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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ อิ น สตาแกรมซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) รู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ มีชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม คื อผูท้ ี่แบ่งปั นภาพอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพลงในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ พร้ อ มกับ ข้อ ความที่ สื่ อ ถึ ง อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ เช่ น Healthy,
Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet และมีผตู้ ิดตามจานวน 40,000 คนขึ้นไปที่มีรูปแบบการ
สื่ อสารที่แตกต่างกัน จานวน 5 คน
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารการโพสต์ส่วนใหญ่เป็ นภาพนิ่ ง ไม่ ว่าจะเป็ นภาพ
อาหาร หรื อภาพกิ จ กรรมอื่ น ๆ ในชี วิ ต ประจ าวัน จะมี เ พี ย งบางท่ า นเท่ า นั้ นที่ สื่ อ สารด้ว ย
ภาพเคลื่อนไหวโดยสัดส่ วนการนาเสนอความเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพจะอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป
และสื่ อ สารผ่ า นภาพถ่ า ยที่ ใ ช้เ ทคนิ ค การจัด องค์ ป ระกอบภาพด้ว ยสมดุ ล กลางภาพเป็ นหลัก
รองลงมาคือการเน้นจุดเด่นของภาพและทัศนมิติตามลาดับ ซึ่ งอุปกรณ์หลักมีความหลากหลายคละ
กันไป พร้ อมกับการใช้คาบรรยายใต้ภาพที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ควบคู่กบั การ
ถ่ายทอดเรื่ องราวในชีวติ ประจาวันที่เน้นเรื่ องอาหารและการดาเนินชีวิตอื่นๆ เช่น การออกกาลังกาย
การท่องเที่ ยว หรื อบทบาทอาชี พของแต่ละบุ คคล โดยการมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตาม จะมีการกด
ถูกใจจานวนมากในภาพที่มีความโดดเด่น เช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็น ซึ่ งในแต่ละบุคคลจะ
มีเรื่ องราวที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปเฉพาะบุคคลเช่นกัน โดยช่วงเวลาที่นิยมโพสต์ภาพมากที่สุด
คือ เวลา 6.01น. – 9.00 น. และ 9.01 น.– 12.00 น. ซึ่ งภาพส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพในมื้อเช้า

(4)
ในขณะที่รองลงมาคือ เวลา 15.01 น. - 18.00 น. และโดยเฉลี่ ยทุกคนมี การโพสต์ใกล้เคียงกันที่
จานวน 2 โพสต์ต่อวัน
รู ป แบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพที่ มี ชื่ อเสี ย งบนสื่ อสั งคมออนไลน์
อินสตาแกรม มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามการดาเนิ นชี วิตและความสนใจในแต่ละ
ด้าน อาทิ การปรุ งอาหารเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกาย หรื อการท่องเที่ยว เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูส้ ่ งสาร
ยังคงสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวความเป็ นผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพให้แก่ผรู ้ ับสารได้เช่นเดี ยวกัน
แต่ประสบความสาเร็ จแตกต่างกันออกไปจากภาพถ่ายที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างกัน ซึ่ งการเพิ่มสี สัน
ให้กบั ภาพถ่ายถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบั การสื่ อสาร รวมถึงการคลุมโทนสี
ของภาพเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวให้ไปในทิศทางเดี ยวกันทาให้ภาพรวมของบัญชี อินสตาแกรมนั้นมี
ความชัดเจน โดดเด่น และเกิดความน่าสนใจในมุมมองของผูต้ ิดตาม อีกทั้งการสื่ อสารผ่านตัวอักษร
ด้วยคาบรรยายใต้ภาพ เป็ นช่องทางสาคัญที่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจด้วยการบอกเล่าเรื่ องราว เพื่อ
เพิ่มการรับรู ้ให้กบั การสื่ อสารนั้นด้วยข้อมูลที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น เช่น ชื่ อเมนู วัตถุดิบ ขั้นตอนการทา
สารอาหารที่มีประโยชน์ เป็ นต้น และเมื่อผูต้ ิดตามได้รับข้อมูลครบถ้วนจะเป็ นการสร้างทัศนคติ
ด้านบวกซึ่ งกันและกัน และส่ งผลให้การสื่ อสารนั้นประสบความสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น เมื่อทั้งผูส้ ่ งสาร
และผูต้ ิดตาม เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันเหมือนเป็ นการรักษากระบวนการสื่ อสารให้คงไว้และดาเนิ นไป
อย่างต่อเนื่อง
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This research has a purpose to study the communication strategies of Healthy food
Influencers on Social Media: Instagram. The study is a Quantitative Research while the
researchers have done the Content Analysis on the Communication Patterns of Healthy
Influencers on Social Media and only focus on Instagram. That is to say, an accounts that post a
photos of Homemade Healthy foods including those who share photos and quotes about Healthy
foods that have more than 40,000 followers and have the different communication patterns total 5
people.
The result indicates that most of the communication patterns use a still photos including
foods and other daily activities. Meanwhile, the minority are using videos or animations to
communicate. The Healthy foods content ratio is more than 70 percent of all contents through
center composition technique. The second most frequently used pattern is focusing on the main
subject while the subject can be varied depends on the content. Composing with unique quotes to
tell a story of their daily life such as exercising, traveling or individual’s career. In a relation
aspect, the followers can interact with the influencers by Like and Comment on each photo.
Somehow, each influencer has their own specific active time, the most active period is between
6.01 – 9.00 a.m. and 9.01 – 12.00 a.m. Most of the contents are the photos of Healthy foods. The
second most active period is between 15.00 – 18.00 p.m. In addition, each influencer will
averagely post 2 photos per day.

(6)
The communication patterns of Healthy food Influencers on Social Media: Instagram
appear in various ways depend on life style and interests such as cooking, exercising or traveling.
The Influencers succeed in communicating the Healthy Food contents to the followers in a
different ways with unique photos. In addition, color grading the photos in the same tone makes
the account becomes outstanding and helps attracting the followers. Furthermore, the caption of
each photo also takes part in attracting people and increasing a perception of the followers about
the contents such as the name of the menu, cooking process, nutrition or calories. A positive
attitude will be created for both followers and influencers by completely understand the meaning
of the contents. Thus, creating and maintaining a positive attitude are the key success to
accomplish the communication process and dynamic of the group.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ โภคอาหารส าหรั บ มนุ ษ ย์มี ความแตกต่า งกันออกไปตามลัก ษณะการเลี้ ย งดู ของ
ครอบครัว สภาพความเป็ นอยู่ รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่ถูกถ่ายทอดกันมารุ่ นสู่ รุ่น จนเกิด
เป็ นค่านิ ยมการบริ โภคที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับสังคมไทย ที่มีการบริ โภคอาหารที่เป็ นเหมือน
สัญลักษณ์ ของคนไทยในอดี ตไม่ว่าจะเป็ นการรับประทานข้าวเป็ นอาหารหลัก คู่กบั กับข้าวที่ปรุ ง
จากพืชผักและทรัพยากรท้องถิ่นต่าง ๆ ประกอบกับในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตและ
ถนอมอาหาร จึงทาให้อาหารที่รับประทานนั้นเป็ นอาหารที่สดใหม่ ไร้สารเคมีเจือปนผ่านกรรมวิธี
ในการปรุ งน้อยและใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด
แต่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมอาหาร ทาให้มีการใช้
เครื่ องมือ สารเคมีต่าง ๆ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการสร้างอาหารที่มนุ ษย์ตอ้ งการ การขนส่ งอาหาร การปรุ ง
อาหาร ไปจนถึงการถนอมอาหารที่ถูกผลิตออกมามากจนเกินความต้องการ ทาให้ชีวิตความเป็ นอยู่
อาหารการกิ นของมนุ ษย์ในปั จจุบนั สะดวกสบายมากขึ้ น มี ความหลากหลาย สามารถเลื อกสรร
อาหารได้ตามความต้องการของตน จนกลายเป็ นพฤติกรรมที่เคยชิ น เช่น การบริ โภคอาหารฟาสต์
ฟู้ ด (Fast Food) ที่มกั นิ ยมบริ โภคในช่ วงเวลาที่เร่ งรี บ ซึ่ งหากเกิดการบริ โภคซ้ าจนกลายเป็ นนิ สัย
อาจจะท าให้เ กิ ดภัย ร้ า ยแฝงมาในระยะยาวได้ อาทิ โรคตับ โรคไต โรคเกี่ ย วกับ ความจา หรื อ
แม้กระทัง่ ไอคิว
จากรายงานของมหาวิทยาลัย Adelaide สารวจพบว่า “ในเด็กอายุ 8 ปี ที่รับประทานอาหาร
ขยะเป็ นประจ านั้นจะมี ร ะดับ สติ ปั ญ ญาต่ า กว่า เพื่ อ นที่ รับ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ อ ยู่ถึ ง
2 คะแนน อี ก ทั้ง ยัง พบว่า เมื่ อ เวลาผ่า นไป 5 ปี เด็ ก กลุ่ ม นี้ จะมี ร ะดับ สติ ปั ญ ญาต่ า กว่า เพื่ อ นที่
รับประทานอาหารมีประโยชน์อยู่ประมาณ 5 คะแนน” (ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2555) รวมถึง
ภัยร้ายมากมายที่แฝงมาพร้อมกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ สารเคมีเจือปน สารปรุ ง
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แต่งรสชาติ กลิ่น สี สังเคราะห์ต่าง ๆ ที่อาจไม่ได้มีอนั ตรายในระยะสั้น แต่กลับส่ งผลในระยะยาวกับ
สุ ขภาพของมนุษย์โดยตรง
ต่อมาในปี 2554 คนไทยเริ่ มรู ้จกั กับคาว่า “อายุรวัฒน์” (Anti-Aging Medicine) หรื อศาสตร์
การชะลอวัยทางการแพทย์ ที่เน้นเรื่ องการดูแลร่ างกายให้ห่างไกลจากโรค หรื อเสื่ อมลงก่อนวัยอัน
ควร โดยบุคคลที่ทาให้คนไทยรู ้ จกั กับศาสตร์ น้ ี คือ นายแพทย์กฤษฎา ศิรามพุช แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านเวชศาสตร์ อายุรวัฒน์ซ่ ึ งได้อธิ บายหลักการอย่างง่ายของ Anti-Aging แบ่งออกเป็ น 3 ข้อ ได้แก่
1) Healthy Weight คือการรักษาน้ าหนักไม่ให้อว้ นเกิ นไป ไม่ควรรับประทานแป้ งและ
น้ าตาลมาก เลือกกิ นแป้ งที่มีกากใยอาหาร เช่น ข้าวซ้อมมือ เพื่อให้น้ าตาลไม่ดูดซึ มเข้าสู่ เส้นเลื อด
เร็ วเกินไป อันเป็ นสาเหตุของความแก่
2) Healthy Diet and Lifestyle คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพจากธรรมชาติ
พวกผักต่าง ๆ พร้อมกับการออกกาลังกาย
3) Healthy Mind คือการลองหัดทาอะไรใหม่ที่ไม่เคยทา เปรี ยบเหมื อนการออกกาลัง
สมอง และการออกกาลังใจด้วยวิธีที่ดีที่สุดคือการทาสมาธิ (3H อักษรย่อชะลอวัย, 2552)
จะเห็ นได้ว่าหลักการสาคัญของศาสตร์ น้ ี คือเน้นที่การรับประทานอาหารที่ ดีร่วมกับการ
ออกก าลังกาย จึ งได้เกิ ดศาสตร์ เรื่ อง "เอนไท เอจจิ้ง ไอเดท" (Anti-Aging Diet) โดยเป็ นเรื่ อง
เกี่ ยวกับอาหารเพื่อการชะลอวัยที่ ปั จจุ บนั ก าลัง ได้รับ ความสนใจ และมี การวิจยั อย่างจริ ง จัง ใน
ประเทศแถบตะวันตก เพื่อศึกษาถึ งผลกระทบของอาหารที่มีผลต่อสุ ขภาพอนามัยของมนุ ษย์ และ
ยืดอายุขยั ของมนุษย์ให้ยาวนานยิง่ ขึ้น (กฤษฎา ศิรามพุช, 2554)
โดยหนังสื อ The Anti-Aging Diet กินต้านแก่ จากสานักพิมพ์ more of life ในเครื อบริ ษทั
รักลูก (2552) ได้สรุ ปวิถีแห่ งการรับประทานอาหารเพื่อความเยาว์วยั ที่สามารถปฏิ บตั ิได้อย่างง่าย
ตามบัญญัติ 15 ประการ ดังนี้
1) กินสิ่ งที่ร่างกายต้องการ เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู งแต่แคลอรี ต่า
2) กินผักและผลไม้หลากหลายชนิ ด อย่างน้อย 5 - 10 มื้อต่อวัน (แบ่งเป็ นมื้อย่อย ๆ) และ
พยายามกินให้ได้หลากสี
3) กิ นอาหารสดหรื อปรุ งสุ กแต่น้อย พยายามกิ นเป็ นมื้ อหลักในรู ปของสลัดผักสดและ
ผลไม้ หรื อผักสดจิม้ น้ าพริ ก
4) กินเนื้อสัตว์ให้นอ้ ยลงและกินโปรตีนจากพืช เช่น ถัว่
5) รักษาหลอดเลือดให้อ่อนเยาว์ โดยหลีกเลี่ยงความเครี ยดที่มีผลต่อความดันโลหิ ต
6) กินไขมันดี มีมากในน้ ามันปลา ถัว่ เปลือกแข็งและเมล็ดพืช
7) กินเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวกล้องหรื อข้าวสาลีไม่ขดั สี
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8) ดูแลระบบลาไส้ หากระบบย่อยดูดซึ มไม่ดี ร่ างกายจะไม่ได้รับประโยชน์จากอาหารที่
กินเต็มที่
9) ล้างพิษ ด้วยวิธีการอดอาหารและการขับเหงื่อ ควรดื่มน้ าวันละ 8 แก้ว
10) สร้ างภูมิคุม้ กันความแก่ ด้วยอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายสม่าเสมอ และคลาย
เครี ยดด้วยวิธีการต่าง ๆ
11) กินอาหารเพิ่มพลังสมอง ทาให้สมองอ่อนเยาว์อยูเ่ สมอด้วยอาหารที่มีประโยชน์
12) กินอาหารปลอดสารพิษ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณค่ามากที่สุด
13) เสริ มวิตามิน เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินอย่างพอเพียง
14) ออกกาลังกาย ตั้งเป้ าหมายว่าจะออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย½ -1 ชัว่ โมงต่อวัน
15) ควรมีอารมณ์ขนั ทาสมาธิ หรื อมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง (Anti-Aging Diet
กินต้านแก่...วิถีแห่งการกินเพื่อสุ ขภาพยืนยาว, 2552)
จากปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพที่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมถึ ง ศาสตร์ ท างการแพทย์ด้า นการดู แ ลสุ ข ภาพที่
พัฒนาขึ้ นเช่ นกัน จึงทาให้การรณรงค์เพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุ ขภาพด้วยการเลื อกบริ โภค
อาหารเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สานักส่ งเสริ มและสนับสนุ นอาหารปลอดภัย โดย
กระทรวงสาธารณสุ ขโครงการรณรงค์ลดพุง ลดโรค จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพ (สสส.) และการรณรงค์ในภาคเอกชน เช่ น โครงการกิ นดี มีสุข วิถีอินทรี ย ์ โดยร้ าน
จาหน่ า ยอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ เลมอนฟาร์ ม ผ่า นสื่ อทัว่ ไป เช่ น หนัง สื อพิ ม พ์ วิท ยุโทรทัศ น์ และ
รายการวิช าการต่ า ง ๆ แต่ จะสั ง เกตได้ว่า ยัง ไม่ เห็ นการให้ ค วามสนใจที่ จะหันมาเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ อย่างจริ งจังจากคนส่ วนมากในสังคม ยังเป็ นเพียงคนเฉพาะ
กลุ่มที่มีจานวนน้อย และค่อย ๆ เกิ ดการบอกต่อแบบปากต่อปากแก่บุคคลรอบข้างซึ่ งเป็ นไปอย่าง
ช้า ๆ ซึ่ งอาจเกิดการโน้มน้าวใจให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ปั ญหาด้านสุ ขภาพจาก
การบริ โภคอาหารจึงยังคงเกิดขึ้นอยูเ่ รื่ อยมาทั้งในสังคมไทยและในระดับโลก
แต่ในปี พ.ศ. 2557 กลับพบว่าพฤติกรรมการบริ โภคอาหารได้เปลี่ ยนแปลงไป โดยข้อมูล
จาก ส่ วนวิจยั ธุ รกิจ 1 ผ่านวิจยั ธุ รกิจ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สรุ ปเนื้ อหา
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริ โภคได้วา่ “ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการเลือกรับประทานอาหาร
ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพ ส่ ว นหนึ่ งเป็ นเพราะโรคภัย ไข้เ จ็ บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาก โดยมี ส าเหตุ ส าคัญ จากการ
รับประทานอาหาร จึงส่ งผลให้กลยุทธ์ของผูผ้ ลิตอาหารรวมถึงเครื่ องดื่ม ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค เช่ น การลดน้ าตาล ไขมัน และเกลื อ เป็ นต้น” (Bruce, Steve and
Yearley, Steven., 2557)
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จนกระทัง่ ในปั จจุ บนั แนวโน้มการบริ โภค “อาหารเพื่อสุ ขภาพ” ของผูบ้ ริ โภคระดับโลก
เพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก โดย Economic Intelligence Center (EIC) (2015) ได้สรุ ปแนวโน้มการบริ โภค
อาหารในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมาว่า “ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปมีความใส่ ใจในสุ ขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น
ส่ งผลให้อาหารเพื่อสุ ขภาพไม่ว่าจะเป็ นกลุ่ มอาหารออร์ แกนิ ค (Organic Food) อาหารปราศจาก
กลูเตน (Gluten) และแลคโตส (Lactose) รวมถึงอาหารที่มีสัดส่ วนของน้ าตาลและไขมันต่า มีมูลค่า
ของตลาดสิ นค้าอาหารและเครื่ องดื่ มออร์ แกนิ คทัว่ โลกอยู่ที่ประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ในปี 2013” สาหรับในสังคมไทยกระแสการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่กาลังได้รับความนิ ยมอย่าง
มากในขณะนี้ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ด้วยกันคื อ 1.อาหารเพื่ อสุ ขภาพ (Healthy Food)
2. อาหารคลีน (Clean Food) คาว่า อาหารเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Food) ได้มีการนิยามความหมายไว้
หลากหลาย โดยหากค้นหาจาก เคมบริ ดจ์ ดิกชันนารี ออนไลน์ (Cambridge Dictionaries, 2016) จะ
พบความหมายว่าอาหารเพื่ อสุ ขภาพ คื อ “อาหารที่ ดีต่อร่ างกายของเราเพราะไม่มี การปนเปื้ อน
สารเคมีที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ และอาหารที่ปราศจากน้ าตาลหรื อไขมัน (หรื อมีปริ มาณที่น้อย)”
ในขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) (2491) ได้อธิ บายว่า “การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ
ร่ วมกับการไม่ออกกาลังกาย จะเป็ นสาเหตุของการเกิดโรค” และ National Health Service (NHS)
ประเทศอังกฤษ ได้ให้ความหมายของคาว่าอาหารเพื่อสุ ขภาพไว้ว่า “สองปั จจัยสาคัญ ได้แก่ การ
รั บ ประทานอาหารที่ ใ ห้พ ลัง งานสมดุ ล กับ พลัง งานที่ ใ ช้ และการรั บ ประทานอาหารที่ มี ค วาม
หลากหลาย และต้องครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่ วนที่เหมาะสม” ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปความหมายของ
อาหารสุ ขภาพได้ว่า คื ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย สมดุ ลกับพลังงานที่ ใช้ในแต่ละวัน และ
นอกจากจะมีหน้าที่เป็ นอาหารหลักประจาวันแล้ว ยังต้องมีคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่ ที่สามารถลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคภัยต่าง ๆ ได้ โดยมีหลักว่าต้องสะอาดปราศจาก
สิ่ งเจื อปน และควรมี ป ริ มาณน้ าตาล โซเดี ยมและไขมันที่ต่ า ซึ่ งการที่อาหารเพื่อสุ ขภาพจะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่น ๆ ด้วย เช่นโรคประจาตัว การออกกาลังกายและการ
พักผ่อนที่เพียงพอ เป็ นต้น
อาหารคลีน (Clean Food) หากพูดถึงคาว่าอาหารคลีนในอดีตจะยังเป็ นที่รู้จกั อยูใ่ นคนกลุ่ม
น้อ ยเท่ า นั้น แต่ ใ นปั จจุ บ ัน นี้ กลับ กลายเป็ นกระแส และค าพู ด ฮิ ตติ ด ปากกัน ว่า “กิ น คลี น ” ซึ่ ง
นิตยสาร Women plus (2558) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ไม่
ผ่า นการปรุ ง แต่ ง ด้วยสารเคมี หรื อผ่า นการแปรรู ป น้อยที่ สุ ด จะเป็ นอาหารที่ ส ดสะอาดไม่ ผ่า น
กระบวนการหมักดองหรื อปรุ งรสใด ๆ มากจนเกินไป เช่ น เค็มจัดหรื อหวานจัด เป็ นต้น และการ
ปรุ งอาหารคลีนไม่ใช่การเน้นทานผักเยอะเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการทานอาหารทุกหมู่ในสัดส่ วนที่
เหมาะสมซึ่ งต้องมีท้ งั คาร์ โบไฮเดรตและโปรตีนในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย
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เนื้ อสัตว์ที่ใช้ควรเลื อกแบบที่ ไม่ ใช่ ส าเร็ จรู ป หรื อผ่า นการปรุ งรสมาแล้ว ทั้ง นี้ ยังต้องอยู่ภายใน
ปริ มาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่ างกาย และควบคู่ไปกับการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
พร้ อมกับพักผ่อนให้เพียงพอจึ งจะทาให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยัง่ ยืน”(อาหารคลี น (Clean Food) คือ
อะไร มาเริ่ มต้นทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ, 2558)
เมื่ อ วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2557 ที่ ผ่า นมา เว็บ ไซต์ www.plash.in (Plash Digital
LabsPrivate Limited) ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในวงการอาหารไว้ ทั้ง
ในแง่ของการทาการตลาดและความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยคาดการณ์วา่ การตลาดแบบใหม่ของ
วงการอาหารจะเน้นไปที่การใช้สังคมออนไลน์ ซึ่ งจะเป็ นการเผยแพร่ โดยผูบ้ ริ โภคเอง และยิ่งถ้า
อาหารนั้นถูกจัดวางอย่างสวยงามจะกลายเป็ นการโฆษณาไปในตัวทันที (ใครชอบถ่ ายรู ปอาหาร
ก่อนทานบ้าง.. ยกมือขึ้น !!, 2555)อีกทั้งอาหารเพื่อสุ ขภาพจะกลายเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจมาก
ขึ้น เมื่อผูบ้ ริ โภคหันมาเห็นความสาคัญและพร้ อมที่จะเสี ยเงิ นเพิ่มขึ้นเพื่ออาหารที่มีคุณภาพ ซึ่ งจะ
ส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิ จ อาหารต่ า ง ๆ ที่ ต้อ งปรั บ ตัว เพื่ อ รั บ กับ การเปลี่ ย นแปลงนี้ อย่า งเร่ ง ด่ ว น อี ก ทั้ง
ร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพและร้ านอาหารมังสวิรัติจะมี จานวนเพิ่มมากขึ้นอี กด้วย และในปี นี้ วงการ
อาหารจะหันมาให้ความสาคัญกับคนรุ่ นใหม่ในเจเนอเรชัน่ ซี (Generation Z) มากขึ้นโดยเชื่ อว่า
เป็ นกลุ่มคนที่มีศกั ยภาพในการตัดสิ นใจ และเพื่อตอบรับกับการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มนี้ ได้มากอีกด้วย (ไขรหัสลับ “5C” กับ 5 พฤติกรรมของคนรุ่ นใหม่
C-Generation, 2558)
จากแนวโน้มการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่เพิ่มสู งขึ้น รวมถึ งการคาดการณ์ ถึงทิศทาง
การตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ งสอดคล้องกับปั จจุบนั ที่สื่อสังคมออนไลน์
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวติ ประจาวันของมนุ ษย์ทุกเพศทุกวัย หลากหลายวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน และพัฒนามากขึ้นเพื่อตอบรับกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตที่หลากหลายมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดย
ในวงการอาหารเองก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั เจน ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมการถ่ายภาพ
อาหารก่ อ นรั บ ประทาน และแบ่ ง ปั น ในสั ง คมออนไลน์ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ นอย่ า งมากและรวดเร็ ว
จนเว็บไซต์แนะนาร้านอาหารอย่าง BKKMENU.com ได้คิดจัดทาแคมเปญ “กิ นก่อน ถ่ายทีหลัง”
เพื่อรณรงค์ให้ล ด เลิ ก พฤติ ก รรมถ่ ายรู ปอาหาร แล้วโพสต์ลงในโซเชี ยลมี เดี ย ก่ อนรั บประทาน
ซึ่ งเป็ นพฤติ ก รรมที่ ท าให้ ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นโลกความเป็ นจริ ง และการใช้เ วลาร่ ว มกัน ในการ
รับประทานอาหารลดน้อยลง (“กินก่อนถ่ายทีหลัง” คลิปรณรงค์ลด ละ เลิก ทาให้คนรอบข้างต้อง
โดดเดี่ยวบนโต๊ะอาหาร, 2557)
ซึ่ ง ต่ อมาการนิ ย มถ่ า ยภาพอาหารเพื่ อ แบ่ ง ปั นในสั ง คมออนไลน์ ข องตนเอง ได้พ ฒ
ั นา
กลายเป็ นการสร้างสังคมออนไลน์สาหรับแบ่งปั นภาพอาหารของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่ งไม่มีภาพอื่น
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ใดนอกจากอาหาร และมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในแอพพลิเคชัน่ “อินสตาแกรม”
(Instagram) ที่ จุดเด่ นของแอพพลิ เคชั่นนี้ คือการแบ่ งปั นภาพเป็ นหลัก จึ ง ถื อเป็ นการผสมผสาน
การใช้สั ง คมออนไลน์ ก ับ พฤติ ก รรมการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ย นแปลงไป และมี บ ทบาท
ต่อธุ รกิจวงการอาหารอย่างชัดเจน
พฤติกรรมและช่ องทางดังกล่าวจึงได้ถูกต่อยอดโดยผูท้ ี่บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพหรื อ ผูท้ ี่
ทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ จนกลายเป็ นเครื อข่ายสังคมที่ สร้ างขึ้ นสาหรั บกลุ่ มผูบ้ ริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็ นการแบ่งปั นโดยผูบ้ ริ โภคเองหรื อการแบ่งปั นเพื่อธุ รกิ จ
เช่ น ร้ านอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ มีบริ การส่ งถึ งที่ สังเกตได้ว่ามี จานวนผูต้ ิ ดตามในแต่ละบัญชี ที่เพิ่ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการมีจานวนผูใ้ ช้บญั ชี ใหม่เพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่นกัน หรื อแม้กระทัง่ บุคคล
ที่ มีชื่อเสี ยงในวงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวงการบันเทิ ง, การศึกษา ได้หันมาบริ โภคอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพและแบ่งปั นในสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมด้วยเช่นกัน
ในปั จ จุ บ ัน ได้ มี บ ัญ ชี ที่ ถู ก เปิ ดใหม่ เ พื่ อ เป็ นพื้ น ที่ ใ นการสื่ อสารเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรม
การบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ อาจอันเนื่องมาจากการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพยุคแรกที่เริ่ มต้นเปิ ดบัญชี ในช่ วงปี พ.ศ. 2557 ที่ได้ถ่ายทอดเรื่ องราวด้านบวกของการ
ดู แ ลสุ ข ภาพด้ว ยการเลื อ กบริ โ ภคอาหารที่ ดี ต่ อสุ ข ภาพ รวมถึ ง รู ป แบบการสื่ อ สารที่ ส่ ง ผลให้
ผูต้ ิดตามเกิดความสนใจ และถูกการันตีดว้ ยยอดผูต้ ิดตามที่มีจานวนเพิ่มขึ้นมากเรื่ อย ๆ จนกลายเป็ น
การสร้างบุคคลธรรมที่ไม่มีชื่อเสี ยงให้กลายเป็ นบุคคลที่มีชื่อเสี ยงทั้งในโลกออนไลน์และในโลก
ของความเป็ นจริ ง ทาให้บุคคลทัว่ ไปต้องการจะเป็ นผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น
เมื่ อดู จากประวัติความเป็ นมาของการเกิ ดผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ มีชื่อเสี ยงบนสื่ อ
สังคมออนไลน์อินสตาแกรม และการมีจานวนผูใ้ ห้ความสนใจและติดตามเป็ นจานวนมาก ดังนั้น
การศึกษา “รู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงทางอินสตาแกรม” จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการสื่ อสารและกลวิธีของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพทางอินสตา
แกรมว่าเนื้ อหาที่ ปรากฏมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงได้รับความนิ ยมมีคนติดตามเป็ นจานวนมาก
และมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคในเรื่ องใดบ้าง
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ รูป แบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพที่ มีชื่ อเสี ยงทาง
อินสตาแกรม
1.2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงทาง
อินสตาแกรม

