึ น (Online Social Networking) ท าให้ ผูเ้ ข้าร่ ว มเครื อ ข่ ายได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เกิดการเปิ ดเผยและแสดงข้อมูลส่ วนบุคคลผ่านหน้า
โพรไฟล์เพจ (Profile Page) ของตนเอง มีการอัพโหลดรู ปภาพ (Photo Upload) และการแทครู ป
ภาพ (Photo Tag) ระหว่างเพื่อนสมาชิ กในเครื อข่ายด้วยกัน การแสดงความคิดเห็ นหรื อบรรยาย
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ความรู ้สึกของตนผ่านหน้า โน๊ตเพจ (Note Page) เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่กาลังได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั
ของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต จึงทาให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ท้ งั หลายเปลี่ยนมุมมองมาให้ความสาคัญกับสื่ อ
ประเภทออนไลน์มากยิง่ ขึ้น
ส าหรั บ การวิจ ัย ครั้ งนี้ มุ่ งเน้น ในเรื่ อ งของการศึ ก ษาเครื อ ข่ ายสั งคมออนไลน์ ป ระเภท
Community ได้แก่ เฟซบุก๊ โดยนากรอบแนวคิดดังกล่าวเหล่านี้มาเป็ นแนวทางในการศึกษา ซึ่งผูว้ ิจยั
จะได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อสารผ่ านเฟซบุ๊ก
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็ นบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เปิ ดใช้
งานเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ค.ศ. 2004 ดาเนิ นงานและเป็ นเจ้าของโดยบริ ษทั Facebook, Inc. จากข้อมูล
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 Facebook มีผใู ้ ช้ประจา 600 ล้านบัญชีผใู ้ ช้สามารถสร้างข้อมูลส่ วนตัว
เพิ่มรายชื่อผูใ้ ช้อื่นในฐานะเพื่อนและแลกเปลี่ยนข้อความ รวมถึงรับแจ้งเมื่อมีการปรับปรุ งข้อมูล
ส่ วนตัวโดยทันที รวมกลุ่มความสนใจส่ วนตัวจัดระบบตามสถานที่ทางานโรงเรี ยนมหาวิทยาลัย
หรื อที่อื่น ๆ (ภิเษก ชัยนิรันดร์ , 2553)
2.3.1 ความเป็ นมาของเฟซบุ๊ก
เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคมค.ศ. 2003 ขณ ะที่ Mark Zuckerberg ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ช้ ั นปี ที่ 2
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้เริ่ มเขียนเว็บไซต์ Facemash ขึ้นมาก่อนที่จะเป็ นเฟซบุ๊ก โดยเป็ นเว็บไซต์
ที่ เปรี ย บเสมื อ นเว็บ Hot or Not ของมหาวิ ท ยาลัย ฮาวาร์ ด และจากข้อ มู ล ของหนั ง สื อ พิ ม พ์
มหาวิท ยาลัยที่ ชื่ อ The Harvard Crimson เฟซแมช ใช้ภ าพที่ ได้จากเฟซบุ๊ก หนังสื อแจกส าหรั บ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีรูปนักศึกษาจากบ้าน 9 หลัง โดยจะมีรูป 2 รู ปให้คนเลือกว่าผูใ้ ดได้รับ
ความนิยมมากกว่ากันเพื่อจะให้ได้ชยั ชนะ Mark Zuckerberg ได้เข้าไปในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด เพื่อคัดลอกภาพส่ วนตัว ประจาหอพักซึ่ งในขณะนั้นฮาวาร์ ดยังไม่มีสารบัญ
รู ปภาพและข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาทาให้ Facemash มีผูเ้ ข้าเยี่ยมชม 450 คน และดูรูปภาพ
22,000 ครั้ งภายใน 4 ชั่ ว โมงแรกที่ ออน ไลน์ ซึ งต่ อ มาได้ ก ลายมาเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ของ
www.facebook.com เว็บไซต์ได้กา้ วไกลไปในหลายเซิ ร์ฟเวอร์ของกลุ่มในมหาวิทยาลัยแต่ตอ้ งปิ ด
ตัวไปในอีกไม่กี่วนั ต่อมาเนื่อง จากถูกกล่าวโทษว่าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ระบบรักษาความปลอดภัยและ
ละเมิดความเป็ นส่ วนตัว แต่ทา้ ยที่ สุดข้อกล่าวหาได้ถูกยกเลิกไปและหลังจากนั้นในระหว่างที่
Mark Zuckerberg เปิ ดตัวเว็บไซต์ www.thefacebook.com ยังถูกฟ้ องร้องจนต้องถูกสอบสวนเรื่ อง
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หลอกลวงให้รุ่นพี่สามคนร่ วมกันสร้างเครื อข่ายสังคม www.harvardconnection.com ในขณะที่รุ่น
พี่สามคนใช้แนวคิดสร้างเว็บไซต์เพื่อแข่งขันแม้จะเกิดปั ญหาต่อการพัฒนา www.thefacebook.com
แต่ Mark Zuckerberg ยังคงเดินหน้าเผยแพร่ เว็บไซต์ต่อไป จนกระทัง่ ขยับขยายสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ
2.3.2 แฟนเพจของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจบนเฟซบุก๊ เป็ นช่องทางที่องค์กรสามารถสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรของตนเอง แล้ว
นาข้อมูลเหล่านี้ ออกสู่ สาธารณะ โดยที่เจ้าของแฟนเพจจะสามารถแลกเปลี่ยนนาเสนอข้อมูลให้กบั
ผูใ้ ช้เฟซบุก๊ รับรู ้ได้โดยตรง
ลักษณะของแฟนเพจจะแตกต่างจากเฟซบุก๊ ทีี ่ใช้โดยทัว่ ไปซึ่งเรี ยกว่าเฟซบุก๊ โปรไฟล์โดย
แฟนเพจจะมีลกั ษณะคล้ายๆกรุ๊ ป (Group) หรื อการรวมกลุ่มแต่เป็ นหน้าเว็บเพจคล้ายๆ กับเฟซบุ๊ก
โปรไฟล์ส่วนใหญ่แฟนเพจจะถูกนามาใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทีี ่
จะเข้าติดตามแฟนเพจใดๆนั้น จะต้องเข้าเป็ น Become a Fan หรื อถูกใจให้กบั แฟนเพจนั้นๆก่อน
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเข้าไปติ ด ตามข่ าวสาร และมี ส่ ว นร่ วมในแฟนเพจได้ห รื อในกรณี ที่ ข่าวสาร
เหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ถูกใจ ก็จะเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่ใช้คลิกเพื่อให้ผู ้
ใช้ได้แสดงออกถึงความถูกใจ และให้การยอมรับในปั จจุบนั ถูกใจอาจนามาใช้วดั ความนิ ยมของ
หน่วยงานได้อีกด้วย
แฟนเพจบนเฟซบุ๊ ก มี จุ ด เด่ น และมี เครื่ อ งมื อ ที่ รองรั บ ต่ อ การน าไปใช้เป็ นสื่ อ สารได้
หลากหลายรู ปแบบ ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553, น.32-33) อธิบายรายละเอียดดังนี้
1) Photos รู ป ภาพเป็ นสื่ อ ที่ แ สดงความหมายได้ดี แ ละในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ ก
สามารถโพสรู ป ภาพต่ างๆเช่ น รู ปโปรไฟล์รูปโฆษณาและประชาสัมพัน ธ์สิน ค้าและบริ การรู ป
กิจกรรมรวมถึงรู ปพนักงานหรื อบุคคลสาคัญของแบรนด์นนั้น ๆ
2) Video วี ดิ โ อเป็ นสื่ อ ทีี ่ สามารถใช้แ สดงตั้งแต่ ร ะดับ ภาพยนตร์ โ ฆษณา ใน
โทรทัศน์หรื ออาจเป็ นโฆษณาง่าย ๆ ทีี ่จัดทาขึ้นมาเฉพาะในการนาเสนอสิ นค้า และบริ การรวมถึง
ใช้เป็ นเครื่ องมือบอกเล่าความเป็ นไปของแบรนด์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิดระหว่างแบรนด์กบั
ผูบ้ ริ โภคในเว็บไซต์
3) Wall เป็ นเสมือนบอร์ ดหรื อกระดานสนทนาทีี ่ให้ท้ งั แบรนด์ และผูบ้ ริ โภคที่
เป็ นแฟนสามารถเข้ามาโพสข้อความต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
ข่าวสารรวมถึงการพูดคุยกัน เพราะกระดานสนทนามีส่วนของการแสดงความคิดเห็น (Comment)
ให้ไว้อีกทั้งหากมีผูบ้ ริ โภคหรื อแฟนเพจ ที่ เข้ามาพบกับข้อมูลทีี ่ ตนเองชื่ นชอบก็สามารถแสดง
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ความชื่ น ชอบหรื อ ถู ก ใจผ่ า นค าสั่ ง ถู ก ใจ ได้ซ่ ึ งในปั จ จุ บ ัน กระดานสนทนาบางส่ ว นได้ถู ก
ปรับเปลี่ยนให้มีรูปลักษณ์ใหม่หรื อที่เรี ยกว่าไทม์ไลน์ (Timeline)
4) Games & Events เป็ นการแจ้งถึงเกมหรื อกิจกรรมทางการตลาดพิเศษ ที่จดั ขึ้น
ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ การลดราคาการเล่นเกมชิงรางวัลรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
CSR
5) Info เป็ นส่ ว นที่ บ อกว่ าเราคื อ ใคร ท าอะไรอยู่ที่ ไ หนติ ด ต่ อ เราได้อ ย่า งไร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ เป็ นส่ วนที่ช่วยสร้างความรู ้จกั กันก่อน ที่จะตัดสิ นใจว่าควรจะเข้ามา
เป็ นแฟนของแบรนด์
6) Notes เป็ นส่ วนที่คล้ายกับ Micro-Blogging ทีี ่ใช้ในการแจ้งเรื่ องราวสั้น ๆ ซึ่ ง
อาจจะเป็ นการลดราคาสิ นค้า สิ นค้าใหม่สินค้าขายดีแลโครงการที่กาลังจะเปิ ดใหม่ เป็ นต้น เพื่อ
เป็ นการสร้าง Highlight ว่า ณ ปั จจุบนั มีอะไรสาคัญหรื อเป็ นจุดเด่นของธุรกิจหรื อแบรนด์ของเรา
บ้าง
7) Discussion Board หรื อเว็บบอร์ ดสนทนา เป็ นเสมือนกระทูซ้ ่ ึ งสามารถใช้เป็ น
เครื่ องมือสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่าง ๆ หรื อใช้เป็ นส่ วนที่แสดงผลตอบกลับ (Feedback)
8) Reviews เป็ นส่ วนที่แฟนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในเฟซบุก๊
จากแนวคิดเรื่ องเกี่ยวกับการสื่ อสารในสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ทาให้เห็นว่าการ
สื่ อสารในปั จจุบนั เป็ นการสื่ อสารสองทาง ที่ผรู ้ ับสารสามารถตอบโต้หรื อสื่ อสารกลับมายังผูส้ ่ ง
สารได้ อีกทั้งแฟนเพจยังสามารถเลือกรับสารต่างๆผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยเลือกข้อมูล
ที่ตนสนใจผ่านทางหน้าเพจมูลนิ ธิ หากพอใจก็จะกดไลค์ หรื อมีส่วนร่ วมโดยการแชร์ และคอม
เม้น ท์ใต้ข อ้ ความ ภาพ คลิ ป ที่ แ ฟนเพจสนใจ ผูว้ ิจ ัย จะได้ก ล่ าวถึ งแนวคิ ด และทฤษฏี เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมการเปิ ดรับสารจากสื่ อในหัวข้อต่อไป

2.4 ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสารจากสื่ อ (Media Exposure Theory)
ในงานวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิ
ร่ ว มกตัญ ญู แ ละการรั บ รู ้ ข องประชาชน” ผูว้ ิ จ ัยได้ให้ ค วามสนใจเกี่ ยวกับ ผูร้ ั บ สาร (Audience)
กล่าวคือผูร้ ั บสารเป็ นผูท้ ี่ กระตื อรื อร้ น (Active) ในการเลื อกเปิ ดรั บสื่ อด้วยตนเอง ในส่ วนของ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อก็เช่นกัน เป็ นการมองในทิศทางเดียวกันกล่าวคือผูร้ ับสาร
จะใช้สื่ อ อะไรก็ ต ามผูร้ ั บ สารจะเลื อ กสรรและแสวงหาข่ าวสารตามความต้อ งการ หรื อ ความ
คาดหวังที่แ ตกต่ า งกัน ไป ในแต่ ล ะคนผูร้ ั บ สารมี ก ระบวนการเลื อ กสรรข่า วสาร (Selective
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Processes) (พีระ จิระโสภณ, 2539) กระบวนการเลือกสรรเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรอง (filters) การ
รับรู ้ข่าวสารของมนุษย์มี 3 ขั้นตอนดังนี้
Selective Exposure
Retention
Selective Perception
Selective Retention