1.3 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.3.1 ทราบถึงรู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพบนสังคมออนไลน์ ซ่ ึ ง
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับช่องทางการสื่ อสารใหม่ในยุดดิจิทลั
1.3.2 สามารถใช้เป็ นข้อมู ล ในการวางแผนการสื่ อสารการตลาดของธุ รกิ จอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพ
1.3.3 เป็ นประโยชน์ ต่อการรณรงค์ก ารสื่ อสารด้า นการบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ทั้ง
หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ผูศ้ ึกษากาหนดพื้นที่ของการศึกษาบนโลกออนไลน์ คือ สื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรม
โดยทาการศึกษารู ปแบบการสื่ อสารจากเจ้าของบัญชี สื่อสังคมอินสตาแกรมที่เป็ นผูบ้ ริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ และมีผตู้ ิดตามจานวน 40,000 คนขึ้นไปที่มีรูปแบบการสื่ อสารที่แตกต่างกันรวมทั้ง
หมด 5คน
1.4.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ผูศ้ ึกษาสนใจในรู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยแบ่งเป็ นลักษณะ
ดังนี้
1.4.2.1 ประเภทของโพสต์ เช่น ภาพนิ่ง หรื อ ภาพเคลื่อนไหว
1.4.2.2 สัดส่ วนของความเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ วัดจากสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
แบ่งเป็ นร้อยละ 0 ถึง 100
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1.4.2.3 การจัดองค์ประกอบภาพ ได้แก่จุดสนใจสมดุลภาพสมดุลสี และการเน้นสี
บรรยากาศและอารมณ์ทศั นมิติ และเอกภาพ
1.4.2.4 อุปกรณ์หลัก ได้แก่ แก้วเซรามิคพลาสติกไม้ และอื่นๆ
1.4.2.5 การสื่ อสาร ได้แก่ คาบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption)ประเภทของภาพการมี
ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูต้ ิ ดตาม เช่ น จานวนการกดถู กใจ (Like)การแสดงความคิดเห็ น (Comment) และ
ภาษาที่ใช้ช่วงเวลา และความถี่ของการสื่ อสาร
1.4.3 ขอบเขตด้ านเวลา
การศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงทางอินสตาแกรม
โดยท าการเก็ บ ข้อมู ล การสื่ อสารผ่า นทางอิ น สตาแกรมของกลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง 5 คน ตั้ง แต่ เ ดื อ น
ธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง“รู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคม
อินสตาแกรม”ในบทนี้ เป็ นการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อนามาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาประกอบด้วย
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบในการถ่ายภาพและหลักการใช้สี
2.3 แนวคิ ดเกี่ ยวกับเครื อข่ายสังคม (Social Network) สื่ อสังคม (Social Media) และ
อินสตาแกรม (Instagram)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสาร
การสื่ อสารของมนุ ษย์ต้ งั แต่ในอดีตนั้นประกอบไปด้วย ผูส้ ่ งสาร ข้อมูล และผูร้ ับสาร โดย
ไม่วา่ จะสื่ อสารด้วยวิธีใดก็ตามสิ่ งที่ผสู ้ ่ งสารต้องการคือผูร้ ับสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และในเวลาที่
เหมาะสม ซึ่ งไม่อาจระบุได้วา่ การสื่ อสารเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่จุดใด ซึ่ งตามที่นกั ทฤษฎีได้นิยามคาว่า
รู ปแบบการสื่ อสารไว้น้ นั ต่างมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปโดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีรูปแบบ
การสื่ อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ไว้ ประกอบด้วย
ทฤษฎี SMCR ของเบอร์ โล (Berlo)
Berlo (1960) ได้พ ฒ
ั นาแบบจ าลอง SMCR ประกอบด้ว ยผูส้ ่ ง (Source) เป็ นผูท้ ี่ มี
ความสามารถใช้การเข้ารหัสสาร (Encode) มีทศั นคติที่ดีต่อผูร้ ับ มีความรู ้ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่
จะส่ งเป็ นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู ้ ของ
ผูร้ ั บ ตลอดจนพื้นฐานทางสัง คมและวัฒนธรรมที่ ส อดคล้องกับ ผูร้ ั บด้วยข้อมูล (Message) เป็ น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ งข่าวสารช่องทาง (Channel) เป็ นการส่ งสารให้
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ผูร้ ับโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรื อเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่ง คือ การได้ยนิ การดู การสัมผัส การลิ้ม
รส หรื อการได้กลิ่ นผูร้ ับ (Receiver) เป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในการสื่ อสาร โดยมีความสามารถถอดรหัส
(Decode) เป็ นผูม้ ีทศั นคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานสังคมวัฒนธรรมเดียวกัน หรื อคล้ายคลึงกับผูส้ ่ ง
จึงจะทาให้การสื่ อสารนั้นประสบผลสาเร็ จสู งสุ ด

ภาพที่ 2.1 แบบจาลอง SMCR ของเบอร์โล
แหล่งทีม่ า: Hurvitz, 2011.
ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพได้มีรูปแบบการเข้ารหัสสารหรื อการสื่ อสารภาพรู ปภาพและ
ข้อความที่แตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่ งแหล่งของข้อมูลนั้นล้วนแต่
เป็ นภาพพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารในแต่ ล ะวัน และการดาเนิ นชี วิ ตที่ เ กี่ ย วข้องกับ การดู แ ล
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สุ ขภาพ ผ่านช่ องทางเดี ยวกันคือสื่ อสังคมอินสตาแกรมที่ผตู้ ิดตามสามารถถอดรหัส หากเป็ นผูท้ ี่
สนใจในเนื้อหาการบริ โภคการเพื่อสุ ขภาพอยูแ่ ล้วจะสามารถตีความและเข้าใจสารเหล่านั้นได้ทนั ที
แต่ถา้ หากเป็ นผูท้ ี่ เริ่ มสนใจ และต้องการหาข้อมูล อาจจะมีการโต้ตอบกันในแง่ ของการสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติม เพื่อสามารถเข้าใจในเนื้อหา และมีประสบการณ์ร่วมใกล้เคียงกันมากขึ้น
แบบจาลอง SMCR มีปัจจัยสาคัญต่อการสื่ อสารระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารที่จะประสบ
ความสาเร็ จหรื อไม่เพียงใด มีดงั นี้
ทักษะในการสื่ อสาร (Communication Skills) คือ ทักษะของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารควรมี
ความชานาญอยู่ในระบบใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจระหว่างกันที่ถูกต้อง เช่ น ผูส้ ่ งต้องมี
ความสามารถเข้า รหัส สาร ผ่า นการใช้แอพพลิ เคชั่นอิ นสตาแกรมเป็ นสื่ อกลาง ผ่า นตัวสารใน
แอพพลิเคชัน่ ดังกล่าว อาทิ รู ปภาพ ข้อความ และสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น
ทัศนคติ (Attitudes) เป็ นทัศนคติของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารซึ่ งมีผลต่อการสื่ อสารถ้าทั้งสอง
ฝ่ ายทัศนคติที่ดีต่อกันจะทาให้การสื่ อสารได้ผลดี ทั้งนี้ เพราะทัศนคติมีความเกี่ยวโยงถึงการยอมรับ
ซึ่ งกันและกัน เช่ น ถ้าผูฟ้ ั งมีความนิ ยมชมชอบในตัวผูพ้ ูด ก็มกั จะมีความคิดเห็ นคล้อยตามได้ง่าย
และส่ งผลต่อการแสดงออกภายนอกด้วย เช่น น้ าเสี ยง และสี หน้า เป็ นต้น
ในการสื่ อ สารผ่า นแอพพลิ เ คชั่น อิ น สตาแกรมสามารถการแสดงออกถึ ง รู ป แบบและ
ความชอบที่แตกต่างกันจากรู ปภาพเป็ นหลัก โดยอาจแบ่งรู ปแบบตามลักษณะของสิ่ งของภายใน
ภาพ โทนสี การจัดวางองค์ประกอบ เป็ นต้น ซึ่ งทั้งหมดล้วนส่ งผลต่อทัศนคติของผูต้ ิดตาม และการ
กดถูกใจในภาพนั้น ๆ ด้วย
ระดับความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีระดับความรู ้เท่าเทียมกันจะทา
ให้การสื่ อสารนั้นลุ ล่วงไปด้วยดี แต่หากระดับความรู ้ แตกต่างกันผูส้ ่ งสารจะต้องปรั บตัวสารให้
เหมาะสมกับระดับความรู ้ของผูร้ ับสาร เช่ น ภาษา สานวนที่ใช้ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อความ
เข้าใจ
ในการสื่ อสารโดยผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพต่อผูต้ ิดตาม จะพบระดับความรู ้ ในแง่ ของ
ทักษะขั้นตอนในการปรุ งอาหาร ศัพท์เฉพาะทาง วัตถุดิบเฉพาะที่มกั นิ ยมในหมู่ผบู ้ ริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่ผสู ้ ่ งสารอาจต้องมีการอธิ บายเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ระบบสังคม และวัฒนธรรม (Socio-culture systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละ
ชาติ เ ป็ นสิ่ ง ที่ มี ส่ ว นในการก าหนดพฤติ ก รรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่ ง เกี่ ย วข้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และวัฒนธรรมที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมา เช่น การให้ความเคารพต่อผู ้
อาวุโส วัฒนธรรมการกินอยู่
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จะสังเกตได้ถึงความแตกต่างของรู ปแบบการรับประทานอาหารในแต่ละวันที่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพบางรายอาจเน้นการรับประทานขนมปั งมากกว่าข้าวซึ่ งเป็ นอาหารหลัก
ของคนไทย รวมถึงการใช้วตั ถุดิบจากต่างประเทศที่ไม่คุน้ เคยในการปรุ งอาหารของคนไทยเช่นกัน
Schramm (1973) ได้อธิ บายถึ งกระบวนการสื่ อสารในการแลกเปลี่ ยนข่าวสารระหว่าง
บุ ค คล 2 คน ซึ่ งจะเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารแปลความหมายและถ่ า ยทอดข่ า วสารซึ่ งกัน และกัน เป็ น
กระบวนการที่ เกิ ดขึ้นซ้ าไปเรื่ อย ๆ จนกว่าทั้งสองฝ่ ายจะเกิ ดความเข้าใจซึ่ งกันและกันและไม่มี
รู ปแบบตายตัว จะเปลี่ยนไปตามวัตถุ ประสงค์ของการสื่ อสารที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยการสื่ อสาร
ต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผูส้ ่ งสาร (Sender) ผูร้ ับสาร (Receiver) และสาร
(Message) จึงจะเรี ยกว่าการสื่ อสาร
Rogers and Shoemaker (1976) ได้ให้ความหมายของการสื่ อสารว่าเป็ นการแลกเปลี่ ยน
ข้อเท็จจริ ง ความรู ้สึก ความคิด หรื อการกระทาต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปิ ดเผย
McCroskey & Richmon (1997) ได้กล่าวว่าการสื่ อสารเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนโดยมี
สาระสาคัญว่า ผูส้ ื่ อสารทาหน้าที่ท้ งั ผูส้ ่ งและผูร้ ับสารในขณะเดียวกัน ซึ่ งไม่อาจระบุการเริ่ มต้นและ
สิ้ นสุ ดได้ เพราะถื อว่าการสื่ อสารมีลกั ษณะเป็ นวงกลม โดยผูร้ ับสาร และผูส้ ่ งสารจะทาหน้าที่ท้ งั
เข้ารหัสและถอดรหัส อีกทั้งยังเป็ นผูก้ ่อให้เกิดข่าวสาร และกาหนดพฤติกรรมอีกด้วย
Jurgen Ruesch and Gregory Bateson (1951) ให้ความเห็นว่าการสื่ อสารไม่ได้หมายถึงการ
ถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ แสดงเจตนารมณ์ เท่านั้น แต่การสื่ อสารยังรวมไปถึ ง
กระบวนการทั้งหลายที่ คนมี อิทธิ พลแสดงต่อกันด้วย ซึ่ งคานิ ยามนี้ ยึดหลักที่ ว่าการกระทาและ
เหตุการณ์ท้ งั หลาย มีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสาร หากมีผเู ้ ข้าใจการกระทาและเหตุการณ์เหล่านั้น นัน่ ก็
หมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแก่คน ๆ หนึ่ งนั้น ได้เปลี่ยนแปลงข่าวสารที่คน ๆ นั้นมีอยู่ และมี
อิทธิ พลต่อบุคคลอื่น ๆ
ช่องทางการสื่ อสาร (Communication Channel) คือสื่ อกลางสาหรับนาสารไปยังผูร้ ับสาร
หรื อเป็ นตัวกลางระหว่างผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสาร คือวิธีการที่จะติดต่อสื่ อสารให้ตวั สารไปยังผูร้ ับ
สาร โดยอาศัยช่องทางไปสู่ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การได้กลิ่น
การลิ้มรส โดยใช้ช่องทาง เช่น การบันทึกข้อความเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การพูด รู ปภาพ การสื่ อสาร
ความหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพควรใช้ช่องทางหลากหลาย โดยสามารถแบ่งประเภทตามวิธีการติดต่อ
ต่าง ๆ ดังนี้ คือ
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การติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางลายลัก ษณ์ อ ัก ษร (Written Communication) หมายถึ ง การ
ติดต่อสื่ อสารที่แสดงออกโดยการเขียน ซึ่ งอาจเป็ นตัวอักษรหรื อตัวเลขแสดงจานวน โดยมากมัก
พบว่าการสื่ อสารด้วยการเขี ยนยากกว่าการพูด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบุคคลนั้นมีความสามารถทาง
ภาษาน้อย เช่น ปั ญหาเรื่ องตัวสะกด และการสื่ อสารด้วยการเขียนมักมีลกั ษณะไปในการสื่ อสารทาง
เดียว
การติดต่อสื่ อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารที่แสดงออก
โดยการพูด ซึ่ง สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2541) กล่าวว่า การติดต่อสื่ อสารด้วยการพูดเป็ นวิธีการที่
ใช้กนั มากที่ สุด แต่ยงั คงพบปั ญหาเกี่ ยวกับวิธีการใช้ภาษาพูด หรื อ ปั ญหาเกี่ ยวกับการใช้คาศัพท์
เฉพาะวงการ เฉพาะกลุ่มคน หรื อคาย่อต่าง ๆ
การติ ดต่อสื่ อสารที่ ตอ้ งใช้เทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยีการ
สื่ อสาร เป็ นเครื่ องมือทางเทคนิคที่มีประโยชน์เป็ นส่ วนย่อยกลุ่มหนึ่งของเทคโนโลยีในสังคมมนุ ษย์
ซึ่ งแต่ละชนิ ดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันตามแนวคิด และวัตถุ ประสงค์ในการใช้งาน
แต่ก็มีคุณสมบัติประการหนึ่ งที่คล้ายคลึ งกันคือ การเอาชนะขีดจากัดความสามารถตามธรรมชาติ
และเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร เช่น การบันทึก และเผยแพร่ ข่าวสาร
การสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมอินสตาแกรมในปั จจุบนั นี้ถือเป็ นการติดต่อสื่ อสารผ่านเทคโนโลยี
ที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากจะเป็ นการถ่ายทอดผ่านการมองเห็นด้านรู ปภาพ และลาย
ลักษณ์อกั ษรแล้ว ยังได้พฒั นาเป็ นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นถึงความสมจริ ง รวมถึงเสี ยงที่สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึกได้ดว้ ย จึงทาให้การสื่ อสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสารนั้น แผงไปด้วย
อิทธิ พลของสื่ อที่สามารถส่ งต่อกันได้อย่างรวดเร็ วและกระจายไปในวงกว้าง อีกทั้งยังสมจริ งและมี
ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผรู ้ ับสารอีกด้วย

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับองค์ ประกอบในการถ่ ายภาพและหลักการใช้ สี
การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสารให้ตรงความต้องการของผูถ้ ่ายซึ่ งมีความงดงาม ความน่าสนใจ
และสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวได้ดีน้ นั ในอดีตการมีเครื่ องมือที่มีคุณภาพสู ง เช่น กล้องดิจิทลั ดีๆ ถือ
เป็ นสิ่ งสาคัญ แต่ในปั จจุบนั เมื่อเทคโนโลยีกา้ วหน้า การมีแค่โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน (Smart Phone)
เพียงเครื่ องเดียวก็มาสามารถรังสรรค์ภาพถ่ายที่สวยงามได้ เพราะฉะนั้นสิ่ งที่สาคัญกว่าอุปกรณ์ จึง
กลายมาเป็ นการจัด วางองค์ป ระกอบภายในภาพถ่ า ยที่ ผูถ้ ่ า ยต้อ งการจะสื่ อสารผ่า นภาพถ่ า ยที่
สวยงาม
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จากบทความองค์ประกอบพื้นฐานสาหรับการถ่ายภาพ โดยเยาวนารถ พันธุ์เพ็ง (2553) ได้
สรุ ปรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบการถ่ายภาพไว้ดงั นี้
องค์ประกอบพื้นฐานสาหรับการถ่ายภาพมี 2 ประเภท ได้แก่ ผูถ้ ่ายจัดวางสิ่ งของที่จะถ่าย
ตามความพอใจ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการถ่ายสิ่ งที่อยูน่ ิ่ง และสิ่ งที่ไร้ชีวิต เช่น ดอกไม้ เครื่ องเรื อนเครื่ อง
เล่น เครื่ องกีฬาและการถ่ายภาพคนครึ่ งตัว ทั้งนี้ ผูถ้ ่ายสามารถหามุมถ่าย หรื อเปลี่ยนเลนส์ ใกล้-ไกล
ตลอดจนการใช้วธิ ีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพสวยงามตามต้องการ เนื่ องจากไม่สามารถจะจับวางสิ่ งที่
จะถ่ายให้อยู่ในตาแหน่ งตามอาเภอใจได้ เช่ น ทิวทัศน์ธรรมชาติ หรื อเหตุการณ์ เคลื่อนไหวต่าง ๆ
การจัด องค์ป ระกอบในการถ่ า ยภาพได้ป ระยุ ก ต์ม าจากวิช าวาดเขี ย น คื อ ถ่ า ยภาพให้ค ล้า ยกับ
ภาพวาด โดยใช้วิธีเดี ยวกันกับจิตรกรวาดภาพที่ตอ้ งพยายามตัดวางองค์ประกอบภาพให้สมบูรณ์
ที่สุด ให้แสดงเรื่ องราว อารมณ์ และบรรยากาศอย่างเด่นชัด
2.2.1 ตาแหน่ งจุดเด่ นหรือจุดสนใจ (Point of Interest)
หลักการประกอบภาพนั้น นิ ยมวางจุดเด่นหรื อจุดสนใจไว้ตรงจุดตัด 9 ช่อง ไม่วา่ จะเป็ น
ภาพแนวตั้ง แนวนอน หรื อเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัสก็ตาม (ดังภาพประกอบ)

ภาพที่ 2.2 ภาพโครงร่ างภาพที่เน้นจุดสนใจ
แหล่งทีม่ า: เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง, 2553.
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ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างภาพที่เน้นจุดสนใจตาแหน่งบนซ้าย
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2558ก.
ทุกจุดที่ตดั กันระหว่างเส้นนั้นถื อว่าเป็ นตาแหน่งสาหรับวางจุดเด่นได้ การที่ไม่วางจุดเด่น
ไว้ตรงกลางภาพ เนื่ องด้วยคนเราดูภาพมักจะมองดู ตรงกลางก่ อน ถ้าวางจุดเด่ นอยู่ตรงกลางแล้ว
ส่ วนอื่น ๆ ของภาพย่อมขาดความสาคัญไป จึงควรใช้เนื้อที่ของภาพให้เป็ นประโยชน์ทุกตารางนิ้ว
2.2.2 ความสมดุลของภาพ (Balance)
ความสมดุลในการจัดองค์ประกอบภาพ คือ การจัดวางสิ่ งของต่าง ๆ ให้ภาพมีความสมดุล
กัน โดยมิให้ดา้ นใดด้านหนึ่ งของภาพหนักว่าอีกด้านหนึ่ ง ไม่วา่ จะเป็ นด้านซ้าย-ขวา หรื อด้านบนล่าง หากวางส่ วนสาคัญต่าง ๆ ให้เหมาะสม จะทาให้ความสมดุลในองค์ประกอบสวยงามมากขึ้น

ภาพที่ 2.4 ภาพแผนภาพความสมดุลของภาพ
แหล่งทีม่ า: ประสพ มัจฉาชีพ, 2548.
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ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างภาพที่มีความสมดุล
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558ก.
2.2.3 ความสมดุลของสี (Tone Balance)

1

2

3

ภาพที่ 2.6 ภาพแผนภาพความสมดุลของสี
แหล่งทีม่ า: เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง, 2553.
ส่ วนสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสี ในภาพเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องคานึ งถึ ง จากภาพที่ 2.6 รู ปที่ 1-2
จะเห็นได้วา่ การจัดสี เข้มไว้เบื้องล่างจะแลดูดีกว่าวางอยูส่ ่ วนบน ส่ วนภาพที่ 3 หากมีความจาเป็ นที่
จะต้องมีสีเข้มอยู่ส่วนบน ก็ควรแก้ไขด้วยการสอดแทรกสี อ่อนลงไปบ้าง ในทานองเดี ยวกันหาก
ด้านบนมีสีอ่อนมากไป ก็อาจเสริ มสี เข้มเข้าไปบ้าง จะทาให้ความสมดุลของสี ดีข้ ึน
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ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างภาพที่จดั วางสี เข้มอยูด่ า้ นบน (ซ้าย)และภาพที่จดั วางสี เข้มอยูส่ ่ วนบน
แต่แทรกสี ต่าง ๆ ให้เกิดความสมดุล (ขวา)
แหล่งทีม่ า: Thidakarn, 2558ก, 2558ข.
2.2.4 การเน้ นสี (Emphasis on Tone)
การเน้นสี เป็ นการเน้นจุดเด่นให้เห็ นเด่นชัดจริ ง เนื่ องจากจุดเด่นนั้นมีความสาคัญในเรื่ อง
น้ าหนักของสี เช่ น จุดเด่ นมีน้ าหนักสี เข้ม ก็ควรให้วางอยู่ในที่ ที่มีพ้ืนสี อ่อน ในทางกลับกันหาก
จุดเด่นมี สีอ่อน ก็ควรจัดให้อยู่ในพื้นที่มีสีเข้มกว่า การถ่ายภาพคนที่แต่งชุ ดเขี ยวอยู่บนพื้นหญ้าสี
เขียว ย่อมจะทาให้ไม่ได้ผลดีในการเน้นสี เพราะสี ท้ งั สองมีน้ าหนักสี ใกล้เคียงกัน ไม่วา่ จะถ่ายเป็ น
ภาพสี หรื อภาพขาวดาก็ตาม การเน้นสี ยอ่ มจะไม่เด่นพอ

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างภาพเน้นสี ตดั กัน (ซ้าย) และภาพที่สีใกล้เคียงกัน (ขวา)
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558ก; Neww_healthyfood, 2558ก.
การเน้นสี ในภาพสี เป็ นที่ทราบกันว่า สี รุ้ง ประกอบด้วย สี แดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้ า น้ าเงิน
ม่วง จานวนทั้ง 7 สี น้ ี สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มสี อุ่น ได้แก่ สี แดง สี ส้ม สี เหลือง
กลุ่มสี เย็น ได้แก่ สี ฟ้า สี น้ าเงิน สี ม่วง ส่ วนสี เขียวนั้นถือว่าเป็ นสี กลาง เข้ากับกลุ่มสี ใดก็ได้
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เมื่อเราเห็นไฟเราก็จะรู ้สึกว่าร้อน เมื่อเราเห็นดวงอาทิตย์จะรู ้สึกอุ่น ดังนั้น เมื่อเราเห็นสี แดง
ส้ม เหลือ ความรู้สึกในด้านจิตใจจะเกิดความอบอุ่น ตื่นเต้นทะเยอทะยาน ครั้นเมื่อเราเห็นฟ้ าสี คราม
เห็นป่ าสี เขียว เราจะรู ้สึกเยือกเย็นสงบและเดียวดาย การสัมผัสด้วยตานี้ เองคืออิทธิ พลของสี ที่ส่งผล
กระทบถึ งจิตประสาทคนเราได้ ในการถ่ายภาพจึงเป็ นการสมควรที่เราจะต้องเลือกใช้สีให้ถูกต้อง
ตามกาลเทศะตามเรื่ องราวและตามอารมณ์ของภาพอย่างระมัดระวัง สมมติว่าเราจะถ่ายภาพคนที่
แต่งตัวด้วยเสื้ อผ้าสี แดง การที่จะให้สีตดั กันอย่างได้ผล เราจะเลือกใช้สีฟ้าหรื อสี น้ าเงินเป็ นฉากหลัง
ในทางตรงกันข้าม หากถ่ายภาพผูส้ วมเสื้ อผ้าสี น้ าเงินเราก็ควรเลือกใช้สีแดง สี ส้มหรื อสี เหลื องมา
รองรับในฉากหลัง เพื่อให้ผลในการตัดกันของสี ดูเด่นดี นอกเหนื อไปจากการใช้สีอุ่นตัดกับสี เย็น
แล้ว เราอาจพลิ กแพลงใช้สีที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมารวมอยู่ในภาพด้วยกันก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อการแสดง
อารมณ์ ตามเรื่ องราวของภาพให้เด่ นชัด เช่ นเมื่ อเราต้องการให้ภาพแสดงอารมณ์ รุ่มร้ อน ตื่ นเต้น
ทะเยอทะยานเราก็ใช้สีแดงตัดกับสี แดงได้เพียงแต่ให้มีความเข้มและความอ่อนแตกต่างกัน