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองการเปิ ดรับ
แหล่งที่มา: อริ ชยั อรรคอุดม, 2545, น.26.
1) การเลื อกเปิ ดรั บ หรื อเลื อกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention)
คือแนวโน้มที่ ผูร้ ับสารจะเลือกสนใจ หรื อเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่ งแหล่งใดที่ มีอยู่ดว้ ยกัน
กลายแหล่ง เช่น การเลือกซื้ออ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่งเลือกเปิ ดวิทยุกระจายเสี ยงสถานีใด
สถานี หนึ่ ง หรื อเลือกชมวิทยุโทรทัศน์ช่องใดช่ องหนึ่ งเป็ นต้น โดยทัว่ ไปผูร้ ับสารเลือกเปิ ดรับ
ข่าวสารที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับความเชื่อทัศนคติความสนใจ และสิ่ งที่สนับสนุนความคิดเดิมของ
ตน
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกเปิ ดรับนี้ ได้มีการศึกษาวิจยั กันอย่างกว้างขวางและพบว่า
การเลือกเปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการอาทิ เช่น ทัศนคติเดิม
ของผูร้ ับสารตามทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู ้ความเข้าใจ (Theory of Cognitive Dissonance) ที่
เสนอโดยเฟสติงเจอร์ (Festinger, 1957) นั้น กล่าวว่าบุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุ น
ทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู ้สึกนึ กคิดเดิมของตนเอง ทั้งนี้ เพราะ
การรับข่าวสารใหม่ที่ไม่ลงรอยหรื อสอดคล้องกับความรู ้ความเข้าใจ หรื อทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ล้วจะ
เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุล หรื อมีความไม่สบายใจที่เรี ยกว่า “Cognitive Dissonance” ดังนั้นการ
ที่จะลดหรื อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ ก็ตอ้ งแสวงหาข่าวสารหรื อเลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่ลง
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รอยกับความคิดเดิมของตนเฟสติงเจอร์ (Festinger , 1957) ยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อบุคคลได้ตดั สิ นในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ ง ที่มีความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบก้ ากึ่งกัน เช่น ระหว่างการซื้ อรถยนต์ยี่ห้อ A กับรถยนต์
B ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน บุคคลย่อมมีแนวโน้มที่จะแสวงหาข่าวสารที่สนับสนุ นการตัดสิ นใจ
นั้นๆ (Reinforcement Information) มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารที่ขดั กับสิ่ งที่กระทาลงไป
อย่างไรก็ดีทฤษฎีที่ว่าด้วยการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร ที่สอดคล้องกับทัศนคติเดิมนี้
บางครั้งต้องพิจารณาร่ วมกับปั จจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น เราอาจจะพบว่าผูท้ ี่นิยมในพรรคการเมืองพรรค
หนึ่งชอบไปฟังการปราศรัยหาเสี ยงของพรรคการเมืองฝ่ ายตรงข้าม พฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ
บุคคลผูน้ ้ ันต้องการรับรู ้ขอ้ มูลจากฝ่ ายตรงข้าม เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปกป้ องความเชื่ อของ
ตนเองก็ได้หรื อ อาจเป็ นเหคุผลอื่น เช่น เพื่อความสนุ กสนานบันเทิงหรื อเพราะสนใจในเรื่ องนั้น
เป็ นพิ เศษเป็ นต้น แต่ โดยทั่วไปแล้วการเปิ ดรั บ ข่าวสารผูร้ ั บ สารมักจะเลื อกรั บ สิ่ งที่ ส นับ สนุ น
ความคิดเดิมของตนเสมอ
2) การเลื อกรั บรู ้ หรื อตี ความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็ น
กระบวนการกลัน่ กรองชั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่ งแหล่งใดแล้วก็ใช้ว่า
ข่ าวสารนั้ นจะถู ก รั บ รู ้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องผูร้ ั บ สารทั้งหมด ผูร้ ั บ สารแต่ ล ะคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารชิ้นเดียวกัน ที่ส่งผ่านสื่ อมวลชนไม่ตรงกัน เช่น การลดค่าเงินบาทบางคนอาจจะ
มองว่ามีผลดี บางคนอาจจะเห็นว่ามีผลเสี ยมากกว่า หรื อการเล่นสเก็ตบางคนอาจจะมองว่าเป็ นกีฬา
พักผ่อนหย่อนใจ บางคนอาจจะคิดว่าเป็ นแหล่งมัว่ สุ มสิ้ นเปลืองหรื อแม้แต่ภาพโป๊ บางคนมองว่าเป็ น
ศิลปะ บางคนว่าเป็ นอนาจารเป็ นต้นความหมายของข่าวสารที่ส่งไปถึงจึงมิได้อยู่ที่ตวั อักษรรู ปภาพ
หรื อคาพูดเท่านั้น แต่อยู่ที่ผรู ้ ับสารที่จะเลือกรับรู ้หรื อเลือกตีความหมายความเข้าใจของตัวเองหรื อ
ตามทัศนคติ ตามประสบการณ์ ตามความเชื่ อ ตามความต้องการตามความคาดหวัง ตามสภาวะ
ร่ างกายหรื อสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็ นต้น
3) การเลือกจดจา (Selective Retention) เป็ นแนวโน้มในการเลือกจดจาข่าวสาร
เฉพาะส่ วนที่ ตรงกับความสนใจความต้องการทัศนคติ ฯลฯของตนเอง และมักจะลื มในส่ วนที่
ตนเองไม่สนใจหรื อไม่เห็ นด้วยได้ง่ายกว่างานวิจยั เก่าแก่ของออลพอร์ ตและโพสท์แมน (Allport
and Postman.1947) ที่มีการอ้างถึงกันบ่อยก็คือ การศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือจากคนหนึ่งไปสู่อีก
คนหนึ่ งซึ่ งพบว่าผูร้ ับมักจะถ่ายทอดเรื่ องราวต่อไปยังคนอื่น ๆ ไม่ครบถ้วนเหมือนที่รับมา ทั้งนี้
เพราะแต่ละคนเลือกจดจาเฉพาะส่ วนที่ ตนเองเห็ นว่าน่ าสนใจเท่านั้น ส่ วนที่เหลือมักจะถูกลื ม
หรื อไม่นาไปถ่ายทอดต่อตัวอย่างที่เรามักจะพบในชี วิตประจาวันเสมอ เช่น การที่เราดูภาพยนตร์
หรื อรายการวิทยุโทรทัศน์ หรื อฟั งรายการวิทยุกระจายเสี ยงหรื ออ่านข่าวหนังสื อพิมพ์แล้วนาไป
บอกต่อกับผูอ้ ื่นเราก็มกั จะเลือกจดจาแล้วนาไปเล่าเฉพาะที่เราสนใจ หรื อเราต้องการเท่านั้น ดังนั้น
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การสื่ อสารมวลชน เช่น การโฆษณาหรื อการรณรงค์ในเรื่ องต่างๆอาจจะไม่ประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายแม้ว่าผูร้ ับสารจะได้รับสารนั้นครบถ้วนแต่ผรู ้ ับสารอาจจะไม่สนใจจดจาสิ่ งที่เราต้องการ
ให้รู้ให้จาก็เป็ นได้เสมอ
การเลือกจดจานั้น เปรี ยบเสมือนเครื่ องกรองขั้นสุ ดท้ายที่มีผลต่อการส่ งสารไปยัง
ผูร้ ั บ สารในบางครั้ งข่ าวสารอาจจะถู ก ปฏิ เสธดั้งเดิ ม ขั้น แรก โดยการไม่ เลื อ กอ่ านฟั งหรื อ ชม
สื่ อมวลชนบางฉบับ หรื อบางรายการในกรณี ผรู ้ ับสารหลีกเลี่ยงไม่ได้ผรู ้ ับสาร ก็อาจจะพยายาม
ตีความข่าวสารที่ได้รับตามความเข้าใจหรื อความต้องการของตนเอง แต่หากว่าข่าวสารนั้นไม่เปิ ด
โอกาสให้ตีความหมายแตกต่างไปได้ผรู ้ ับสารก็ยงั มีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นได้อีกเป็ นขั้นสุ ดท้าย
กล่าวคือเลือกจดจาเฉพาะบางส่ วนที่ตนเองสนใจหรื อต้องการเท่านั้น
นอกจากนี้ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Schramm, 1973,PP.121-122) ยังชี้ ให้เห็นองค์ประกอบอื่น ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารดังนี้
1) ประสบการณ์ผรู ้ ับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์ของ
ตน
2) การประเมิ น สารประโยชน์ ข องข่ าวสาร ผูร้ ั บ สารจะแสวงหาข่ าวสารเพื่ อ
ตอบสนองจุดประสงค์ของตน
3) ภูมิหลังผูร้ ับสารที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน จะให้ความสนใจต่อเนื้อหาสารต่างกัน
4) การศึกษาและสภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมเลือกรับสื่ อและเนื้อหาสาร
5) ความสามารถในการรับสื่ อเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสภาพร่ างกายและจิตใจของผูร้ ับ
สารที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสารที่ต่างกัน
6) บุคลิกภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการโน้มน้าวใจและพฤติกรรมของ
ผูร้ ับสาร
7) อารมณ์สถานภาพทางอารมณ์ อาจเป็ นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของ
สารทัศนคติเป็ นตัวกาหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองข่าวสาร
จากแนวคิ ด เรื่ อ งพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สารจากสื่ อ นี้ ผูว้ ิ จ ัย เห็ น ว่ าข้อ มู ล ข่ าวสารและ
สารสนเทศต่าง ๆ เป็ นปั จจัยสาคัญในการนามาประกอบการตัดสิ นใจของบุคคลยิ่งบุคคลเกิดความ
ไม่ แ น่ ใ จเกี่ ย วกับ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ งมากเท่ าใด บุ ค คลย่อ มต้อ งการเปิ ดรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารและ
สารสนเทศต่าง ๆ จากสื่ อมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปั จจุบนั ที่การสื่ อสารผ่านทางสื่ อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็ นการสื่ อสารสองทางที่ผคู ้ นสามารถโต้ตอบ หรื อแสดงความคิดเห็นได้
ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาถึงกระบวนการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมในหัวข้อต่อไป
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2.5 แนวคิดเรื่องการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม
จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ความหมายของการมีส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่ วมในการคิด ริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจการร่ วมปฏิบตั ิ และร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่าง ๆ
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การมีส่วนร่ วมเป็ นการร่ วมมือของประชาชนไม่ว่าปั จเจกบุคคล
หรื อกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้ามาร่ วมรับผิดชอบเพื่อดาเนิ นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ตอ้ งการกระทาผ่านกลุ่มหรื อองค์การ เพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่ วมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของ
แต่ละบุคคล ในการร่ วมคิดร่ วมวางแผนร่ วมตัดสิ นใจร่ วมปฏิบตั ิงานและร่ วมรับผิดชอบในเรื่ อง
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อส่ วนรวมในการบริ หารจัดการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม การมีส่วน
ร่ วมคือการที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนในการตัดสิ นใจระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริ หารและ
ทางการเมื อง เพื่ อก าหนดความต้องการในชุ มชนของตนความหมายของการมี ส่ วนร่ วม เป็ น
ความหมายที่กว้างเกี่ ยวข้องกับบุคคลในทุกระดับทุกส่ วน ดังที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนด
ความหมายไว้เพื่อการดาเนินงานขององค์การว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึงการเปิ ดโอกาสให้สมาชิก
ทุกคนในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นสังคมเล็กหรื อสังคมขนาดใหญ่ได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อสังคม
นั้น ๆ อันได้แก่ การที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ เช่น การพิจารณาปั ญหา การตั้ง
นโยบาย การตัดสิ นใจ ประเด็นสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชาติและการประเมินความ
ต้องการของสังคมนั้น ๆ จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจึงหมายถึงการเปิ ดโอกาสให้ผนู ้ าชุมชน
ได้มีส่วนช่วยเหลือกัน ตั้งแต่การวางแผนการบริ หารงบประมาณการดาเนินการและการติดตามและ
ประเมินผล ดังนั้นผลสาเร็ จของการพัฒนาจึงขึ้นอยู่กบั การสนับสนุ นของประชาชน และการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนอย่างแข็งขันโดยประชาชนต้องรู ้วา่ พวกตนต้องการอะไรเพื่อการพัฒนาของ
ตนเอง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (Public Participation) การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชน คื อ
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ ยวข้องในการดาเนิ นงานพัฒนา ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ
แก้ปั ญ หาของตนเอง ร่ ว มใช้ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ค วามรู ้ แ ละความช านาญร่ ว มกับ วิ ท ยากรที่
เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนที่แท้จริ งจึง หมายถึง การที่ประชาชนหรื อชุ มชนพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง ในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปั จจัยการผลิตที่มีอยูใ่ นสังคมเพื่อประโยชน์
ต่อการดารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมและการตัดสิ นใจต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม และ
เป็ นที่ ยอมรั บร่ วมกัน กลยุทธ์การประชาสัมพัน ธ์ โดยเน้น การมี ส่วนร่ วมของประชาชน (Public
Participation) เป็ นแนวความคิ ดใหม่ ที่มีรากฐานมาจากแนวคิ ดของระบอบประชาธิ ปไตย เป็ น
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กระแสของความคิ ด ที่ ท าให้ ผูค้ นในสั งคมตระหนัก ดี ว่าการด าเนิ น กิ จ การใดๆก็ต ามผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบ และมีส่วนได้เสี ยควรเป็ นผูม้ ีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดการ
ปฏิ บ ั ติ ง านประชาสั ม พัน ธ์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ั น จึ ง ต้อ งประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ให้ ต อบรั บ กั บ แนวคิ ด
ประชาธิ ปไตย โดยต้องสร้า งกระบวนการรับฟั งความคิดเห็ นจากประชาชนอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การปฏิบตั ิงาน และเป็ นส่ วนสาคัญของแนวคิดการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้เสี ยและได้รับผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต
ดังนั้นการพัฒนาจึ งเริ่ มจากความต้องการของชุ มชน แทนความต้องการของหน่ วยงาน
ภาครัฐรู ปแบบของการมีส่วนร่ วม การที่ประชาชนภายในพื้นที่มีการรวมกลุ่มในรู ปของประชาคม
หรื อชุมชน ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน ให้ร่วมคิ ด ร่ วมท าร่ วมแก้ไขปั ญ หาซึ่ งการแก้ไขปั ญ หานั้น จาเป็ นต้องมี ความ
ร่ วมมื อ ท าพร้ อมๆ กัน ในทุ ก ระดับ ต้องระดมทุ ก องค์ป ระกอบในสังคม โดยเฉพาะชุ มชนเพื่ อ
เสริ มสร้างความเป็ นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆได้ดว้ ยตนเองรู ปแบบของ
การมีส่วนร่ วมที่ดาเนินอยูโ่ ดยทัว่ ไป สามารถสรุ ปได้เป็ น 4 รู ปแบบ คือ
1) การรั บ รู ้ ข่ าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิ ดขึ้น ทั้งนี้ การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็ นการแจ้งก่ อนที่จะมีการตัดสิ นใจดาเนิ น
โครงการ
2) การปรึ ก ษาหารื อ (Public Consultation) เป็ นรู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มที่ มี ก าร
จัดการหารื อระหว่างผูด้ าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้อง และได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น
3) การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Public Meeting) มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้
ประชาชนและฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรื อกิจกรรม และผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในการทาโครงการ
หรื อกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการทาความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดาเนิ นโครงการ
หรื อกิจกรรมในพื้นที่น้ นั ซึ่งมีหลายรู ปแบบ ได้แก่
3.1) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรื อกิ จกรรมจะต้องส่ งตัวแทนเข้าร่ วม เพื่อ
อธิ บ ายให้ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งลัก ษณะโครงการและผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ด ขึ้ น นและตอบข้อ
ซักถาม
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3.2) การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในเชิ ง วิ ช าการ (Technical Hearing)
สาหรับโครงการที่มีขอ้ โต้แย้งในเชิงวิชาการ จาเป็ นจะต้องเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอก
มาช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการ ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย
3.3) การประชาพิ จ ารณ์ (Public Hearing) เป็ นเวที ในการเสนอข้อ มู ล อย่าง
เปิ ดเผยไม่มีการปิ ดบังทั้งฝ่ ายเจ้าของโครงการ และฝ่ ายผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจากโครงการ ซึ่ งจะต้อง
มีองค์ประกอบของผูเ้ ข้าร่ วมที่เป็ นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชดั เจน และ
แจ้งให้ทุกฝ่ ายทราบทัว่ กัน
3.4) การร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ซึ่ งประชาชนจะมี บ ทบาทในการตัด สิ น ใจได้เพี ย งใดนั้น ขึ้ น อยู่กับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่เป็ นผูแ้ ทนประชาชนในพื้นที่ลกั ษณะที่สาคัญของการมีส่วนร่ วม
ว่าเป็ นเรื่ องของกระบวนการ ซึ่งได้สรุ ปถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่ วมได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
(1) มีส่วนร่ วมในการคิด ศึ กษา และค้นคว้า หาปั ญ หาและสาเหตุของ
ปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชน
(2) มีส่วนร่ วมในการวางนโยบาย หรื อแผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม
เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
(3) มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการจัด หรื อปรับปรุ งระบบการบริ หาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ และปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย
(4) มีส่วนร่ วมในการควบคุมติดตามและประเมินผลการทางาน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมจาเป็ นต้องใช้วิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมในการนาพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรื อเอกชน ไปสู่ ประชาชนผูเ้ ป็ นเป้ าหมาย
สิ่ งส าคัญ ในการกระตุ น้ และสร้ างแรงจู งใจให้ป ระชาชน หรื อ ชุ ม ชนได้รับ ความรู ้ ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสารนั้น ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพราะถือว่า
เป็ นส่ วนช่ วยให้กระบวนการติดต่อสื่ อสารสัมพันธ์ หรื อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิ กใน
สังคมเป็ นไปได้โดยสะดวกขึ้น กล่าวคือประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทาร่ วม
พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็ นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ
ได้บทสรุ ปการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมของประชาชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หน่ วยงาน
ภาครัฐประชาชนในท้องถิ่นและหน่ วยงานภาคเอกชนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
โครงการเพื่ อ การพัฒ นาตั้งแต่ เริ่ ม ด าเนิ น งานโครงการอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้มี โอกาสร่ ว ม
รับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น อันจะทาให้โครงการนั้น ๆ เกิดประโยชน์สูงสุ ด และส่ งผล
กระทบทางสังคมให้นอ้ ยที่สุด
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นอกจากนี้ กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนนั้น ไม่ว่าจะเป็ นระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน หรื อระดับประเทศนั้นถือเป็ นกระบวนทัศน์ที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศใน
ปั จจุบนั เพราะจะช่ วยให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางของการพัฒนา วางแผน
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่ งจะก่อให้เกิดความรู ้สึกความเป็ นเจ้าของและยินยอมปฏิบตั ิตามได้อย่าง
สมัครใจและเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาเป็ นไปในแนวทางที่สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริ ง
จากแนวคิดการมีส่วนร่ วม การมีส่วนร่ วมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมใน
การคิ ด ริ เริ่ ม การพิ จ ารณาตัด สิ น ใจ การร่ ว มปฏิ บ ัติ แ ละร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งต่ าง ๆ อัน มี
ผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การมีส่วนร่ วมเป็ นการร่ วมมือของประชาชน ไม่ว่าปั จเจกบุคคล
หรื อกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามาร่ วมรับผิดชอบเพื่อดาเนิ นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ตอ้ งการ กระทาผ่านกลุ่มหรื อองค์การเพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่ วมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้บุคคล ได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกันด้วยจิตใจและอารมณ์
ของแต่ละบุคคลในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผนร่ วมตัดสิ นใจร่ วมปฏิบตั ิงานและร่ วมรับผิดชอบใน
เรื่ องต่างๆ ที่ มีผลกระทบต่อส่ วนรวมในการบริ หารจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม
ผูว้ ิจยั จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการดาเนินงานของมูลนิธิร่วมกตัญญูต่อไป