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างภาพใช้สีกลมกลืนกัน
แหล่งทีม่ า: Poiluang_healthy, 2558ก.
2.2.5 การเน้ นลักษณะของรู ปทรง (Emphasis of Forms)
ลักษณะรู ปทรงต่าง ๆ ในภาพถ่ายมีได้หลายแบบ เช่น รู ปสามเหลี่ยม เป็ นเครื่ องหมายแห่ ง
ความมัน่ คงรู ปตัว S แสดงถึ งความอ่อนช้อย อ่อนหวาน นุ่ มนวล รู ปตัวL แสดงถึงการเชื่ อมโยง
ความผูกพัน เกี่ ยวพันถึ งกัน นอกจากนี้ ลักษณะของภาพที่วางเป็ นเส้นทแยงมุม ย่อมแสดงถึ งการ
เคลื่อนไหว ความรุ นแรงและยังมีลกั ษณะรู ปทรงอื่น ๆ อีกมากมาย
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ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างภาพเน้นรู ปทรงสามเหลี่ยม
แหล่งทีม่ า: Poiluang_healthy, 2558ข.
2.2.6 การแสดงซ้าซากหรือล้อเลียน (Repetition Echo)
องค์ประกอบในภาพถ่ายอาจจะมีการแสดงซ้ าซาก หรื อล้อเลียนเปรี ยบ เช่ น โครงกลอนที่
ไพเราะจับใจจะต้องมีเสี ยงสัมผัสที่ดีหรื อดนตรี ที่ไพเราะน่าฟั ง ก็ตอ้ งมีท่วงทานองและลูกคู่ที่คล้อง
จองพร้อมเพรี ยงกัน
2.2.7 บรรยากาศและอารมณ์ (Atmosphere and Emotion)
ภาพถ่ายก็คล้ายกับภาพเขี ยนที่มีการแสดงออกถึ งบรรยากาศทาให้ผชู ้ มเกิ ดอารมณ์ คล้อย
ตาม เช่น เกิดความหนาว เยือกเย็น เกิดความสงบหรื อความรุ่ นร้อน รุ นแรง รวมทั้งอารมณ์ของภาพ
ที่แสดงผลไปให้ทางแจ่มใส ร่ าเริ ง สดชื่น หรื อเศร้าโศก อับเฉา เป็ นต้น

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างภาพแสดงบรรยากาศสงบ สดชื่น
แหล่งทีม่ า: Thidakarn, 2558ค.
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2.2.8 ความลึกลับและทัศนมิติ (Third Dimention)
ตามปกติแล้วแผ่นภาพถ่ายจะมีเพียง 2 มิติ คือความกว้างและความยาวเท่านั้น ส่ วนความลึก
นั้นไม่มีการที่จะทาให้ภาพเกิดความลึกด้วยนั้น ทาได้หลายวิธี เช่น
เน้นสิ่ งที่อยูใ่ กล้ให้มีสีเข้มแล้วค่อย ๆ ให้สีจางลงไปตามระยะที่ห่างออกไป
ประกอบโครงสร้างล้อมกรอบอยูใ่ นฉากหน้าของภาพ
เน้นความชัดเฉพาะจุดเด่นที่อยูใ่ กล้ปล่อยให้สิ่งที่อยูไ่ กลถัดไปพร่ ามัวตามลาดับ
สรรหาสิ่ งที่เป็ นทิวแถว เน้นตอนหน้าให้มีลกั ษณะใหญ่แล้วค่อย ๆ ลดขนาดลงตามระยะ
ใช้เส้นนาสายตาไปสู่ จุดสนใจจากใกล้ไปถึงไกล
ให้แสงส่ องมาจากด้านข้างหรื อด้านหลัง พร้อมกับใช้ฉากหลังที่มีสีเข้มทาให้ เกิดความลึก
แก่ภาพเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างภาพแสดงความชัดเฉพาะจุดเด่น
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558ข.
2.2.9 เนือ้ ที่ของภาพ (Picture Area)
เนื้อที่ในแผ่นภาพทุกตารางนิ้วมีไว้สาหรับจัดวางองค์ประกอบการถ่ายภาพ ถ้าทาให้จุดเด่น
มีขนาดใหญ่เกิ นไปจะทาให้ดูรู้สึกคับภาพ หากจุดเด่นเล็กเกินไปก็รู้สึกว่างเปล่าและไร้ความหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างช่องว่างกับจุดเด่นจึงมีความสาคัญเกี่ ยวพันกันอยู่ จุดเด่นที่มีกิริยาเคลื่อนไป
ข้างใดหรื อคนหันหน้าไปทางไหน ข้างนั้นควรให้มีช่องว่างมากกว่า มิฉะนั้นจะทาให้รู้สึกว่าไม่มี
ที่วา่ งจะก้าวหรื อเคลื่อนไป ถ้าวางจุดเด่นอยูช่ ิดขอบภาพเกินไป ก็จะทาให้รู้สึกอึดอัด ดูแล้วไม่สบาย
ดังภาพด้านล่างนี้จุดเด่นอยูท่ ี่จานอาหาร โดยมีการจัดวางส้อมและมีดซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
มีการเคลื่อนไหวในการรับประทาน พร้ อมกับเว้นที่ว่างด้านล่างของภาพเพื่อให้รู้สึกไม่อึดอัด และ
กาหนดจุดเด่นของภาพให้น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างภาพแสดงเนื้ อที่วา่ งและจุดเด่นของภาพ
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2557
2.2.10 เอกภาพ (Unity)
การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพให้มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีเหตุผลตามเรื่ องราวที่ภาพ
แสดงออกมาและเชื่อมโยงให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ชื่อว่ามีเอกภาพในภาพอย่างไรก็ตามไม่ควร
จัดส่ วนต่าง ๆ ในภาพให้เรี ยบร้อยเกินไปจนดูแล้วรู ้ได้วา่ เป็ นการจงใจในเวลาเดียวกันก็ตอ้ งขจัดสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่จะทาให้ภาพมีความยุง่ เหยิงออกไปให้หมดการแสดงเรื่ องราวในภาพเดียวกันหลาย ๆ เรื่ อง
ก็ทาลายเอกภาพเช่นกัน ดังภาพด้านล่างเป็ นภาพขนมที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบหลากหลายชนิ ด แต่
เมื่ อรวมกันออกมาแล้วทาให้รู้ว่าคื อขนมไทยจากการตี ความองค์ประกอบที่ สื่อถึงขนมไทย เช่ น
ใบตองข้าวเหนียวดาและสังขยา เป็ นต้น

ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างภาพแสดงความเป็ นเอกภาพ
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558ข.
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หลักการจัดองค์ประกอบภาพที่กล่าวมานี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปฏิบตั ิตามเป็ นหลัก
ตายตัวเสมอไป ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ มีการสื่ อสารผ่านภาพถ่ายในโลกออนไลน์ต่าง ๆ สามารถทา
ได้ง่ายขึ้นด้วยอุ ปกรณ์ ที่สามารถถ่ายภาพไม่จากัดแตกต่างจากภาพฟิ ล์มในอดี ต ด้วยภาพถ่ายจาก
อุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟนที่ เ กิ ด จากการพลิ ก แพลง หรื อสร้ า งสรรค์ ใ ห้ ไ ด้ ภ าพที่ ดี แ ละแปลกตา
เช่ นเดี ยวกับการจัดวางลักษณะของอาหารตั้งแต่การเริ่ มปรุ งจนจัดจานพร้ อมรับประทาน หรื อมุม
ภาพที่นิยมให้ในการสื่ อสารเป็ นประจาซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคลรวมถึงภาพเคลื่อนไหว
ที่มีการตัดต่อร้อยเรี ยงจนกลายเป็ นเรื่ องราวที่ตอ้ งการจะสื่ อสาร

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับเครือข่ ายสั งคม (Social Network) สื่ อสั งคม (Social Media) และ
อินสตาแกรม (Instagram)
2.3.1 เครือข่ ายสั งคม (Social Network)
Encyclopedia of Sociology (1992) ให้นิยามของเครื อข่ายสังคม (Social Network) ว่า
หมายถึ งปรากฏการณ์ ท างสัง คมรู ปแบบหนึ่ งที่ แสดงให้เห็ นถึ งการจัดเรี ย งความสัมพันธ์ ที่เป็ น
รู ปแบบ (Pattern Arrays of Relationship) ระหว่างปั จเจกชน (Individual) ที่กระทาร่ วมกันในสังคม
อิทธิ พลปริ ดิประสงค์ (2552) กล่ าวว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นปรากฏการณ์ ของการ
เชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลกของอินเตอร์ เน็ตและยังหมายรวมถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ดว้ ย
กติกาสายเสนี ย ์ (2550) กล่าวว่าSocial Network คือการที่ผคู้ นสามารถทาความรู้จกั และ
เชื่ อมโยงกันไม่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ งหากเป็ นเว็บไซต์เรี ยกว่า Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่
เชื่อมโยงผูค้ นไว้นนั่ เองโดย Social Network ที่คนไทยนิยมในปัจจุบนั
ศิ ริ พ รกนกชัย สกุ ล (2553) กล่ า วว่า เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ ป็ นผลมาจากการพัฒ นา
เทคโนโลยีและเว็บรู ปแบบใหม่ผใู ้ ช้สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลความเป็ นตัวตนการเขียนเล่า
เรื่ องราวต่าง ๆผ่านBlog หรื อแสดงรู ปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆได้รับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั (Update) ของ
ตนรวมถึงเปิ ดโอกาสให้รู้จกั กันผ่านเพื่อนของเพื่อนซึ่ งก็คือการใช้ Networking ของเพื่อนทาความ
รู ้จกั กับบุคคลอื่นนัน่ เองทั้งนี้ผใู ้ ช้ยงั สามารถกาหนดสิ ทธิ์ เฉพาะบุคคลที่อยูใ่ นสังคมเสมือนของตน
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2.3.2 สื่ อสั งคม (Social Media)
จากผลสารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) Digital Advertising Association
(Thailand) หรื อ DAAT ร่ วมกับเว็บไซต์ MarketingOops.com (2557) หัวข้อสถิ ติผูใ้ ช้สื่อสังคม
(Social Media) ของประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ประจาปี 2557 พบว่ามีจานวนผูใ้ ช้งานเฟสบุ๊ค
(Facebook) ในเมื องไทยและเป็ น Active Users นั้นอยู่ที่ 30 ล้านคนรองลงมาคื อบริ การวิดี โอ
ออนไลน์ชื่อดังยูทูป (YouTube) ที่มียอดผูใ้ ช้งานอยูท่ ี่ 26.25 ล้านคนต่อมาคือยอดผูใ้ ช้งานทวิตเตอร์
(Twitter) ซึ่ งมี ย อดผูใ้ ช้ง านอยู่ที่ 4.5 ล้านคนและสุ ดท้ายคื ออิ นสตาแกรม (Instagram)ที่ มี ย อด
ผูใ้ ช้งานชาวไทยอยูท่ ี่ 1.7 ล้านคนโดยคิดเป็ นสัดส่ วนผูช้ ายร้อยละ 35 และผูห้ ญิงร้อยละ 65

ภาพที่ 2.15 ภาพอินโฟกราฟฟิ คแสดงยอดผูใ้ ช้งานสื่ อสังคมของคนไทยในปี 2014
แหล่งทีม่ า: ยอดผูใ้ ช้งานโซเซียลมีเดียของคนไทยในปี 2014, 2557.
การติ ด ต่ อ สื่ อสารกัน ระหว่า งผูบ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อสุ ข ภาพจนกลายเป็ นเครื อ ข่ า ยสั ง คม
(Social Network) ของกลุ่ ม คนที่ มี ค วามสนใจและความชอบเฉพาะในเรื่ องเดี ย วกัน ผ่ า น
แอพพลิ เคชัน่ ที่มีชื่อว่าอินสตาแกรม (Instagram) เป็ นเหมือนศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและ
ช่ องทางการสื่ อสารเพื่อแสดงรู ปภาพและบอกเล่ าเรื่ องราวต่าง ๆ มีส่วนในการแบ่งปั นเพื่อสร้ าง
ความคิดใหม่ๆ เช่ น การแบ่งปั นความรู ้ เรื่ องวัตถุ ดิบหรื อเมนู ที่ผูต้ ิดตามหลายคนอาจจะยังไม่รู้จกั
ช่ วยในการตัดสิ นใจหรื อสนับสนุ นซึ่ งกันและกันไม่ว่าจะเป็ นการชื่ นชมและให้กาลังใจกันอย่าง
ต่อเนื่องอีกทั้งผูต้ ิดตามทั้งหลายยังสามารถขยายเครื อข่ายให้กว้างออกไปเรื่ อย ๆ จากการรู ้จกั กันจาก
ผูต้ ิดตามของกันและกันอีกด้วย
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2.3.3 อินสตาแกรม(Instagram)
อินสตาแกรมแอพพลิเคชัน่ สาหรับแบ่งปั นภาพถ่ายโดยเฉพาะถูกคิดค้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2553 โดยเควินซิสตรอมและไมเคิลไมค์ครี เกอร์ ชาวสหรัฐอเมริ กาได้เปิ ดตัวบนแอพสโตร์ ของ
แอปเปิ ลวันที่ 6 ตุลาคมพ.ศ. 2553 หลังจากนั้นด้วยระยะเวลาไม่กี่เดือนได้มีจานวนผูล้ งทะเบียนใช้
งานถึ ง 1 ล้านคนและเพิ่ม ขึ้ นเป็ น 10 ล้านคนในปี พ.ศ. 2554 เพีย งแค่ เวลา 2 ปี อินสตาแกรมได้
กลายเป็ นแอพพลิ เ คชั่ น ยอดนิ ย มทั่ว โลก มี จ านวนผู ้ใ ช้ ก ว่ า 30 ล้ า นคนและได้ เ ปิ ดตัว บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ในปี พ.ศ. 2555
ด้วยคุณสมบัติต่ าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายภาพนิ่งวีดีโอการตกแต่งภาพด้วยแสงสี ต่าง ๆ ทา
ให้อินสตาแกรมได้รับความนิ ยมสู งมากและมีผใู ้ ช้งานเทียบเท่ากับเครื อข่ายสังคมออนไลน์อื่นอาทิ
เฟซบุ๊ตยูทูบและทวิตเตอร์ จนกระทัง่ ในเดื อนเมษายพ.ศ. 2555 มาร์ คซักเกอร์ เบิร์กซี อีโอเฟซบุ๊คได้
ทุ่มเงินกว่า 30,000 ล้านบาทซื้ อกิจการอินสตาแกรมมาพัฒนาต่อ (Chintanalunla, 2556) อินสตาแก
รมเป็ นแอพพลิเคชัน่ มาพร้อมกับฟังก์ชนั่ การตกแต่งภาพด้วยฟิ ลเตอร์ (Filter) ต่าง ๆ อาทิสีแสงของ
ภาพสามารถปรับอารมณ์ ของภาพได้ตามความต้องการและสามารถแบ่งปั นไปยังเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อื่นได้เช่ นเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เป็ นต้นนอกจากนั้นยัง มี จุดเด่ นในด้า นของการเป็ นสั ง คม
ออนไลน์ของการแบ่งปั นภาพถ่าย (Social Photo Sharing) ด้วยการมีระบบผูต้ ิดตาม (Followers)
และการติดตามผูอ้ ื่น (Following) ทาให้ผใู้ ช้สามารถติดตามชมรู ปภาพและความเคลื่อนไหวของ
เพื่ อ นในเครื อ ข่ า ยของตนเองได้แ ละยัง สามารถกดถู ก ใจ (Like) รวมถึ ง แสดงความคิ ด เห็ น
(Comment) ต่อรู ปภาพรวมถึงระบุตาแหน่งที่ถ่ายภาพและแสดงบนแผนที่ได้อีกด้วย
อีกฟังก์ชนั่ ที่สาคัญในอินตาแกรมคือการสร้างแฮชแท็ค (Hashtag) ด้วยสัญลักษณ์ # ในการ
จาแนกประเภทของภาพสิ นค้าและบริ การอีกทั้งยังช่ วยให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหาสิ่ งที่สนใจได้ง่ายขึ้น
และยังเป็ นการสร้างการบอกต่อ (Word of mouth) แต่ควรระวังการตั้งแฮชแท็คที่มากเกินไปอาจทา
ให้ความน่าสนใจลดน้อยลง
เว็บไซต์ Zocial Inc. ได้ทาการรวบรวมข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรมปี 2556
ที่ ผ่า นมาระบุ ว่า อิ นสตาแกรมมี อตั ราการเติ บโตของจานวนผูใ้ ช้ง านในประเทศไทยถึ ง ร้ อยละ
546.52 จากเดิ มที่ จานวน 240,000 บัญชี เป็ นจานวน 1,551,649 บัญชี และมี ก ารแบ่ง ปั นรู ปภาพ
รวมถึ ง วีดีโอจานวนทั้ง สิ้ น 36,443,398 ครั้ ง ซึ่ งมี รูป ภาพเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 96.24 หรื อเท่า กับ
35,073,126 ภาพ
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ภาพที่ 2.16 ภาพอินโฟกราฟฟิ คแสดงการเติบโตของอินสตาแกรมในประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: โฟกัส…แช๊ะ…แชร์ พฤติกรรมคนไทยกับการใช้ Instagram และ Hashtag., 2558.
ในด้านของผูใ้ ช้งานได้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
2.3.3.1 กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ชื่ อเสี ย ง (Celebrities) คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.26 โดยมี จานวน
ผูต้ ิ ด ตามเฉลี่ ย อยู่ ที่ 172,013 ราย และช่ ว งเวลาการแบ่ ง ปั น ที่ มี ค่ า ปฏิ สั ม พัน ธ์ สู ง สุ ด (Time
Engagement) คือเวลา 21.00 น.
2.3.3.2 กลุ่มคนที่มีอิทธิ พล (Influencer) คิดเป็ นร้อยละ 10.48 โดยมีจานวนผูต้ ิดตาม
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 5,636 ราย และช่วงเวลาการแบ่งปั นที่มีค่าปฏิสัมพันธ์สูงสุ ด (Time Engagement) คือเวลา
18.00 น.
2.3.3.3 กลุ่ ม บุ ค คลทัว่ ไป (Normal User) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 89.26 โดยมี จ านวน
ผูต้ ิดตามเฉลี่ยอยูท่ ี่ 261 ราย และช่วงเวลาการแบ่งปั นที่มีค่าปฏิสัมพันธ์สูงสุ ด (Time Engagement)
คือเวลา 23.00 น.
จะเห็ นได้ว่าพฤติ กรรมของผูใ้ ช้ในประเทศไทยมี การแบ่งปั นภาพและวีดีโอด้วยความถี่
สู งขึ้น โดยนับจากบัญชีผใู ้ ช้ที่เพิ่มใหม่เพียงร้อยละ 29 แต่กลับมีจานวนภาพและวีดีโอสู งขึ้นถึงร้อย
ละ 173 และจากผลสารวจยังพบอีกว่าช่ วงเวลาที่มีการแบ่งปั นภาพและวีดีโออย่างหนาแน่ น คื อ
ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 23.00 น. รวมถึงการทา Online Influencer Marketing ยังเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
โดยการวัดค่า Engagement จากจากกดถูกใจและแสดงความคิดเห็น จะเป็ นตัวชี้ วดั ว่าแคมเปญนั้น ๆ
สร้างการรับรู้ได้มากน้อยเพียงใด
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ภาพที่ 2.17 ภาพอินโฟกราฟฟิ คแสดงช่วงเวลาที่คนไทยโพสต์อินสตาแกรมเยอะที่สุด
แหล่งทีม่ า: โฟกัส…แช๊ะ…แชร์ พฤติกรรมคนไทยกับการใช้ Instagram และ Hashtag, 2558.
Corina Newby และ Arianna Marshall สองผูใ้ ช้อินสตาแกรมในธุ รกิจอาหารที่มีความ
เชี่ ยวชาญ ได้ให้ค วามคิ ดเห็ นต่อแอพพลิ เคชั่นอิ นสตาแกรมเกี่ ยวกับธุ รกิ จอาหารไว้หลากหลาย
สรุ ปใจความได้วา่ รู ปภาพนั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ ความสนใจอาหารได้มาก การเห็นภาพ
สวย ๆ ของอาหารดี ๆ เป็ นเหมือนการชวนให้คนอยากรับประทาน เปรี ยบเหมือนการไปร้านขายของ
ชาขณะที่ กาลังท้องว่าง ในด้านของเนื้ อหาที่ควรแบ่งปั นให้ดูจากกระแสที่ กาลังได้รับความนิ ยม
นอกจากนี้ ยงั สามารถแนะนาเมนู ใหม่ ๆ หรื ออธิ บายถึ งส่ วนผสมที่ไมซ้ าใคร แต่ตอ้ งอย่าลื มว่าทุก
การสื่ อสารคือการสร้างความคาดหวังให้กบั ลูกค้า เมื่อลูกค้ามาที่ร้านพวกเขาจะคาดหวังอาหารแบบ
ที่เห็นในอินสตาแกรม นอกจากอาหารแล้วอินสตาแกรมยังสามารถใช้ในการแสดงถึ งการตกแต่ง
บรรยากาศ และพนักงานภายในร้ านได้เช่ นกัน และมากกว่าภาพถ่ายควรมีการเขียนคาบรรยายที่
กระตุ ้น ให้ เ กิ ด ความสนใจและใช้ แ ฮชแท็ ค ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาหารเพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู ้ ตลอดจน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้รายอื่น ๆ (เจาะลึก “อินสตาแกรม” ดาวรุ่ งแห่งโฆษณาออนไลน์, 2558)
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมาผูท้ ี่ใช้อินสตาแกรมจะสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมการ "ฝากร้าน"
ในกล่องแสดงความคิดเห็นอยูเ่ ป็ นประจา ด้วยแนวโน้มการซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ที่มากขึ้น ทาให้
จานวนร้านค้าในอินสตาแกรมสู งขึ้นในปี 2557 ถึงร้อยละ 145 ด้วยเช่นกัน โดยบัญชี อินสตาแกรมที่
มักได้รับความนิยมในการฝากร้านจึงหนีไม่พน้ บัญชี ของดาราที่มีผตู ้ ิดตามจานวนมาก จนกลายเป็ น
กระแสดาราเองต้องออกแจ้งงดฝากร้าน เพราะกว่าร้อยละ 26 ในการแสดงความคิดเห็นในภาพล้วน
เป็ นการฝากร้ านทั้ง สิ้ น (ฝากร้ า น เทคนิ คการขายมาแรงของเหล่ า บรรดาแม่ค ้าสุ ดแข็ง แกร่ ง บน
Instagram, 2558).
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ภาพที่ 2.18 ภาพการซื้ อโฆษณาภายในอินสตาแกรม
แหล่งทีม่ า: ปลดล็อคปัญหาฝากร้านบนหน้า IG ด้วยฟังก์ชนั่ ใหม่ ‘Instagram Ads’, 2558.
ล่าสุ ดในปี พ.ศ. 2558 อินสตาแกรมได้แก้ปัญหาการฝากร้ านด้วยฟั งก์ชนั่ ใหม่"Instagram
Ads" เป็ นการเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาคล้ายกับในเฟซบุ๊ค โดยมีธุรกิ จต่าง ๆ ในประเทศไทย
หลายรายได้นาร่ องลงโฆษณาในอินสตาแกรมไปบ้างแล้ว โดยตัวโฆษณานิ ยมลงเป็ นภาพถ่ายสวย
พร้ อมตัวหนังสื อที่โดดเด่นน่าสนใจ หรื อเป็ นคลิ ปวีดีโอความยาวไม่เกิ น 30 วินาที นอกจากนี้ ยงั
สามารถใส่ ปุ่ม Call to Action เพื่อไปยังหน้าซื้ อของหรื อดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ได้ทนั ที
เช่นปุ่ ม Shop Now, Buy Now และ Install เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีเครื่ องมี Account Insights เพื่อดู
สถิ ติการเพิ่มหรื อลดของจานวนผูต้ ิดตาม รวมถึ งการตอบรับอื่น ๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการซื้ อ
พื้นที่โฆษณาในอินสตาแกรมนี้ ยงั ต้องผ่านเครื่ องมือบนเฟซบุ๊ค ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เจ้าของอินสตาแกรม
(ปลดล็อคปัญหาฝากร้านบนหน้า IG ด้วยฟังก์ชนั่ ใหม่ ‘Instagram Ads’, 2558)
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ภาพที่ 2.19 ภาพตัวอย่างการใช้งานในอินสตาแกรมหน้าเจ้าของบัญชี
แหล่งทีม่ า: 8lueatory, 2558.

ภาพที่ 2.20 ภาพตัวอย่างการใช้งานในอินสตาแกรมการแชร์ ภาพถ่ายพร้อมกับใส่ รายละเอียด
และเผยแพร่ ยงั สื่ อสังคมอื่น
แหล่งทีม่ า: 8lueatory, 2558.
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ภาพที่ 2.21 ภาพเมื่อกดแชร์ ภาพถ่ายแล้ว ผูต้ ิดตามสามารถกดถูกใจ (Like) หรื อการแสดงความ
คิดเห็น (Comment)
แหล่งทีม่ า: 8lueatory, 2558.
เว็บไซต์Mashable.com (2554)ได้เปิ ดเผยเกี่ ยวกับผลการวิจยั ของ 360i ในเรื่ องของ
พฤติกรรมของผูค้ นในยุคสมัยนี้ที่อาจจะเรี ยกได้วา่ เสพติดการถ่ายรู ปอาหารก่อนทานก็เป็ นได้โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจยั เป็ นชาวอเมริ กนั ผูช้ ื่ นชอบการถ่ายภาพอาหารก่อนทานเป็ นชี วิตจิตใจซึ่ ง
จากข้อมูลของผลวิจยั ดังกล่าวระบุวา่ เหตุผลหลักที่ทาให้เกิดเทรนด์การถ่ายภาพอาหารก่อนทานคือ
ต้องการจะบอกกล่าวให้รู้เฉย ๆ ว่า "วันนี้ ฉันทานอะไรบ้าง" หรื อบางทีก็เป็ นการโชว์อาหารฝี มือ
ของตัวเองอีกทั้งตามวาระและโอกาสพิเศษที่น่าประทับใจและเหตุผลด้านอื่นทั้งความสวยงามด้าน
สี สันและการจัดวางการได้ใช้เวลาอยูก่ บั คนพิเศษการพูดคุยถึงร้านอาหารการบอกถึงสู ตรเด็ดเคล็ด
ลับและอาหารแปลก ๆ ที่อาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อน
เมื่ อ แอพพลิ เ คชั่น ที่ มี ค วามโดดเด่ น ในด้า นของการแบ่ ง ปั น ภาพถ่ า ยเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกับ
พฤติกรรม “การทานภาพอาหารก่ อนรั บประทาน” ปฏิ เสธไม่ได้เลยว่าเป็ นอี กหนึ่ งปั จจัยที่ ทาให้
แอพพลิเคชัน่ นี้ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไทยจนเกิดเป็ น
เครื อข่ายสังคมที่มีความชอบเฉพาะด้านอาหารและเกิดการแบ่งปั นกันอย่างต่อเนื่ องเหนี ยวแน่นอีก
ทั้งเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆภายในแอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรมนี้
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
2.4.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเป็ นพฤติกรรมที่เริ่ มต้นจากการปลูกฝังภายในครอบครัวการที่
คนเราจะสามารถรั บ รสชาติ แ ละสั ม ผัส กับ อาหารเป็ นครั้ งแรกนั้น จะท าให้ บุ ค คลแต่ ล ะคนมี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่แตกต่างกันและพฤติกรรมในการบริ โภคอาหารนี้ เองถื อได้ว่าเป็ น
พฤติกรรมพื้นฐานของปั จจัย 4 ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชี วิตของมนุ ษย์อีกด้วยดังนั้นจึงมีนกั วิชาการ
หลากท่านที่ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารดังนี้
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คาจากัดความของคาว่าพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไว้
ว่าการบริ โภคอาหารคือการปฏิ บตั ิที่เคยชิ นจนกลายเป็ นนิ สัยในการรับประทานซึ่ งครอบคลุมถึ ง
ประเภทและชนิ ดของอาหารวิธีการรับประทานความถี่ในการรับประทานอาหารรวมถึงอุปกรณ์ที่
ต้องใช้และสุ ขนิสัยในการรับประทานอาหารด้วย (ขวัญจิตอินเหยีย่ ว, 2542)
จิราพรกันทะธง (2544) ได้อธิ บายเพิ่มเติมว่าการบริ โภคอาหารไม่ใช่พฤติกรรมธรรมชาติที่
บุคคลจะทาได้ตามความพึงพอใจแต่การบริ โภคมักเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะ
มนุ ษ ย์มีก ารเรี ย นรู ้ พ ฤติ กรรมการบริ โภคผ่า นกระบวนการขัดเกลาทางสั ง คมซึ่ ง พฤติ ก รรมการ
บริ โภคของมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่จะนาไปสู่ ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคลการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อก่อให้เกิ ด
พฤติกรรมการบริ โภคที่ดีจึงเป็ นสิ่ งที่เราทุกคนควรเห็นความสาคัญเพราะคนเราจะมีชีวิตที่เป็ นปกติ
สุ ขอยูไ่ ด้น้ นั อันดับแรกคือต้องเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ดาราลักษณ์ถาวรประสิ ทธ์ (อ้างถึงในพัชราภรณ์เซี ยสกุล , 2545) ได้สรุ ปความหมายของ
พฤติกรรมการบริ โภคว่าคือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทั้งในด้านการแสดงออกและ
ด้านความคิดซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ หากปฏิ บตั ิ ได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้วจะส่ งผลให้บุคคลนั้นมี
ภาวะโภชนาการที่ดีและในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลปฏิ บตั ิไม่ถูกต้องเช่นเลื อกรับประทานอาหาร
เฉพาะบางชนิดและอาหารที่รับประทานไม่มีประโยชน์หรื อการปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาหารที่ไม่ถูกต้องก็
จะส่ งผลให้เกิดปั ญหาภาวะโภชนาการตามมา
พุทธชาดนิรุติธรรมธารา (2546) กล่าวถึ งพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไว้วา่ พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารเป็ นการแสดงออกของบุ ค คลซึ่ งสามารถสั ง เกตได้ แ ละสั ง เกตไ ม่ ไ ด้ โ ดยมี
ความสัมพันธ์กบั สิ่ งอื่น ๆ ได้แก่ความเชื่ อในการบริ โภคอาหารข้อห้ามในเรื่ องอาหารความนิ ยมใน
เรื่ องอาหารและนิสัยการบริ โภคอาหารล้วนแต่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารทั้งสิ้ นดังนี้คือ
ความเชื่อในการบริ โภคอาหาร (Food Belief) เป็ นความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตซึ่ งมักมีเหตุผลหรื อข้ออ้างอิงเป็ นคาอธิ บายถึงผลของความเชื่ อนั้น ๆ ที่
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อาจเป็ นจริ งหรื อไม่ก็ได้เช่นหญิงมีครรภ์มีความเชื่อว่าหากดื่มน้ ามะพร้าวจะช่วยล้างไขมันของทารก
และช่วยให้คลอดง่ายเป็ นต้น
ข้อห้ามในการบริ โภคอาหาร (Food Taboo) เป็ นกฎเกณฑ์ของสังคมที่ถือปฏิบตั ิสืบทอดกับ
มาในสภาวะหรื อสถานการณ์บางอย่าง เช่น ห้ามหญิงตั้งครรภ์รับประทานไข่หรื อห้ามหญิงคลอด
บุตรที่อยูไ่ ฟรับประทานของแสลง ซึ่ งจะแตกต่างกันไปแต่ละชุมชน
ความนิยมในเรื่ องการบริ โภคอาหาร (Food Fad) เป็ นการกระทาที่เอาอย่าง เพื่อแสดงความ
มีส่วนร่ วมหรื อเพื่อความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จและสภาพแวดล้อม โดยไม่จาเป็ นต้องถูกต้องและมี
เหตุผลเสมอไป เช่ น การเลี้ ยงลู กด้วยนมขวด หรื ออาหารเสริ มสาเร็ จรู ปที่ แสดงถึ งความทันสมัย
อย่างเพื่อน หรื อเพราะความจาเป็ นทางอาชีพที่เปลี่ยนไปตามลักษณะของสังคมใหม่
นิสัยการบริ โภค (Food Habits) หมายถึ ง ลักษณะหรื อการกระทาอันซ้ าซาก ซึ่ งบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งทาด้วยความเข้าใจ เพื่อให้การรับประทานอาหารของตนบรรลุ ถึงความต้องการ ทั้งทาง
อารมณ์ และของสังคม บริ โภคนิ สัยมันเป็ นสิ่ งที่สืบเนื่ องกันมาเป็ นเวลานานและยากที่ จะเปลี่ ยน
แปลง การที่บุคคลรับประทานอาหารแตกต่างกันไปนั้นเป็ นผลจากการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์แต่
ละคน ไม่ได้เกิ ดมาพร้อมด้วยบริ โภคนิ สัย แต่จะเกิ ดเรี ยนรู ้ จากการดูตวั อย่างจากผูส้ ู งอายุกว่าหรื อ
จากเพื่อน ๆ นิ สัยการบริ โภค ความเชื่ อในเรื่ องคุ ณสมบัติและคุ ณภาพของอาหาร จะมีอิทธิ พลต่อ
ภาวะโภชนาการของบุคคล ซึ่ งสื บเนื่องมาจากการเลือกอาหารของบุคคลนั้นนัน่ เอง
นิ ตยา เพ็ญศิรินภา (2548) กล่ าวว่า พฤติ ก รรมการบริ โภค (Food Behavior) เป็ นความ
เชื่อถือ ข้อห้ามข้อบังคับที่ถือปฏิบตั ิในสั งคมจนกลายเป็ นบริ โภคนิ สัย ในแง่มนุษยวิทยาอาจถือได้
ว่าเป็ นวัฒนธรรม กล่าวคื อ พฤติกรรมการบริ โภค หมายถึ ง สิ่ งที่บุคคลกระทาหรื อปฏิ บตั ิในการ
เลือกสรรหาอาหารมาบริ โภคและการนาอาหารไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อร่ างกาย รวมถึงการเลือก
ชนิ ดอาหาร การเตรี ยม การปรุ ง ตลอดจนการบริ โภคอาหาร หรื อพฤติกรรมการบริ โภค หมายถึ ง
การแสดงออกของบุคคลที่สังเกตได้หรื อไม่ได้ก็ตาม ทั้งการพูด ความรู้สึกนึกคิด การตัดสิ นใจเลือก
กิริยาการแสดงออกและการกระทาในการบริ โภคอาหาร จากความหมายของพฤติกรรมการบริ โภค
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอก
2.4.1.1 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการบริ โภคที่ไม่
สามารถสั ง เกตได้ เช่ น ความรู ้ ความเข้า ใจ ความรู ้ สึ ก ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ความตั้ง ใจ ซึ่ งเป็ น
พฤติ ก รรมภายในตัวบุ ค คลที่ สั ง เกตโดยตรงไม่ ได้ หากต้องการทราบว่า บุ ค คลมี ก ารแสดงออก
อย่างไร จาเป็ นต้องมีเครื่ องมือมาช่วย เช่น แบบทดสอบความรู ้ แบบวัดความรู ้สึก เป็ นต้น ซึ่ งวิธีวดั
อาจให้บุคคลตอบรับเองหรื อสัมภาษณ์
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2.4.1.2 พฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) หมายถึ ง พฤติกรรมการบริ โภคที่
บุคคลแสดงออกโดยผูอ้ ื่นสามารถสังเกตได้ เช่น ประเภทอาหารที่รับประทาน ปริ มาณอาหารให้แต่
ละมื้อ บริ โภคอาหารวันละกี่ม้ือ เป็ นต้น การวัดพฤติกรรมในลักษณะนี้ สามารถใช้วิธีการสังเกตได้
โดยตรง
การแสดงออกของพฤติ ก รรมภายนอกอาจเป็ นการกระท าซ้ า ๆ จนเคยชิ น และมัก ถู ก
กาหนดไว้ด้วยพฤติ กรรมภายใน ดังนั้น พฤติ กรรมภายนอกจึ งมักมี ความสัม พันธ์ สอดคล้องกับ
พฤติ ก รรมภายใน แต่ใ นบางครั้ งพฤติ ก รรมทั้ง สองอาจไม่ส อดคล้องกัน ดัง นั้น พฤติ ก รรมการ
แสดงออกของบุคคลจึงไม่ได้เป็ นเหตุเป็ นผลและเป็ นความจริ งตามความคิดของคนเสมอไป
เกรี ยงไกร วาสนจิ ตร (2548) กล่ า วว่า พฤติ กรรมการบริ โภค หมายถึ ง การแสดงออกที่
เกี่ยวกับการเลื อกบริ โภคอาหาร สุ ขลักษณะและวิธีการบริ โภคอาหารที่สังเกตได้ โดยเป็ นลักษณะ
ความชอบ หรื อไม่ช อบที่ ปฏิ บตั ิ อยู่ประจาจนกลายเป็ นความเคยชิ นในการบริ โภค ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภค
จะต้องนามาพิจารณาในการเลือก การปรุ ง การกิน ทั้งของตนเองและครอบครัว
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ถูกถ่ายทอดในสื่ อสังคมออนไลน์ถือเป็ นที่ส่วน
หนึ่ งในการสื่ อสารด้านพฤติกรรมภายนอกให้แก่ผูต้ ิดตามได้ทราบถึ งรายละเอียด ซึ่ งเกิ ดเป็ นการ
กระทาซ้ า ๆ จนเคยชิ นและเกิ ดเป็ นวัฒนธรรมให้กบั ผูท้ ี่ ติดตามมี การเรี ยนรู ้ และเริ่ มมี พฤติ กรรม
ภายใน เช่ น ความรู ้ ความเข้า ใจ สะสมมากขึ้ นจนอาจสร้ า งให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมภายนอกคื อการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพได้ดว้ ยเช่นกัน
2.4.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
การเลื อกรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพนั้น เป็ นการบริ โภคอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและ
สารอาหารต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการทางานของร่ างกาย เพื่อให้ร่างกายเจริ ญเติบโต มีภูมิตา้ นทานโรค
ช่วยซ่อมแซมระบบการทางานต่าง ๆ ของร่ างกายให้เป็ นปกติ ทาให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว การ
รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่ างกายในการดาเนิ นชี วิตประจาวันต้องรั บประทานให้ครบ
5 หมู่ เนื่องจากอาหารแต่ละอย่างประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดในปริ มาณที่ไม่เท่ากัน ซึ่ ง
สารอาหารแต่ละชนิ ดให้ประโยชน์แก่ ร่างกายแตกต่างกัน ดังนั้นการรับประทานอาหารเพื่อให้มี
สุ ขภาพดีจึงควรรับประทานอาหารหลาย ๆ ชนิ ด ในปริ มาณที่เหมาะสมกับอายุและสภาพร่ างกาย
เพื่อให้ร่างกายมีการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการอย่างเหมาะสม ซึ่ งได้มีการแบ่งอาหารหลักของคน
ไทยตามสารอาหาร และลักษณะของอาหารออกเป็ น 5 หมู่ (สิ ริพนั ธุ์ จุลรังคะ, 2541) สามารถ
จาแนกสารอาหารออกเป็ น 6 ชนิด (อิษฎาภัทร จังศิริวทิ ยากร, 2549) ประกอบด้วย
อาหารหมู่ ที่ 1 เนื้ อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้ง นม อาหารหมู่น้ ี เป็ นแหล่ งอาหารที่ดีของ
สารอาหารประเภทโปรตีน มีหน้าที่ในการเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตและซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ
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ของร่ างกาย ช่วยสร้างน้ าย่อย ฮอร์ โมน น้ ามันและเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันโรค ช่วยรักษาสมดุลของกรด
และด่างในร่ างกาย ช่วยรักษาสมดุลของน้ าในหลอดเลือด เนื้ อเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกายควร
ได้รับพลังงานจากเนื้ อสัตว์ ร้อยละ 10 - 15 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน และพวกถัว่ เมล็ด
แห้ง ร้อยละ 12 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
อาหารหมู่ ที่ 2 ข้า ว แป้ ง น้ า ตาล เผือก มัน อาหารหมู่ น้ ี เป็ นแหล่ งส าคัญของสารอาหาร
ประเภทคาร์ โบไฮเดรต มีหน้าที่ให้พลังงาน และความร้ อน เพื่อเสริ มสร้ างความอบอุ่นแก่ร่างกาย
ควรได้รับร้อยละ 55 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
อาหารหมู่ ที่ 3 ผักต่าง ๆ อาหารหมู่น้ ี เป็ นแหล่ งอาหารประเภทวิตามิ นและเกลื อแร่ เป็ น
สารอาหารที่ ช่วยในประบวนการเผาผลาญหรื อช่ วยในปฏิ กิริย าต่าง ๆ ภายในร่ างกายทางานได้
ตามปกติ ทาหน้าที่เป็ นโครงสร้างของร่ างกาย เป็ นองค์ประกอบของเซลล์ เนื้ อเยื่อและเส้นประสาท
เป็ นองค์ประกอบของเอนไซม์ ฮอร์ โมนและวิตามิน นอกจากนี้ ยงั เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการทางาน
ของระบบขับ ถ่ า ยท าให้ ท างานปกติ แ ละยัง ช่ ว ยดู ด ซับ สารที่ อาจเป็ นพิ ษ ต่ อ ร่ า งกาย ควรได้รั บ
ประมาณร้อยละ 5 ของพลังงานที่ควรได้รับได้แต่ละวัน
อาหารหมู่ ที่ 4 ผลไม้ต่ า ง ๆ อาหารหมู่ น้ ี มี คุ ณ ค่ า ทางอาหารคล้า ยกับ หมู่ ที่ 3 คื อ ให้
สารอาหารประเภทวิตามิน และแร่ ธาตุต่าง ๆ ตลอดจนใยอาหาร ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของ
กล้ามเนื้ อในทุกอวัยวะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่ วยในการทางานของระบบขับถ่ายในเป็ นปกติ
ควรได้รับประมาณร้อยละ 3 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
อาหารหมู่ ที่ 5 ไขมันและน้ า มัน อาหารหมู่ น้ ี เป็ นแหล่ ง ของสารอาหารประเภทไขมัน มี
หน้าที่ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย แล้วยังมีส่วนช่ วยในการทางานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่ างกายให้เป็ นปกติ นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ร่างกายดูดซึ มวิตามินหลายชนิ ดที่จาเป็ นต่อการทางานของ
ร่ างกายด้วย ควรได้รับประมาณร้อยละ 10 ของพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
น้ า (Water) จัดเป็ นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่ร่างกายมีความจาเป็ นที่จะต้องได้รับอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่ างกายทางานเป็ นปกติ
หลักการกิ นเพื่อสุ ขภาพดี นอกจากจะรับประทานให้ครบ 5 หมู่แล้ว ควรพิจารณาอาหาร
ที่มาจากธรรมชาติ (กรรณิ การณ์ นิติอภัยธรรม, 2547) โดยแบ่งกลุ่มอาหารที่มาจากธรรมชาติที่มีอยู่
ในปัจจุบนั ซึ่งพิจารณาถึงประบวนการแปรรู ปได้ 3 กลุ่ม คือ ดังนี้
2.4.2.1 อาหารที่มาจากธรรมชาติโดยตรง เช่ น หัวกระเทียมสด หัวหอมสด น้ าผึ้งที่
บีบคั้นจากรวงผึ้ง พริ กขี้หนู สด สมุนไพร เป็ นต้น ซึ่ งอาหารเหล่านี้ จะให้เป็ นส่ วนผสมของอาหาร
ประจาวันที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสู ง แต่เราจะพบอาหารที่มาจากธรรมชาติโดยตรงได้น้อยใน
ปัจจุบนั จากการศึกษาเรื่ องความรู้ ทัศนคติ และพฤติก รรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชน
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ในเขตพัฒนาสมุนไพร อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา พบว่า ประชาชนส่ วนให้รู้จกั
สมุนไพร จะเห็ นได้ว่ามีสมุนไพรหลายตัวที่ประชาชนเคยรับประทาน เช่ น กระเทียม ประชาชน
ทั้งหมด 100% เคยรับประทาน และร้อยละ 40 เคยใช้เป็ นยา ส่ วนกะเพรามีประชาชนส่ วนใหญ่ร้อย
ละ 90 เคยใช้เป็ นยา (ศุภเศรษฐ์ น้อยศรี , 2531)
2.4.2.2 อาหารปลอดสารเคมี ใ นการผลิ ต ซึ่ งเป็ นพื ช ผลการเกษตรที่ ไ ม่ มี ก ารใช้
สารเคมีเป็ นปุ๋ ย หรื อป้ องกันกาจัดศัตรู พืชในการปลูก เช่น ผักพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษที่ปลูกโดย
ใช้มุ ้ง ผัก ที่ ป ลู ก โดยใช้ปุ๋ ยชี ว ภาพ รวมทั้ง การปลู ก ผัก สวนครั ว เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ น จาก
การศึกษาพบว่า แม่บา้ นเขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร ร้ อยละ 62.6 เคยซื้ อผักปลอดสารพิษมา
รับประทาน มีเพียงร้อยละ 37.4 ไม่เคยซื้ อผักปลอดสารพิษมารับประทาน (ปิ ยรัตน์ นิ่มสกุล, 2539)
2.4.2.3 อาหารที่ผา่ นการแปรรู ปน้อย เพื่อคงความเป็ นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด เช่น
ผัก ผลไม้ รวมถึงข้ามซ้อมมือ อาหารกลุ่มนี้ ได้รับความสนใจจากผูผ้ ลิต จึงมีการผลิตอาหารกลุ่มนี้
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยกลวิธีต่าง ๆ ทางการตลาด จากการศึกษาความคิดเห็น
ผูใ้ ช้บริ การร้ านเลมอนฟาร์ มในสถานี บริ การน้ ามันบางจาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้ อสิ นค้าประเภท
ธัญพืชร้อยละ 29.3 ขนมขบเคี้ยวร้อยละ 12.2 และมีเพียงร้อยละ 9.8 ซื้ อผลไม้จากร้านเลมอนฟาร์ ม
(ธี รยุทธ สงวนสิ นธุ กุล , 2542) ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในสื่ อสังคมออนไลน์มกั จะเลือกใช้
อาหารที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่ างกายอย่างสม่าเสมอ เว้นเสี ยแต่วา่
หากมีการรับประทานอาหารบางประเภทที่ไม่ค่อยถูกหลักโภชนาการก็จะมีการออกกาลังกายควบคู่
ไปด้วยอย่างสม่าเสมอให้เห็นเด่นชัด เพื่อเป็ นการรักษาไว้เพื่อสุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2.4.3 แนวทางการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
2.4.3.1 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย คือ บริ โภคอาหาร
ชนิ ดต่าง ๆ ให้ได้วนั ละ 15 - 25 ชนิ ดและให้มีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน เพราะร่ างกาย
ต้องการสารอาหารต่างๆ กันในปริ มาณและคุณภาพต่างกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารหลาย ๆ
ชนิ ดครบตามความต้องการและควรหมัน่ ดูแลน้ าหนักตัว เพราะน้ าหนักตัวเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ ถึงภาวะ
สุ ขภาพของบุ คคลได้ว่าดี หรื อไม่ เนื่ องจากแต่ละคนต้องมี น้ าหนักตัวที่เหมาะสมตามวัน และได้
สัดส่ วนกับความสู ง ดังนั้น การรับประทานอาหารให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นเพื่อการมีสุขภาพดี การไหลเวียนเลือกดี และช่วยให้กลไกการ
ทางานของร่ างกายปกติ
2.4.3.2 รับประทานข้าวเป็ นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ ข้าว
เป็ นอาหารหลักของคนไทย เป็ นแหล่งอาหารสาคัญที่ให้พลังงาน สารอาหารที่มีมากในข้าว ได้แก่
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คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ถ้าเป็ นไปได้ควรบริ โภคข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ซึ่ งเป็ นข้าวที่ผา่ นการขัด
สี นอ้ ย ถือว่า เป็ นข้าวที่มีประโยชน์มากกว่าข้าวขาว เนื่ องจากอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ ธาตุ ในปริ มาณ
ที่สูงกว่า ตลอดจนใยอาหารควบคู่ไปกับการได้แป้ ง ควรรับประทานควบคู่ไปกับอาหารประเภทอื่น
ให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารหลากหลาย อันจะเป็ นผลดีต่อสุ ขภาพสาหรับอาหารที่
ทาจากแป้ ง เช่ น ก๋ วยเตี๋ยว ขนมจีน หรื อขนมปั ง ก็อาจจะกินเป็ นบางมื้อ อาหารธัญพืชเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่จะให้แป้ ง ซึ่ งจะถูกย่อยไปใช้เป็ นพลังงานวันต่อวัน แต่ถา้ ได้พลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ
ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นไขมันได้
2.4.3.3 กินพืชผักให้มาก และกิ นผลไม้เป็ นประจา พืชผักและผลไม้ท้ งั สี เขียว และ
เหลื องนอกจากจะให้ท้ งั วิตามิน และแร่ ธาตุต่าง ๆ แล้วยังให้ใยอาหารที่จาเป็ นต่อการทางานของ
ลาไส้ในการขับถ่ายของเสี ยหรื อสิ่ งที่เหลือจากการย่อย และยังช่ วยดูดซับสารพิษ และช่ วยขับถ่าย
คลอเลสเตอรอลอีกด้วย นอกจากนี้ยงั ให้สิ่งที่ไม่ใช่สารอาหาร เช่น แอนตี้ออกซิ เดนท์ และสารอื่น ๆ
ที่มีฤทธิ์ ทางสมุนไพร อันจะทาให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุ ลและป้ องกันอนุ มูลอิสระ ไม่ให้ทาลาย
เนื้ อเยื่อและผนังเซลล์ ซึ่ งนาไปสู่ การป้ องกันไม่ให้ไขมันเกาะผนังหลอดเลือด และป้ องกันการเกิ ด
มะเร็ งอีกด้วย
2.4.3.4 กินปลา เนื้ อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถัว่ เมล็ดแห้งเป็ นประจา อาหารที่แนะนา
ในข้อนี้ จะให้โปรตี น ซึ่ งมี จุดเน้นคื อปลาและอาหารประเภทถัว่ ต่า ง ๆ เช่ น เต้า หู ้ขาว และเต้า หู ้
เหลื อง สาหรั บเนื้ อสัตว์น้ นั กิ นพอประมาณและเลื อกเฉพาะที่มีมนั น้อย ๆ ไข่เป็ นอาหารที่ดี ควร
บริ โภคเป็ นประจา เช่น วันเว้นวัน หรื อสัปดาห์ละ 2 ฟอง
2.4.3.5 ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมเป็ นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศ
ทุกวัน ประกอบด้วย โปรตี น แคลเซี ยม ฟอสฟอรั ส และแร่ ธาตุ ต่าง ๆ ซึ่ งช่ วยให้กระดู กและฟั น
แข็งแรง นอกจากนี้ ยงั มีน้ าตาลแลคโตสและวิตามินต่าง ๆ โดยเฉพาะวิตามินปี 2 ช่ วยให้ร่างกาย
เจริ ญเติบโต และทาให้เนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ทางานได้ตามปกติ ชะลดการเสื่ อมของกระดูกและฟัน
2.4.3.6 กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร ไขมันจากพืชและสัตว์จะให้พลังงานวันต่อ
วัน และพลังงานสะสม ถ้าได้เกิ นกว่าที่ร่างกายต้องการจะเกิ ดปั ญหาไขมันในเลือดสู งและปั ญหา
โรคอ้วน ยิ่งถ้าได้กินอาหารที่ไม่สมดุล คือ ขาดพวกพืชผัก ผลไม้และขาดการออกกาลังกาย จะทา
ให้ไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดแดงง่ายขึ้นจนเกิดการแข็งตัว ซึ่ งจะนาไปสู่ การเกิดความดันโลหิ ต
สู งและโรคหัวใจขาดเลือด อาหารไทยดั้งเดิมมีไขมันไม่มาก เช่น น้ าพริ กผักจิ้ม แกงไม่ใส่ กะทิ ถื อ
ว่าเป็ นอาหารที่เสริ มสุ ขภาพ อาหารไทยปั จจุบนั มีการทอด และผัดมาก ตลอดจนมีการใช้ในแกง
ต่าง ๆ ไขมันจึงมีมาก จึงควรเลือกกินเป็ นครั้งคราวไม่ปริ มาณที่ไม่มากนัก เมื่อกินพร้อมข้าวจะทา
ให้มีไขมันที่บริ โภคอยูใ่ นปริ มาณพอดี
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2.4.3.7 หลี กเลี่ ย งการกิ นอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด อาหารพวกหวานจัดที่ มี
น้ าตาลทรายเป็ นองค์ประกอบ เช่ น น้ าเชื่ อม น้ าอัดลม ขนมหวาน หากกิ นมาก ๆ เป็ นประจาเป็ น
พลังงานส่ วนเกิน ทาให้ระดับน้ าตาลในเลือกสู งขึ้นและร่ างกายจะพยายามเปลี่ยนไปเป็ นไขมัน จึงมี
ส่ วนทาให้ไขมันสู งในเลื อดได้และยังไปสะสมตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายทาให้เกิ ดโรคอ้วนได้
ในทางปฏิ บตั ิจึงควรเลี่ ยงอาหารที่มีรสหวานจัด ส่ วนอาหารที่มีรสเค็มจัดจะให้เกลื อโซเดี ยมคลอ
ไรด์ซ่ ึ งช่ วยให้ดึงน้ าเข้าสู่ หลอดเลื อด ถ้ากิ นอาหารที่ โซเดี ยมสู งเป็ นประจาจะทาให้เกิ ดความดัน
โลหิตสู งได้ อาหารไทยจะให้โซเดียมประมาณวันละ 6 - 10 กรัม ซึ่ งมากเกินพออยูแ่ ล้ว ควรพยายาม
หลีกเลี่ยงการเติมเกลือหรื อน้ าปลาในอาหารที่ปรุ งมาแล้ว
2.4.3.8 กิ น อาหารที่ ส ะอาด ปราศจากการปนเปื้ อนสารเคมี อาหารที่ ส ะอาด
ปราศจากเชื้อโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรี ยและพยาธิ หรื อสารตกค้างต่าง ๆ ในทางปฏิบตั ิจึงควรเลือกกิน
อาหารที่สะอาด โดยการเลื อกซื้ อและการล้างที่ถูกต้อง อาหารที่สดและปรุ งใหม่ ๆ หรื ออาหารที่
ร้อน ๆ ซึ่ งเชื้อโรคจะถูกทาลายจนหมดไป
2.4.3.9 งด หรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เป็ นสารที่อาจจะทาให้เสพ
ติดได้ คนที่ติดเหล้าจนเรื้ อรัง มักจะมีการขาดวิตามินและแร่ ธาตุต่าง ๆ และมักจะเป็ นโรคตับแข็ง
ควบคู่กนั ไปและในทางตรงกันข้ามในรายที่ดื่มพร้อมกับแกล้มที่มีไขมันและโปรตีนสู ง จะมีโอกาส
เป็ นโรคอ้ว นได้ นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ ย งั ท าให้ร ะบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกายสู ญ เสี ย การควบคุ ม
โดยเฉพาะระบบประสาทส่ วนกลาง ทาให้ขาดสติ เสี ยการทรงตัว สมรรถภาพการทางานลดลง และ
ทาให้เกิดความประมาท ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนได้
2.4.4 เจาะลึกพฤติกรรมสาวซิกแพก
นั ก ศึ ก ษาปริ ญญาโท ภาควิ ช าการตลาด วิ ท ยาลัย การจัด การ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ทาการศึกษาหัวข้อเกี่ ยวกับพฤติกรรมสาวซิ กแพก ฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ ม หรื อปิ ยรัตน์ นิ่ มสกุล Absolute
Lady เทรนด์ใหม่ของสาวยุค ปั จจุ บนั ที่ จริ ง จังกับการออกกาลังกาย และรั บประทานอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพ ที่ ส่งผลให้ธุรกิ จฟิ ตเนส สิ นค้าออกกาลังกาย เสื้ อผ้าแฟชั่น ธุ รกิ จอาหารเติ บโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว โดยเก็ บข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่า งจากผูห้ ญิ ง วัย 49 – 20 ปี ที่ นิย มออกก าลัง กายและเลื อก
รับประทานอาหาร จานวน 327 คน พบพฤติกรรมที่สนใจของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ ว่า เพื่อให้มีรูปร่ าง
กระชับ และแข็ ง แรง ผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ จึ ง ต้อ งออกก าลัง กายและเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ ใ ห้
ประโยชน์อย่างเคร่ งครั ด สิ่ งที่ จาเป็ นต้องมี ได้แก่ แอพพลิ เคชั่นบนสมาร์ ทโฟนสาหรับคานวณ
พลังงานที่ ให้ต่อวัน พร้ อมคานวณแคลอรี่ ที่จะบริ โภคอาหารในแต่ละวันมากอย่างดี ซึ่ งอาหารที่
หลี กเลี่ ยงที่สุดคือจาพวกน้ าตาลและไขมัน ส่ วนสื่ อที่มีอิทธิ พลกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ คือ "อินสตาแก
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รม” เพื่อติดตามดารา หรื อผูห้ ญิงที่มีหุ่นเป๊ ะ รวมถึงเว็บบอร์ ด Pantip.com เพื่อหาข้อมูลจากกลุ่มคน
ที่มีวถิ ีชีวติ ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังพร้อมให้ขอ้ มูลของตนเองและเปลี่ยนด้วยเช่นกัน (สาวซิ กแพก ฟิ ต
แอนด์เฟิ ร์ ม เทรนด์แรงแห่งปี , 2558)