2.6 การดาเนินงานของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอการดาเนินงานของมูลนิธิร่วมกตัญญูดงั รายละเอียดต่อไปนี้
2.6.1 ประวัติความเป็ นมาของมูลนิธิร่วมกตัญญู
พระมหาจันทร์ ธรรม อินทรี เกิ ด (2552) มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเป็ นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งโดย
มิได้แสวงหาผลกาไร (Non-Profit Organization) จุดก่อเกิดของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูน้ นั ได้อธิ บายไว้
ในหนังสื อ สู จิบตั รของมูลนิ ธิร่วมกตัญ ญู ว่าเริ่ มสงครามบูรพามี ก ารถล่ มกรุ งเทพฯ ทาให้ผูค้ น
บาดเจ็บล้มตายจานวนมากช่ วงนั้นนายสมเกี ยรติสมสกุลรุ่ งเรื องซึ่ งอยู่ในวัยเด็กพานักอยู่ย่านท่า
เตียน ได้เห็นคนตายเพราะถูกระเบิดมากมายหลายศพรู ้สึกสังเวชใจจึงออกไปช่วยเก็บศพจนกระทัง่
เมื่อเก็บมากๆเข้าจนรู ้สึกเป็ นการทางานที่เป็ นกุศลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเองที่เป็ นแรงบันดาลใจ
ให้คิดถึงการตั้งมูลนิธิข้ ึนและจากการที่ออกไปช่วยเก็บศพในครั้งกระนั้น เป็ นเหตุให้นายสมเกียรติ
ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเข้าที่ขาเมื่อสงครามสงบนายสมเกียรติได้ประกอบอาชี พขายของ
เล็กๆน้อยๆ และเปิ ดเป็ นร้านขายของชาเมื่ อปี พ.ศ. 2502 ย่านสลัมคลองเตย โดยมี กรรมกรเป็ น
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ลูกค้าประจาขายแบบลงบัญ ชี ต่อมาญาติ ของกรรมกรเสี ยชี วิตโดยเจ้าตัวไม่มีเงิน ชื้ อโลงก็มาขอ
ลงบัญชีเพื่อนาเงินไปซื้อโรงนายสมเกียรติเห็นว่าควรทาบุญจึงซื้อโลงให้พร้อมกับบริ จาคเงินทาบุญ
ให้กบั ศพ โดยการจัดหาโลงศพพร้อมนิมนต์พระมาสวดให้เสร็ จสรรพ นายสมเกียรติเป็ นผูเ้ ก็บศพ
ยกศพทุ กครั้ งที่ มีคนตายเมื่ อมี คนรู ้ ข่าวการกุศลนี้ ก็มีศพมากขึ้น จึ งได้ปรึ กษากับนางรั ตนาผูเ้ ป็ น
ภรรยาถึงการจัดตั้งมูลนิ ธิอย่างเป็ นรู ปธรรมกระทัง่ วันหนึ่ งคุณหมอโรจน์ โชติรุ่งเรื่ อง ปรารภถึง
การอุ ป ถัม ภ์ค นตายว่าการจัด หาโลงศพเป็ นการสร้ างกุ ศ ลที่ ดี จึ งขอร่ ว มด้ว ยแต่ ค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ
เพิ่มขึ้นจึงปรารภกันว่าน่าจะจัดตั้งมูลนิธิข้ ึนเพื่อให้ผอู ้ ื่นได้ร่วมกุศลนี้ดว้ ยต่อมาจึงได้ไปจดทะเบียน
ตั้งเป็ นมูลนิ ธิร่วมกตัญญูอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนพ.ศ. 2513 มูลนิ ธิร่วมกตัญญูได้จด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การจัดตั้งโดย นายโรจน์ โชติรุ่งเรื อง และคณะกรรมการรวม
15 ท่านซึ่งมี นายสมเกียรติ สมสกุลรุ่ งเรื่ องและนางรัตนาภรรยาเป็ นผูบ้ ริ หาร
ชื่ อของ “มูลนิ ธิร่วมกตัญญู ” เป็ นชื่ อที่หมอโรจน์กบั ดาบตารวจถาวรช่อพานิ ชตั้งขึ้นโดย
นายสมเกียรติได้กล่าวว่า “เป็ นชื่ อที่มีความหมายดี และก็ตรงกับจุดประสงค์ของเราด้วยและคาว่า
“หงี่” ในภาษาจีนก็แปลว่ากตัญญูซอสัตย์และไม่ทรยศด้วย” (สมเกียรติเรื อนประภัสสร์ , 2540, หน้า
71) ปั จจุบนั นายสมเกียรติสม สกุลรุ่ งเรื อง ได้เสี ยชีวิตไปแล้ว โดยมีนางรัตนาสมสกุลรุ่ งเรื องเป็ น
ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูคนปัจจุบนั
ในปี พ.ศ. 2530 มีเอกสารที่ปรากฏในศาลาว่าการกรุ งเทพมหานครกาหนดวัตถุประสงค์ของ
มูลนิ ธิฯ โดยย่อว่าจัดตั้งที่กราบไหว้บูชาศาลพ่อปู่ ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ให้ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงาม
ให้ รู้ ถึ งคุ ณ ค่ าของความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ค วามกตัญ ญู ต่ อ ผูม้ ี พ ระคุ ณ ช่ ว ยเหลื อ และสงเคราะห์
ผูป้ ระสบภัยต่างๆ ตลอดจนร่ วมมือกับทางราชการในการประกอบการกุศล
2.6.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯที่ปรากฏในตราสารที่ได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อ 23
เมษายน 2540 มีดงั นี้
1) เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
2) เพื่อช่วยเหลือผูย้ ากจนหรื อมรณภัยไร้ญาติ
3) ร่ วมมือกับทางราชการในการประกอบสาธารณกุศลทัว่ ไป
4) ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
ปณิ ธาน “เราได้มาจากประชาชนเราเป็ นของประชาชนเราต้องทาหน้าที่รับใช้ประชาชน”
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2.6.3 ลักษณะองค์ กรและขอบเขตการทางาน
1) รู ปแบบองค์กร
รู ปแบบการดาเนิ นงานและการบริ หารงานของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูมีสานักงานใหญ่
ตั้ งอยู่ เ ลขที่ 19 หมู่ ที่ 13 (บางนา–ตราดกม. 12) ต าบลบางพลี ใ หญ่ อ าเภอบางพลี จ ั ง หวัด
สมุทรปราการมีหน้าที่เป็ นศูนย์กลาง บริ หารรับผิดชอบเรื่ องการประสานงานเป็ นเลขานุ การและ
ธุ ร การของฝ่ ายบริ ห ารตรวจสอบกลั่น กรองเอกสาร เร่ ง รั ด ติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ง านตามค าสั่ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาเตรี ยมงานประชุ มคณะกรรมการอานวยการคณะกรรมการบริ หาร และเจ้าหน้าที่
ระดับต่าง ๆ ตลอดจนเป็ นคลังข้อมูลต่าง ๆ ของมูลนิ ธิฯ ระบบประสานงานต่าง ๆ จะอยูท่ ี่นี่เพราะ
ศู น ย์วิ ท ยุต้ ังอยู่ใ นส านัก งานนี้ และได้แ ยกเป็ นฝ่ ายดังนี้ ส านั ก งานกลางมี ห น่ ว ยงานในความ
รับผิดชอบ 6 ฝ่ ายทุกฝ่ ายมีหัวหน้าฝ่ ายเป็ นผูบ้ งั คับบัญ ชาแต่ละฝ่ ายมี แผนกดังนี้ ฝ่ ายธุ รการ ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายฝึ กอบรม ฝ่ ายกูภ้ ยั ฝ่ ายสื่ อสารและฝ่ ายการเงิน
2) ขอบเขตการทางาน
ในปั จจุบนั มูลนิ ธิฯมีขอบเขตของงานสังคมสงเคราะห์โดยแยกลักษณะงานออกเป็ น
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) ด้านการฌาปนกิจมูลนิธิฯ มีกิจการหลักในการเปิ ดรับการบริ จาคโลงศพซึ่ง
เป็ นการบริ จาคโลงศพแก่ศพมีญาติ และไม่มีญาติที่ประสงค์ขอรับการบริ จาคโดยการยืน่ ความจานง
มาณที่ทาการของมูลนิ ธิฯดังนั้นทางมูลนิ ธิ จะจัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดส่ งให้
พร้อมทั้งบริ การกับประชาชน ที่ได้ร้องขอมากับทางมูลนิธิฯ รวมถึงการจัดพิธีศพให้ตามประเพณี
และการฌาปนกิ จศพ ซึ่ งทางมูลนิ ธิร่วมกตัญ ญู ได้จดั ขึ้น ณวัดสะพานเขตพระโขนงและวัดหัว
ลาโพงเขตบางรักกรุ งเทพมหานคร โดยทางมูลนิธิฯเป็ นผูด้ าเนินการแทนให้จนเป็ นที่เรี ยบร้อยโดย
มิได้เรี ยกร้องหรื อคิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด
(2) การศาสนาการศึ ก ษาและการจัด ตั้งโรงทานมู ล นิ ธิ ฯ มี น โยบายในการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ น กิ จกรรมทางศาสนาทุ กศาสนา โดยมิ ได้เลื อกว่าเป็ นศาสนาใดอี ก ทั้งยัง
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนนักเรี ยนตลอดจนนิสิตนักศึกษาและสถาบันทางการศึกษาทุก
หน่ ว ยงาน โดยจัด ให้ มี ก ารมอบทุ น การศึ ก ษาแก่ เด็ ก นัก เรี ย นที่ เรี ย นดี แ ต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
รวมถึงการมอบอุปกรณ์ การศึกษา การสอนให้กบั โรงเรี ยนอุปกรณ์ การกี ฬาให้กบั นักเรี ยนและ
โรงเรี ยนต่างๆในท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนั้นได้สร้างโรงทานเลี้ยงอาหารและเครื่ องดื่มให้แก่
ประชาชนทัว่ ไปในวันสาคัญต่าง ๆ ตามที่ทางภาครัฐหรื อภาคเอกชนขอมา
(3) ด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้การสงเคราะห์ผปู ้ ระสบอัคคีภยั อุทกภัยและ
วาตภัยทั้งในเรื่ องของการให้เครื่ องอุปโภคบริ โภคเงินสดและสิ่ งของตลอดจนกูภ้ ยั กูศ้ พ
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2.6.4 การทางานของอาสาสมัครในหน่ วยกู้ภัย
แผนกกู้ภยั เป็ นแผนกที่ มีห น้าที่ ช่วยเหลื อผูป้ ระสบภัยของมูลนิ ธิฯ ซึ่ งการช่ วยเหลื อได้
ครอบคลุมไปถึงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางธรรมชาติ และอุบตั ิภยั ต่าง ๆ และปฏิบตั ิภารกิจนา
ผูบ้ าดเจ็บ จากอุบตั ิเหตุท้ งั ทางบกทางน้ าและอัคคีภยั ส่ งโรงพยาบาล ได้รับการรักษาจนปลอดภัย
และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ ได้รับความปลอดภัยมากที่สุดทางมูลนิธิจึงได้พฒั นาบุคลากร
และจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตดังนี้
1) ฝึ กอบรมการช่วยชีวิตตามหลักวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หน่วยกูภ้ ยั
โดยเน้นความรู ้ในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกการห้ามเลือดการช่วยการหายใจ
2) มู ล นิ ธิร่ ว มกตัญ ญู ท าการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ในการออกปฏิ บ ัติ งานด้านเหตุ
อัคคีภยั โดยทาการฝึ กฝนให้เจ้าหน้าที่รู้จกั การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยการผจญเพลิงการใช้เครื่ องมือ
ดับเพลิงต่าง ๆ รวมถึงการนาผูป้ ระสบภัยซึ่ งอยูใ่ นอาคารบ้านเรื อนหรื อสถานที่เกิดเหตุให้ออกมา
ด้วยความปลอดภัย โดยประสานงานกับตารวจดับเพลิงและหน่วยงานทางราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ ยวข้องจัดอาหารและเครื่ องดื่ มเลี้ยงผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ ณ สถานที่ เกิ ดเหตุรวมถึงประชาชนที่ ได้รับ
ความเดือดร้อนจากเหตุอคั คีภยั
3) มูลนิธิร่วมกตัญญูมีรถกูภ้ ยั จานวน 40 คันพร้อมเจ้าหน้าที่กภู้ ยั ประจารถที่จะออก
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ลอด 24 ชั่ว โมงมี ส มาชิ ก ซึ่ งเป็ นอาสาสมัค รทั่ว ประเทศประมาณ 3,000 นาย
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ มีรถพยาบาลรถดับเพลิงและอุปกรณ์ผจญเพลิงชุดผจญเพลิงรอกหนีไฟอุปกรณ์
การกูภ้ ยั ทางน้ าชุดประดาน้ าอุปกรณ์การกูภ้ ยั เครื่ องขุดเจาะอุปกรณ์การกูภ้ ยั ทางบกเครื่ องตัดเหล็ก
ถ่างเหล็กหมอนลม
มี อ าสาสมัค รซึ่ งแบ่ งเป็ นเขตท้อ งที่ รับ ผิด ชอบ ในการปฏิ บ ัติ งานช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบ
อุบตั ิเหตุในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลโดยแบ่งความรับผิดชอบตามกองบัญชาการตารวจ
นครบาลและการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าหน้าที่ตารวจสถาบันนิติเวชสานักงานแพทย์
ใหญ่สานักงานตารวจแบ่งเป็ น 3 เขต ดังนี้
1) เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการตารวจนครบาลพระนครเหนื อ (บก.น. เหนื อ)
เดิม
2) เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการตารวจนครบาลพระนครใต้ (บก.น. ใต้) เดิม
3) เขตรับผิดชอบตามกองบังคับการตารวจนครบาลธนบุรี (บก.น. ธนบุรี) เดิม
เขตพื้ น ที่ รับผิดชอบกองบังคับการตารวจนครบาลพระนครเหนื อ (เดิ ม) แบ่ งเขตย่อยๆ
ออกเป็ น 11 เขตรวมทั้งเขตปริ มณฑลคือ
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เขตที่ 1 ได้แก่เขตท้องที่สน. พระราชวังสน. นางเลิ้งสน. สาราญราษฎร์ สน. ชนะ
สงครามสน. จักรวรรดิ
เขตที่ 2 ได้แก่เขตท้องที่สน. สามเสนสน. ดินแดงสน. พญาไทสน. ดุสิต
เขตที่ 3 ได้แก่เขตท้องที่สน. ห้วยขวางสน. สุ ทธิสารสน. มักกะสัน
เขตที่ 4 ได้แก่เขตท้องที่สน. บางซื่อสน. พหลโยธินสน. โชคชัยสน. วิภาวดี
เขตที่ 5 ได้แก่เขตท้องที่สน. ประชาชื่นสน. เตาปูน
เขตที่ 6 ได้แก่เขตท้องที่สน. ทุ่งสองห้องสน. ดอนเมืองสน. สายไหมสน. บางเขน
เขตที่ 7 ได้แก่เขตท้องที่สน. บางชันสน. คันนายาวสน. โคกคราม
เขตที่ 8 ได้แก่เขตท้องที่สน. หัวหมากสน. ลาดพร้าวสน. บึงกุ่มสน. วังทองหลาง
เขตที่ 9 ได้แก่ เขตท้องที่ สน. นิ มิตรใหม่ส น. ลาหิ นสน. มี นบุ รีสน. ลาผักชี สน.
สุ วินทวงศ์สน. หนองจอกสน. ประชาสาราญ
เขตที่ 10 ได้แก่เขตท้องที่จงั หวัดนนทบุรี
เขตที่ 11 ได้แก่เขตท้องที่จงั หวัดปทุมธานี
เขตพื้นที่รับผิดชอบกองบังคับการตารวจนครบาลพระนครใต้ (เดิ ม) และกองบังคับการ
ตารวจนครบาลธนบุรี (เดิม) แบ่งเขตย่อย ๆ ออกเป็ น 11 เขตรวมทั้งเขตปริ มณฑลคือ
เขตที่ 12 ได้แก่เขตท้องที่สน. อุดมสุ ขสน. ลาดกระบังสน. จระเข้นอ้ ยสน. ร่ มเกล้า
สน. ประเวศสน. ฉลองกรุ ง
เขตที่ 13 ได้แก่เขตท้องที่สน . ทุ่งมหาเมฆสน. บางโพงพางสน. วัดพระยาไกร
เขตที่ 14 ได้แก่เขตท้องที่สน. ปทุมวันสน. ลุมพินีสน. ยานนาวาสน. บางรักสน.
ท่าเรื อสน. นพวงศ์
เขตที่ 15 ได้แก่เขตท้องที่สน. ทองหล่อสน. คลองตันสน. พระโขนง
เขตที่ 16 ได้แก่ เขตท้องที่ สน. บางนาสภ.ต. สาโรงเหนื อสภ.ต. สาโรงใต้สภ.ต.
ย่อยบางปูสภ.ต. คลองด่าน
เขตที่ 17 ได้แก่เขตท้องที่สน. ภาษีเจริ ญสน. สาเหร่ สน. บุคคโลสน. ตลาดพลูสน.
บางยีเ่ รื อสน. ท่าพระ
เขตที่ 18 ได้แก่เขตท้องที่สน. สมเด็จเจ้าพระยาสน. ปากคลองสานสน. บุปผาราม
สน. บางกอกใหญ่สน. บางขุนนนท์
เขตที่ 19 ได้แก่เขตท้องที่สน. ตลิ่งชันสน. บางพลัดสน. บางยีข่ นั สน. บางกอกน้อย
สน. บวรมงคลสน. บางเสาธงสน. ธรรมศาลา
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เขตที่ 20 ได้แ ก่ เขตท้องที่ ส น. หลัก สองสน. หนองแขมสน. หนองค้างพลูส น.
เพชรเกษมสน. ศาลาแดง
เขตที่ 21 ได้แก่เขตท้องที่สน. ราษฎร์บูรณะสน. ทุ่งครุ สน. บางคอแหลมสภ.ต. สา
ขลาสภ.อ. พระสมุทรเจดียส์ ภ.อ. พระประแดง
เขตที่ 22 ได้แ ก่ เขตท้อ งที่ ส น. บางมดสน. ท่ า ข้า มสน. บางบอนสน. บางขุ น
เทียนสภ.อ. แสมดาสภ.กิ่งอ. พุทธมณฑลสภ.อ. สามพรานสภ.ต. โพธิ์แก้วสภ.อ. กระทุ่มแบน
2.6.5 หน้ าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีห่ น่ วยกู้ภัย
การปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ห น่ วยกู้ภยั มี ความรั บผิดชอบในพื้น ที่ เขตกองบังคับการ
ตารวจนครบาลพระนครเหนื อใต้และธนบุรีและปริ มณฑล บางเขนโดยการแบ่งเขตเหนื อ 11 เขต
และเขตใต้รวมธนบุรี 11 เขตการปฏิบตั ิงานจะสลับเขตกันกับมูลนิ ธิป่อเต็กตึ๊งทุก 24 ชัว่ โมงโดยอยู่
ในความควบคุมของตารวจ จากสถาบันนิ ติเวชสานักงานแพทย์ใหญ่สานักงานตารวจแห่ งชาติและ
มีผตู ้ รวจการรถหน่วยกูภ้ ยั ประจาเขตของมูลนิธิฯควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ
รถ. น. เขตหมายถึงรถหน่ วยกูภ้ ยั ประจาเขตต่าง ๆ เป็ นรถปิ กอัพมีเจ้าหน้าที่ขบั รถ 1 คน
และเจ้าหน้าที่ติดตามรถ 1 คน อุปกรณ์ภายในรถประกอบด้วยวิทยุสื่อสารเปลสนามผ้าดิบกระดาษ
ฟางเอกสาร เกี่ยวกับการบันทึกผูเ้ สี ยชี วิตเครื่ องดับเพลิงเครื่ องกีดกั้นการจราจรชะแลงขวานและ
เชื อกสาหรับกั้นบริ เวณณจุดเกิดเหตุ โดยทาหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
จริ งหรื อไม่ เมื่อได้รับทราบข่าวจากการฟั งวิทยุตารวจหรื อรับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุพระนครหรื อ
ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วมูลนิ ธิฯรี บดาเนินการส่ งเจ้าหน้าที่รุดไปยัง
ที่ เกิ ด เหตุ ท ัน ที ห ากพบผูป้ ระสบภัย ที่ ได้รับ บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ ข องมู ล นิ ธิ ฯ จะเข้าท าการปฐม
พยาบาลเบื้ อ งต้น ตามขั้น ตอนที่ ไ ด้รั บ การฝึ กอบรมมา โดยถู ก ต้อ งตามวิ ช าการและรี บ น า
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บนาส่ งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
สถานที่ เกิ ด เหตุ ห รื อ โรงพยาบาลที่ ผูป้ ่ วยต้อ งการแต่ ถ ้าเกิ น ความสามารถจะรายงาน
เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ศู น ย์วิ ท ยุพ ระนครรั บ ทราบเพื่ อ ด าเนิ น การติ ด ต่ อ หน่ ว ยอื่ น ๆ ให้ ไ ปสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือตามสถานการณ์เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน จะสรุ ปผลการปฏิบตั ิการแจ้งไปยังศูนย์วิทยุอีก
ครั้ งและแจ้งยกเลิ ก การปฏิ บ ัติก ารแต่ ถา้ หากมี ผูเ้ สี ยชี วิตเจ้าหน้าที่ มู ลนิ ธิฯ จะน าศพส่ งสถาบัน
นิติเวชวิทยาสานักงานแพทย์ใหญ่กรมตารวจโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราช
ในกรณี ที่มีผเู ้ สี ยชีวิตก็จะดาเนิ นการจัดการ สถานที่เกิดเหตุในเรื่ องการจราจรเพื่อป้ องกัน
การเกิดอุบตั ิเหตุซ้ าดาเนินการถ่ายรู ป บันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุถ่ายรู ปผูเ้ สี ยชีวิตและรอจนกระทัง่
ตารวจท้องที่ มาถึงสถานที่ เกิ ดเหตุชันสู ตรศพ เขียนหนังสื อส่ งศพเจ้าหน้าที่ ของมูลนิ ธิฯซึ่ งเป็ น
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เจ้าหน้าที่ ติดตามรถจะทาการเก็บศพผูเ้ สี ยชี วิตเป็ นส่ วนใหญ่ โดยใช้ผา้ ดิ บปูก่อนแล้วปูทบั ด้วย
กระดาษฟางแล้ว จึ งยกศพผูเ้ สี ย ชี วิ ต วางบนกระดาษฟาง จากนั้น ใช้ก ระดาษฟางปู ปิ ดร่ างกาย
ผูเ้ สี ยชี วิตและผูกผ้าดิ บด้านหัวและท้ายแล้วยกขึ้นรถพิมพ์ลายนิ้ วมือผูเ้ สี ยชี วิตและนาส่ งสถาบัน
นิติเวชต่อไป ในกรณี ที่เหตุเกิดในเขตกรุ งเทพฯแต่ถา้ เหตุเกิดในเขตปริ มณฑล จะส่ งศพไปชันสูตร
เบื้ องต้น ณ โรงพยาบาลรัฐบาลที่ ใกล้เคียงและรอให้ญาติมารับศพเอง ณโรงพยาบาลนั้นๆ เพื่อ
นาไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ตามปกติขณะปฏิบตั ิหน้าที่เจ้าหน้าที่รถหน่ วยกูภ้ ยั ประจาเขต
จะจอดรถอยู่ในเขตท้องที่รับผิดชอบและเลือกสถานที่จอดรถที่มีการคมนาคมสะดวกการจราจร
คล่องตัวเพื่อความรวดเร็ วในการไปถึงณจุดเกิดเหตุ โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
การทางานของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูในด้านการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆนั้นมิได้
คิ ด ค่ าตอบแทนจากผูใ้ ดทั้งสิ้ น ปั จ จัย ทุ ก อย่างได้ม าจากประชาชนผูม้ ี จิ ต ศรั ท ธา นอกจากการ
ปฏิบตั ิงานโดยร่ วมกับทางสานักงานตารวจแห่ งชาติแล้วมูลนิ ธิร่วมกตัญญูได้จดั รถพยาบาลของ
มูลนิ ธิฯ พร้อมกาลังเจ้าหน้าที่ เข้าปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่ วยกูช้ ี พนเรนทรของโรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยกูช้ ีพ โรงพยาบาลเลิศสิ นสังกัดกรมแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ขหน่วยกูช้ ีพโรงพยาบาลวชิระ
สังกัด กรุ งเทพมหานครและหน่ วยกู้ชีพ โรงพยาบาลศรี วิจยั ซึ่ งเป็ นภาคเอกชนในการให้ความ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กบั ผูป้ ระสบเหตุ และได้รับบาดเจ็บก่อนนาส่ งโรงพยาบาล
2.6.6 การมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ประชาชนทัว่ ไปสามารถมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ ดังนี้
1) การบริ จาคเงินและสิ่ งของ
2) การเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิธิจดั ขึ้น
3) การเข้าร่ วมกิจกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์ (คอมเม้นท์, กดไลค์, แชร์)