ภาพที่ 2.22 ภาพรู้จกั พฤติกรรมสาวซิกแพก
แหล่งทีม่ า: สาวซิกแพก ฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ม เทรนด์แรงแห่งปี , 2558.
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2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปนัดดาเซ็นเชาวนิช (2556) การศึกษาเรื่ องการสื่ อสารของผูม้ ีอิทธิ พลด้านความงามทางสื่ อ
ออนไลน์และการเปิ ดรับข้อมูลทัศนคติและการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางของผูบ้ ริ โภค
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาเนื้ อหาและวิธีการสื่ อสารของผูม้ ีอิทธิ พลด้าน
ความงามทางสื่ อออนไลน์ 3 คน
ผลการศึกษาวิจยั พบว่าผูม้ ีอิทธิ พลด้านความงามทางสื่ อออนไลน์แต่ละคนจะมีเนื้ อหาและ
วิธีสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละบุคคลรวมไปถึงการ
เลือกใช้สื่อออนไลน์ก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน
คุณาสิ ริเกตุปมา (2548) การศึกษาเรื่ องความรู้ทศั นคติและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
อัจ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความรู ้ และทัศ นคติ ที่ มี ต่อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของประชากรวัย แรงงานใน
กรุ งเทพมหานครและศึ กษาพฤติ กรรมและปั จจัยที่ มี่อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพของประชากรวัยแรงงานในกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพใน
ระดับปานกลางรองลงมาได้แก่มีความรู ้มากและผูท้ ี่มีความรู ้นอ้ ยในด้านของทัศนคติต่ออาหารเพื่อ
สุ ขภาพพบว่าส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพเพราะจะทาให้อายุยืนและเห็นด้วย
ว่าการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ นการสร้างกระแสในสังคมแสดงให้เห็นว่าคน ๆ นั้นเป็ นคนที่รัก
สวยรักงามและต้องการลดความอ้วนส่ วนกลุ่มที่มีทศั นคติไม่เห็นด้วยมองว่าอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ น
สัญลักษณ์ แห่ งความสวยงามทางร่ างกายมักจะมี ราคาแพงโดยเป็ นไปเพื่อป้ องกันโรคเท่านั้นและ
การบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ข ภาพถื อเป็ นแฟชั่นอย่า งหนึ่ ง และการวัดระดับ คะแนนทัศ นคติ ที่ มี ต่อ
อาหารเพื่อสุ ขภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ได้คะแนนของทัศนคติเป็ นกลางมากที่สุดรองลงมา
คือมี ทศั นคติ เชิ งบวกและลบตามลาดับส่ วนในด้านของพฤติกรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
พฤติกรรมการบริ โภคระดับปานกลางรองลงมาคือมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพมาก
และน้อยตามลาดับ
ชนชญาน์ จ ัน ทร์ ธิ ว ตั รกุ ล (2542) รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต และพฤติ ก รรมการบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครเป็ นการวิจยั เชิ งสารวจโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทราบถึงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครและศึกษาถึงความสัมพันธ์ของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตกับพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ
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ผลการศึกษาวิจยั พบว่ารู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครสามารถ
จัดแบ่ ง ได้เ ป็ นกลุ่ ม ปฏิ บ ัติตวั เพื่ อสุ ข ภาพกลุ่ ม ค านึ ง ถึ ง สุ ข ภาพกลุ่ ม รั ก สวยรั ก งามกลุ่ ม ไม่ ใ ส่ ใ จ
สุ ข ภาพและกลุ่ ม บั่น ทอนสุ ข ภาพและพบว่า พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอยู่ในระดับต่ าอีกทั้งแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรด้านเพศ
สถานภาพสมรสระดับการศึกษาและระดับการดูแลสุ ขภาพแต่ไม่แตกต่างกันตามอายุอาชี พรายได้
และสถานะสุ ขภาพและจากรู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ัย นี้ มี เ พี ย ง 2 กลุ่ ม ที่ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพได้แก่กลุ่มปฏิ บตั ิตวั เพื่อ
สุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั การบริ โภคผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพประเภทอุปกรณ์ เพื่อสุ ขภาพและกลุ่ม
ละเลยสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั การบริ โภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพประเภทอาหารเสริ มส่ วนรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ กับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพไม่พบความสัมพันธ์แต่อย่างใด

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์
รู ป แบบการสื่ อ สารและรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผูบ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์อินสตาแกรมโดยดาเนินการเป็ นลาดับขั้นตอนตามหัวข้อดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 คาถามนาวิจยั
3.3 นิยามเชิงปฏิบตั ิการ
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.5 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 วิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
3.8 การนาเสนอผลการวิจยั

41

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผู้บริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ทีม่ ีชื่อเสี ยงทางอินสตาแกรม
แบ่งปั นรู ปภาพที่สื่อถึง
อาหารเพื่อสุ ขภาพและมี
ผูต้ ิดตาม 40,000 คนขึ้นไป

-

รู ปแบบการสื่ อสาร
ประเภทของโพสต์
สัดส่ วนของ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพ
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในภาพ
คาบรรยายใต้ภาพ
(Photo Caption)
ประเภทของภาพ
การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตาม
ช่วงเวลาและความถี่

กลวิธีการสื่ อสาร
ของผู้บริ โภค
อาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ทางอินสตาแกรม

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

3.2 คาถามนาวิจัย
ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมมีรูปแบบการ
สื่ อสารที่แตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
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3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ
3.3.1 การสื่ อสารบนสื่ อสั งคมออนไลน์
การเชื่ อมต่อกันระหว่างบุ คคลในโลกของอินเตอร์ เน็ ต บุคคลสามารถทาความรู ้ จกั และ
เชื่ อมโยงกันผ่านตัวกลางเครื อข่า ยสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยสามารถสื่ อสารกันได้ภายในเวลา
อันรวดเร็ ว โดยมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยนทัศนคติ การโต้ตอบกันอย่างชัดเจน
3.3.2 รู ปแบบการสื่ อสาร
เนื้อหาที่ปรากฏในสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหว
3.3.2.1 ประเภทของโพสต์เช่นภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหว
3.3.2.2 สัดส่ วนของความเป็ นอาหารเพื่อสุ ข ภาพวัดจากสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
แบ่งเป็ นร้อยละ 0 ถึง 100
3.3.2.3 การจัดองค์ประกอบภาพได้แก่ จุดสนใจสมดุ ลภาพสมดุ ลสี และการเน้นสี
บรรยากาศและอารมณ์ทศั นมิติและเอกภาพ
3.3.2.4 อุปกรณ์หลักได้แก่แก้วเซรามิคพลาสติกไม้และอื่น ๆ
3.3.2.5 การสื่ อสารได้แก่คาบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) ประเภทของภาพการมี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูต้ ิดตามเช่ นจานวนการกดถู กใจ (Like) การแสดงความคิดเห็ น (Comment) และ
ภาษาที่ใช้ช่วงเวลาและความถี่ของการสื่ อสาร
3.3.3 อาหารเพือ่ สุ ขภาพ
อาหารที่ประกอบไปด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่โดยเน้นจาพวกผักผลไม้ธญ
ั พืชหรื ออาหารที่
คงสภาพธรรมชาติ ใ ห้ ม ากที่ สุ ดเลี่ ย งอาหารส าเร็ จ รู ป อาหารที่ มี ไ ขมันอิ่ ม ตัวรวมถึ ง การปรุ ง รส
เพิม่ เติม
3.3.4 ผู้บริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ผูท้ ี่ แบ่ ง ปั นภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ ปรุ ง ด้วยตนเองลงในสื่ อสั ง คมออนไลน์ พร้ อมกับ
ข้อความที่สื่อถึงอาหารเพื่อสุ ขภาพ เช่น Healthy, Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet
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3.3.5 กลวิธีการสื่ อสาร
การพิจารณาวิธีการในการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคม
ออนไลน์อินสตาแกรมที่สร้างภาพลักษณ์ดา้ นการดูแลสุ ขภาพให้กบั ตนเองผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
อินสตาแกรม

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.4.1 ประชากรของการศึกษา
เจ้าของบัญชีอินสตาแกรมผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
3.4.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ โดยทาการศึ กษาผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมที่มีผตู ้ ิดตามจานวนมาก และได้คดั เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั (Purposive sampling) จากเจ้าของบัญชี สื่อสังคมอินสตาแก
รมที่เป็ นผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพและมีผตู้ ิดตามจานวน 40,000 คนขึ้นไปที่มีรูปแบบการสื่ อสาร
ที่แตกต่างกันรวมทั้งหมด 5 คนได้แก่ คุณตัก๊ (@tucktanhealthy)คุณนิว (@neww_healthyfood)คุณ
ปอย (@poiluang_healthy)คุณหมอผิง (Thidakarn) และคุณเมย์ (@mshappydiet)
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ตารางที่ 3.1 แสดงรายชื่อผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคมออนไลน์
อินสตาแกรมที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
รายชื่ อผู้บริ โภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ทีม่ ีชื่อเสี ยงบนสื่ อสั งคมออนไลน์ อนิ สตาแกรม
คุณตัก๊
คุณปอย
คุณนิว
คุณหมอผิง
คุณเมย์

ชื่อบัญชีอนิ สตาแกรม
Tucktanhealthy
Poiluang_healthy
Neww_healthyfood
Thidakarn
Mshappydiet

จานวนผู้ติดตาม
(Follower)
130,864
90,415
87,438
65,742
40,593

แหล่งทีม่ า: อินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ (ข้อมูลณวันที่17 เมษายนพ.ศ. 2559)
3.4.2.1 คุณตัก๊

ภาพที่ 3.2 รู ปภาพของคุณตัก๊ และตัวอย่างภาพถ่ายอาหารเพื่อสุ ขภาพ
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2559ก.
คุณตัก๊ อายุ 34 ปี เจ้าของบัญชีอินสตาแกรม Tucktanhealthy ซึ่ งเริ่ มต้นหันมาใส่ ใจสุ ขภาพ
จากอาการป่ วยของตนเอง จนตอนนี้ หายขาดเกือบร้อยเปอร์ เซนต์ โดยเน้นการสื่ อสารไปที่ภาพถ่าย
อาหารเพื่อสุ ขภาพในสไตล์เฉพาะตัว พร้ อมกับรายละเอียดขั้นตอนการปรุ ง ปริ มาณแคลอรี่ อย่าง
ละเอี ย ดในแต่ ล ะจาน รวมถึ ง การแบ่ ง ปั น เทคนิ ค ออกก าลัง กายของตนเองอย่า งสม่ า เสมอ จน
กลายเป็ นไอดอลของสาวหลาย ๆ คนในสังคมออนไลน์ขณะนี้
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3.4.2.2 คุณนิว

ภาพที่ 3.3 รู ปภาพของคุณนิ วและตัวอย่างภาพถ่ายอาหารเพื่อสุ ขภาพ
แหล่งทีม่ า: Neww_healthyfood, 2558ข.
คุณนิว สาวเชียงใหม่วยั ใสกับเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพสุ ดสร้างสรรค์ พร้อมขั้นตอนการทาที่
ไม่ยงุ่ ยาก ใคร ๆ ก็สามารถทาได้ พร้ อมบอกเล่าเรื่ องราวในชี วิตประจาวันและโต้ตอบกับผูต้ ิดตาม
อย่างเป็ นกันเอง
3.4.2.3 คุณปอย

ภาพที่ 3.4 รู ปภาพของคุณปอย และตัวอย่างภาพถ่ายอาหารเพื่อสุ ขภาพ
แหล่งทีม่ า: Poiluang_healthy, 2558ค.
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คุณปอย อายุ 32 ปี เจ้าของบัญชี อินสตาแกรม Poiluang_healthy กับการแบ่งปั นภาพถ่าย
อาหารสี สันสดใสที่เป็ นเอกลักษณ์ พร้อมกับการสื่ อสารโต้ตอบกับผูต้ ิดตามอย่างสม่าเสมอ
3.4.2.4 คุณหมอผิง

ภาพที่ 3.5 รู ปภาพของคุณหมอผิง และตัวอย่างภาพถ่ายอาหารเพื่อสุ ขภาพ
แหล่งทีม่ า: Thidakarn, 2558ง, 2558จ.
คุณหมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุ จิพฒั นกุล ผูเ้ ชี่ยวชาญ Anti-Aging ประจาโรงพยาบาลสมิติเวช
สุ ขุมวิท ที่ เริ่ มหันมาดู แลสุ ขภาพอย่างจริ งจังจากศึ กษาข้อมูลในวิชาชี พ และปั จจุ บนั กับบทบาท
พิธีกรรายการสุ ขนิ ยม ในด้านของการแบ่งปั นเรื่ องราวเกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพทางช่ อง GMM
Channel
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3.4.2.5 คุณเมย์

ภาพที่ 3.6 รู ปภาพของคุณเมย์ และตัวอย่างภาพถ่ายอาหารเพื่อสุ ขภาพ
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2559ค, 2559จ.
คุณเมย์ ศวิตา เศรษฐาภรณ์ สาวรุ่ นใหม่ไฟแรงดีกรี นกั เรี ยนนอกจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
อายุ 25 ปี เจ้าของบัญชีอินสตาแกรม Mshappydiet เพื่อการแบ่งปั นวิธีการรักษาหุ่ นและลดน้ าหนัก
อย่างยัง่ ยืน ด้วยการรับประทานอาหารและใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็ นผูค้ ิดค้นและผลิ ตขนมขบ
เคี้ยวออแกนิคที่ดีต่อสุ ขภาพภายใต้ชื่อ “พริ ซ” (PRIZ)
ตารางที่ 3.2 ตารางเปรี ยบเทียบความแตกต่างและสิ่ งที่โดดเด่นของทั้ง 5 คน
รู ปแบบการสื่ อสาร
ภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ภาพอาหารทัว่ ไป
ภาพการออกกาลังกาย
ภาพสวยงาม
การสื่ อสารกับผูต้ ิดตาม
ข้อมูลความงาม / Anti-Aging
ชีวติ ส่ วนตัว เช่น หน้าที่การงาน, การ
ท่องเที่ยว
การโฆษณา

คุณตั๊ก

คุณนิว

คุณปอย

คุณหมอผิง คุณเมย์
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3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ใช้เครื่ องมือคือตารางบันทึกข้อมูลการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
สาหรับรวบรวมข้อมูลด้านการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่ อเสี ยงบนสื่ อสังคม
ออนไลน์อินสตาแกรมโดยแบ่งเป็ น5หัวข้อหลักที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ประเภทของโพสต์ สัดส่ วน
ความเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ อุปกรณ์หลัก และการสื่ อสาร

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จ ัย ได้แ บ่ ง วิ ธี ก ารเข้า ถึ ง ข้อ มู ล และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis) เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์เนื้ อหาที่ปรากฏอยูใ่ นสื่ อ
สังคมออนไลน์อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คนรวมไปถึงสื่ ออื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 5 คนโดยผูว้ จิ ยั มีบทบาทเป็ นผูต้ ีความหมายจากเนื้อหาที่ปรากฏและกาหนดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ในช่ วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558 - มกราคมพ.ศ. 2559 โดยผูว้ ิจยั จะทาการเก็บ
ข้อมูลในเนื้ อหาที่ปรากฏในสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวได้แก่ภาพ
ได้แก่ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
3.6.1 ประเภทของโพสต์เช่นภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหว
3.6.2 สัดส่ วนของความเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพวัดจากสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่แบ่งเป็ นร้อย
ละ 0 ถึง 100
3.6.3 การจัดองค์ประกอบภาพได้แก่จุดสนใจสมดุลภาพสมดุลสี และการเน้นสี บรรยากาศ
และอารมณ์ทศั นมิติและเอกภาพ
3.6.4 อุปกรณ์หลักได้แก่แก้วเซรามิคพลาสติกไม้และอื่น ๆ
3.6.5 การสื่ อ สารได้แ ก่ ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) ประเภทของภาพการมี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูต้ ิดตามเช่ นจานวนการกดถู กใจ (Like) การแสดงความคิดเห็ น (Comment) และ
ภาษาที่ใช้ช่วงเวลาและความถี่ของการสื่ อสาร
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3.7 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลัง จากท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ทั้ง หมดเรี ย บร้ อยแล้ว ผูว้ ิจ ยั นาข้อมูล ที่ ไ ด้มาทาการ
วิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ด้านรู ปแบบการสื่ อสารของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน จากเนื้ อหา
ในสื่ อสัง คมออนไลน์อินสตาแกรม เพื่ อศึ ก ษาถึ ง กลยุทธ์ วิธี ก ารสื่ อสารผ่า นสื่ อสั ง คมออนไลน์
อินสตาแกรมว่ามีรูปแบบและเนื้อหาเป็ นอย่างไร

3.8 การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลในแต่ละวันจะมี การนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบว่ามี ขอ้ มูลที่ ครบถ้วน
เพียงพอหรื อไม่ และนามาแยกแยะออกเป็ นหมวดหมู่ตามประเด็นหัวข้อของวัตถุ ประสงค์ของการ
วิจยั จนสามารถตอบคาถามการวิจยั ได้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่ตอ้ งการศึกษา
ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการตรวจสอบข้อ มู ล แบบสามเส้ า (Triangulation Technique) เพื่ อ ความ
ครบถ้วนครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.8.1 ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูล
ที่มา ซึ่ งประกอบไปด้วย แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งต่าง ๆ เหมือนกันหรื อไม่ ถ้าเหมือนกันซ้ า ๆ ผูว้ ิจยั ถือว่าข้อมูลนั้นเชื่ อถือได้แล้วทาการบันทึก
ไว้
3.8.2 การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล (Methodological Triangulation)
ผูว้ ิจยั ใช้การสัง เกตแบบไม่มี ส่ วนร่ วม ควบคู่ก ับ การวิเคราะห์ เนื้ อหา พร้ อมทั้ง ศึ ก ษาข้อมูล จาก
เอกสารประกอบที่ได้มีการค้นคว้า

3.9 การนาเสนอผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการศึ ก ษารู ปแบบการสื่ อสารของกลุ่ ม ตัวอย่างทั้ง 5 คน ด้วยวิธีก าร
พรรณนา (Descriptive) โดยผูว้ ิจยั เป็ นคนเก็บรวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์ และสรุ ปผลทั้งหมด
ด้วยตนเอง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงทางอินสตา
แกรม”เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึ กษาเนื้ อหาและรู ปแบบการ
สื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงทางอิ นสตาแกรมด้วยวิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis) ที่ปรากฏอยูใ่ นสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คนซึ่ งได้
ใช้ตารางบันทึกข้อมูลการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 สื่ ออินสตาแกรมของคุณตั๊ก (@Tucktanhealthy)
คุณตัก๊ อายุ 34 ปี เจ้าของบัญชีอินสตาแกรม Tucktanhealthy ซึ่ งเริ่ มต้นหันมาใส่ ใจสุ ขภาพ
จากอาการป่ วยของตนเอง จนตอนนี้ หายขาดเกือบร้อยเปอร์ เซนต์ โดยเน้นการสื่ อสารไปที่ภาพถ่าย
อาหารเพื่อสุ ขภาพในสไตล์เฉพาะตัว พร้ อมกับรายละเอียดขั้นตอนการปรุ ง ปริ มาณแคลอรี่ อย่าง
ละเอี ย ดในแต่ ล ะจาน รวมถึ ง การแบ่ ง ปั น เทคนิ ค ออกก าลัง กายของตนเองอย่า งสม่ า เสมอ จน
กลายเป็ นไอดอลของสาวหลายๆ คนในสังคมออนไลน์ขณะนี้
สื่ ออินสตาแกรมของคุ ณตัก๊ มีผกู้ ดติดตามจานวน 128,757คน มีรูปภาพจานวน 946 ภาพ
และกาลังติดตามผูอ้ ื่นอยูจ่ านวน 365 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559)
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ภาพที่ 4.1 ภาพรายละเอียดบนหน้าบัญชีอินสตาแกรมของคุณตัก๊
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2558.
จากการสารวจข้อมูลในช่วงที่ผศู ้ ึกษากาหนดคือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2559 คุ ณตัก๊ มีการโพสต์ภาพในสื่ ออินสตาแกรมของตนแบ่งเป็ นภาพนิ่ งจานวน 58
ภาพ และเป็ นภาพเคลื่ อนไหวจานวน 6 ภาพ รวมเป็ นจานวน 64 โพสต์ ซึ่ งคุ ณตัก๊ ได้มี การโพ
สต์ภาพลงสื่ ออิ นสตาแกรมเป็ นบางวัน ซึ่ งในแต่ละวันจะมี จานวนโพสต์มากน้อยแตกต่างกันไป
โดยเนื้อหาจะมีความแตกต่างกันออกไป สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.1 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตามของคุณตัก๊
รู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตามของคุณตั๊ก
การโพสต์
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น
ภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
58
6
4,007
1,543
16
2
4.1.1 ประเภทของโพสต์
การโพสต์ของคุณตัก๊ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพนิ่ ง ซึ่ งส่ วนที่เป็ นภาพเคลื่อนไหวมักจะเป็ น
ภาพการออกกาลังกาย เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของท่าทาง และกล้ามเนื้ อขณะออกกาลังกาย เช่น
ภาพการออกกาลังกายที่ฟิตเนสที่มกั โพสต์เป็ นภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้น
4.1.2 สั ดส่ วนความเป็ นอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ภาพอาหารของคุณตัก๊ ส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ร้อยละ 100 ซึ่ งเป็ นอาหารที่ครบ
ตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ โดยส่ วนมากจะเป็ นภาพอาหารมื้อเช้า และรองลงมาคืออาหารที่ยงั คง
ความเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพอยู่ แต่อาจขาดสารอาหารบางหมู่ไปบ้างตามเมนูที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาพที่ 4.2 ภาพตัวอย่างได้สัดส่ วนความเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ 100, 75 และ 50 ตามลาดับ
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2558ข, 2558ค, 2559ข.
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4.1.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ
ภาพอาหารรวมถึงภาพการออกกาลังกายของคุณตัก๊ มักใช้เทคนิ คการจัดองค์ประกอบภาพ
แบบสมดุลบริ เวณกลางภาพเป็ นประจา เป็ นการถ่ายภาพจากมุมสู งเพื่อให้เห็ นอาหารในจานอย่าง
ครบถ้วนแบบแสงธรรมชาติ จะมีบางภาพที่ใช้การจัดองค์ประกอบแบบใช้เทคนิ คจุดสนใจ เช่น การ
วางจุดเด่นของจานอาหารไว้ขวาบนของภาพ หรื อภาพการออกกาลังกายที่ใช้จุดสนใจไว้ซ้ายล่าง
ของภาพ เป็ นต้น

ภาพที่ 4.3 ภาพตัวอย่างการวางจุดเด่นของภาพไว้ขวาขนของภาพ และซ้ายล่างของภาพตามลาดับ
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2558ง, 2559ค.
4.1.4 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ ในภาพ
อุปกรณ์หลักสาหรับภาพอาหารของคุ ณตัก๊ เป็ นจานที่ทาจากวัสดุเซรามิคที่มีลวดลายที่น้ า
เงินสวยงาม ซึ่ งถือเป็ นอีกหนึ่ งเอกลักษณ์ที่ทาให้ผตู ้ ิดตามจดจาภาพอาหารของคุณตัก๊ ได้ พร้อมกับ
ยังมี ความคิ ดเห็ นจากผูต้ ิ ดตามบางคนกล่ า วถึ งจานที่ เป็ นลัก ษณ์ น้ ี รวมไปถึ ง การสอบถามไปถึ ง
สถานที่จาหน่ าย หรื อบางคนแสดงความคิดเห็นว่า ภาชนะที่สวยงามทาให้อาหารดูน่ารับประทาน
ขึ้นได้อีกด้วย
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ภาพที่ 4.4 ภาพตัวอย่างความคิดเห็นคาชมเรื่ องภาชนะที่เป็ นเอกลักษณ์และสวยงาม
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2559ง.
4.1.5 คาบรรยายใต้ ภาพ (Photo Caption)
คาบรรยายใต้ภาพของคุณตัก๊ มักสื่ อสารในรู ปแบบของบันทึกประจาวัน เช่ น “หน้าหนาว
แต่อากาศช่ างร้อน จัดเต้าทึงจากเยาวราชค่ะ” เป็ นการอธิ บายถึงที่มาที่ไปของอาหารในภาพ พร้อม
กับ รายละเอี ย ดที่ เกิ ดขึ้ นในวันนั้น ๆ ด้วย และรองลงมาคื อค าบรรยายใต้ภาพที่เป็ นการอธิ บาย
ขั้นตอนการทาของอาหารในภาพ โดยจะเป็ นการให้ขอ้ มูลอย่างคร่ าว ๆ เช่นส่ วนประกอบหลักและ
ขั้นตอนว่าปรุ งด้วยอะไรก่อนหลัง เป็ นต้น ส่ วนสุ ดท้ายคือคาบรรยายใต้ภาพที่เป็ นข้อคิดคาสอน ไม่
ว่าจะเป็ นในแง่ของการดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ การออกกาลังกาย หรื อ
การใช้ชีวิตประจาวันทัว่ ไป ซึ่ ง ค าบรรยายในรู ป แบบข้อคิ ดค าสอนนี้ มัก จะได้รับ การกดถู ก ใจ
(Like) เป็ นจานวนมากที่สุด สู งว่าโพสต์ที่มีคาบรรยายใต้ภาพในรู ปแบบอื่น
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4.1.6 ประเภทของภาพ
ในส่ วนของภาพที่คุณตัก๊ มักจะโพสต์ลงสื่ ออิ นสตาแกรมของตนเป็ นประจาที่สุดคื อภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ และรองลงมาคือภาพการออกกาลังกายของตนเอง และน้อยที่สุดคือภาพที่เป็ น
เรื่ องส่ วนตัว ซึ่ งหากมองภาพรวมของการโพสต์ของคุณตัก๊ จะเห็นได้ชดั เจนว่าเป็ นการแบ่งปั นภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพสลับกับการออกกาลังกายเป็ นหลัก โดยมีบางโพสต์ที่แฝงโฆษณาไปด้วย เช่ น
ภาพการออกกาลังกายที่คุณตัก๊ มักจะโพสต์อยูเ่ ป็ นประจา แต่จะมีบางภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์ แฮ
ชแท็ค (Hashtag #) เป็ นชื่ อตราสิ นค้าที่ตรงกับเครื่ องแต่งกายของคุ ณตัก๊ ในภาพ จึงทาให้สามารถ
คาดเดาว่าเป็ นการทาการตลาดผ่านผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงคือคุณตัก๊ นัน่ เอง
นอกจากนั้นยังสามารถสังเกตพบการแฝงโฆษณาในโพสต์ที่เป็ นภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพ
เช่ น คาบรรยายใต้ภาพที่อธิ บายถึ งขั้นตอนและวัตถุ ดิบ แต่จะมีการอ้างอิงถึ งบัญชี อินสตาแกรมที่
เป็ นเจ้าของสิ นค้านั้นๆ ด้วยวิธีการแท็ก (Tag @) หรื อบางกรณี เป็ นการแจ้งขอบคุ ณที่ส่งสิ นค้า
ดังกล่าวมาให้ตนทดลองใช้ เป็ นต้น