2.7 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
กรองทอง เกิดนาค (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้บริ การเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์
www.hi5.com ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ช่ ว งอายุไ ม่ เกิ น 24 ปี มี
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริ การ เว็บไซด์ชุมชนออนไลน์ www.hi5.com เพื่อความบันเทิง เพื่อ
การติดต่อสื่ อสาร เพื่อความสัมพันธ์ในการมีเพื่อน และความต้องการมีส่วนร่ วมในสังคม จากการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนาเสนอภาพ การตกแต่งเว็บเพจ หรื อการเขียนหน้าโปรไฟล์ การโหลด
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เพลง คลิปวิดีโอ และการคุยกับเพื่อนทาง comment หรื อ message หรื อ ทาธุรกิจโดยผ่านโฆษณาซึ่ง
จะมีการอัพเดทตนเองอยู่ตลอดเวลาและเป็ นการแสดงตัวตนที่แท้จริ งและเปิ ดเผย ในขณะที่กลุ่ม
คนทางานช่วงอายุ 25-39 ปี จะมีการใช้บริ การเว็บไซต์ www.hi5.com เพื่อความบันเทิง ผ่อนคลาย
ความเครี ยดจากการทางาน และสามารถนาไปใช้ร่วม กับการทางานได้อีก เช่ น กิ จกรรมต่างๆ ที่
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วม ส่ วนใหญ่จะเป็ นการนาเสนอภาพ การตก แต่งเว็บเพจของตนเอง และการ
ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนทาง comment หรื อ message และเน้นการเข้าไปดูขอ้ ความเว็บเพจของคน
อื่นๆ ทาโฆษณาผ่าน และกลุ่มคนทางานที่มีช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป จะมีขอ้ จากัดและวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนในการใช้บริ การเว็บไซต์เพียงเพื่อการติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนเท่านั้น
รัชฎาภรณ์ รังสี ประเสริ ฐ (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นเว็บประเภท SOCIAL NETWORK HI 5 ของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้าน
เพศสถานภาพสมรสระดับการศึกษา และอาชี พที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการเล่นเว็บ SOCIAL
NETWORK HI 5 ไม่แตกต่ างกัน โดยอาชี พ นัก เรี ยน/นักศึ กษามี พ ฤติ กรรมการเล่น เว็บ SOCIAL
NETWORK HI 5 ทางด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นมากที่สุดและผูเ้ ล่น HI 5 มีทศั นคติต่อการเล่น
เว็บ ประเภท SOCIAL NETWORK HI ดัง ต่ อ ไปนี้ ด้านการติ ด ต่ อ สื่ อ สารก่ อ ให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก
สะดวกสบายรวดเร็ วด้านความบันเทิง ก่อให้เกิ ดความรู ้สึกผ่อนคลายสนุ กสนานเพลิดเพลินเกิ ด
ความคิดสร้างสรรค์และมีสาระด้า นความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความรู ้สึกความต้องการทางสังคมว่า
ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่เพื่อนฝูง ต้องการพบหรื อพูดคุยกับเพื่อนผ่าน HI 5 ต้องการให้ความ
รักกับผูอ้ ื่นต้องการได้รับความรักจากผูอ้ ื่น ต้องการพบเพื่อนต่างเพศเช่นต้องการหาคู่หรื อเพื่อน
ใหม่ที่เป็ นเพศตรงข้าม ส่ วนด้านภาพลักษณ์ ก่อให้เกิ ดความรู ้สึกว่าต้องการมีภาพลักษณ์ ที่ดีใน
สังคมต้องการได้ความรักนับถือต้องการการ ได้รับการยกย่องด้านความสามารถต้องการมีชื่อเสี ยง
ในสังคมและได้รับการยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝูงและด้านค่าบริ การเกิดความรู ้สึกคุม้ ค่าในการเล่นเว็บ
ประเภท SOCIAL NETWORK HI5 เนื่ องจากช่ วยลดค่าบริ การในการติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ
และการเล่นเว็บ HI5 ไม่ตอ้ งเสี ยค่าบริ การจากการใช้บริ การดังกล่าว
ปริ ญญา ทองแสง (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์
www.manager.co.th ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ 25-34 ปี โดยส่ วน
ใหญ่ มีสถานภาพโสดและการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงงานเอกชนซึ่ งมีรายได้ 5,000-14,999
บาทอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เนต 6 ปี 6 เดือนความถี่10 ครั้ง
ต่ อ เดื อ น มี ระยะเวลาการใช้โดยเฉลี่ ย 1 ชั่ว โมง 41 นาที อ ยู่ในช่ ว งเวลา 20.01- 24.00 นในด้าน
เนื้อหาสาระด้านรองรับเฉพาะรายด้านปฎิสัมพันธ์และด้านธุรกิจโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างดีและ
แนวโน้มการใช้บริ การเพิ่มขึ้น
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ศศิวิมล ชูแก้ว (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง รู ปแบบและเนื้อหาการสื่ อสารผ่านเฟซบุ๊กของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่าเฟซบุก๊ ของมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ทาหน้าที่ เสมื อนเป็ นช่ องทางการสื่ อสารสองทางระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
สาธารณชน ที่สนใจรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและมีส่วนร่ วมผ่านการคลิก Like เพื่อต้องการสื่ อสารผ่าน
ทางเว็บ เพจ โดยการสื่ อ สารส่ ว นใหญ่ ถู ก ควบคุ ม และกาหนดประเด็ น โดยผูด้ ู แ ลเว็บ เพจผ่าน
Fanpage เนื้ อหาส่ วนใหญ่ อยู่ในรู ปแบบการสนทนาที่ ใช้ภาษาไม่เป็ นทางการ ผ่านการนาเสนอ
ประเด็นของรายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และการพูดคุยทักทาย Facebook ของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยใช้รูปแบบการสื่ อสารแบบกึ่ งทางการ ในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สมาชิ กที่
ติดตามการพูดคุยใช้ลกั ษณะการสร้างความสัมพันธ์แบบพี่นอ้ ง แสดงความเป็ นมิตรซึ่ งกันและกัน
มีการใช้ภาษาแบบเป็ นกันเอง ผูด้ ูแลเว็บพยายามนาเสนอเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิก โดย
พยายามให้ผทู ้ ี่ชื่นชอบติดตามเว็บเพจและแลกเปลี่ยนพูดคุย แต่อย่างไรก็ตาม ผูด้ ูแลเว็บเพจให้ความ
สาคัญต่อข้อมูลข่าวสาร ในการเผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์และดึงดูดสมาชิกด้วยการใช้อุปกรณ์การ
เรี ยนการสอน มาเพิ่มความน่าสนใจให้สมาชิกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งานวิจยั เรื่ องการสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญูและการรับรู ้ของประชาชนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมกับแฟนเพจของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู เพื่อศึกษาการรับรู ้ข่าวสารของ
แฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญู เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ และการมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญู ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสารบน
อินเทอร์ เน็ ต การสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์ การสื่ อสารผ่านเฟซบุ๊ก เนื่ องจากปั จจุบนั สื่ อสังคม
ออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กได้เข้ามามีบทบาทในการสื่ อสารกับผูค้ นเป็ นจานวนมาก เกิดการใช้กนั
อย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย จึงต้องนาแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้ มาประกอบใน
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสารจากสื่ อ รวมถึงการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมใน
การศึกษาวิจยั เรื่ องการสื่ อสารเพื่อช่ วยเหลือสังคมผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญูและการรับรู ้ของประชาชนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตัญ ญู จึ งต้องน าแนวคิดการสื่ อสารแบบมี ส่วนร่ วมมาอธิ บายในงานวิจยั นี้ การมี ส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้แก่ การบริ จาคเงินและสิ่ งของ การเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิธิจดั ขึ้น
การเข้าร่ วมกิจกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์ (คอมเม้นท์, กดไลค์, แชร์)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารเพื่อช่ วยเหลือสังคมผ่านโซเชี ยลมี เดี ยเฟซบุ๊ก ของมูลนิ ธิร่วม
กตัญ ญู แ ละการรั บรู ้ ของประชาชน” ดาเนิ นการวิจยั โดยใช้ระเบี ยบวิ ธีวิ จยั เชิ งผสานวิธี (Mixed
Method Research) ซึ่ งเป็ นการนา ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research Method) และ
ระเบีย บวิธีวิจยั เชิงปริ มาณมาบูรณาการ เพื่อให้ส ามารถตอบวัตถุป ระสงค์ของการวิจยั ได้ท้ งั
ด้านสถิติ และข้อมูลในเชิงลึก โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั
3.2 การกาหนดประชากรของการศึกษา
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้

3.1 ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ซึ่งเป็ นการนา ระเบียบ
วิธีวิจยั เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research Method) และระเบี ยบวิธีวิ จยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative
Research Method) มาใช้ใ นการด าเนิ น การวิ จ ัย เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล (Information
resources) ที่ มีความหลากหลายทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องของ
ข้อมูลได้

3.2 กำรกำหนดหน่ วยของกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มเป้ าหมายของการวิจยั ให้เหมาะสมกับระเบียบวิธี
วิจยั แต่ละรู ปแบบดังนี้
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3.2.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ: กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญด้านการใช้เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลเฟซบุ๊ก จานวน1
คนคือ คุณอัญวุฒิ โพธิ์อาไพ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ผูว้ ิจ ัยก าหนด กลุ่ ม ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลส าคัญ โดยใช้ วิธีก ารเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
selection) เพื่อให้ได้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่มีความรู ้ และ ประสบการณ์ตรงกับประเด็นที่ตอ้ งการทาการศึกษา
ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายสาหรับการศึกษาเชิงลึก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ : ประชำกร และ กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มประชากรของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แฟนเพจเฟซบุ๊ก ของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
โดยดูจากจานวนผูท้ ี่มากดไลค์ในเพจ มีจานวน 71,444 คน (เฟซบุก๊ มูลนิธิร่วมกตัญญู,2557)
จานวน กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ครั้งนี้ คานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane)
N
n=
1+Ne2
เมื่อ n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ ค่าความคลาดคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับระดับความเชื่อมัน่ 95%
เมื่อแทนค่าด้วยสูตรได้จานวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้
N=
71,444
= 397.75 คน
1+71,444 (.0025)
จากการแทนค่าสู ตรข้างต้น ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เท่ากับ 398 คน
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
การสุ่ ม ตัว อย่า งของการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ท าโดยใช้เทคนิ ค การสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ (Accidental
sample) ซึ่ งผูว้ ิจยั ทาการโพสต์ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ไว้บนเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญู แล้ว
โพสต์ขอ้ ความเชิญชวนให้แฟนเพจช่วยเข้าไปเติมข้อความในแบบสอบถามให้

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
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ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจยั แต่ละ
ประเภทดังนี้
3.3.1 กำรวิจัย เชิ งคุณ ภำพ : เครื่ องมือที่ใช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview Script) แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลดังนี้
แบบสัมภาษณ์ สาหรับผูด้ ูแลเฟซบุ๊กแบ่งโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ออกเป็ น
3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 คาสัมภาษณ์ความคิดเห็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ เพื่อสร้างการมี
ส่ วนร่ วมกับแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ส่ วนที่ 2 คาสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของรู ปแบบการสื่ อสารผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมมูลนิธิร่วมกตัญญู
ส่ วนที่ 3 คาสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
3.3.1 ผูศ้ ึกษาใช้เครื่ องมือในการบันทึกข้อมูลในการลงรหัส (Coding Sheet)ได้แก่ ตาราง
สรุ ปลักษณะการนาเสนอเนื้อหาและตารางสรุ ปลักษณะประเภทของเนื้อหาในการสร้างความเชื่อถือ
ของรหัส (Reliability of Coding)
ตำรำง 3.1 แสดงแบบบันทึกข้อมูลในการลงรหัส
ข่ ำวที่โพสต์

ประเภทของกำรมี
ส่ วนร่ วมที่ต้องกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ผลลัพธ์ ที่ได้ จำก
กลุ่มเป้ำหมำย

3.4 กำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องเชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์ โดยนาแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นเสนอ ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพื่อขอคาแนะนา
และทาการปรับปรุ งประเด็นสัมภาษณ์ ก่อนนาไปใช้สมั ภาษณ์จริ ง
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3.4.1 กำรวิ จั ย เชิ งปริ ม ำณ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วนได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถามปลายปิ ดให้เลือกตอบ
เพียง 1 คาตอบ
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถาม
ปลายปิ ดให้เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับคาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เฟซบุก๊ ของแฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตัญ ญ เป็ นข้อคาถามมี ลกั ษณะเป็ นมาตรประเมิ น ค่า แบบ “Likert Scale” กาหนดเป็ น 5 ระดับ
สาหรับการให้น้ าหนักคะแนนของแต่ละข้อดังนี้
ระดับ 5 =
มากที่สุด
ระดับ 4 =
มาก
ระดับ 3 =
ปานกลาง
ระดับ 2 =
น้อย
ระดับ 1 =
น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ ยวกับระดับการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู เป็ นข้อ
คาถามมี ล ัก ษณะเป็ นมาตรประเมิ น ค่า แบบ “Likert Scale” ก าหนดเป็ น 5 ระดับ ส าหรั บ การให้
น้ าหนักคะแนนของแต่ละข้อดังนี้
ระดับ 5 =
มากที่สุด
ระดับ 4 =
มาก
ระดับ 3 =
ปานกลาง
ระดับ 2 =
น้อย
ระดับ 1 =
น้อยที่สุด ถึงไม่เคย
3.4.2 กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ได้ส ร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ โดยใช้ข ้อ มู ล จากการทบทวน
วรรณกรรม ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) และ ความน่ าเชื่ อถือ (Reliability)
ของแบบสอบถามก่อนนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริ งดังต่อไปนี้
ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่จะใช้ในการวิจยั ไป
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ทดลองใช้เก็บข้อมูลจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก ของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง (Pilot-Test)
จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการแบบสัมประสิ ทธิ์
อัลฟา α-Coefficient ของครอนบาค

3.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
ผูว้ ิจยั ทาการแนะนาตัวพร้อมมอบสาเนาจดหมายขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมูลที่ออกโดย
บัณฑิตวิทยาลัยให้แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลการสัมภาษณ์ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั รวมถึงขอนัด
หมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อทาการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่เหมาะสม เมื่อถึงวันนัดหมายผูว้ ิจยั ทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยใช้อุปกรณ์บนั ทึกเสี ยงการให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งการจด
บันทึ กรวมถึงผูศ้ ึกษาใช้เครื่ องมือในการบันทึกข้อมูลในการลงรหัส (Coding Sheet)ได้แก่ตาราง
สรุ ปลักษณะการนาเสนอเนื้อหาและตารางสรุ ปลักษณะประเภทของเนื้อหาในการสร้างความเชื่อถือ
ของรหัส (Reliability of coding)
3.5.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ
ผู ้วิ จ ัย ท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการฝากลิ ง ค์ แ บบสอบถามออนไลน์ (OnlineQuestionnaire)ไว้บนเฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู และโพสต์ขอ้ ความเชิญชวนให้แฟนเพจเข้าไป
ตอบแบบสอบถาม จากนั้นผูว้ ิจยั ดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามที่ทาแล้วมาแปลงให้เป็ นเอกสาร
โดยผ่านทางเครื่ องปริ นท์เตอร์ (Printer) ต่อไป
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3.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3.6.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เนื้ อหา เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกและวิเคราะห์ในเรื่ องของรู ปแบบประเภทและวิธีการนาเสนอเนื้ อหาลักษณะการสื่ อสารผ่าน
เฟซบุก๊
3.6.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows (Statistical
Package for the Social Sciences for Windows) โดยใช้สถิติดงั นี้
ส่ วนที่ 1 คาถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ของผูต้ อบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์และนาเสนอด้วยสถิติเชิ งบรรยาย
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ(Percentage)
ส่ ว นที่ 2 ค าถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการใช้เฟซบุ๊ ก ของ เป็ นค าถามปลายปิ ดให้
เลือกตอบเพียง 1 คาตอบ ทาการวิเคราะห์และนาเสนอด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics)
ได้แก่ ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ ยวกับคาถามเกี่ ยวกับ วัตถุประสงค์การใช้เฟซบุ๊ก ของแฟนเพจ
มู ล นิ ธิ ร่ ว มกตัญ ญ ท าการวิ เคราะห์ แ ละน าเสนอด้ว ยสถิ ติ เชิ ง บรรยาย (Descriptive statistics)
ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่ วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการระดับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
ทาการวิเคราะห์ แ ละน าเสนอด้วยสถิ ติเชิ งบรรยาย (Descriptive statistics) ประกอบด้วยค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญูมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงิน ทดสอบด้วย
การหาค่าความสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation)
สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญูมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในกิจกรรมที่มูลนิธิ
จัดขึ้นทดสอบด้วย การหาค่าความสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation)
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สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้ข่าวสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญูมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในกิจกรรมที่มูลนิธิ
จัดขึ้นทดสอบด้วย การหาค่าความสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation)
เหตุ ที่ ผูว้ ิจ ัย ใช้ก ารหาค่ าความสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment
Correlation) ในการทดสอบสมมติฐานในแต่ละข้อ เนื่ องจากสถิติดงั กล่าวมีความเหมาะสมต่อการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่อยูใ่ นระดับช่วงชั้น (Interval - Scale) และเป็ นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวแปร กับตัวแปรตาม 1 การกาหนดเกณฑ์ในการอธิบาย
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ดงั นี้ (Bartz, อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537)
0.00 - 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก
0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
0.81 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารเพื่อช่ วยเหลือสังคมผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูและการ
รับรู ้ของประชาชน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอน และนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแบ่งเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟซบุก๊ ของแฟนเพจ
ส่ วนที่ 3 การใช้เฟซบุก๊ ของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
ส่ วนที่ 4 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ส่ วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 6 ผลการสัมภาษณ์ผดู ้ ูแลเพจเฟซบุก๊ มูลนิธิร่วมกตัญญู

4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของแฟนเพจเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญูที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาจานวนและร้อยละ ได้ผลดังตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
84
316
400

ร้อยละ
21.0
79.0
100.0
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 316 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 79.0 และที่เหลือเป็ นเพศหญิง จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านอายุ
อายุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
รวม

จานวน (คน)
204
132
56
8
400

ร้อยละ
51.0
33.0
14.0
2.0
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 18 – 30 ปี จานวน 204 คนคิด
เป็ นร้อยละ 51.0 รองลงมามีอายุ31 – 40 ปี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 ถัดมามีอายุ 41 – 50
ปี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0 และที่เหลือมีอายุ 51 – 60 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
52
204
144
400

ร้อยละ
13.0
51.0
36.0
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน
204 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.0 รองลงมามีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 144 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.0 และที่เหลือมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างทัว่ ไป
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว
อื่น ๆ
รวม

จานวน (คน)
176
120
60
44
400

ร้อยละ
44.0
30.0
15.0
11.0
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง
ทัว่ ไป จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 ถัดมาคือเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว จานวน 60 คน คิด
เป็ นร้อยละ 15.0 และที่เหลือมีอาชีพอื่น ๆ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.0
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
45,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
92
164
64
80
400

ร้อยละ
23.0
41.0
16.0
20.0
100.0

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อน 15,001 –
30,000 บาท จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท
จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 ถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ้นไป จานวน 80 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และที่เหลือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท จานวน 64 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 16.0
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4.2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กของแฟนเพจ
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของแฟนเพจที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 คน โดยการหาจานวน และร้อยละ ได้ผลดังตารางที่ 4.6 ถึงตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของการใช้งานเฟซบุก๊
การใช้งานเฟสบุค๊
ทุกวัน/สัปดาห์
5-6 วัน/สัปดาห์
3-4วัน/สัปดาห์
1-2วัน/สัปดาห์
รวม

จานวน (คน)
304
48
12
36
400

ร้อยละ
76.0
12.0
3.0
9.0
100.0

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน/สัปดาห์
จานวน 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.0 รองลงมามีการใช้งานเฟซบุ๊ก5-6 วัน/สัปดาห์ จานวน 48 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.0 ถัดมามีการใช้งานเฟซบุ๊ก 1-2 วัน/สัปดาห์ จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0
และที่เหลือมีการใช้งานเฟซบุก๊ 1-2วัน/สัปดาห์ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุก๊
ความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุก๊
1 ครั้ง/วัน
2-5 ครั้ง/วัน
6-10 ครั้ง/วัน
มากกว่า 10 ครั้ง/วัน
รวม

จานวน (คน)
64
140
92
104
400

ร้อยละ
16.0
35.0
23.0
26.0
100.0
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก 2-5
ครั้ง/วัน จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมามีความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กมากกว่า 10
ครั้ง/วัน จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ถัดมามีความถี่ในการเข้าใช้งานเฟสบุ๊ค 6-10 ครั้ง/วัน
จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 และที่เหลือมีความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก 1 ครั้ง/วัน จานวน
64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.0
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละของความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุก๊
ช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุก๊
06.01-11.00 น.
11.01-14.00 น.
14.01-18.00 น.
18.01-22.00 น.
22.01-02.00 น.
02.01-06.00 น.
รวม

จานวน (คน)
52
24
12
264
28
20
400

ร้อยละ
13.0
6.0
3.0
66.0
7.0
5.0
100.0

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก
ระหว่าง 18.01-22.00 น. จานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.0 รองลงมามีช่วงเวลาในการเข้าใช้งาน
เฟซบุ๊ก ระหว่าง 06.01-11.00 น. จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 ถัดมามีช่วงเวลาในการเข้าใช้
งานเฟซบุ๊ก ระหว่าง 22.01-02.00 น. จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.0 ถัดมามีช่วงเวลาในการเข้า
ใช้งานเฟซบุก๊ ระหว่าง 11.01-14.00 น. จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ถัดมามีช่วงเวลาในการเข้า
ใช้งานเฟซบุ๊ก ระหว่าง 02.01-06.00 น. จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และที่เหลือมีช่วงเวลาใน
การเข้าใช้งานเฟซบุก๊ ระหว่าง 14.01-18.00 น. จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0
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ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละของลักษณะการใช้งานเฟซบุก๊

ลักษณะการใช้งาน
แชร์ภาพ/แชร์วีดีโอ
ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน
สนทนาผ่านโปรแกรมสนทนา
เล่นเกมส์
รับข่าวสารจากหน้าแฟนเพจ
อัพเดทข้อมูลส่ วนตัวของตนเอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
52
144
20
28
94
32
48

มาก
88
80
104
84
144
64
84

จานวน (คน)
ปาน น้อย
กลาง
104
108
156
16
148
96
60
148
90
68
160
104
176
72

น้อย
ที่สุด
48
4
32
80
4
40
20

Xˉ
2.97
3.86
2.96
2.58
3.63
2.86
3.17

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ลกั ษณะการใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนสู งสุ ด (Xˉ = 3.86) รองลงมาคือรับข่าวสารจากหน้าแฟนเพจ (Xˉ =
3.63) ถัดมาคือแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น (Xˉ = 3.17) แชร์ ภาพ/แชร์ วีดีโอ (Xˉ = 2.97) สนทนาผ่าน
โปรแกรมสนทนา (Xˉ = 2.96) ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนและอัพเดทข้อมูลส่ วนตัวของ
ตนเอง (Xˉ = 2.86) และเล่นเกมส์ (Xˉ = 2.58)
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของอุปกรณ์ในการใช้งานเฟซบุก๊
อุปกรณ์ในการใช้งานเฟซบุก๊
โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
แท็บเลต

จานวน (คน)
332
108
200
96

ร้อยละ
83.0
27.0
50.0
24.0
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใช้งานเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุด
จานวน 332 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.0 รองลงมาคือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.0 ถัดมาคือคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 และที่นอ้ ยที่สุดคือแท็บเลต
จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0

4.3 ผลการวิเคราะห์ การใช้ เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
ผู ้วิ จ ัย วิ เ คราะห์ ก ารใช้ เ ฟซบุ๊ ก แฟนเพจมู ล นิ ธิ ร่ วมกตัญ ญู ข องกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 400 คน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดในบทที่ 3 ได้ผลดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุก๊ แฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุก๊ แฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ
ติดตามสถานการณ์ของมูลนิธิฯ
ชมภาพ/ชมคลิปวีดีโอของมูลนิธิฯ
ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ
สอบถามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิฯ
บริ จาคสิ่ งของให้กบั ของมูลนิธิฯ
บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิฯ
แสดงความคิดเห็นหรื อติชม
รวม

(n = 400)
Xˉ
S.D.
3.23 0.93
3.38 0.93
3.22 0.95
3.36 0.93
3.12 0.93
3.07 0.95
2.91 0.95
2.60 1.02
3.11 0.76

ระดับ

อันดับ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
4
2
5
6
7
8
-

จากตารางที่ 4.11 พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ ม ูล นิ ธ ิ ร ่ ว ม ก ต ญั ญู
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
เรี ยงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างติดตามสถานการณ์ของมูลนิ ธิฯ มากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 3.38) รองลงมาคือติดตามกิ จกรรมของมูลนิ ธิฯ (ค่าเฉลี่ย 3.22) ต้องการข้อมูลเกี่ ยวกับ

46
มูลนิ ธิฯ (ค่าเฉลี่ย 3.23) ชมภาพ/ชมคลิปวีดีโอของมูลนิ ธิฯ (ค่าเฉลี่ย 3.21) สอบถามข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมของมูลนิ ธิฯ (ค่าเฉลี่ย 3.12) บริ จาคสิ่ งของให้กบั ของมูลนิ ธิฯ (ค่าเฉลี่ย 3.07) บริ จาคเงิน
ให้กบั มูลนิธิฯ (ค่าเฉลี่ย 2.91)และแสดงความคิดเห็นหรื อติชม (ค่าเฉลี่ย 2.60) ตามลาดับ
ลาดับต่อมาผูว้ ิจยั วิเคราะห์ลกั ษณะปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน โดยการหาจานวน และร้ อยละ ได้ผลดัง
ตารางที่ 4.12
ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละของปฏิสมั พันธ์ที่มีต่อเฟซบุก๊ แฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
ปฏิสมั พันธ์ที่มีต่อเฟซบุก๊ แฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
สอบถามข้อมูลที่สนใจ
แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่นาเสนอ
กดถูกใจ(like)ข้อมูลที่นาเสนอ
กดแชร์(share)ข้อมูลที่นาเสนอ
ช่วยตอบคาถามสมาชิกท่านอื่น
อื่น ๆ

จานวน (คน)

ร้อยละ

72
48
292
164
8
92

18.0
12.0
73.0
41.0
2.0
23.0

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีปฏิสัมพันธ์ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิ ธิร่วม
กตัญญู โดยการกดถูก ใจ (like) ข้อมูลที่ นาเสนอมากที่ สุด จานวน 292 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 73.0
รองลงมาคือกดแชร์ (share) ข้อมูลที่นาเสนอ จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0ถัดมามีปฏิสัมพันธ์
ในรู ปแบบอื่น ๆ จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 ถัดมาคือการสอบถามข้อมูลที่สนใจ จานวน 72
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.0 ถัดมาคือการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่นาเสนอ จานวน 48 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.0 และที่นอ้ ยที่สุดคือการช่วยตอบคาถามให้กบั สมาชิกท่านอื่น จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.0
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4.4 ผลการวิเคราะห์ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ การมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 400 คน โดยการหาค่าเฉลี่ย (Xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กาหนดในบทที่ 3 ได้ผลดังตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วม
กตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ด้ านการบริจาคเงินและสิ่ งของ
1. บริ จาคสิ่ งของให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญู
2. บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อ
นาไปซื้อโรงศพ
3. บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อ
นาไปทะนุบารุ งศาสนา
4. บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อสร้าง
โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
5. บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนา
ช่วยเหลืออุทกภัย
6. บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อ
นาไปช่วยเหลือวาตภัย
7. บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อ
นาไปสร้างโรงเรี ยน

(n = 400)
Xˉ
S.D.
2.77 0.86
2.56 0.94
3.18 1.18

ระดับ

อันดับ

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

10
1

3.01

1.20

ปานกลาง

2

2.65

0.97

ปานกลาง

8

2.66

1.01

ปานกลาง

7

2.66

0.97

ปานกลาง

6

2.68

0.98

ปานกลาง

4
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ด้ านการเข้ าร่ วมกิจกรรมทีม่ ูลนิธิฯ จัดขึน้
8. เข้าร่ วมกิจกรรมศูนย์ทานบารมี (โรงทาน)
ที่ทางมูลนิธิจดั ขึ้น
9. เข้าร่ วมกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับการให้
ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทาสาร
ธารณภัย
10. เคยเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมด้วยการบอก
ต่อไปยังบุคคลที่ท่านรู ้จกั หรื อหน่วยงาน
องค์กรที่ท่านทางานอยู่
รวม

(n = 400)
Xˉ
S.D.
2.65 1.01
2.62 1.01

ระดับ

อันดับ

ปานกลาง
ปานกลาง

9

2.67

1.08

ปานกลาง

5

2.80

1.10

ปานกลาง

3

2.75

0.87

ปานกลาง

-

จากตารางที่ 4.13 พบว่า การมีส่ว นร่ ว มในกิจ กรรมของมูลนิ ธิร่ว มกตัญญูของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.75) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วเรี ยงอันดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่ากลุ่มตัวอย่างบริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปซื้ อโลงศพ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.18) รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างบริ จาคเงินให้กบั มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไป
ทะนุ บารุ งศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.01) กลุ่มตัวอย่างเคยเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมด้วยการบอกต่อไปยัง
บุคคลที่ท่านรู ้จกั หรื อหน่ วยงาน องค์กรที่ท่านทางานอยู่ (ค่าเฉลี่ย 2.80) กลุ่มตัวอย่างบริ จาคเงิน
ให้กับมูลนิ ธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปสร้ างโรงเรี ยน (ค่าเฉลี่ ย 2.68) กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมกิ จกรรม
นิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทาสารธารณภัย (ค่าเฉลี่ย 2.67) กลุ่ม
ตัวอย่างบริ จาคเงินให้กบั มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปช่วยเหลือวาตภัย (ค่าเฉลี่ย 2.66) กลุ่มตัวอย่าง
บริ จาคเงินให้กบั มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเพื่อนาช่วยเหลืออุทกภัย (ค่าเฉลี่ย 2.66) กลุ่มตัวอย่างบริ จาคเงิน
ให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อสร้างโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ค่าเฉลี่ย 2.65) กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่ วมกิ จกรรมศูนย์ทานบารมี (โรงทาน) ที่ทางมูลนิ ธิจดั ขึ้น (ค่าเฉลี่ย 2.62) และกลุ่มตัวอย่าง
บริ จาคสิ่ งของให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญู (ค่าเฉลี่ย 2.56) ตามลาดับ
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4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในส่ วนนี้เป็ นการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั จานวน 3 สมมติฐาน ตามที่ผวู ้ ิจยั กาหนด
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญู กับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของ ด้านการเข้าร่ วม
กิจกรรมที่มูลนิ ธิจดั ขึ้น และด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s correlation coefficient)และกาหนดเกณฑ์ในการ
อธิบายค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ตามที่กาหนดในบทที่ 3 ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของ
ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิ
ร่ วมกตัญญู กับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงินและ
สิ่ งของ

ตัวแปร
การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู

การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของ
r
Sig.
0.791*
0.000

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสาร ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู กับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงิน
และสิ่ งของ พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง (r = 0.791)
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สมมติฐานที่ 2 การรับรู ้ข่าวสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ในกิจกรรมที่มูลนิธิจดั ขึ้น
ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิ
ร่ วมกตัญญู กับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่
มูลนิธิจดั ขึ้น

ตัวแปร
การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู

การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่มลู นิธิจดั ขึ้น
r
Sig.
0.693*
0.000

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ขา่ วสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู กับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรม
ที่มูลนิ ธิจดั ขึ้น พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิ ธิ
จัดขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง
(r = 0.693)
สมมติฐานที่ 3 การรับรู ้ข่าวสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู
มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ในกิจกรรมบน
เฟซบุก๊
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ตารางที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสาร ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ขอมูลนิธิ
ร่ วมกตัญญู กับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรม
บนสื่ อสังคมออนไลน์

ตัวแปร
การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญู

การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมบนสื่ อ
สังคมออนไลน์
r
Sig.
0.150*
0.003

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู กับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรม
บนสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรม
บนสื่ อสังคมออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์กนั
ในระดับต่ามาก (r = 0.150)