ภาพที่ 4.5 ภาพตัวอย่างที่ใช้คาบรรยายใต้ภาพรู ปแบบข้อคิดสอนใจ
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2558จ.
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4.1.7 การมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตาม
การสื่ อสารกันในสื่ ออิ นสตาแกรม ของผูต้ ิ ดตามส่ วนหนึ่ งสามารถสังเกตได้จากการกด
ถูกใจ (Like) ซึ่ งมากที่สุดอยู่ที่จานวน 4,007 ราย ได้แก่ ภาพรู ปร่ างของคุ ณตัก๊ และน้อยที่ สุดอยู่ที่
1,543 รายโดยส่ วนมากภาพที่มกั จะได้รับการกดถูกใจเป็ นจานวนมาก จะเป็ นภาพในหัวข้อการออก
กาลังกาย หรื อภาพที่มีคาบรรยายใต้ภาพในรู ปแบบข้อคิดคาสอน และที่สังเกตได้ชดั เจนคือภาพ
รู ปร่ างของคุ ณตัก๊ จะทาให้ผูต้ ิ ดตามสนใจและแสดงออกถึ งการมี ส่วนร่ วมด้วยการกดถู ก ใจเป็ น
จานวนสู งกว่าภาพอื่น ๆ
ในด้านของการสื่ อสารผ่านวิธิการแสดงความคิดเห็ นใต้ภาพ (Comment) โดยรวมแล้วจะ
เป็ นการชื่ นชมจากผูต้ ิ ดตามด้วยข้อความสั้ น ๆ เช่ น น่ า ทานมากค่ ะ สุ ดยอดเลยค่ะ เป็ นต้น และ
รองลงมาคือการสอบถามข้อมูลในด้านของการรับประทานอาหารสุ ขภาพและออกกาลังกาย โดยจะ
เห็นได้ชดั เจนจากภาพในหัวข้อการออกกาลังกาย หรื อภาพเคลื่อนไหวที่แสดงท่าทางของการออก
กาลังกายเป็ นต้น รวมถึงการบอกต่อเพื่อนในสังคมออนไลน์ดว้ ยวิธีแท็ก (Tag @) เพื่อให้เพื่อนของ
ตนได้เป็ นภาพและเนื้อหาดังกล่าว จะเห็นได้จานวนมากในภาพที่เห็นรู ปร่ างของคุณตัก๊ อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะภาพที่เห็นการเปลี่ยนแปลง หรื อมีซิกแพ็คชัดเจน เป็ นต้น
4.1.8 ช่ วงเวลาและความถี่
ช่วงเวลาที่คุณตัก๊ โพสภาพมากที่สุดคือ เวลา 9.01 น. – 12.00 น. รองลงมาคือเวลา 15.01 น.
- 18.00 น.โดยสังเกตได้ว่าภาพส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพในมื้อเช้า หรื อมื้อเที่ยง พร้ อมกับ
ภาพการออกกาลังกายประจาวัน ซึ่ งคุณตัก๊ มักจะทาในช่วงเวลาดังกล่าวจนเป็ นกิจวัตรประจาวัน
จากจานวนการโพสภาพลงบนอินสตาแกรมของคุณตัก๊ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่จานวนวันละ 2 ภาพ
โดยการโพสภาพจานวนมากที่สุดอยู่ที่ 5 ภาพต่อวันซึ่ งแบ่งเป็ นภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพมื้อเช้าภาพ
การออกกาลังแฝงการโฆษณาอุปกรณ์เป็ นภาพนิ่ งและต่อเนื่ องด้วยภาพเคลื่อนไหวภาพอาหารเพื่อ
สุ ขภาพมื้อกลางวัน และภาพการออกาลังกายที่ฟิตเนส
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างภาพรู ปร่ างของคุณตัก๊ ที่ได้รับการกดถูกใจและการมีส่วนร่ วมของผูต้ ิดตาม
จานวนมาก
แหล่งทีม่ า: Tucktanhealthy, 2559จ, 2558ฉ, 2558ช.
ตารางที่ 4.2 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารของคุณตัก๊
รู ปแบบการสื่ อสารของคุณตั๊ก
สัดส่ วนความเป็ นการเพื่อสุ ขภาพ
ร้อยละ 100
การจัดองค์ประกอบภาพ
สมดุลกลางภาพ
อุปกรณ์หลักที่ใช่ในภาพ
เซรามิคสี น้ าเงิน
คาบรรยายใต้ภาพ
บันทึกประจาวัน
ประเภทของภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
การแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมด้วยข้อความสั้น ๆ
ช่วงเวลา
09.01 – 12.00 น.
ความถี่
เฉลี่ย 2 ภาพต่อวัน
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4.1.9 สรุ ปวิเคราะห์ กลวิธีการสื่ อสารผ่ านสื่ ออินสตาแกรมของคุณตั๊ก

ภาพที่ 4.7 ภาพวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านสื่ ออินสตาแกรมของคุณตัก๊ ผ่านแบบจาลอง SMCR
จากการวิเคราะห์ การสื่ อสารผ่านสื่ ออิ นสตาแกรมของคุ ณตัก๊ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพ
อาหารที่ รับประทานในแต่ละวัน ซึ่ งเป็ นเมนู อาหารที่ คุณตัก๊ ทาเอง ซึ่ งใช้วตั ถุ ดิบเป็ นอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ ร่ วมกับภาพการออกกาลังกายที่เป็ นกิจวัตรประจาวัน ไม่วา่ จะเป็ นที่ฟิตเนส หรื อที่บา้ น และ
ภาพที่ ผู ้ติ ด ตามให้ ค วามสนใจ พร้ อ มมี ส่ ว นร่ ว มด้ว ยการกดถู ก ใจ (Like),แสดงความคิ ด เห็ น
(Comment) หรื อบอกต่อเพื่อด้วยการแท็ก (Tag @) เป็ นจานวนมากกว่าภาพอื่น ๆ ได้แก่ ภาพรู ปร่ าง
ของคุณตัก๊ ที่เห็นถึงกล้ามเนื้อชัดเจน พร้อมกับคาบรรยายใต้ภาพที่บอกเล่าเรื่ องราวของตน หรื อแรง
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บันดาล และการให้กาลังใจแก่ผตู ้ ิดตามด้วยข้อคิด คาสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพด้วยการ
รับประทานอาหารและการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี
ด้า นผู้ติ ด ตาม (Followers) จะสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม หลัก ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู ้ที่
รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพอยูแ่ ล้ว และกลุ่มผูท้ ี่เริ่ มติดตามและสนใจในการรับประทานอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งในผูต้ ิดตาม 2 กลุ่ มนี้ จะมี การสื่ อสารผ่านการแสดงความคิ ดเห็ น (Comment) ที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยในกลุ่มแรกที่เป็ นผูร้ ับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพอยู่แล้ว จะเน้นการ
สื่ อสารไปที่การทักทาย ให้กาลัง หรื อพูดคุ ยกันด้วยภาษาที่ สนิ ทสนมมากกว่าผูท้ ี่ เพิ่งเริ่ มติดตาม
หรื อเพิ่งเข้ามาให้สังคมของผูร้ ับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งสิ่ งที่เห็ นได้ชดั เจนของผูต้ ิดตามใน
กลุ่มที่สองคือ การสอบถามถึงรายละเอียดของอาหารเพื่อสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุดิบ ขั้นตอนการ
ทา หรื อแม้กระทัง่ การออกกาลังกาย เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่เพิ่งเริ่ มหันมาสนใจ จึงยังไม่มีความรู ้ หรื อ
ข้อมูลมากพอเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มผูต้ ิดตามที่เป็ นชาวต่างชาติ ซึ่ งมักจะมีการ
แสดงความคิดเห็นเป็ นคาถามภาษาอังกฤษ หรื อการแนะนาให้มีการเขียนคาบรรยายใต้ภาพเป็ น
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น

4.2 สื่ ออินสตาแกรมของคุณนิว (@Neww_healthyfood)
คุณนิว สาวเชียงใหม่วยั ใสกับเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพสุ ดสร้างสรรค์ พร้อมขั้นตอนการทาที่
ไม่ยงุ่ ยาก ที่ใคร ๆ ก็สามารถทาได้ง่ายเองที่บา้ น พร้อมกับการแบ่งปั นเมนูอาหารทัว่ ไปทั้งเมนูที่ทา
ด้วยตัวเอง และจากร้านอาหารต่าง ๆ ที่ตนเองได้ไปลิ้มลอง พร้อมบอกเล่าเรื่ องราวในชี วิตประจาวัน
และโต้ตอบกับผูต้ ิดตามอย่างเป็ นกันเอง
สื่ ออินสตาแกรมของคุณนิวมีผกู้ ดติดตามจานวน 86,936 คน มีรูปภาพจานวน 1,373 ภาพ
และกาลังติดผูอ้ ื่นอยูจ่ านวน 325 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559)
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ภาพที่ 4.8 ภาพรายละเอียดบนหน้าบัญชีอินสตาแกรมของคุณนิว
แหล่งทีม่ า: Neww_healthyfood, 2558.
จากการสารวจข้อมูลในช่วงที่ผศู ้ ึกษากาหนดคือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2559 คุณนิ วมีการโพสต์ภาพในสื่ ออินสตาแกรมของตนแบ่งเป็ นภาพนิ่ งจานวน 110
ภาพ และเป็ นภาพเคลื่ อนไหวจานวน 8 ภาพ รวมเป็ นจานวน 118 โพสต์ ซึ่ งคุณนิ วได้มีการโพ
สต์ภาพลงสื่ ออินสตาแกรมแทบทุกวัน ตลอดช่วงเวลาที่สารวจข้อมูลมีเพียง 2 วันเท่านั้นที่ไม่มีการ
โพสต์ภาพใด ๆ ซึ่ งมีจานวนการโพสต์ภาพต่อวันที่แตกต่างกันไป โดยเนื้ อหาแทบทั้งหมดจะเป็ น
เกี่ยวกับอาหาร ทั้งที่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพและอาหารทัว่ ไป สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.3 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตามของคุณนิว
รู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตามของคุณ
การโพสต์
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น
ภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
110
8
3,829
598
101
17

61
4.2.1 ประเภทของโพสต์
การโพสต์ของคุณนิวโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพนิ่ งซึ่ งส่ วนที่เป็ นภาพเคลื่ อนไหวมักจะเป็ น
ภาพการทาเมนูอาหารต่าง ๆ เป็ นการบอกเล่าขั้นตอนการทาด้วยภาพเคลื่อนไหว หรื อเป็ นการสร้าง
จุ ด เด่ น ของอาหารเมนู ต่ า ง ๆ ให้ น่ า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ภาพขนมปั ง ไข่ ห ลบ ที่ เ มื่ อ เป็ น
ภาพเคลื่ อนไหวที่ เห็ นไข่แดงไหลออกมาจากขนมปั ง ช่ วยให้เพิ่มความน่ าสนใจมากขึ้ น และเป็ น
โพสต์ที่มี ก ารกดถู กใจ และแสดงความคิ ดเห็ นกว่า โพสต์อื่น ๆ ด้วยเช่ นกัน นอกจากนี้ ยงั มี ก าร
โพสต์ภาพที่เป็ นเรื่ องราวต่อเนื่องกัน ซึ่ งมักจะเป็ นเมนูที่คุณนิวทาเอง เช่น การโพสต์วีดีโอ และตาม
ด้วยภาพนิ่งในมุมมองที่ต่างกันอีก 2 โพสต์ เป็ นต้น
4.2.2 สั ดส่ วนความเป็ นอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ภาพอาหารของคุ ณนิ วเรี ยกได้ว่าเป็ นการผสมกันระหว่างอาหารเพื่อสุ ขภาพ และอาหาร
ทัว่ ไป ซึ่ งสังเกตได้วา่ หากเป็ นเมนูอาหารที่ทาเองโดยเฉพาะมื้อเช้า มักจะเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ คือ
มีวตั ถุดิบที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพและครบ 5 หมู่ ในขณะที่ชีวิตประจาวันจะเป็ นการรับประทาน
อาหารทัว่ ไป ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร เครื่ องดื่ ม หรื อของหวาน เป็ นต้น ซึ่ งจุดเด่ นของเมนู อาหารเพื่อ
สุ ขภาพของคุ ณนิ ว อยู่ที่ การดัดแปลงเมนู อาหารทัว่ ไป ให้กลายเป็ นเมนู เพื่ อสุ ข ภาพได้ด้วยการ
เปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่าง เช่น ผัดซี อิ๊วจากเส้นบุกเส้นบุกน้ ายากะทิ เป็ นต้น

ภาพที่ 4.9 ภาพตัวอย่างเมนูอาหารที่ถูกดัดแปลงวัตถุดิบให้เป็ นเมนูเพื่อสุ ขภาพ
แหล่งทีม่ า: Neww_healthyfood, 2559ก, 2558ค.
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4.2.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ
ภาพอาหารของคุณนิวมักใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพแบบใช้เทคนิคจุดสนใจ มีเพียง
บางภาพที่ ใ ช้เทคนิ ค การจัดองค์ป ระกอบภาพแบบสมดุ ล บริ เวณกลางภาพ ประกอบกับ การใช้
เทคนิคการเน้นสี ในภาพ ให้มีสีใดสึ หนึ่ง หรื อสองสี ที่โดดเด่นในภาพ ทาให้ดูน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
4.2.4 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ ในภาพ
อุปกรณ์หลักสาหรับภาพอาหารของคุณนิวมีหลายหลากรู ปแบบ เนื่องจากเป็ นภาพอาหาร
ทั้งจากที่ทาเอง และรับประทานนอกบ้าน แต่หากสังเกตเฉพาะภาพอาหารที่ทาเองนั้นวัสดุ จะเป็ น
เซรามิคสี ขาว หรื อไม้เป็ นส่ วนมาก ซึ่ งเป็ นวัสดุที่หาซื้ อได้ทวั่ ไป และเป็ นนิ ยมในปั จจุบนั จึงไม่ได้
เป็ นการสร้างจุดเด่นจากภาชนะแต่อย่างใด
4.2.5 คาบรรยายใต้ ภาพ (Photo Caption)
คาบรรยายใต้ภาพของคุ ณนิ ว จะสื่ อสารในรู ปแบบของการบอกวัตถุ ดิบของเมนู อาหาร
และขั้นตอนการทา และมักจะมีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวัตถุดิบในภาพด้วยวิธีการแท็ก (Tag @) ไปยัง
สิ นค้าอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ยงั มีการสร้างแฮชแท็ค (Hashtag @) ประจาตัว หรื อโอกาสสาคัญ
เช่น #newwfood, #Newthankgiving เป็ นต้น
4.2.6 ประเภทของภาพ
ภาพที่คุณนิวโพสต์ลงสื่ ออินสตาแกรมของตนจะเป็ นภาพอาหารแทบทั้งสิ่ น แต่คุณนิ วได้มี
การสร้างโพสต์ที่มีความพิเศษอิงจากเทศกาลวันสาคัญ เช่น การโพสต์ภาพขอบคุณผูต้ ิดตามในช่วง
ก่อนเข้าสู่ ปีใหม่ หรื อการสร้ างสรรค์เมนู ขนมปั งเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลวันพ่อ หรื อการจัด
กิ จ กรรมให้ ผูต้ ิ ด ตามได้ม าร่ ว มสนุ ก เพื่ อ ลุ ้น ของรางวัล จากผูส้ นับ สนุ น ซึ่ งอาจเป็ นสิ น ค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพต่าง ๆ เช่น การให้ผตู ้ ิดตามเลือกโพสต์รูปอาหารของตนเอง พร้อมแท็กเพื่อน
อีก 3 คนที่อยากให้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน รางวัลเป็ นขนมเพื่อสุ ขภาพจากร้านสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งดู
เป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจและดูตรงกับกลุ่มผูต้ ิดตาม และผลลัพท์กลับเป็ นกลุ่มผูต้ ิดตามที่มีการพูดคุย
ใกล้ชิดเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ร่วมกิจกรรมนี้ เป็ นยังเป็ นภาพที่มีการกดถูกใจเป็ นจานวนน้อยอีกด้วย
นอกจากนี้ ยงั สังเกตได้วา่ การโพสต์ของคุณนิ วจะมีลกั ษณะเป็ นโฆษณาแฝงค่อนข้างเยอะ
และสิ นค้าหลากหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้า หรื อร้านค้าเพื่อสุ ขภาพต่าง ๆ ไปยังสิ นค้าอาหาร
ทัว่ ไป เช่น ทุเรี ยนทอด หรื อแม้กระทัง่ นาฬิกาข้อมือที่ใช้การโฆษณาที่เข้าข่ายการทาการตลาดผ่าน
ตัวแทน (Affliliate Marketing) ก็เกิดขึ้นในสื่ ออินสตาแกรมของคุณนิวด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 4.10 ภาพตัวอย่างโพสต์ที่มีลกั ษณะเป็ นโฆษณาแฝง
แหล่งทีม่ า: Neww_healthyfood, 2559ข.
4.2.7 การมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตาม
การสื่ อสารกันในสื่ ออิ นสตาแกรม ของผูต้ ิ ดตามส่ วนหนึ่ งสามารถสังเกตได้จากการกด
ถูกใจ (Like) ซึ่ งมากที่สุดอยูท่ ี่จานวน 3,829 ราย ได้แก่โพสต์ภาพเคลื่อนไหวการทาเครปเย็น ซึ่ งมี
การแสดงความคิดเห็นสู งถึง 101 ข้อความ อีกทั้งมีการบอกต่อด้วยวิธีการแท็ก (Tag @) จานวนมาก
ด้วยเช่นกัน ซึ่ งจากจานวนที่สูงสามารถตั้งข้อสังเกตได้อย่างหนึ่ งว่า เนื่ องจากคุ ณนิ วจะมีการตอบ
ความคิ ดเห็ นจากผูต้ ิดตามแทบจะทุ ก ราย ซึ่ งเป็ นการตอบและอ้างอิ งถึ งผูถ้ ามทีล ะคน จึ งท าให้
จานวนข้อ ความคิ ดเห็ นโดยรมของคุ ณนิ ว จะมี จานวนมาก โดยลัก ษณะการตอบจะเป็ นการใช้
ข้อความที่ เป็ นกันเอง ในลักษณะของการเชิ ญชวนที่ เกิ นจริ ง ซึ่ งอาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ า ง
ความสนิ ทสนมภาพสื่ ออิ นสตาแกรม ที่ไม่สามารถจะกระทาสิ่ งนัน่ ๆ ได้ในชี วิตจริ ง ซึ่ งหากเกิ ด
ขึ้นกับผูต้ ิดตามที่มีรูปแบบของการสื่ อสารในลักษณะเดียวกัน จะทาให้เกิดความสนิ ทสนมกันได้ใน
เวลาอันสั้น แต่หากผูต้ ิดตามไม่ได้มีการสื่ อสารในรู ปแบบนี้อาจทาให้มีความรู ้สึกที่แปลกประหลาด
ก็เป็ นได้
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ในขณะเดี ยวกันผูต้ ิ ดตามเองได้มีการแสดงออกถึ งความสนใจในโพสต์ของคุ ณนิ ว ผ่าน
ทางการแสดงความคิ ดเห็ นที่ เ ป็ นค าถามต่ า ง ๆ เช่ น การถามว่า วัต ถุ ดิบ ซื้ อที่ ไ หนการตามไปที่
ร้านอาหารที่คุณนิ วเคยไปและโพสต์ภาพลงสื่ ออินสตาแกรา หรื อแม้กระทัง่ ชาวต่างชาติที่มาแสดง
ความคิดเห็นเป็ นภาษาอังกฤษต้องการให้คุณนิ วเขียนคาบรรยายใต้ภาพ เป็ นขั้นตอนการทาเมนู
ต่าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
4.2.8 ช่ วงเวลาและความถี่
ช่วงเวลาที่คุณนิ วโพสภาพมากที่สุดคือ เวลา 9.01 น. – 12.00 น. เป็ นภาพเมนูอาหารเช้า
รองลงมาคือเวลา 15.01 น. - 18.00 น. เป็ นภาพอาหารทัว่ ไปที่รับประทานในชีวติ ประจาวัน
จากจานวนการโพสภาพลงบนสื่ ออินสตาแกรมของคุณนิ ว โดยเฉลี่ยอยู่ที่จานวนวันละ 2
ภาพ โดยการโพสภาพจานวนมากที่สุดอยูท่ ี่ 4 ภาพต่อวันซึ่ งแบ่งเป็ นภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพมื้อเช้า
ภาพเมนูอาหารทัว่ ไปที่รับประทานประจาวัน และภาพเคลื่อนไหวการทาเมนูอาหารด้วยตนเอง เป็ น
ต้น
ตารางที่ 4.4 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารของคุณนิว
รู ปแบบการสื่ อสารของคุณนิว
สัดส่ วนความเป็ นการเพื่อสุ ขภาพ
ร้อยละ 50
การจัดองค์ประกอบภาพ
เน้นจุดสนใจ
อุปกรณ์หลักที่ใช่ในภาพ
เซรามิคสี ขาวและไม้
คาบรรยายใต้ภาพ
บอกวัตถุดิบขั้นตอนคร่ าวๆ
ประเภทของภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพและอาหารทัว่ ไป
การแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมแบบเป็ นกันเองและการ Tag @
ช่วงเวลา
09.01 – 12.00 น.
ความถี่
เฉลี่ย 2 ภาพต่อวัน
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4.2.9 สรุ ปวิเคราะห์ กลวิธีการสื่ อสารผ่ านสื่ ออินสตาแกรมของคุณนิว

ภาพที่ 4.11 ภาพวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านสื่ ออินสตาแกรมของคุณนิว ผ่านแบบจาลอง SMCR
จากการวิเคราะห์ ก ารสื่ อสารผ่า นสื่ ออิ นสตาแกรมของคุ ณนิ ว โดยภาพรวมจะเป็ นการ
แบ่ง ปั นภาพอาหาร ทั้งที่ เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ ท าเอง และเมนู อาหารทัว่ ไปที่ ได้รับประทาน
ประจาวัน ทั้งอาหาร เครื่ องดื่ม และขนมหวาน ซึ่ งด้วยความที่คุณนิ วยังเป็ นวัยรุ่ นอายุ 20 ต้น ๆ จึง
ให้ท าในว่า จะเป็ นการสื่ อสารผ่า นภาพเมนู อาหาร หรื อการโต้ตอบด้วยการแสดงความคิ ดเห็ น
(Comment) จะแฝงไปด้วยความเป็ นกันเองแบบเด็ก ๆ ซึ่ งส่ วนมากผูต้ ิดตามก็จะมีลกั ษณะใกล้เคียง
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และคล้อยตามกัน โดยสังเกตได้จากการโต้ตอบที่มีถอ้ ยคาที่คล้ายคลึ งกัน และมักจะเป็ นผูต้ ิดตาม
คนเดิมที่รู้สึกสนิทสนมกับคุณนิวแล้ว
ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ ผูต้ ิดตามสื่ ออินสตาแกรมของคุ ณนิ วนั้น เป็ นกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์
กับเป็ นประจา และค่อนข้างสู ง ไม่วา่ จะเป็ นการถามคาถามเกี่ยวกับเมนูอาหารต่าง ๆ หรื อการชื่ นชม
และพูดคุ ยอย่างเป็ นกันเอง อาจด้วยเพราะการโพสต์ภาพเมนู อาหารที่ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็ น
อาหารเพื่อสุ ขภาพทั้งหมด แต่มีการแบ่งสัดส่ วนให้พอเหมาะสาหรับกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 2 กลุ่ม และ
ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้สื่ออินสตาแกรมของคุณนิ วมีการแฝงด้วยโฆษณาสิ นค้าหลากหลายประเภทด้วย
เช่นกัน