4.6 ผลการสั มภาษณ์ ผ้ ูดูแลเพจเฟสบุ๊คมูลนิธิร่วมกตัญญู
มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเป็ นองค์กรการกุศลมีวตั ถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทัว่
ราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็ นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรื อภัยอันเกิ ดจากความไม่สงบรวมถึงการ
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้หรื อ มรณภัยไร้ญาติ ตลอดจนสาธารณกุศลทัว่ ไป โดยมิได้แบ่งสัญชาติ ศาสนา
หรื อชั้น วรรณะ และมิ ไ ด้ห วังค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้ น จากเหตุ ก ารณ์ ความไม่ สงบที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทย ตั้งแต่อดตจนถึงปั จจุบนั ทางมูลนิ ธิร่วมกตัญญูได้จดั ส่ งเจ้าหน้าที่หน่ วยกูช้ ี พของ
มูลนิ ธิฯ เข้าร่ ว มปฎิ บตั ิ งานมาโดยตลอด เพื่อเตรี ย มความพร้ อมเข้าช่ ว ยเหลื อหากมี ประชาชน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และรี บปฐมพยาบาลจากเหตุการณ์เบื้องต้น จากนั้นจะรี บ
นาส่ งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
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คุณอัญวุฒิ โพธิ์ อาไพ (รองหัวหน้าฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ,18 ตุลาคม 2557) .ให้สัมภาษณ์ไว้
ดังนี้
การช่วยเหลือสังคมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูน้ นั มีมากมายหลายด้านไหนบ้างที่ทางมูลนิ ธิให้
การช่วยเหลือได้
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเป็ นด้านอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นบนท้องถนน รถชน ช่วยเหลือ
คนยากจน มรณภัยไร้ญาติการเจ็บป่ วยด้วยโรคต่าง ๆ ของผูท้ ี่ดอ้ ยโอกาสทางสังคม ไม่มี
เงิ น รั ก ษา หรื อ ป่ วยขั้น ร้ า ยแรงที่ ต ้อ งการก าลัง ใจร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานราชการต่ า ง ๆ
ประกอบสารธารณะกุศลทัว่ ไป เช่น การตั้งโรงทานของมูลนิธิร่วมกตัญญู
มีการเลือกการช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้างเพราะเนื่องจากคนที่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือต้องมีเยอะแน่ นอน ด้วยสภาพการเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั เพราะ
ประเทศไทยจัดว่าเป็ นประเทศที่ กาลังพัฒนาย่อมมีผทู ้ ี่ดอ้ ยโอกาสทางสังคมไม่ว่าจะเป็ นตั้งแต่เด็ก
แรกเกิด ไปจนถึงคนแก่ จะช่วยเหลือทุกคนที่มาแจ้งคงเป็ นไปไม่ได้ ทางมูลนิ ธิมีการเลือกการให้
ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
อันดับแรกต้องถามอาการ สอบถามสิ ทธิ์ รักษา ช่องทางการช่วยเหลือก่อนเพราะ
ถ้ามีสิทธ์รักษาก็จะให้คาแนะนาตามขั้นตอนก่อน เช่นบัตร 30 บาท ทางมูลนิ ธิมีวิธีการที่
จะช่วยเหลือตนเองกันก่อน ถ้ามันสุ ดๆแล้ว ก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างเป็ นธรรม
จากมูลนิ ธิ ตัวอย่างการรักษาจากหน่ วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ ถ้าเป็ นคนจนจะได้รับยา
และให้กลับบ้าน แต่ถา้ เป็ นคนรวยก็ถูก Admit ไว้รักษา เพราะโรงพยาบาลต้องการรายได้
เข้าโรงพยาบาล
ในองค์กรมีการจัดการ การทางานอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะสื่ อสารการทางานให้ได้
ประสิ ทธิผล
1) เริ่ มต้น กดโทรแจ้ง 1669
2) แจ้งว่าเกิดเหตุอะไรบ้าง3. ระบุสถานที่เกิดเหตุให้ชดั เจนเช่น เลขที่ xxx ซอย
xxx ถนน xxx ต าบล xxx อ าเภอ xxx จัง หวัด (อาจมี แ ผนที่ ติ ด ไว้ด้ว ย ส าหรั บ บอกทาง
เจ้าหน้าที่)
3) อาการของผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บเช่น สลบ ไม่ได้สติ ไม่หายใจ ศีรษะมีรอยแผล
เลือดออก
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4) ความรุ นแรงของเหตุการณ์ และจานวนผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บเช่ น ในบริ เวณ
ใกล้เคียง มีเหตุการณ์นกั เรี ยนตีกนั อยูห่ น้าตึก ประมาณ 20 คนถืออาวุธ
5) ให้ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ
6) ข้อมูลอื่นๆที่เป็ นประโยชน์เช่น ผูป้ ่ วยมีโรคประจาตัวและยาประจาตัวสาหรับ
โรคหอบหื ด
มูลนิ ธิร่วมกตัญญูมีการประสานกับหน่ วยงานอื่น ๆ บ้างไหม เนื่ องจากการแจ้งเหตุน้ ัน
อาจจะไม่ได้มีหน่ วยงานของมูลนิ ธิที่อยู่ใกล้กบั จุดเกิดเหตุ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
เพราะเข้าไปพื้นที่ได้ยาก
ตัวอย่างทางภาคใต้ เข้าไม่ถึงก็ประสานให้หน่ วยงานอื่นเช่นมูลนิ ประจาจังหวัด
เช่นประชาร่ วมใจ อาจเข้าถึงได้ง่ายเพราะมีการประสานร่ วมกันเพราะเวลาประชุมจัดอม
รมส่ วนกลางมูลนิ ทวั่ ประเทศร่ วมกัน มีการแลก Connection กันเพื่อที่ประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือ และติดตามที่ประสานไปว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วหรื อยัง
ผูท้ ี่ มี จิ ต อาสามาท างานมู ล นิ ธิ มี ก ารจัด อมรมเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพในการปฎิ บ ัติ ง านการ
ช่วยเหลือไหม อันนี้ถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการทางานการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ทุกคนที่
เข้ามาทางานอาสาสมัคร
คนที่จะมาเป็ นอาสาสมัครนั้นต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีหน้าที่การงานทาก่อนที่จะ
ช่ วยคนอื่นตัวเองต้องเอาตัวให้รอดก่อน คือมีงานทาแล้วจึงจะรั บเข้ามาเป็ นอาสาสมัคร
ทดสอบโดยการฝึ กกับคนรุ่ นเก่า ๆ ที่เข้ามาทางานก่อนลงภาคปฎิบตั ิ ก่อนทฤษฎี ตรงนี้ตอ้ ง
ได้รับการอบรมจากอบรมจากแพทย์และโรงพยาบาลราชวิถี มาอบรมให้เสาร์ อาทิตย์ มี
การสอบข้อเขียนถ้าวันแรกไม่ผา่ นจะให้ซ่อม แล้วถ้าผ่านแล้วจะได้รับใบประกาศ พอครบ
ทุกวิธีก็จะต้องมาปฏิญาณตนหน้าสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของมูลนิธิก่อนการเป็ นอาสมัครตัวจริ ง และ
ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มูลนิธิร่วมกตัญญูมีหน่วยงาน หรื อองค์กรใดสนับสนุน เงิน สิ่ งของ คือใคร
ไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรใดที่สนับสนุนเป็ นประจา , คนที่ช่วยเหลืออย่างชัดจน
และตลอดเวลาคือประชาชน
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ปัจจุบนั ในการช่วยเหลือสังคมมีการใช้เฟซบุก๊ เข้ามามีประโยชน์อย่างไรบ้าง
การใช้เฟซบุ๊กมันมีขอ้ ดีคือของมูลนิ ธิน้ นั เป็ นการบอกต่อไปยังประชาชน นั้นถือ
ว่าเป็ นสื่ อหลักๆ ที่มูลนิ ธิใช้อยู่ตอนนี้ เลยก็ว่าได้เมื่อก่อนใช้ Website ข้อดีที่ใช้ เฟซบุ๊กนั้น
รวดเร็ วในการบอกข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิแก่ประชาชน และประชาชนมาแสดง
ความเห็นหรื อสอบถามได้อย่างทันท่วงที เพราะถือว่าเป็ นการสื่ อสารสองทางได้มากกว่า
การประกาศข่าวทางเว็บไซต์มนั เป็ นการแจ้งข่าวเท่านั้นผูพ้ บเห็นอาจจะไปบอกต่อแก่คนที่
ทางาน เพื่อน เพื่อเข้ามาร่ วมงานของมูลนิ ธิ หรื อให้การช่วยเหลือในบางกรณี เช่น การ
ทาบุญครบรอบทุกวันที่ 1 กันยายน ถือเป็ นวันทาบุญให้กบั คุณสมเกียตริ สมสกุลรุ่ งเรื อง ผู ้
ที่ ริ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ง และอดี ต ประธานมู ล นิ ธิ ร่ ว มกตัญ ญู ก็ มี ก ารแจ้ง ข่ า วสารทางเฟซบุ๊ ก หรื อ
กิจกรรมโรงทานของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูที่จะจัดเช่นในเดือนตุลาคมที่ผา่ มาจัดที่สนามหลวง
ก็มีการแจ้งข่าว และ ลงภาพกิ จกรรมใน เฟซบุ๊กเพื่อแจ้งข่าวสารไปยังประชาชน ทาให้
มูลนิ ธิได้มีช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับประชาชนได้ง่าย รวดเร็ ว และเข้าถึงกลุ่มคน
ตั้งแต่เด็ก จนถึงผูใ้ หญ่
เพราะการสื่ อสารในปั จจุ บนั ของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู เฟซบุ๊ก ได้เข้ามามีบทบาท
เพราะใครๆก็สามารถเป็ นเจ้าของบัญชีเเฟซบุก๊ ได้เนื่องด้วยทุกคนมีการติดต่อสื่ อสารผ่านเฟ
ซบุก๊ ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลในครอบครัว เพื่อน คนใกล้ชิด คนที่ทางาน
ดังนั้นเฟซบุ๊กจึงได้เข้ามามีบทบาทสาคัญกับผูค้ นในยุคปั จจุบนั และแพร่ หลาย อย่างเพจ
มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเองได้มีการสร้างมาตั้งแต่ปี 2010 ส่ วนใหญ่ก็จะเริ่ งโพสต์ขอ้ ความการปฎิบตั ิงาน
ของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูในการช่วยเหลืออุบตั ิเหตุในแต่ละครั้ง แต่เริ่ มมีผคู ้ นในเฟซบุ๊กแฟนเพจให้
ความสนใจ ก็เ มื่ อ ประมาณปี 2014-2015 ที่ เ พจได้รั บ ความสนใจจากประชาชน ทั้ง มี ก ารส่ ง
ข้อความให้กาลังใจในโพสต์ต่างๆ การให้การช่วยเหลือจากทางภาคประชาชนด้วยการสอบถาม
ข้อ มู ล การบริ จ าค ช่ อ งทางการบริ จ าค หรื อ การขอความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง ทางมู ล นิ ธิ ก็ ไ ด้ใ ห้ก าร
ช่ ว ยเหลื อ โดยพิจ ารณาในเคสเร่ งด่ ว นที่ ตอ้ งช่ ว ยเหลื อก่ อนจริ งๆเพราะว่าด้ว ยเพจเฟซบุ๊ก นั้น
สามารถเปิ ดให้แฟนเพจสามารถมาโพสต์แสดงความคิดเห็นได้

ผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจ
จากการสารวจข้อมูลทางหน้าเเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูแสดงเห็นได้ถึงสิ่ งสาคัญที่ทาง
ผูส้ ื่ อสารหรื อผูด้ ูแลแฟนเพจจะต้องมีการอัพเดทข้อมูล และมีการสื่ อสารที่มีความใหม่ อยูเ่ สมอ ต้อง
มีการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท้ งั ในเรื่ องของ การโพสข้อความภาพหรื อวีดีโอบนกระดาน
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(Wall) และให้ประชาชนที่เป็ นแฟนเพจสามารถมาแสดงความคิดเห็น (Comment) ไลค์ (Like) หรื อ
แชร์ (Share) ข้อมูลได้ ซึ่ งกลยุทธ์ท้ งั หมดที่ มาจากตัว ของมูลนิ ธิฯ มี ความต้องการที่ จะสื่ อสาร
ออกไปยังแฟนเพจของมูลนิธิฯ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ว่า
จะโพสต์ขอ้ ความเพื่อสื่ อสารอะไรออกไป อาจจะได้รับการตอบกลับหรื อมีการแสดงความคิดเห็น
จากประชาชนที่เป็ นแฟนเพจของมูลนิ ธิฯ อาจจะเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบก็ได้ ขึ้นอยู่กบั
ความสนใจของแฟนเพจ ซึ่ งทางผูส้ ื่ อสารต้องวางแผนการสื่ อสารเป็ นอย่างดี เพื่อให้กลุ่มเกิดความ
สนใจ และเกิดการแสดงความคิดเห็นต่อการโพสต์น้ นั ๆ เรี ยกว่าการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจนัน่ เอง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็ นการสื่ อสารที่มีความควบคุมได้ยาก เพราะเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรื อไม่แสดงความคิด และเรื่ องของการใช้ภาษาวาจาเป็ นเรื่ องที่ไม่
สามารถควบคุ มได้ กระบวนการวางแผนมีความสาคัญมากในการเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อให้ได้การ
ยอมรับ การสร้างความน่าเชื่อถือของข่าวสารกิจกรรม การยอมรับและความสนใจ สาหรับสื่ อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กต้องใช้ระยะเวลาในการสื่ อสาร ดังนั้นการสื่ อสารออกไป ต้องทราบถึงกลยุทธ์ใน
การที่จะใช้ขอ้ ความ ภาพ หรื อวีดีโอ จุดประสงค์ของการสื่ อสารนโยบายของมูลนิธิฯ เองต้องเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ต้องมีความสม่าเสมอของการสื่ อสารมีการโพสข่าวสารไปยังแฟนเพจของมูลนิธิ
ฯ เสมอเพื่อสร้างการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมกับแฟนเพจ สามารถที่จะสร้างความรู ้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น
ต่อกลุ่มเป้ าหมาย ให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจมูลนิ ธิฯ ข้อมูลในการนาเสนอในเครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ น้ ัน ต้อ งสื่ อ ถึ ง มู ล นิ ธิ ฯ ความเป็ นตัว ตนอย่า งชัด เจน การสื่ อ สารต้อ งรั บ รู ้ ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายว่าไม่ตอ้ งการความยุ่งยากหรื อข้อจากัดมากมายในการที่ จะสื่ อสารกลับ เพื่อที่จะ
พัฒนาเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิฯ ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจเฟซบุก๊ มูลนิธิร่วมกตัญญู
ข่ าวทีโ่ พสต์
1. คณะของมูลนิ ธิร่วม
กตัญญู โดยมีประธาน
มูลนิธิ ดาราที่เป็ น
อาสาสมัครของมูลนิธิ
และอาสาสมัครของมูลนิธิ
ร่ วมเดินทางไปทาบุญที่วดั

ประเภทของการมีส่วน
กลุ่มเป้ าหมาย
ร่ วมที่ต้องการ
1. แฟนเพจมีการรับรู้
แฟนเพจมูลนิธิร่วม
ข้อมูลข่าวสารของ
กตัญญู และประชาชน
มูลนิธิร่วมกตัญญู
ทัว่ ไป

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จาก
กลุ่มเป้ าหมาย
1. แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงให้เห็นได้จาก
จานวนยอดกด like ที่สูง
ถึง 1,116 like
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ข่ าวทีโ่ พสต์

ประเภทของการมีส่วน
ร่ วมที่ต้องการ
ไทย มอบทุนการศึกษา
2. ก่อให้เกิดการ
และของบริ จาคให้แก่คน สนับสนุนด้านสิ่ งของ
ยากจนที่พทุ ธคยา ประเทศ บริ จาคและเงินร่ วม
อินเดีย
ทาบุญในโอกาสต่อไป
2. การประชาสัมพันธ์ให้
แฟนเพจได้รับชมรายการ
โทรทัศน์ของมูลนิธิร่วม
กตัญญู ทาง
สถานีโทรทัศน์ TNN

3. มูลนิธิร่วมกตัญญูมีการ
จัดตั้ง “ศูนย์ทานบารมี
มูลนิธิร่วมกตัญญู” เพือ่
บริ การทางด้านอาหาร
และน้ าดื่มโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
4. ภาพของอาสาสมัคร
ผูห้ ญิงมูลนิธิร่วมกตัญญู
นัง่ กางร่ มให้ศพ

1.มีการรับชมรายการ
โทรทัศน์ของมูลนิธิ
ร่ วมกตัญญูตามวันเวลา ที่ระบุ
2. มีการแชร์ให้เพื่อน
และครอบครัวมีการ
รับชมรายการโทรทัศน์
ของมูลนิธิร่วมกตัญญู
1. แฟนเพจมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
มูลนิธิร่วมกตัญญู

กลุ่มเป้ าหมาย

1. แฟนเพจมูลนิ ธิร่วม
กตัญญู และประชาชน
ทัว่ ไป
2. ผูท้ ี่ชมรายการ
โทรทัศน์ทาง
สถานีโทรทัศน์ TNN

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จาก
กลุ่มเป้ าหมาย
2. มีการแสดงความเห็น
ร่ วมอนุโมทนาบุญ แสดง
ให้เห็นถึงความยินดีต่อ
กิจกรรมที่มูลนิธิได้ทา
ขึ้น
1. แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงให้เห็นได้จาก
จานวนยอดกด like
จานวน 124 likes
2. มีการรับชมข่าว
ดังกล่าวจานวน 426
views

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตัญญู และประชาชน
ทัว่ ไป

แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงให้เห็นได้จาก
จานวนยอดกด like ที่สูง
ถึง 611 likes

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตัญญู และประชาชน
ทัว่ ไป

แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงให้เห็นได้จาก
จานวนยอดกด like ที่สูง
ถึง 618 likes

2. แฟนเพจมีการร่ วม
ถวายพระพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

1. แฟนเพจมีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
2. มีการแชร์ให้เพื่อน
และครอบครัวได้มีการ
รับรู้ข่าวสาร
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ข่ าวทีโ่ พสต์
5. มูลนิธิร่วมกตัญญูมีการ
ส่ งอาสาสมัครเข้ารับการ
อบรมและทบทวนความรู้
เรื่ องการช่วยเหลือฉุ กเฉิ น
ทางน้ า
6. การแจ้งวิธีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของเพจ
มูลนิธิร่วมกตัญญูให้แก่
แฟนเพจได้รับทราบ

ประเภทของการมีส่วน
กลุ่มเป้ าหมาย
ร่ วมที่ต้องการ
แฟนเพจมีการรับรู้
แฟนเพจมูลนิธิร่วม
ข้อมูลข่าวสารของ
กตัญญู และประชาชน
มูลนิธิร่วมกตัญญู
ทัว่ ไป

แฟนเพจได้รับรู้วิธีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ของเพจมูลนิธิร่วม
กตัญญู

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตัญญู

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จาก
กลุ่มเป้ าหมาย
แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงให้เห็นได้จาก
จานวนยอดกด like
จานวน 353 likes
แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงให้เห็นได้จาก
จานวนยอดกด like
จานวน 445 likes

จากตารางที่ 4.17 จะเห็ นได้ว่า กิ จกรรมส่ วนใหญ่ที่ทางมูลนิ ธิร่วมกตัญญูเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารผ่านทางแฟนเพจนั้น เป็ นกิ จกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ การช่ วยเหลือผูด้ อ้ ย โอกาสการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัคร ซึ่งจะเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการชื่น
ชมจากแฟนเพจเป็ นจานวนมาก ดังจะเห็นได้จากยอดกด like ที่สูงกว่า 300 like ในทุก ๆ กิจกรรมที่
ได้กล่าวมา ในขณะที่การแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ เช่น การ
เชิญชวนให้รับชมรายการโทรทัศน์ กลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร
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ภาพที่ 4.1 การโพสต์ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ที่ผา่ นมา 13-15 เมษายน 2558
ภาพที่ 4.1 ทางมูลนิ ธิได้โพสต์ขอ้ ความและรู ปภาพการปฎิบตั ิงานตามจุดต่างๆ ตั้งแต่แถว
ย่านสี ลม ปทุมวัน บางรัก เมฆา โพงพาง ยานนาวา และจุดพระยา และได้เชิญชวนอาสาสมัครเข้า
ร่ ว มในแต่ ล ะจุ ด ผ่า นเฟซบุ๊ ก เพื่ อ เตรี ย มตัว ช่ว ยเหลือ ป้ องกัน อุบ ตั ิเ หตุต ่า งๆในช่ว งวัน หยุด
สงกรานต์ให้กบั ประชาชนได้รับความปลอดภัยในระหว่างเดินทางและเล่นน้ าช่วงสงกรานต์ อีก
ทั้งได้ผนึ กกาลังกับตารวจสายตรวจ, 191, พยาบาล, ตารวจทางหลวง, กองบินตารวจ, ตารวจน้ า,
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตารวจ ตลอดจนภาคีเครื อข่ายทั้งหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน เพื่อออก
ปฎิบตั ิงานดูแลตามจุดต่างๆช่วงสงกรานต์ และโพสต์แจ้งไปยังประชาชนโดยใช้เพจของมูลนิ ธิ
ร่ ว มกตัญญูเ ป็ นช่องทางเผยแพร่ ข่าวสารนี้ ไ ปยังประชาชน อีกทั้งยังเชิ ญชวนอาสาสมัครให้มา
ปฎิบตั ิงานร่ วมกัน
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ภาพที่ 4.2 โพสต์แจ้งการจัดตั้งโรงทาน เมื่อวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2558 จังหวัดอยุธยา
ภาพที่ 4.2 เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราช
สุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงทานบุญนอกจากจะจัดที่ทอ้ งสนามหลวงแล้ว ยังจัดที่จงั หวัดอยุธยา
ซึ่ งทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์กบั โรงเรี ยนจิตรลดา ร่ วมกันจัดขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุกลแก่
สมเด็จระเทพฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา ได้มีการโพสต์เชิญชวนแฟนเพจ และบุคคล
ทัว่ ไปได้ทราบข่าวสารโดยทัว่ กัน ว่าจะจัดตั้งแต่วนั ที่เท่าไหร่ เวลากี่โมง สถานที่ใด ซึ่งการโพสต์
ได้มีท้ งั ข้อความที่ครบถ้วนและภาพประกอบอย่างชัดเจน

ภาพที่ 4.3 การโพสต์กิจกรรมการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ภาพที่ 4.3 ในหัวข้อเชื่อมห่วงโซ่คุณภาพการแพทย์ฉุกเฉินไทยโดยมีท้ งั ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ปฎิบตั ิงานการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่ วมประชุมเป็ นจานวนมาก
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ภาพที่ 4.4 โพสต์เปิ ดอาคารเรี ยนแห่ งที่ 28 ที่สร้ างโดยมูลนิ ธิร่วมกตัญญูให้แก่โรงเรี ยนเตรี ยม
ปริ ญญานุสรณ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ภาพที่ 4.4 เปิ ดอาคารเรี ยนแห่ งที่ 28 ที่สร้างโดยมูลนิ ธิร่วมกตัญญูให้แก่โรงเรี ยนเตรี ยม
ปริ ญญานุ สรณ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็ นอาคารเรี ยน 3 ชั้น 12 ห้องเรี ยนใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้ น 13 ล้านบาท จากการโพสต์กิจกรรมข้างต้น ทาให้เห็ นว่ามูลนิ ธิร่วมกตัญญูนอกจะจะมี
บทบาทในการช่วยเหลือด้าน อุบตั ิเหตุ อุทกภัย วาทตภัย แล้ว มูลนิธิยงั ได้มีการช่วยเหลือทางด้าน
การศึกษาของไทยโดยการก่อสร้างอาคารเรี ยนให้กบั โรงเรี ยนที่ยงั ขาดแคลนห้องเรี ยน เพื่อพัฒนา
บุคลากรทางด้านการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์การเรี ยนการสอนแก่ครู อาจารย์ เพื่อไว้
ใช้ในการเรี ยนการสอนต่อไป

ภาพที่ 4.5 การโพสต์การฝึ กซ้อมเตรี ยมรับมือแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
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ภาพที่ 4.5 การโพสต์การฝึ กซ้อมเตรี ยมรับมือแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อ
เตรี ยมพร้อมรับมือกับภัยภิบตั ิที่จงั หวัดเชียงรายซึ่ งเป็ นเขตที่มีความเสี่ ยงต่อแผ่นดินไหว
เนื่ องจากมีรอยเลื่อนแม่จนั ทร์อยูบ่ ริ เวณนั้น ซึ่งการโพสต์มีท้ งั ข้อความและภาพการปฎิบตั ิ ทาให้
ประชาชนที่เห็นโพสต์มีความมัน่ ใจในความพร้อมในการช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
ได้รับการฝึ กมาเป็ นอย่างดี ทาให้ถา้ เกิดเหตุการณ์จริ งประชาชนจะได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที การโพสต์ผา่ นเฟซบุก๊ ครั้งนี้ ก็เป็ นการแจ้งข่าวสารไปยังประชาชนที่เป็ นแฟนเพจ และ
อาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตัญญูเอง

ภาพที่ 4.6 โพสต์ฝึกซ้อมรารึ ก 10 ปี ซึนามิ ฝึ กซ้อมการช่วยเหลือหากเกิดเหตุซึนามิ

ภาพที่ 4.7 โพสต์กิจกรรมพระกฐินพระราชทาน
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ภาพที่ 4.7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐิน
ให้ทางคุณบิณฑ์ บันลือฤทธิ์ อัญเชิญมาถวายที่วดั มหาชัยพร้อมกันนั้นทางมูลนิ ธิฯจึงถวายเงินเป็ น
จานวนหนึ่ งล้านสองแสนบาทให้วดั มหาชัยเพื่อทะนุ บารุ งวัด และมอบให้กับโรงเรี ยนย่านนั้น
จานวนหนึ่ง เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นอกจากมูลนิธิฯได้โพสต์
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตั้งโรงทาน การสร้างโรงเรี ยนแล้ว ที่ขาดไม่ได้เป็ นประจา
คื อการทะนุ บารุ งศาสนาแต่ก าโพสต์ดังกล่ าวเป็ นเพียงกิ จกรรมภายในองค์ก ร ที่ จ ัด ขึ้ น ในฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ซ่ ึงไม่มีประชาชนเข้าไปร่ วมงานแต่อย่างใด นอกจากอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของ
มูลนิธิเท่านั้น

ภาพที่ 4.8 การโพสข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทานในประเทศ
ภาพที่ 4.8 มูลนิ ธิร่วมกตัญญูนาโดยนางสาว รัตนา สมสกุลรุ่ งเรื อง ประธานมูลนิ ธิร่วม
กตัญญู นายบิณฑ์ บัณลือฤทธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ นายอธิ วฒั น์ สนิ ทวงศ์ ณ อยุธยา รอง
หัว หน้า อาสาสมัค รฯ ต่ า ย สายธาร นิ ย มกาญจ์ นุ ้ย เกษริ น เอกธวัช กุ ล พร้ อ มด้ว ยเจ้า หน้า ที่
อาสาสมัครออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่ สาธารณรัฐอินเดียเพื่อประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ อาคารโรงทานที่ประเทศอินเดียเป็ นอาคาร 3 ชั้น ที่มูลนิ ธิได้จดั สร้างถวายแด่วดั ไทย
กุสินาราเฉลิมราชย์สาธารณรัฐอินเดีย อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาและผ้าห่มกันหนาวให้กบั นักเรี ยน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังเดินทางไปตามสถานที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา
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เพื่อร่ วมกันสวนมนต์นงั่ สมาธิ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ให้หาย
จากพระอาการประชวรในเร็ ววัน

ภาพที่ 4.9 โพสต์การช่วยเหลือโรงเรี ยนตามถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
ภาพที่ 4.9 มูลนิ ธิไ ด้เดิ น ทางไปยังโรงเรี ยนแนวชายแดน โรงเรี ย นหลักห้า เพื่อมอบ
อุปกรณ์การศึกษา กีฬา ผ้าห่มให้กบั เด็กนักเรี ยนเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรี ยน

ภาพที่ 4.10 โพสต์เททองหล่อพระเพื่อเป็ นกุศลแก่ คุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่ งเรื อง
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ภาพที่ 4.10 คุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่ งเรื อง ผูก้ ่อตั้งมูลนิ ธิร่วมกตัญญูเมื่อวันที่ 1 กันยายน
2557 อีกทั้งปี นี้มูลนิธิร่วมกตัญญูยงั ได้จดั สร้างอาคารโรงอาหารเอนกประสงค์ที่วดั ไทยกุสินารา ที่
อินเดีย นอกจากนั้นยังได้บริ จาคเงิน 30 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ที่จงั หวัดอยุธยา

ภาพที่ 4.11 มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เปิ ดให้มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากจากประเทศลาวเข้ามาดูงาน
ภาพที่ 4.11 มูลนิธิร่วมกตัญญูยงั ได้เปิ ดให้มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากจากประเทศลาวและ
พุทธธรรม 31 จากจังหวัดนครราชสี มา ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่มูลนิธิร่วมกตัญญู บางพลี เมื่อวันที่ 26
สิ งหาคม 2557 ที่ผา่ นมา เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ในการช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ ให้มีทกั ษะในการ
ทางานสังคมจริ ง

ภาพที่ 4.12 วิธีการกดตามเพจ
ภาพที่ 4.12 จากการที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ใช้สื่อเฟซบุก๊ เป็ นตัวกลางในการสื่ อสารไม่ว่าจะ
เป็ นข่ า วสาร กิ จ กรรม การช่ ว ยเหลื อ สัง คมในด้า นต่ า งๆ นับ ว่า เป็ นสื่ อ ใหม่ ที่ ส ามารถเข้า ถึ ง
ประชาชนได้เป็ นอย่างดีและรวดเร็ วในการรับข้อมูลข่าวสาร เพราะเมื่อก่อนมูลนิ ธิร่วมกตัญญูน้ นั
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ใช้เว็บไซต์ที่เป็ นตัวประกาศข้อมูลข่าวสารความช่วยเหลือต่างๆ หรื อกิจกรรมในมูลนิธิเองไปสู่ภาค
ประชาชนซึ่งก็ไม่แน่ชดั ว่าประชาชนจะได้รับข่าวสารนั้นหรื อไม่ หรื อไม่ทราบข่าวสารนั้นเลยซึ่งก็
ไม่อาจวัดผลได้ชดั เจน แต่ต้ งั แต่มีสื่อเฟซบุ๊กเข้ามา ถ้าประชาชนอ่านแล้วกดไลค์ ก็จะสามารถรู ้ได้
ว่าเข้ามาอ่านกี่ร้อยคนและข่าวสารนั้นได้ไปถึงประชาชนแล้วหรื อยัง หรื อถ้ามีคอมเม้นท์โต้ตอบได้
ยิ่งเป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง (Two Way Communication) คือมี Feedback กลับมาได้ทนั ท่วงทีกว่าจาก
การด าเนิ น งานของมูลนิ ธิร่ว มกตัญญู ต้ งั แต่ ปี 2010 ถึ งปั จจุ บนั นับได้ว่าเป็ นสื่ อใหม่ ที่เ ข้ามามี
บทบาทกับมูลนิ ธิฯ เอง ซึ่ งสามารถสร้างกิ จกรรมการมีส่วนร่ วมทั้งในอาสาสมัครหน่ วยต่างๆที่
สามารถทราบข่าวสารได้ถึงกัน ว่าทางมูลนิธิจะมีกิจกรรมอะไร หรื อกาลังไปช่วยเหลือสังคมด้าน
ไหน ต้องการความช่วยเหลือจากภาคประชาชนด้านใด มูลนิ ธิเองก็ได้มีความตื่นตัวกับสื่ อใหม่
เช่น เฟซบุก๊ ไม่นอ้ ยจึงมีประกาศการแจ้งการใช้งานอย่างไรให้แฟนเพจได้รับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การสื่ อ สารเพื่อ ช่ ว ยเหลื อ สัง คมผ่า นเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ของมูล นิ ธิ ร่ ว มกตัญ ญู และการรับรู ้ของประชาชนในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการ
สื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู การรับรู ้ข่าวสารของแฟนเพจ
ของมูลนิธิร่วมกตัญญูการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของแฟนเพจ ความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู ้ข่าวสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
มูลนิธิร่วมกตัญญูของแฟนเพจ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ของมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือแฟนเพจเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก ของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
สถิ ติที่ใ ช้วิเ คราะห์ ขอ้ มูล ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบเพีย ร์ สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)

5.1 สรุ ปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผวู ้ ิจยั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
18-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พเป็ นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิ จ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
2) พฤติ ก รรมการใช้เ ฟซบุ๊ก ของแฟนเพจพบว่า ส่ ว นใหญ่ มี การใช้งานเฟซบุ๊ก ทุ กวัน/
สัปดาห์ มีความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก 2-5 ครั้ง/วัน ช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กระหว่าง
18.01-22.00 น. มากที่ สุ ด มี ก ารแชร์ ภ าพ/แชร์ วีดี โ อผ่า นเฟซบุ๊ก ในระดับ น้อ ย มี ก ารติ ด ตาม
ความเคลื่อนไหวของเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง มีการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนา
ในเฟซบุก๊ ในระดับปานกลาง มีการเล่นเกมผ่านเฟซบุก๊ ในระดับน้อย มีการรับข่าวสารจากหน้า
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เฟซบุ๊กแฟนเพจในระดับมากมีการอัพเดทข้อมูลส่ วนตัวของตนเองผ่านเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นผ่านเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง และส่ วนใหญ่ใช้งานเฟซบุ๊ก ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
3) การใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิ ธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างติดตาม
สถานการณ์ของมูลนิธิฯ กลุ่มตัวอย่างติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ และกลุ่มตัวอย่างต้องการข้อมูล
เกี่ยวกับมูลนิ ธิฯตามลาดับ ในส่ วนของปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิ ธิ
ร่ ว มกตัญญู พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมี ปฏิ สัมพัน ธ์โดยการกดถู ก ใจ(like)ข้อ มูลที่ น าเสนอมากที่ สุ ด
รองลงมาคือกดแชร์ (share) ข้อมูลที่นาเสนอ ถัดมามี ปฏิสัมพันธ์ในรู ปแบบอื่น ๆ การสอบถาม
ข้อมูลที่สนใจ การแสดงความคิดเห็นต่อเนื้ อหาที่นาเสนอ และการช่วยตอบคาถามให้กบั สมาชิ ก
ท่านอื่น ตามลาดับ
4) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
บริ จ าคเงิน ให้ก บั มูล นิ ธิ ร่ ว มกตัญ ญูเ พื่อ นาไปซื้ อ โลงศพ กลุ่ม ตัว อย่า งบริ จ าคเงิน ให้ก บั มูล นิ ธิ
ร่ วมกตัญญูเพื่อนาไปทะนุบารุ งศาสนา และกลุ่มตัวอย่างเคยเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมด้วยการบอก
ต่อไปยังบุคคลที่ท่านรู ้จกั หรื อหน่วยงาน องค์กรที่ท่านทางานอยู่ ตามลาดับ
5) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับสูง
6) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิ ธิจดั ขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์
กันในระดับสูง
7) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้า นการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01โดยมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษา เกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู ้ของประชาชนผูว้ ิจยั มีประเด็นอภิปรายผลการวิจยั เพิ่มเติม ดังนี้
1) ผลการวิจ ยั พบว่า ผูท้ ี่ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เ ป็ นเพศหญิง อายุ 18-30 ปี ซึ่ งมี
ความใกล้เคี ยงกับข้อมูลของผลการวิจยั ของ ปริ ญญา ทองแสง (2550) ที่ วิ จัย เรื่ องทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซด์ www.manager.co.th ซึ่งพบว่า ผูเ้ ข้าใช้งานมีอายุ 25-34 ปี แสดง
ให้เห็นว่าช่วงอายุที่มีการใช้งานอินเตอร์ เน็ตหรื อโซเชียลมีเดียส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 18-30 ปี ซึ่ งเป็ น
ช่วงที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และอยูใ่ นวัยทางาน
2) ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของแฟนเพจ ส่ วนใหญ่มีการใช้งานเฟซบุ๊ก
ทุกวัน/สัปดาห์ มีความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก 2-5 ครั้ง/วัน ช่ วงเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก
ระหว่าง 18.01-22.00 น. มากที่สุด มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผ่านเฟซบุก๊ การติดตามความเคลื่อนไหว
ของเพื่อนผ่านเฟซบุ๊ก การสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาในเฟซบุ๊ก การเล่นเกมผ่านเฟซบุ๊กการ
รั บ ข่ า วสารจากหน้า เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ การอัพ เดทข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของตนเองผ่ า นเฟซบุ๊ ก การ
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น ผ่า นเฟซบุ ๊ก ในระดับ ปานกลาง และส่ ว นใหญ่ใ ช้ง านเฟซบุ ๊ก ผ่า น
โทรศัพ ท์มือ ถือ โดยผลการวิจยั ดังกล่าวมี ความใกล้เคียงกับผลการวิจยั ของ ปริ ญญา ทองแสง
(2550) ที่วิจยั เรื่ องทัศนคติและพฤติกรรมของผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ www.manager.co.th ซึ่ งพบว่ามี
ความถี่ในการเข้าเว็บไซต์ประมาณ 10 ครั้งต่อเดือนมีระยะเวลาการใช้โดยเฉลี่ย 1 ชัว่ โมง 41 นาทีอยู่
ในช่วงเวลา 20.01- 24.00 น. ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ผูท้ ี่ใช้อินเตอร์เน็ตหรื อโซเชียลมีเดียส่ วนใหญ่มกั จะ
ใช้ในช่ วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาหลังเลิกงาน เป็ นช่ วงเวลาแห่ งการพักผ่อน จึงมี
โอกาสในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ
3) การใช้เ ฟซบุ ๊ก แฟนเพจมูล นิ ธิ ร่ ว มกตัญ ญู ส่ ว นใหญ่มีก ารติ ดตามสถานการณ์ ของ
มูลนิธิ มีการติดตามกิจกรรมของมูลนิธิและมีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ตามลาดับในส่ วน
ของปฏิ สัมพันธ์ ของกลุ่ มตัวอย่างที่ มี ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมู ลนิ ธิ ร่วมกตัญญู พบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์โดยการกดถูกใจ (like) ข้อมูลที่นาเสนอมากที่สุด รองลงมาคือกดแชร์ (share) ข้อมูล
ที่นาเสนอ ถัดมามีปฏิสัมพันธ์ในรู ปแบบอื่น ๆ การสอบถามข้อมูลที่สนใจ การแสดงความคิดเห็น
ต่ อ เนื้ อ หาที่ น าเสนอ และการช่ ว ยตอบค าถามให้ กับ สมาชิ ก ท่ า นอื่ น ซึ่ งมี ค วามสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ ศศิวิมล ชูแก้ว (2555) ที่ศึกษาเรื่ องรู ปแบบและเนื้ อหาการสื่ อสารผ่านเฟซบุ๊กของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เหตุผลที่ทาให้แฟนเพจคลิก Like เพราะต้องการเพื่อต้องการสื่ อสารผ่าน
ทางเว็ บ เพจโดยการสื่ อ สารส่ ว นใหญ่ ถู ก ควบคุ ม และก าหนดประเด็ น โดยผู ้ดู แ ลเว็ บ เพจ
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ผ่าน Fanpage เนื้ อหาส่ วนใหญ่อยู่ในรู ปแบบการสนทนาที่ใช้ภาษาไม่เป็ นทางการ ผ่านการนาเสนอ
ประเด็ น ของรายละเอี ย ดข้อ มู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ และการพู ด คุ ย ทัก ทาย http://www.facebook.
com/utccsmart ใช้รูปแบบการสื่ อสารแบบกึ่ งทางการในการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั สมาชิ กที่
ติดตาม การพูดคุยใช้ลกั ษณะการสร้างความสัมพันธ์แบบพี่นอ้ งแสดงความเป็ นมิตรซึ่ งกันและกัน มี
การใช้ภาษาแบบเป็ นกันเอง ผูด้ ู แลเว็บพยายามนาเสนอเรื่ องราวที่ เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิ ก โดย
พยายามให้ผูท้ ี่ ชื่ นชอบติ ดตามเว็บเพจและแลกเปลี่ ยนพูดคุ ย แต่ อย่างไรก็ตาม ผูด้ ู แลเว็บเพจให้
ความสาคัญต่อข้อมูลข่าวสาร ในการเผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์ และดึงดูดสมาชิกด้วยการใช้อุปกรณ์
การเรี ยนการสอนมาเพิ่มความน่าสนใจให้สมาชิก
4) ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
3 อันดับแรก ได้แก่ การบริ จาคเงินให้กบั มูลนิ ธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปซื้ อโลงศพ การบริ จาคเงิน
ให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปทะนุบารุ งศาสนา และการเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมด้วยการบอก
ต่อไปยังบุคคลที่ท่านรู ้จกั หรื อหน่วยงาน องค์กรที่ท่านทางานอยู่ ตามลาดับ แสดงให้เห็นได้วา่ การมี
ส่ วนร่ วมส่ วนใหญ่มกั เป็ นการบริ จาคเงินเพื่อให้มูลนิธิร่วมกตัญญูได้นาไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนาไปซื้ อโลงศพ ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งสาคัญในการนาไปปฏิบตั ิงานเพื่อช่ วยเหลือสังคมของ
มูลนิ ธิร่วมกตัญญู อย่างไรก็ตาม นอกเหนื อจากการบริ จาคเงิ นแล้ว ทางมูลนิ ธิอาจมีการสื่ อสาร
เพิ่มเติ มเพื่อจู งใจให้ผูร้ ั บสารมี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของมูลนิ ธิ เช่ น การร่ ว มกัน ออกไป
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
5) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของ แสดงให้เห็นว่าหากทางมูลนิ ธิมีการสื่ อสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู ้
มากยิ่งขึ้น จะช่วยให้การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริ จาคเงินและสิ่ งของของ
แฟนเพจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับ จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ที่อธิ บาย
ความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า การมีส่วนร่ วมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมใน
การคิด ริ เริ่ มการพิจารณาตัดสิ นใจ การร่ วมปฏิบตั ิและร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่างๆอันมีผลกระทบ
ถึงตัวประชาชนเอง การมีส่วนร่ วมเป็ นการร่ วมมือของประชาชนไม่ว่าปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคนที่
เห็นพ้องต้องกัน และเข้ามาร่ วมรับผิดชอบเพื่อดาเนิ นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ต้องการกระทาผ่านกลุ่มหรื อองค์การ เพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์การมีส่วน
ร่ วมเป็ นการเปิ ดโอกาส ให้บุคคลได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละ
บุคคล ในการร่ วมคิดร่ วมวางแผนร่ วมตัดสิ นใจร่ วมปฏิบตั ิงานและร่ วมรับผิดชอบในเรื่ องต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบต่อส่ วนรวมในการบริ หารจัดการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม เมื่อพิจารณาถึง
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ผลการวิจยั ที่ได้จะเห็นว่าแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญูถือเป็ นช่องทางให้แฟนเพจได้มีส่วนร่ วมใน
การรั บ รู ้ กิ จ กรรมการบริ จ าคเงิ น และสิ่ ง ของและมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ จ าคดัง กล่ า วเพื่ อ น าไป
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
6) ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 พบว่า การรั บรู ้ ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิ ธิจดั ขึ้น แสดงให้เห็นว่าหากทางมูลนิ ธิมีการสื่ อสารเพื่อก่อให้เกิด
การรับรู ้มากยิ่งขึ้น จะช่ วยให้การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่
มูลนิ ธิจดั ขึ้นของแฟนเพจเพิ่มขึ้นด้วยเช่ นกัน สอดคล้องกับงานวิจยั เก่าแก่ของ ออลพอร์ ต และ
โพสท์แมน (Allport & Postman, 1947) ที่มีการอ้างถึงกันบ่อยก็คือการศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือ
จากคนหนึ่ งไปสู่ อีกคนหนึ่ งซึ่ งพบว่าผูร้ ั บมักจะถ่ายทอดเรื่ องราวต่อไปยังคนอื่น ๆไม่ครบถ้วน
เหมือนที่รับมา ทั้งนี้ เพราะแต่ละคนเลือกจดจาเฉพาะส่ วนที่ตนเองเห็นว่าน่าสนใจเท่านั้น ส่ วนที่
เหลือมักจะถูกลืมหรื อไม่นาไปถ่ายทอดต่อตัวอย่างที่เรามักจะพบในชีวิตประจาวันเสมอ เช่นการที่
เราดู ภ าพยนตร์ ห รื อรายการวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ หรื อ ฟั ง รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งหรื ออ่ า นข่ า ว
หนังสื อพิมพ์แล้วนาไปบอกต่อกับผูอ้ ื่นเราก็มกั จะเลือกจดจาแล้วนาไปเล่าเฉพาะที่เราสนใจหรื อเรา
ต้องการเท่านั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่าการรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
มูลนิ ธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กบั การเกิดการส่ วนร่ วมในกิจกรรม ซึ่ งในที่นี่คือ
การมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมของทางมูลนิธิร่วมกตัญญู
7) ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 3 พบว่า การรั บรู ้ ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการเข้าร่ วมกิ จกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็ นว่าหากทางมูลนิ ธิมีการสื่ อสารเพื่อ
ก่ อให้เกิ ดการรั บรู ้ มากยิ่งขึ้น จะช่ วยให้การมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิ จกรรมด้านการเข้าร่ วม
กิจกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์ของแฟนเพจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับ
Kaplan & Haenlein (2010) ที่อธิ บายถึงความสาคัญของสื่ อสังคมออนไลน์ว่าช่วยสร้างให้เกิดการ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างการสื่ อ สาร การสร้ า งสรรค์ และการแลกเปลี่ ย น ซึ่ ง องค์ก รของรั ฐ บาลและ
หน่ ว ยงานธุ รกิ จโดยได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์น้ ี ในฐานะเป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
รู ปแบบหนึ่ ง ดังนั้นในปั จจุบนั การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก จึ งถูกใช้เกิ ดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรธุรกิจที่ใช้ในทางการสื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้าง
เสริ มยอดขายให้สูงขึ้นและสามารถช่วยส่ งเสริ มทางการตลาดในด้านของการสื่ อสารทางการตลาด
และการสร้างคุณค่าตราสิ นค้า แม้กิจกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูบนแฟนเพจ
จะไม่ได้มีข้ ึนเพื่อสร้างเสริ มยอดขาย แต่ผลการวิจยั ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการสื่ อสารบนแฟนเพจ
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ของมูลนิ ธิร่ว มกตัญญู น้ ัน ช่ ว ยให้เ กิ ด การรั บรู ้ แ ละก่ อให้เ กิ ด การเข้าร่ ว มกิ จ กรรมบนสื่ อสัง คม
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญู
และการรับรู ้ของประชาชนผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการวิจัยไปใช้
1) ผลการวิจยั พบว่าแฟนเพจของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู ส่วนใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ
18-30 ปี และเป็ นกลุ่มที่ มีการบริ จาคเงิ นให้แก่ มูลนิ ธิสูงที่ สุด ดังนั้น หากทางมูลนิ ธิตอ้ งการจะ
สื่ อสารเรื่ องราวต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุ นหรื อความร่ วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขอรั บเงิ นบริ จาค ควรจะให้ความสาคัญกับประชากรในกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ผลการวิจยั
แสดงให้เห็นว่าแฟนเพจส่ วนใหญ่จะมีช่วงเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก ระหว่าง 18.01-22.00 น.
มากที่สุด ดังนั้น การสื่ อสารเรื่ องราวต่าง ๆ จึงควรนาเสนอในช่วงเวลาดังกล่าวมากกว่าช่วงอื่น ๆ
2) ผลการวิจยั พบว่าแฟนเพจมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดถูกใจ (like) ข้อมูลที่นาเสนอ
มากที่สุด รองลงมาคือกดแชร์ (share) ข้อมูลที่นาเสนอ ถัดมามีปฏิสัมพันธ์ในรู ปแบบอื่น ๆ การ
สอบถามข้อมูลที่สนใจ การแสดงความคิดเห็นต่อเนื้ อหาที่นาเสนอ และการช่วยตอบคาถามให้กบั
สมาชิกท่านอื่น ดังนั้น หากทางมูลนิธิตอ้ งการให้เกิดการรับรู ้เรื่ องราวของมูลนิธิเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิ
ควรจะเลือกเนื้ อหาในการนาเสนอให้มีความน่ าสนใจ เพื่อให้เกิดการสนับสนุ นโดยการกด Like
หรื อส่ งต่อเรื่ องราวต่าง ๆ ไปยังเพจหรื อเพื่อนของตนเอง ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดการกระจายของข้อมูล
ข่ า วสารและการรั บ รู ้ ที่ ก ว้า งขวางขึ้ น ช่ ว ยให้มี โ อกาสในการเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ และการ
สนับสนุนมากยิง่ ขึ้น
3) ผลการวิจยั พบว่าแฟนเพจมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิ ธิร่วมกตัญญูส่วนใหญ่
เป็ นการบริ จาคเงินเพื่อซื้อโลงศพ ตลอดจนบริ จาคเงินและสิ่ งของที่จะเป็ นประโยชน์ให้แก่มูลนิธิใน
การช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป แม้การบริ จาคเงินจะเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ผลการวิจยั ดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่าสังคมไทยยังนิยมการบริ จาคเงินมากกว่าการเป็ นอาสาสมัคร ดังนั้น ทางมูลนิธิอาจเพิ่มการสื่ อสาร
เพื่อการจูงใจให้แฟนเพจได้เห็นถึงประโยชน์ต่อการอุทิศตนมาเป็ นอาสาสมัคร เพื่อช่วยงานมูลนิ ธิ
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ในโอกาสต่าง ๆ มากยิง่ ขึ้น ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนช่วยให้การช่วยเหลือ
สังคมเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ มากยิง่ ขึ้น
4) ผลการทดสอบสมมติฐานในด้านต่าง ๆ พบว่า การรั บรู ้ ข่าวสารทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟน
เพจในกิ จกรรมด้านการบริ จ าคเงิ น และสิ่ งของการรั บรู ้ ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กของมูลนิ ธิร่วมกตัญญู มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมที่มูลนิธิจดั ขึ้นและการรับรู ้ข่าวสารทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
มูลนิ ธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้า
ร่ ว มกิ จกรรมบนสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งทั้งหมดมี ความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้น หากทางมูลนิ ธิ
ต้องการเพิ่มการสนับสนุ นหรื อการมีส่วนร่ วมของแฟนเพจในด้านต่าง ๆ ควรมีการเพิ่มระดับการ
รั บรู ้ ของแฟนเพจให้มีเพิ่มมากขึ้น เช่ น หาเรื่ องราวหรื อข้อมูลที่กาลังได้รับความนิ ยม หรื อ เพิ่ม
ความถี่ในการสื่ อสาร เป็ นต้น
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1) การวิจยั ในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟซบุ๊กของ
มูลนิ ธิร่วมกตัญญูกบั การรับรู ้ของประชาชนดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่ละเอียดและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั ในครั้งต่อไปจึงควรศึกษาการสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิ ธิอื่น ๆ
นอกเหนื อจากมูลนิ ธิร่วมกตัญญูกบั การรับรู ้ของประชาชน เช่น มูลนิ ธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิ ธิกระจกเงา
หรื อ Unicef เป็ นต้น ซึ่ งแต่ ล ะหน่ ว ยงานอาจมี รู ป แบบการสื่ อ สารที่ มี ค วามหลากหลาย และ
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมที่แตกต่างกัน
2) การวิจยั ในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟซบุ๊กของ
มูลนิธิร่วมกตัญญูกบั การรับรู ้ของประชาชนซึ่งในความเป็ นจริ งแล้ว การสื่ อสารเพื่อช่วยเหลือสังคม
มีช่องทางในการสื่ อสารมากกว่าเฟซบุ๊ก เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ หรื อโซเชี ยลอื่น ๆ ที่กาลัง
ได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั เช่น อินสตาแกรมทวิตเตอร์ เป็ นต้น ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาสื่ อต่าง ๆ นอกเหนือจากเฟซบุก๊ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
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แบบสอบถาม
เรื่อง การสื่ อสารเพือ่ ช่ วยเหลือสั งคมผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้
ของประชาชน แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารเพื่อช่ วยเหลือสังคมผ่านเฟสบุ๊คของ
มูลนิธิร่วมกตัญญูกบั การรับรู ้ของประชาชน” โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งข้อคาถามออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟสบุค๊ ของแฟนเพจ
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เฟสบุค๊ ของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
ส่ วนที่ 4 ระดับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงตามความเป็ นจริ งเพียงช่องเดียวเท่านั้น
1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

2. อายุ

1) 18 - 30 ปี
3) 41 - 50 ปี
5) 61 ปี ขึ้นไป

2) 31 - 40 ปี
4) 51 - 60 ปี

3. ระดับการศึกษา

ต่ากว่ามัธยมต้น
มัธยมปลาย/ปวช.
สูงกว่าปริ ญญาตรี

มัธยมต้น
ปริ ญญาตรี

4. อาชีพ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างทัว่ ไป
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่ วนตัว
อื่น ๆ .........................................................
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ากว่า 15,000 บาท
- 45,000 บาท

2) 15,000 - 30,000 บาท
บาท ขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้เฟสบุค๊ ของแฟนเพจ
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง ที่ตรงตามการเข้าร่ วมกิจกรรมบนเฟสบุค๊ ของแฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตัญญูของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. ท่านใช้งานเฟสบุค๊ บ่อยครั้งเพียงไร
ทุกวัน/สัปดาห์
5 - 6 วัน/สัปดาห์

3 - 4วัน/สัปดาห์

7. ความถี่ในการเข้าใช้เฟสบุค๊ ต่อวัน
ครั้งต่อวัน
2 - 5 ครั้งต่อวัน

6 - 10 ครั้งต่อวัน

- 2วัน/สัปดาห์

มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน

8. ช่วงเวลาที่ท่านให้เฟสบุค๊ บ่อยที่สุดคือช่วงเวลาใด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)
06.01 - 11.00 น.
11.01 - 14.00 น.
14.01 - 18.00 น.
18.01 - 22.00 น.
22.01 - 02.00 น.
- 06.00 น.
9. ลักษณะการใช้งานเฟสบุค๊ ที่ท่านทาเป็ นประจา
ข้อ

ลักษณะการใช้งานเฟสบุ๊ค ที่ท่านทาเป็ นประจา

1

แชร์ภาพ / แชร์วีดีโอ

2

ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน

3

สนทนาผ่านโปรแกรมสนทนา

4

เล่นเกมส์

5

รับข่าวสารจากหน้าแฟนเพจ

6

อัพเดทข้อมูลส่ วนตัวของตนเอง

7

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระดับลักษณะการใช้งานเฟสบุ๊ค ที่ท่านทาเป็ นประจา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
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10. ท่านใช้บริ การเฟสบุค๊ ผ่านอุปกรณ์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
แท็บเลต
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เฟสบุค๊ ของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู
11. วัตถุประสงค์การใช้แฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตัญญู
ระดับวัตถุประสงค์การใช้แฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตัญญู
ข้อ

วัตถุประสงค์การใช้แฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตัญญู

1

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ

2

ติดตามสถานการณ์ของมูลนิธิฯ

3

ชมภาพ / ชมคลิปวีดีโอของมูลนิธิฯ

4

ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ

5

สอบถามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิฯ

6

บริ จาคสิ่ งของให้กบั ของมูลนิธิฯ

7

บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิฯ

8

แสดงความคิดเห็นหรื อติชม

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

12. ท่านมีปฏิสมั พันธ์ใดกับแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูบา้ ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สอบถามข้อมูลที่สนใจ
แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่นาเสนอ
กด like ข้อมูลที่นาเสนอ
กด share ข้อมูลที่นาเสนอ
ช่วยตอบคาถามสมาชิกท่านอื่น
อื่นๆ ...............................................

น้อย
2

น้อยที่สุด
1
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ส่ วนที่ 4 ระดับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู
คาชี้แจง โปรดตอบแบบสอบถามต่อไปนี้โดยระบุเครื่ องหมาย ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับระดับการมีส่วน
ร่ วมของท่าน

ข้อ

ระดับการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู

1

ท่านบริ จาคสิ่ งของให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญู

2

ท่านบริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปซื้ อโรงศพ

3

5

บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปทะนุบารุ ง
ศาสนา
บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อสร้างโรงพยาบาลใน 3
จังหวัดชายแดนใต้
บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนาช่วยเหลืออุทกภัย

6

บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปช่วยเหลือวาตภัย

7

บริ จาคเงินให้กบั มูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนาไปสร้างโรงเรี ยน

8

ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมศูนย์ทานบารมี (โรงทาน) ที่ทางมูลนิธิ
จัดขึ้น
ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความรู ้
เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทาสารธารณภัย
ท่านเคยเผยแพร่ ข่าวสารกิจกรรมด้วยการบอกต่อไปยังบุคคล
ที่ท่านรู ้จกั หรื อหน่วยงาน องค์กรที่ท่านทางานอยู่

4

9
10

มากที่สุด
5

ขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม

ระดับการมีส่วนร่ วม
มาก
ปานกลาง
น้อย
4
3
2

น้อยที่สุด
1

ภาคผนวก ข
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แบบสอบถามผู้ดูแลเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู

1. คำสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมกับแฟนเพจของ
มูลนิธิร่วมกตัญญู
2. คำสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลของรู ปแบบกำรสื่ อสำรผ่ำนเครื อข่ำยสังคมออนไลน์เฟสบุค๊ ต่อ
กำรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมมูลนิธิร่วมกตัญญู
3. คำสัมภำษณ์ เกี่ ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับกำรสื่ อสำรผ่ำนเครื อข่ำยสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของ
มูลนิธิร่วมกตัญญู

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ นามสกุล

นางสาวสุ พรรณี ดีสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2558 ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
พ.ศ. 2550 ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
(สาขาวิชาการโฆษณา)
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