4.3 สื่ ออินสตาแกรมของคุณปอย (@poiliang_healthy)
คุณปอย อายุ 32 ปี เจ้าของบัญชี อินสตาแกรม Poiluang_healthy กับการแบ่งปั นภาพถ่าย
อาหารสี สันสดใสที่ เป็ นเอกลักษณ์ พร้ อมกับ การสื่ อสารโต้ตอบกับผูต้ ิ ดตามอย่างสม่ าเสมอและ
ล่ าสุ ดกับผลงานหนังสื อเกี่ ยวกับอาหารสุ ขภาพและการดู แลตัวเอง กับบริ ษ ทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้ ง
แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด
สื่ ออินสตาแกรมของคุณปอยมีผกู้ ดติดตามจานวน 89,332 คน มีรูปภาพจานวน 1,481 ภาพ
และกาลังติดผูอ้ ื่นอยูจ่ านวน 59 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559)
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ภาพที่ 4.12 ภาพรายละเอียดบนหน้าบัญชีอินสตาแกรมของคุณปอย
แหล่งทีม่ า: Poiluang_healthy, 2558.
จากการสารวจข้อมูลในช่วงที่ผศู ้ ึกษากาหนดคือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2559 คุณปอยมีการโพสต์ภาพในสื่ ออินสตาแกรมของตนเป็ นภาพนิ่ งทั้งหมดจานวน
94 ภาพ ซึ่ งคุ ณปอยได้มีการโพสต์ภาพลงสื่ ออินสตาแกรมแทบทุกวัน ซึ่ งในแต่ละวันจะมีจานวน
โพสต์มากน้อยแตกต่างกันไป โดยเนื้อหาจะมีความแตกต่างกันออกไป สามารถแจกแจงรายละเอียด
ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.5 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตามของคุณปอย
รู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตามของคุณปอย
การโพสต์
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น
ภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
94
0
2,352
1,144
45
4
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4.3.1 ประเภทของโพสต์
การโพสต์ของคุ ณปอยเป็ นภาพนิ่ งทั้งหมด ซึ่ งเป็ นภาพอาหารทั้งเมนู คาว และเมนู หวาน
รวมถึงผัก ผลไม้ต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงาม
4.3.2 สั ดส่ วนความเป็ นอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ภาพอาหารของคุณปอยส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ร้อยละ75คือเป็ นอาหารที่มีครบ
5 หมู่ และส่ วนประกอบมาจากผัก ผลไม้เป็ นส่ วนมาก แต่เนื่ องจากเมนูส่วนใหญ่จะเป็ นอาหารไทย
ซึ่ งจะต้องผ่านการปรุ งรสชาติ และกรรมวิธีหลายขั้นตอน รวมถึ งส่ วนผสมที่อาจมีไขมันมากเกิ น
จาเป็ น จึงเรี ยกว่าเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ แต่ไม่ใช่อาหารคลีนทั้งหมด
4.3.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ
ภาพอาหารของคุ ณปอยแทบทั้งหมดจะมีสีสันที่สดใสสวยงาม และไปในทิศทางเดี ยวกัน
ทั้งหมด ถือเป็ นจุดเด่นที่น่าสนใจ ซึ่ งหากกล่าวถึงด้านการจัดองค์ประกอบภาพ โดยส่ วนมากมักใช้
เทคนิ คการจัดองค์ป ระกอบภาพแบบสมดุ ล บริ เวณกลางภาพ ไม่ ว่า จะเป็ นในมุ มสู ง หรื อระดับ
สายตา รวมถึ ง มี ก ารใช้เทคนิ ค ทัศ นมิ ติด้วยการเน้นความชัด เฉพาะจุ ด เด่ น เพื่ อ ให้ภ าพมี ค วาม
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น หากมองภาพรวมจะเป็ นการจัดองค์ประกอบภาพที่สวยงามแล้ว ในด้านของการ
ใช้สีและแสงที่เกินจริ งเป็ นอีกสิ่ งที่สร้างความแตกต่างจากภาพถ่ายของผูอ้ ื่นอย่างชัดเจน รวมถึงบาง
ภาพยังมีการเพิ่มจุดเด่นด้วยส่ วนประกอบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ แต่สามารถสร้าง
ความน่าสนใจให้เมนูอาหารได้ เช่น การใช้ดอกไม้ตกแต่งในภาชนะ ช่วยสร้างความน่าสนใจ และ
เพิ่มความสดชื่นในภาพได้ดว้ ยเช่นกัน

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างภาพอาหารของคุณปอยที่มีสีสันสวยงาม
แหล่งทีม่ า: Poiluang_healthy, 2558ง, 2558จ, 2559ก.
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4.3.4 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ ในภาพ
อุปกรณ์หลักสาหรับภาพอาหารของคุณปอย จะเป็ นจานและชามเซรามิตสี ขาวล้วน เพื่อขับ
ให้สีของอาหารภายในภาชนะดู โดดเด่ นและมี สีสันมากยิ่งขึ้ น ร่ วมกับการใช้วสั ดุ ไม้ในการรอง
ภาชนะอีกครั้ง เพื่อสร้ างให้บรรยากาศให้ภาพทั้งหมดไปในทิ ศทางเดี ยวกันจนเป็ นเอกลักษณ์ ใน
ภาพถ่ายของคุณปอย
4.3.5 คาบรรยายใต้ ภาพ (Photo Caption)
ค าบรรยายใต้ภาพของคุ ณปอยจะบอกถึ ง ส่ วนผสมและขั้นตอนการท าเมนู น้ ันๆ อย่า ง
ละเอี ยด รวมถึ งการอธิ บายถึ งที่ มาของเมนู น้ นั และให้ความรู ้ เกี่ ยวกับวัตถุ ดิบเพื่อสุ ขภาพบ้างใน
บางครั้ ง เนื่ องจากเมนู ที่คุณปอยแบ่งปั นมักจะเป็ นเมนู ที่ดดั แปลงขึ้ นมาใหม่ จากเมนู ปกติ ทวั่ ไป
นามาดัดแปลงอย่างไรให้กลายเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพและน่ าสนใจกว่าเดิม เช่ น ซู ชิไข่ชะอม เค้ก
ข้าวโอ้ต เป็ นต้น แต่ในช่วงหลังจะสังเกตได้ถึงคาบรรยายใต้ภาพที่ส้ ันลงในช่วงที่คุณปอยไม่มีเวลา
มากนัก นับเป็ นประมาณร้ อยละ 10ของภาพถ่ ายทั้งหมด แต่ในแทบทุกคาบรรยายจะเห็ นถึ งการ
สื่ อสารที่เป็ นกันเอง รวมถึ งบอกเล่าถึ งที่มาของสิ่ งที่อยู่ในภาพอย่างสั้น ๆ ทาให้ผตู้ ิดตามสามารถ
รู ้สึกได้ถึงการเชื่อมโยงของเรื่ องราวและต่อเนื่องกันในทุก ๆ ภาพของคุณปอย
4.3.6 ประเภทของภาพ
ในส่ วนของภาพที่ คุณปอยโพสต์เกื อบทั้งหมดเป็ นภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพ ที่ มีการสร้ า ง
สัญลักษณ์ แฮชแท็ค (Hashtag #) เป็ นของตนเองว่า #chefpoiluang ทาสาหรับเมนูที่ทาเอง หรื อ
#poiluangeatout สาหรับการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็ นต้น ซึ่ งส่ วนน้อยมากที่จะพบ
การโพสต์ภาพอื่ นที่ ไ ม่ใช้อาหาร เช่ น ตามเทศกาลและวันสาคัญ เช่ น วันพ่อแห่ ง ชาติ หรื อ การ
โฆษณาอาหารต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนั้นยังพบการโฆษณาแฝงจากสิ นค้าอาหารเพื่อสุ ขภาพ อาทิ
น้ าผักและผลไม้ ซึ่ งถึงแม้จะใช้ภาพถ่ายที่เป็ นเอกลักษณ์ของคุณปอยเหมือนปกติแล้ว แต่เป็ นภาพที่
ผูต้ ิ ด ตามสามารถทราบได้เองว่า เป็ นการโฆษณาแฝง และไม่ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ใต้ภ าพ
(Comment) เหมือนภาพอื่น ๆ แต่อย่างใด
ซึ่ งนอกจากสี สันของภาพซึ่ งถือเป็ นจุดเด่นแล้ว การใช้ไข่เป็ นส่ วนประกอบในเมนูอาหาร
ของคุณปอยก็เป็ นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทาให้ผตู ้ ิดตามนามาพูดถึงอยูเ่ ป็ นประจา จนเกิดวลีวา่ “ไข่ปลอม”
ขึ้นในความคิดเห็ นใต้ภาพอาหารของคุ ณปอยเป็ นประจา และมักจะมีจานวนการกดถูกใจ (Like)
และแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ (Comment) มากขึ้นกว่าภาพอื่นด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างภาพอาหารของคุณปอยที่ผตู ้ ิดตามให้ความสนใจ
แหล่งทีม่ า: Poiluang_healthy, 2559ข, 2558ฉ, 2558ฌ.
4.3.7 การมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตาม
การสื่ อสารกันในสื่ ออิ นสตาแกรมของผูต้ ิ ดตามส่ วนหนึ่ ง สามารถสัง เกตได้จากการกด
ถูกใจ (Like) ซึ่ งมากที่สุดอยูท่ ี่จานวน 2,352 ราย ได้แก่ภาพเมนูเพื่อสุ ขภาพอกไข่และไข่ และน้อย
ที่สุดอยูท่ ี่ 844 รายคือภาพการโฆษณาแฝงสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ โดยส่ วนมากภาพที่มกั จะได้รับการกด
ถูกใจเป็ นจานวนมาก จะเป็ นภาพเมนู อาหารที่โดดเด่นในแง่ของรู ปแบบการนาเสนอ เช่ น ซู ชิไข่
ชะอม ที่แตกต่างจากเมนูไข่ชะอมทัว่ ไป หรื อภาพที่มีเมนูไข่เป็ นส่ วนประกอบ เป็ นต้น

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างภาพอาหารที่โดดเด่นในแง่ของการนาเสนอ
แหล่งทีม่ า: Poiluang_healthy, 2558ซ.
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ในด้านของการสื่ อสารผ่านวิธีการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ (Comment) พบการสื่ อสารให้
หลากหลายรู ปแบบ อาทิ การชื่ นชมจากผูต้ ิดตามด้วยข้อความสั้น ๆ เช่น “น่าทานมากค่ะ” “สี สวย”
“ถ่ า ยภาพสวย” เป็ นต้น รวมถึ ง สอบถามข้อมู ล ในด้า นอื่ น ๆ เช่ น “ถ่ า ยภาพอย่า งไรให้ดูส วย”
“แนะนาให้นาภาพไปลงขายในเว็บไซต์” หรื อเมื่อลงภาพเมนู อาหารนอกบ้านก็มีผตู ้ ิดตามถามว่า
จากร้านใด รวมถึงถามถึงเครื่ องปรุ งในการทาอาหาร และการพูดคุยแนวแซวหยอกล้อกัน เป็ นต้น
นอกจากนั้นจะมีการการบอกต่อเพื่อนในสังคมออนไลน์ดว้ ยวิธีแท็ก (Tag @) เพื่อให้เพื่อนของตน
ได้เป็ นภาพและเนื้ อหาดังกล่าว พร้อมกับการสื่ อสารกับเพื่อนของตนอีกทีบนพื้นที่ใต้ภาพของคุณ
ปอย เช่ น ลองทาบ้างสิ อยากทานแบบนี้ บา้ ง และจัดหันมาทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ เป็ นต้น และ
เนื่องจากคุณปอยมีการใช้สัญลักษณ์แฮชแท็ค (Hashtag #) ที่เกี่ยวข้องกับภาพอยูเ่ ป็ นจานวนมากที่
ทาให้สามารถเข้าถึ งผูใ้ ช้อินสตาแกรมได้มากขึ้นนอกจากภายในเครื อข่ายของตน เช่ น #foodporn
#foodshare # foodphotography #foodstagram #instafood #homecooking เป็ นต้นจึงทาให้มีผแู้ สดง
ความคิดเห็ นที่ เป็ นชาวต่างชาติบางส่ วน แต่คุณปอยก็ไม่ได้มีการโต้ตอบความคิดเห็ นนั้นกลับแต่
อย่างใด แต่หากเป็ นความคิดเห็นที่เป็ นภาษาไทย คุณปอยจะทาการตอบแทบจะทุกความคิดเห็น จึง
ส่ งผลให้จานวนวิธีการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ (Comment) ของคุณปอยโดยรวมค่อนข้างสู งเมื่อ
เทียบกับผูอ้ ื่น
4.3.8 ช่ วงเวลาและความถี่
ช่ วงเวลาที่ คุณปอยโพสภาพมากที่สุดคือ เวลา 15.01 น. - 18.00 น. รองลงมาคือเวลา
9.01 น. – 12.00น. โดยสังเกตได้ว่าภาพส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพในมื้อเที่ยง หรื อมื้อเย็น
พร้อมกับภาพเมนูของว่างระหว่างวัน ไม่วา่ จะเป็ นผลไม้สด ๆ หรื อของหวานเพื่อสุ ขภาพที่คุณปอย
ดัดแปลงขึ้นเอง เป็ นต้น
จากจานวนการโพสภาพลงบนอินสตาแกรมของคุณปอยโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่จานวนวันละ 2 ภาพ
โดยการโพสภาพจ านวนมากที่ สุ ดอยู่ที่ 3 ภาพต่ อวันซึ่ ง แบ่ ง เป็ นภาพอาหารเพื่ อสุ ข ภาพมื้ อเช้า
กลางวัน เย็น และเมนูของหวาน หรื อผลไม้สลับกันไปในแต่ละวัน
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ตารางที่ 4.6 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารของคุณปอย
รู ปแบบการสื่ อสารของคุณปอย
สัดส่ วนความเป็ นการเพื่อสุ ขภาพ
ร้อยละ 75
การจัดองค์ประกอบภาพ
เน้นสี สันและทัศนมิติ
อุปกรณ์หลักที่ใช่ในภาพ
เซรามิคสี ขาว
คาบรรยายใต้ภาพ
ขั้นตอนการทาอย่างละเอียด
ประเภทของภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
การแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมด้วยข้อความสั้น ๆ และการ Tag @
ช่วงเวลา
15.01 น. - 18.00 น.
ความถี่
เฉลี่ย 2 ภาพต่อวัน
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4.3.9 สรุ ปวิเคราะห์ กลวิธีการสื่ อสารผ่ านสื่ ออินสตาแกรมของคุณปอย

ภาพที่ 4.16 ภาพวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านสื่ ออินสตาแกรมของคุณปอย ผ่านแบบจาลอง SMCR
จากการวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านสื่ ออินสตาแกรมของคุณปอย แทบทั้งหมดเป็ นภาพนิ่ งของ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยจะเน้นไปที่เมนูแบบไทย ๆ ที่นามาดัดแปลงให้กลายเป็ นเมนูเพื่อสุ ขภาพจาก
การใช้วตั ถุดิบที่ดีต่อสุ ขภาพ ซึ่ งทุกภาพมีจุดเด่นอยูท่ ี่การใช้สีสันที่สดใส ร่ วมถึ งอุปกรณ์ หลักที่ใช้
เป็ นประจา จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาตัวของการถ่ายภาพอาหารของคุณปอย ซึ่ งทาให้ผตู ้ ิดตาม
เกิ ดความสนใจในภาพ และรายละเอี ยดขั้นตอนการทาเมนู น้ ัน ๆ ที่ คุณปอยได้อธิ บายไว้ใ นคา
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บรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) และมีปฏิสัมพันธ์กนั ไม่วา่ จะด้วยการกดถูกใจ (Like), แสดงความ
คิดเห็น (Comment) หรื อบอกต่อเพื่อด้วยการแท็ก (Tag @)
ด้า นผูต้ ิ ดตาม (Followers)โดยส่ วนมากหรื อแทบทั้ง หมดเป็ นผูท้ ี่ ส นใจการรั บ ประทาน
อาหาร หรื อ ปรุ ง อาหารด้ว ยต้น เองซึ่ งจะเป็ นผูท้ ี่ ต้อ งการดู แ ลสุ ข ภาพหรื อ ไม่ ก็ ต าม เนื่ อ งจาก
เมนู อาหารของคุ ณ ปอยไม่ ไ ด้ดู เป็ นอาหารคลี น มาก แต่ เ ป็ นเมนู ป กติ ที่ ถู ก ดัดแปลงวัต ถุ ดิ บ ให้
กลายเป็ นอาหารเพื่ อสุ ข ภาพเท่ า นั้น ซึ่ ง จะมี ผูต้ ิ ดตามบางกลุ่ ม ที่ มี ก ารสื่ อ สารกับ คุ ณ ปอยอย่า ง
สม่าเสมอจนมีการใช้ภาษาที่มีความสนิ ทสนม รวมถึงผูต้ ิดตามขาประจา และผูท้ ี่จะมีปฏิสัมพันธ์
เมื่อตนสนใจในเนื้อหาของภาพนั้นจริ ง ๆ เท่านั้น

4.4 สื่ ออินสตาแกรมของคุณหมอผิง (@Thidakarn)
คุณหมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุ จิพฒั นกุล ผูเ้ ชี่ยวชาญ Anti-Aging ประจาโรงพยาบาลสมิติเวช
สุ ขุมวิท ที่ เริ่ มหันมาดู แลสุ ขภาพอย่างจริ งจังจากศึ กษาข้อมูลในวิชาชี พ และปั จจุ บนั กับบทบาท
พิธีกรรายการสุ ขนิ ยม ในด้านของการแบ่งปั นเรื่ องราวเกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพทางช่ อง GMM
Channel
สื่ ออินสตาแกรมของคุ ณ หมอผิงมีผกู้ ดติดตามจานวน 65,742 คน มีรูปภาพจานวน 2,446
ภาพ และกาลังติดผูอ้ ื่นอยูจ่ านวน 219 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559)
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ภาพที่ 4.17 ภาพรายละเอียดบนหน้าบัญชีอินสตาแกรมของคุณหมอผิง
แหล่งทีม่ า: Thidakarn, 2558.
จากการสารวจข้อมูลในช่วงที่ผศู ้ ึกษากาหนดคือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2559 คุณหมอผิงมีการโพสต์ภาพในสื่ ออินสตาแกรมของตนเป็ นภาพนิ่ งทั้งหมด
จานวน 96 ภาพ ซึ่งคุณหมอผิงได้มีการโพสต์ภาพลงสื่ ออินสตาแกรมแทบทุกวัน ซึ่ งในแต่ละวันจะ
มีจานวนโพสต์มากน้อยแตกต่างกันไป โดยเนื้ อหาจะมีความแตกต่างกันออกไป สามารถแจกแจง
รายละเอียดได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.7 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตามของคุณหมอผิง
รู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตามของคุณหมอผิง
การโพสต์
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น
ภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
96
0
1,627
346
30
0
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4.4.1 ประเภทของโพสต์
การโพสต์ของคุณหมอผิงส่ วนใหญ่เป็ นภาพนิ่ งของอาหารและภาพที่เป็ นเรื่ องราวพิเศษใน
ชีวติ ประจาวัน มีภาพเคลื่อนไหวบางส่ วนแต่นบั ว่าน้อยมาก ได้แก่ ภาพการปรุ งเมนูอาหารง่าย ๆ ซึ่ ง
จากการเก็บข้อมูลพบเป็ นภาพเคลื่อนไหวเพียง 1 โพสต์เท่านั้น
4.4.2 สั ดส่ วนความเป็ นอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ภาพอาหารของคุณหมอผิงส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ร้อยละ75 คือถ้าหากเป็ นเมนู
มื้อเช้าที่คุณหมอผิงทาการปรุ งเองแบบทั้งหมดจะเป็ นเมนู เพื่อสุ ขภาพ หรื อใช้วตั ถุ ดิบเพื่อสุ ขภาพ
แต่เนื่ องจากมีการรับประทานนอกบ้านอยู่ในมื้ อระหว่างวัน ซึ่ งคุ ณหมอผิงได้มีการคัดสรรเมนู ที่
ค่อนข้างเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพแล้ว แต่อาจจะยังไม่ท้ งั หมดจึงไม่สามารถรับเป็ นร้อยละ 100 ได้
4.4.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ
ภาพอาหารของคุณหมอผิงไม่ได้มีการจัดองค์ประกอบภาพที่ชดั เจนตายตัว แต่หากมองใน
ภาพรวมส่ ว นมากจะเป็ นการวางจุ ด สนใจไว้บ ริ เวณกลางภาพ ซึ่ งไม่ ต รงกับ เทคนิ ค การจัด
องค์ประกอบภาพที่วางจุดเด่นไว้ตรงจุดตัดของเส้น จึงอาจทาให้ภาพขาดความน่าสนใจลงไปบ้าง
รวมถึงแสงในภาพดูเป็ นการใช้แสงธรรมชาติในขณะที่กาลังถ่ายภาพจริ ง โดยไม่ได้มีการดัดแปลง
ตกแต่ ง เพิ่ ม แต่ อย่า งใด ท าให้บ รรยากาศโดยรวมของภาพขึ้ นอยู่ก ับ สภาวะจริ ง และช่ วงเวลาที่
ถ่ายภาพในขณะนั้น

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างภาพอาหารโดยรวมของคุณหมอผิง
แหล่งทีม่ า: Thidakarn, 2558ฉ, 2558ช, 2559ก.
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4.4.4 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ ในภาพ
อุปกรณ์หลักสาหรับภาพอาหารของคุณ หมอผิงหากมองภาพรวมจะค่อยข้างคละกันไปใน
แต่ละวัน แต่ที่ใช้เป็ นประจาจะเป็ นจานและชามเซรามิคสี ขาวล้วน หรื อจานไม้ แต่ตวั วัสดุดงั กล่าว
ไม่ได้ถูกพูดถึง หรื อดูโดดเด่นแต่อย่างใด
4.4.5 คาบรรยายใต้ ภาพ (Photo Caption)
คาบรรยายใต้ภาพของคุณหมอผิงเป็ นลักษณะข้อความสั้น ๆ เช่น การอธิ บายเมนูง่าย ๆ การ
บอกชื่ อเมนู หรื อวัตถุดิบหลักในเมนู รวมถึงมีการอธิ บายถึ งสารอาหารหรื อความสาคัญของมื้อเช้า
ร่ วมด้วยซึ่ งหากเป็ นภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุ ขภาพก็จะเป็ นการบอกเล่าในลักษณะของ
บันทึกประจาวัน เป็ นเรื่ องราวพิเศษที่เกิดขึ้นในวันนั้น เช่น การไปปฏิบตั ิธรรม การประชาสัมพันธ์
หนังสื อเล่มใหม่ของคุณหมอผิงเอง เป็ นต้น
4.4.6 ประเภทของภาพ
ในส่ ว นของภาพที่ คุ ณ หมอผิ ง โพสต์โดยภาพรวมค่ อ นข้า งจะคละรวมกัน ในเรื่ อ งของ
เมนูอาหาร และการบันทึกชีวิตประจาวัน แต่มากที่สุดคือภาพเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ รองลงมา
ส่ วนน้อยจะเป็ นเรื่ องราวในชีวติ ประจาวัน เช่น การออกกาลังกาย ปฏิบตั ิธรรม หรื อช้อปปิ้ ง เป็ นต้น
และเนื่ องจากคุ ณหมอผิง จะย้ า เรื่ องความส าคัญของอาหารมื้ อเช้า เป็ นประจ า จึ ง ได้มี ก ารสร้ า ง
สัญลักษณ์แฮชแท็ค (Hashtag #) เป็ นของตนเองว่า #pinkbreakfast ทุกครั้งที่มีการโพสต์ภาพอาหาร
เช้า ร่ วมกับ #ผอมได้ไม่ตอ้ งอด ซึ่ งเป็ นเหมือนคาขวัญประจาตัวของคุณหมอผิง
4.4.7 การมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตาม
การสื่ อสารในสื่ ออินสตาแกรมของผูต้ ิดตามของคุณหมอผิงเรี ยกว่ามีจานวนค่อนข้างน้อย
สามารถสังเกตได้จากการกดถูกใจ (Like) ซึ่ งมากที่สุดอยูท่ ี่จานวน 1,627 ราย ได้แก่ภาพเมนูสลัด
ง่าย ๆ จากร้านสะดวกซื้ อ และน้อยที่สุดอยูท่ ี่ 1 รายคือภาพการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวกับอาหาร
เพื่อสุ ขภาพซึ่ งจากการสังเกตภาพที่ มีการกดถูกใจจานวนมากไม่ได้เป็ นภาพที่ มีความโดดเด่นใน
ด้านเดียวกัน แต่อาจเป็ นภาพที่ไม่ได้พบบ่อย ๆ เช่ น ภาพคุณหมอผิงในวัยเรี ยน ภาพเมนูหอยเชลล์
ขนาดใหญ่ เป็ นต้น
ในด้านของการสื่ อสารผ่านวิธีการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ (Comment) พบค่อนข้างน้อย
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นคาชื่ นชม หรื อเป็ นแฟนคลับที่ติดตามผลงานของคุ ณหมอผิง เช่น หนังสื อเพื่อ
สุ ขภาพ เป็ นต้น โดยสังเกตได้จากภาพการประชาสัมพันธ์หนังสื อเล่มใหม่ของคุ ณหมอผิงที่มีการ
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แสดงความคิดเห็นจานวน 24 ราย ซึ่ งถื อว่าสู งเมื่อเทียบกับภาพอื่น ๆ และการแสดงความคิดเห็น
โดยทัว่ ไปจะมีในหลายหัวข้อ เช่ น อยากได้วิธีทาเมนูอย่างละเอียด ทานอาหารเช้าแบบคุณหมอผิง
แล้วไม่อิ่ม รวมถึงมีการฝากร้านโฆษณาจากสิ นค้าหรื อบริ การอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น

ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างภาพกิจกรรมอื่นในชีวิตประจาวันที่ได้รับการกดถูกใจจานวนมาก
แหล่งทีม่ า: Thidakarn, 2559ข.
4.4.8 ช่ วงเวลาและความถี่
ช่วงเวลาที่คุณหมอผิงโพสต์ภาพมากที่สุดคือ เวลา 06.01 น. - 09.00 น. รองลงมาคือเวลา
09.01 น. – 12.00น. โดยสั ง เกตได้ว่า ภาพส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ข ภาพในมื้ อเช้าที่ ปรุ งเอง
รองลงมาคือมื้อเที่ยงที่มกั จะรับประทานนอกบ้านเป็ นประจา และภาพอื่น ๆ คือภาพที่คละกันไป
ตามเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน
จากจานวนการโพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมของคุณหมอผิงโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่จานวนวันละ 2
ภาพ โดยการโพสภาพจานวนมากที่ สุ ดอยู่ที่ 5 ภาพต่อวันคื อเป็ นวันที่ มีการไปร่ วมงานพิเศษซึ่ ง
แตกต่างจากกิจวัตรประจาวันในทุกวัน
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ตารางที่ 4.8 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารของคุณหมอผิง
รู ปแบบการสื่ อสารของคุณหมอผิง
สัดส่ วนความเป็ นการเพื่อสุ ขภาพ
ร้อยละ 75
การจัดองค์ประกอบภาพ
จุดเด่นกลางภาพ
อุปกรณ์หลักที่ใช่ในภาพ
เซรามิคสี ขาวและไม้
คาบรรยายใต้ภาพ
ชื่อเมนูและประโยชน์ดา้ นสารอาหารสั้น ๆ
ประเภทของภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
การแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมจากผูต้ ิดตามผลงานหนังสื อ
ช่วงเวลา
06.01 น. - 09.00 น.
ความถี่
เฉลี่ย 2 ภาพต่อวัน
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4.4.9 สรุ ปวิเคราะห์ กลวิธีการสื่ อสารผ่ านสื่ ออินสตาแกรมของคุณหมอผิง

ภาพที่ 4.20 ภาพวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านสื่ ออินสตาแกรมของคุณหมอผิง ผ่านแบบจาลอง SMCR
จากการวิเคราะห์ การสื่ อสารผ่านสื่ ออินสตาแกรมของคุ ณหมอผิง จะเห็ นว่านอกจากการ
โพสต์ภาพเมนูอาหารเพื่อสุ ขภาพในมื้อเช้าแล้ว ไม่ได้มีเนื้ อหาใดที่โดดเด่นชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นใน
ด้านภาพถ่ายหรื อวิธีการสื่ อสาร เป็ นการใช้คาบรรยายใต้ภาพสั้น ๆ ซึ่ งส่ งผลให้การมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูต้ ิดตามถื อว่าค่อยข้างน้อย ไม่ว่าจะด้วยการกดถูกใจ (Like) แสดงความคิดเห็น (Comment) หรื อ
บอกต่อเพื่อด้วยการแท็ก (Tag @) แต่จานวนต่าง ๆ นี้ จะสู งขึ้นเมื่อการโพสต์เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวกับ
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อาชี พ และผลงานของคุ ณ หมอผิง ไม่ ว่า จะเป็ นการไปร่ ว มงานต่ า งๆ หรื อ การประชาสัม พัน ธ์
หนังสื อเล่มใหม่ของตน เป็ นต้น
ด้านผูต้ ิดตาม (Followers) จากการสังเกตข้อมูลตามข้างต้นจึงสามารถคาดเดาได้วา่ ผูต้ ิดตาม
ส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่รู้จกั และสนใจในผลงานของคุณหมอ ซึ่ งด้วยรู ปแบบการสื่ อสารที่เรี ยบง่ายของคุณ
หมอ ผูต้ ิ ดตามส่ วนมากจึ งมักจะมี ปฏิ สัมพันธ์ เพียงการกดถู กใจ และเมื่ อเกิ ดการสอบถามข้อมูล
เพิ่ม เติ มด้วยวิธี การแสดงความคิดเห็ นใต้ภาพ (Comment) คุ ณหมอผิง ก็จะไม่มี การโต้ตอบกลับ
เช่นกัน จึงอาจทาให้ผตู ้ ิดตามเกิ ดการเรี ยนรู ้และไม่กล้าที่จะเริ่ มการสื่ อสารกับคุณหมอผิงต่อไปใน
อนาคต จึงเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยการกดถูกใจเพียงเท่านั้น

4.5 สื่ ออินสตาแกรมของคุณเมย์ (@Mshappydiet)
คุณเมย์ ศวิตา เศรษฐาภรณ์ สาวรุ่ นใหม่ไฟแรงดีกรี นกั เรี ยนนอกจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
อายุ 25 ปี เจ้าของบัญชีอินสตาแกรม Mshappydiet เพื่อการแบ่งปั นวิธีการรักษาหุ่ นและลดน้ าหนัก
อย่างยัง่ ยืน ด้วยการรับประทานอาหารและใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็ นผูค้ ิดค้นและผลิ ตขนมขบ
เคี้ยวออแกนิคที่ดีต่อสุ ขภาพภายใต้ชื่อ “พริ ซ” (PRIZ)
สื่ ออินสตาแกรมของคุณ เมย์มีผกู้ ดติดตามจานวน 40,593 คน มีรูปภาพจานวน 2,303ภาพ
และกาลังติดผูอ้ ื่นอยูจ่ านวน 799 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559)
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ภาพที่ 4.21 ภาพรายละเอียดบนหน้าบัญชีอินสตาแกรมของคุณเมย์
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558.
จากการสารวจข้อมูลในช่วงที่ผศู ้ ึกษากาหนดคือ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2559 คุณเมย์มีการโพสต์ภาพในสื่ ออินสตาแกรมของตนแบ่งเป็ นภาพนิ่ งจานวน 253
ภาพ และเป็ นภาพเคลื่ อนไหวจานวน 4 ภาพ รวมเป็ นจานวน 257โพสต์ ซึ่ งคุ ณ เมย์ได้มี การโพ
สต์ภาพลงสื่ ออินสตาแกรมแทบทุกวัน ซึ่ งในแต่ละวันจะมี จานวนโพสต์มากน้อยแตกต่างกันไป
โดยเนื้อหาจะมีความแตกต่างกันออกไป สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.9 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูต้ ิดตามของคุณเมย์
รู ปแบบการสื่ อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตามของคุณเมย์
การโพสต์
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น
ภาพนิ่ง
ภาพเคลือ่ นไหว
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
253
4
825
200
19
0
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4.5.1 ประเภทของโพสต์
การโพสต์ของคุณเมย์โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพนิ่งซึ่ งส่ วนที่เป็ นภาพเคลื่อนไหวจะเป็ นภาพ
การออกก าลัง กาย ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ท่ วงท่ า ในการเคลื่ อ นไหว ซึ่ งจุ ด เด่ น อยู่ที่ ภ าพนิ่ ง ที่ เ ป็ นภาพ
เมนูอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นเมนูทีปรุ งเอง หรื อรับประทานนอกบ้านก็ตาม จะมีการใส่ กรอบให้กบั ภาพ
เป็ นลักษณะของแถบคาดสี ขาวด้านล่าง พร้อมเขียนข้อความว่า MS’HappyDiet ไว้แทบทุกภาพ

ภาพที่ 4.22 ภาพตัวอย่างที่มีการใส่ กรอบภาพ พร้อมเขียนข้อความว่า MS’HappyDiet
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558ค, 2558ง, 2559ฉ.
4.5.2 สั ดส่ วนความเป็ นอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
ภาพอาหารของคุณเมย์ส่วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ร้อยละ75ซึ่ งเป็ นอาหารที่ครบตาม
หลักโภชนาการ 5 หมู่ ตั้งแต่ม้ือเช้า กลางวัน และเย็น รวมถึ งขนมระหว่างมื้อที่ดดั แปลงให้เป็ น
อาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ แต่เนื่ องจากวิถีชีวิตของคุณเมย์ที่เป็ นคนรักการท่องเที่ยว จึงจะมีในบางช่วงที่
อาจจะไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพตลอดร้อยละ 100 แต่โดยรวมยังถื อว่ามีการควบคุมให้
ตัวเองรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพอยูต่ ลอด
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ภาพที่ 4.23 ภาพตัวอย่างอาหารเพื่อสุ ขภาพของคุณเมย์ที่มีสัดส่ วนร้อยละ 100
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558จ, 2558ฉ, 2559ช.
4.5.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ
ภาพถ่ ายอาหารของคุ ณเมย์โดยส่ วนใหญ่ม กั ใช้เทคนิ คการจัดองค์ประกอบภาพแบบใช้
เทคนิ คจุดสนใจ เช่น การวางจุดสนใจไว้บริ เวณมุมซ้ายขวาของภาพ รวมถึ งในบางภาพก็มีการใช้
เทคนิคสมดุลสี และการใช้เทคนิคทัศนมิติดว้ ยการเน้นความชัดเฉพาะจุดเด่นร่ วมด้วย เป็ นต้น
4.5.4 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ ในภาพ
อุปกรณ์หลักสาหรับภาพอาหารของคุณ เมย์ เรี ยกได้ว่ามีความหลากหลายมาก จนเรี ยกได้
เป็ นว่าจุดเด่นของการนาเสนอภาพที่มีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจในหลาย ๆ ภาพ
คือการที่เปลี่ยนสถานที่ วัสดุ หรื ออุปกรณ์ แต่ยงั สามารถทาให้ภาพรวมของภาพที่โพสต์น้ นั ไปใน
ทิศทางเดียวกันได้ ด้วยการใช้วธิ ี ควบคุมสี ของภาพให้ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละภาพ

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างภาพของคุณเมย์ที่มีการควบคุมสี ของภาพให้อยูใ่ นทิศทางเดียวกัน
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558ก, 2559ซ, 2558ฌ.
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4.5.5 คาบรรยายใต้ ภาพ (Photo Caption)
คาบรรยายใต้ภาพของคุ ณ เมย์ เป็ นลักษณะของค าอธิ บ ายภาพแบบทั้งแบบสั้น และยาว
ขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหาที่จะพูดถึงในวันนั้น ๆ ออกมาในรู ปแบบของบันทึกประจาวัน ซึ่ งมีรูปแบบเฉพาะ
คือการสื่ อสารด้วย 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษาไทย และไอค่อนสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ช่วยเพิ่ม
ความน่ าสนใจให้กบั ข้อความ ร่ วมกับการใช้สัญลักษณ์ แฮชแท็ค (Hashtag #) ชื่ อเดี ยวกับบัญชี
อินสตาแกรมว่า #mshappydiet รวมถึง #mshappyworkout ในภาพการออกกาลังกาย และแฮชแท็ค
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพ เช่น #healthyfood #quote เป็ นต้น การบอกเล่าเรื่ องราวในชี วิตประจาวัน
ด้วยการใช้ภาษาที่เรี ยบง่ายเป็ นกันเอง เหมือนเป็ นการแนะนาสิ่ งดี ๆ ให้กบั ผูท้ ี่ สนใจในการดูแล
สุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ นด้านอาหารการกิน หรื อการออกกาลังกาย
4.5.6 ประเภทของภาพ
ในส่ วนของภาพที่คุณเมย์มกั จะโพสต์ลงสื่ ออินสตาแกรมของตนเป็ นประจาที่ สุดคือภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ และรองลงมาคือภาพการออกกาลังกาย หรื อการท่องเที่ยวของตนเอง และน้อย
ที่สุดคือภาพที่เป็ นเรื่ องส่ วนตัว ซึ่ งหากมองภาพรวมจะเห็นได้ชดั เจนถึงรู ปแบบการสื่ อสารของคุณ
เมย์ที่ โ ดดเด่ น จากการมี รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ชัด เจนในด้า นของการดู แ ลสุ ข ภาพและการ
ท่องเที่ ยว รวมถึ งการมองโลกในแง่ ดีและมักมี ขอ้ ความให้กาลังใจผูต้ ิ ดตามอยู่เสมอ รวมถึ งการ
กล่าวถึงสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ หรื อร้านอาหารที่ดูเหมือนเป็ นการบอกเล่าอย่างเป็ นกันเอง มากกว่าเป็ น
การโฆษณาแฝง เหมือนเป็ นการแนะนาสิ่ งดี ๆ ให้กบั ผูท้ ี่ติดตามและสนใจเรื่ องเดียวกัน
สิ่ งหนึ่ งที่แตกต่างจากการสื่ อสารของผูอ้ ื่นคื อมีการนาภาพและเนื้ อหาที่น่าสนใจเกี่ ยวกับ
อาหารเพื่ อสุ ข ภาพมาแบ่ง ปั นในสื่ ออิ นสตาแกรมของตน พร้ อมกับ บอกแหล่ ง ที่ ม าชัดเจน เป็ น
เหมือนวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ และน่าสนใจให้กบั บัญชี อินสตาแกรมของตน เช่น ภาพผัก
ที่ถูกเรี ยงเป็ นต้นคริ สมาสเพื่อให้เข้ากับช่วงเทศกาล เป็ นภาพที่มีจานวนการกดถูกใจ 826 ราย ซึ่ งถือ
ว่าสู งเมื่อเทียบกับภาพอื่น ๆ ของคุณเมย์
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ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างภาพที่เป็ นการนาภาพของผูอ้ ื่นที่น่าสนใจมาแบ่งปั นในบัญชีของตน
แหล่งทีม่ า: Mshappydiet, 2558ญ.
4.5.7 การมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตาม
การสื่ อสารกันในสื่ ออินสตาแกรม ของผูต้ ิดตามของคุ ณเมย์ถือว่ามีจานวนไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับจานวนผูต้ ิดตาม ซึ่ งโดยเฉลี่ยแล้วมีการกดถูกใจอยูท่ ี่ 200 – 300 รายต่อภาพ ซึ่ งภาพที่จะมี
จานวนการกดถูกใจมากมักจะเป็ นภาพที่ไม่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ปรุ งเอง เช่ น ภาพที่เข้ากับ
เทศกาล ภาพที่อยูใ่ นกระแส หรื อภาพชีวติ ส่ วนตัวในด้านที่คุณเมย์มกั จะไม่ค่อยได้เปิ ดเผยนัก
ในด้านของการสื่ อสารผ่านวิธิการแสดงความคิดเห็ นใต้ภาพ (Comment) โดยรวมแล้วจะ
เป็ นการชื่นชมจากผูต้ ิดตามด้วยข้อความสั้น ๆ เป็ นภาษาอังกฤษ ทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติเอง
อันเนื่ องมาจากคาบรรยายใต้ภาพที่มีท้ งั 2 ภาษา เช่น Look so good, my favorite เป็ นต้น ซึ่ งโดย
ส่ วนมากแล้วการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพของคุ ณเมย์น้ นั ถือว่ามีจานวนน้อยมาก หรื อบางภาพจะ
ไม่มีจานวนการแสดงความคิดเห็นเลย ทั้งภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพเอง หรื อภาพอื่น ๆ ก็เช่นกัน
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4.5.8 ช่ วงเวลาและความถี่
ช่วงเวลาที่คุณเมย์โพสภาพมากที่สุดคือ เวลา 06.01 น. – 09.00 น. รองลงมาคือช่วงเวลาอื่น ๆ
โดยเฉลี่ ยทั้งวันตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืน โดยสังเกตได้วา่ ภาพส่ วนใหญ่เป็ นจะอาหาร
เพื่อสุ ขภาพในมื้อเช้า และภาพอาหารรวมถึงกิจวัตรของคุณเมย์ตลอดวัน
จากจานวนการโพสภาพลงบนอินสตาแกรมของคุณเมย์ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่จานวนวันละ 3 ภาพ
โดยการโพสภาพจ านวนมากที่ สุ ดอยู่ที่ 5 ภาพต่ อวันซึ่ ง แบ่ ง เป็ นภาพอาหารเพื่ อสุ ข ภาพมื้ อเช้า
กลางวัน และเย็น รวมถึงการใช้ชีวติ ประจาวัน และการออกกาลังกายเป็ นบางส่ วน
ตารางที่ 4.10 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารของคุณเมย์
รู ปแบบการสื่ อสารของคุณเมย์
สัดส่ วนความเป็ นการเพื่อสุ ขภาพ
ร้อยละ 75
การจัดองค์ประกอบภาพ
ทัศนมิติและควบคุมโทนสี ของภาพ
อุปกรณ์หลักที่ใช่ในภาพ
หลากหลาย
คาบรรยายใต้ภาพ
บันทึกประจาวันทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ประเภทของภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ
การแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมด้วยข้อความสั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ
ช่วงเวลา
06.01 น. - 09.00 น.
ความถี่
เฉลี่ย 3 ภาพต่อวัน

88
4.5.9 สรุ ปวิเคราะห์ กลวิธีการสื่ อสารผ่ านสื่ ออินสตาแกรมของคุณเมย์

ภาพที่ 4.26 ภาพวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านสื่ ออินสตาแกรมของคุณตัก๊ ผ่านแบบจาลอง SMCR
จากการวิเคราะห์การสื่ อสารผ่านสื่ ออิ นสตาแกรมของคุ ณเมย์ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นภาพ
อาหารเพื่อสุ ขภาพที่รับประทานในแต่ละวัน ซึ่ งเป็ นเมนูอาหารที่คุณเมย์ปรุ งเอง ซึ่ งใช้วตั ถุดิบเป็ น
อาหารเพื่อสุ ขภาพ ร่ วมกับการถ่ายทอดเรื่ องราวในชี วิตประจาวัน พร้ อมกับการดาเนิ นชี วิตขณะ
ท่องเที่ ยวในสถานที่ ต่าง ๆ การพบปะผูค้ นในหลากหลายแวดวงอาชี พ รวมถึ งกลุ่ มผูท้ ี่ สนใจใน
สุ ขภาพด้วยเช่นกัน แต่ผตู ้ ิดตามยังมีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย โดยจะเห็นได้จากจานวนการกดถูกใจ
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(Like) เป็ นหลัก ส่ วนการแสดงความคิดเห็น (Comment) หรื อบอกต่อเพื่อด้วยการแท็ก (Tag @) จะ
เห็นได้เป็ นจานวนน้อย หรื อไม่มีเลยในบางภาพ
ผูต้ ิดตาม (Followers) แบ่งออกได้เป็ นกลุ่มผูต้ ิดตามที่เป็ นคนไทย และชาวต่างชาติซ่ ึ งมักจะ
เป็ นการชื่ นชม และพูดคุ ยกันในเฉพาะคนที่รู้จกั กับคุ ณเมย์เท่านั้น มีเป็ นส่ วนน้อยมากที่ไม่ได้รู้จกั
กันแต่แสดงความคิดเห็ นเพื่อชื่ นชมเป็ นข้อความสั้น ๆ ซึ่ งส่ วนมากจะเป็ นชาวต่างชาติที่เห็ นภาพ
อาหารของคุณเมย์จากการแฮชแท็ก และบางรายอาจจะไม่ได้ติดตามบัญชีอินสตาแกรมของคุณเมย์
ด้วย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงบนสื่ อสังคม
อินสตาแกรม”เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาเนื้ อหาและรู ปแบบ
การสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี ชื่ อเสี ย งบนสื่ อ สัง คมอิ นสตาแกรมด้ว ยวิธี ก าร
วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ที่ ปรากฏอยู่ใ นสื่ อสัง คมออนไลน์ อินสตาแกรมของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 5 คนโดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1) เพื่ อ วิเ คราะห์ รู ป แบบการสื่ อ สารของผูบ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี ชื่ อ เสี ย งทาง
อินสตาแกรม
2) เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงทาง
อินสตาแกรม

5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ในส่ วนนี้ ผูว้ จิ ยั เป็ นคนเก็บรวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์ และสรุ ปผลทั้งหมดด้วย
ตนเอง โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สื่ ออินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่
มีชื่อเสี ยงจานวน 5 คน ได้แก่ 1. คุณตัก๊ (@tucktanhealthy) 2. คุณนิว (@neww_healthyfood) 3. คุณ
ปอย (@poiluang_healthy) 4. คุ ณหมอผิง (@thidakarn) 5. คุ ณเมย์ (@mshappydiet) ซึ่ งการเลื อก
ตัวอย่างดังกล่าว ได้พิจารณาจากรู ปแบบการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงวิธีการสื่ อสาร
เรื่ องราวการดูแลสุ ขภาพเฉพาะของแต่ละคน ซึ่ งจากแหล่งข้อมูลที่กล่าวไป ได้ศึกษาถึงรู ปแบบการ
สื่ อสาร โดยดูท้ งั รู ปภาพ เนื้อหา ภาษาที่ใช้ ความถี่ของความเคลื่อนไหว รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูต้ ิดตาม ว่าแต่ละคนมีรูปแบบการสื่ อสารที่เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
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5.1.1 ประเภทของโพสต์
การโพสต์ส่วนใหญ่เน้นที่ภาพนิ่งเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นภาพอาหาร หรื อภาพกิจกรรมอื่น ๆ
ในชีวติ ประจาวัน จะมีเพียงบางท่านเท่านั้นสื่ อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว เช่น คุณตัก๊ และคุณเมย์ ที่ใช้
ภาพเคลื่อนไหวในการสื่ อสารการออกกาลังกาย เพื่อให้เห็นถึงท่าทางการเคลื่อนไหวขณะออกกาลัง
กาย และคุณนิว ที่ใช้ภาพเคลื่อนไหวในการบอกเล่าขั้นตอนการปรุ งอาหารของตน
5.1.2 สั ดส่ วนความเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ภาพอาหารส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ร้อยละ 100 ซึ่ งเป็ นอาหารที่ครบตามหลัก
โภชนาการ 5 หมู่ โดยส่ วนมากจะเป็ นภาพอาหารมื้อเช้า และรองลงมาคืออาหารที่ยงั คงความเป็ น
อาหารเพื่อสุ ขภาพอยู่ แต่อาจขาดสารอาหารบางหมู่ไปบ้างตามเมนูที่เปลี่ยนแปลงไป
5.1.3 การจัดองค์ ประกอบภาพ
ภาพอาหารรวมถึ งภาพโดยรวมมัก จะใช้เทคนิ คสมดุ ลกลางภาพมากที่ สุด รองลงมาคื อ
จุดเด่นของภาพ และทัศนมิติ แต่จะมีบางท่านที่เน้นการใช้สีในการ เช่น คุณปอย ที่มีการใช้เทคนิ ค
การถ่ายภาพเพื่อให้สีสันสดใสเกิ นจริ ง หรื อคุ ณเมย์ ที่ใช้การคลุ มโทนสี ของภาพ เพื่อให้ภาพรวม
ของการสื่ อสารดูเป็ นเรื่ องราวเดียวกัน ในขณะที่คุณตัก๊ คุณนิว และคุณหมอผิง ใช้แสงธรรมชาติเป็ น
หลัก และที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างชัดเจนคือคุ ณเมย์ ที่มีการทากรอบของภาพและเขียนข้อความ
“MS’happydiet”เหมือนเป็ นการใส่ สัญลักษณ์ลงในภาพของตน
5.1.4 อุปกรณ์ หลักทีใ่ ช้ ในภาพ
อุป กรณ์ ที่ โดดเด่ นที่ สุดคื อคุ ณตัก๊ เนื่ องจากเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ จารเซรามิ ค สี ข าวน้ า เงิ นที่ ไ ม่
เหมือนใคร และยังทาให้เกิ ดคาชื่ นชมจากผูต้ ิดตามได้อีกด้วย ส่ วนท่านอื่นมีอุปกรณ์ ที่หลายหลาก
และคล้ายคลึงกัน อาทิ เซรามิคสี ขาวไม้ และแก้ว เป็ นต้น
5.1.5 คาบรรยายใต้ ภาพ (Photo Caption)
คาบรรยายใต้ภาพของแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น คุณตัก๊ ใช้การสื่ อสาร
เป็ นภาษาไทย แต่ มี ก ารแบ่ง ข้อความเป็ นบรรทัดสั้ น ๆ เพื่ อให้อ่านง่ าย พร้ อมกันสั ญลักษณ์ สื่ อ
อารมณ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ในขณะที่คุณนิวใช้การพิมพ์ขอ้ ความภาษาไทยต่อเนื่ องพร้อมกับการ
ใช้สัญลักษณ์ สื่ออารมณ์ เช่ นกันคล้ายกับคุ ณหมอผิง ส่ วนคุ ณปอยใช้วิธีการสื่ อสารแบบมีรูปแบบ
เฉพาะตัว คือการขึ้นต้นด้วยวันที่ชื่นเมนูแรงบันดาลใจหรื อที่มาของเมนูน้ นั วัตถุดิบ และปิ ดท้ายด้วย
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ขั้นตอนทั้งหมดเป็ นภาษาไทย ทาให้ผตู ้ ิดตามสามารถได้ขอ้ มูลที่ค่อนข้างครบถ้วน และคุณเมย์ที่มี
จุดเด่นคือการสื่ อสารด้วยสองภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยการแปลความหมายเดียวกัน
5.1.6 ประเภทของภาพ
ในส่ วนของภาพสิ่ งที่เหมือนกันคือส่ วนมากจะสื่ อสารภาพมื้ออาหารของคนในแต่ละวัน
ไม่ ว่ า จะเป็ นมื้ อ อาหารที่ ป รุ ง เองเป็ นหลัก ของคุ ณ ตั๊ก คุ ณ ปอย คุ ณ หมอผิ ง คุ ณ เมย์ หรื อ ภาพ
เมนู อาหารนอกบ้านจากคุ ณนิ ว ที่จะเป็ นอาหารทัว่ ไปสลับกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ รวมถึ งการดูแล
ตัวเองด้วยการออกกาลัง กาย คุ ณตัก๊ เป็ นผูท้ ี่ สื่ อสารเรื่ องราวการออกกาลัง กายของตนมากที่ สุ ด
รวมถึ ง มี การโฆษณาแฝงเกี่ ย วกับ สิ นค้าในการออกกาลังกายด้วย ในขณะที่ คุณหมอผิงจะมี การ
แบ่งปั นเรื่ องราวด้านอื่น ๆ ในชีวติ ประจาวันของตน เช่น ผลงานหนังสื อ และคุณเมย์ ที่โดดเด่นเรื่ อง
การแบ่งปั นเรื่ องราวการใช้ดา้ นบวก ร่ วมกับการดูแลสุ ขภาพของตน และการออกเดินทางท่องเที่ยว
แบบคนที่ดูแลสุ ขภาพ
5.1.7 การมีปฏิสัมพันธ์ กบั ผู้ติดตาม
การมี ปฏิ สัม พันธ์ ด้วยการกดถู กใจ (Like) และการแสดงความคิดเห็ น (Comment) ซึ่ ง
สามารถสรุ ปออกมาโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5.1 การมีปฏิสัมพันธ์บนสื่ อสังคมออนไลน์อิสตาแกรมของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มี
ชื่อเสี ยงจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน

บัญชี
อินสตาแกรม
@tucktanhealthy
@neww_healthyfood
@poiluang_healthy
@thidakarn
@mshappydiet

จานวน จานวนการกด จานวนการกด
โพสต์
ถูกใจสู งสุ ด
ถูกใจต่าสุ ด
64
118
94
96
257

4,007
3,829
2,352
1,627
826

1,543
598
1,144
346
200

จานวน
ความ
คิดเห็น
สู งสุ ด
61
101
45
30
19

จานวน
ความ
คิดเห็น
ต่าสุ ด
12
17
4
0
0
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โดยส่ วนมากภาพที่มกั จะได้รับการกดถูกใจเป็ นจานวนมาก จะเป็ นภาพที่มีความโดดเด่น
ในรู ปแบบของแต่ละคน เช่น คุณตัก๊ จะโดดเด่นในหัวข้อการออกกาลังกาย หรื อภาพที่มีคาบรรยาย
ใต้ภาพในรู ปแบบข้อคิดคาสอน หรื อคุ ณนิ ว กับภาพการสาธิ ตเมนู อาหารของตน และคุณปอยกับ
ภาพที่เป็ นการสร้างสรรค์เมนูที่น่าสนใจ เป็ นต้น
ในด้านของการสื่ อสารผ่านวิธิการแสดงความคิดเห็ นใต้ภาพ (Comment) โดยรวมแล้วจะ
เป็ นการชื่นชมจากผูต้ ิดตามด้วยข้อความสั้น ๆ และรองลงมาคือการสอบถามข้อมูลในด้านของการ
รับประทานอาหารสุ ขภาพและออกกาลังกาย ซึ่งจะมีคุณตัก๊ คุณนิว และคุณปอยที่ตอบคาถามรวมถึง
ตอบการทักทายในความคิดเห็นเป็ นประจาสม่าเสมอในขณะที่คุณหมอผิงที่ตอบผูต้ ิดตามค่อนข้าง
น้อย ซึ่ งทั้ง 4 ท่านที่กล่าวมาจะสื่ อสารด้วยภาษาไทยทั้งสิ้ น ในขณะที่คุณเมย์จะตอบทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
การบอกต่อเพื่อนในสังคมออนไลน์ดว้ ยวิธีแท็ก (Tag @) เพื่อให้เพื่อนของตนได้เป็ นภาพ
และเนื้ อหาดังกล่าว มีในการสื่ อสารของคุ ณตัก๊ , คุณนิ ว และคุ ณปอย และมักจะเกิดขึ้นเป็ นจานวน
มากับภาพที่มีความน่าสนใจและโดดเด่น ซึ่ งมักสอดคล้องกับจานวนการกดถูกใจที่สูงเช่นกัน
5.1.8 ช่ วงเวลาและความถี่
ช่วงเวลาที่นิยมมากที่สุดคือ เวลา 6.01 – 9.00 น. และ 9.01 น. – 12.00 น. โดยสังเกตได้วา่
ภาพส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพในมื้อเช้าที่ทุกคนจะต้องโพสต์ภาพมื้ออาหารของตน ในขณะ
ที่ช่วงเวลารองลงมาคือ 15.01 น. - 18.00 น. มักเป็ นภาพจากคุณปอยในมื้อเที่ยงหรื อมื้อเย็น ที่ได้รับ
การสนใจจากผูต้ ิดตามไม่นอ้ ยเลยเช่นกัน ในขณะที่บางท่าน เช่น คุณตัก๊ อาจจะไม่โพสต์ภาพอาหาร
มื้อเย็นเลย และโดยเฉลี่ยทุกคนมีการโพสต์ภาพใกล้เคียงกันที่เฉลี่ยวันละ 2 โพสต์
ซึ่ งจากการวิเคราะห์เนื้ อหาของรู ปแบบการสื่ อสารทั้งหมดนั้น สามารถนามาเปรี ยบเทียบ
กับอัตราส่ วนของการกดติดตาม (Follow) เพื่อทราบถึงการใช้ความสนใจของผูต้ ิดตามที่มากขึ้นได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5.2 ตารางแจกแจงจานวนผูต้ ิดตามและการเพิ่มขึ้น (เดือนตุลาคม 2558 ถึง - เดือนเมษายน
2559)
บัญชี
อินสตาแกรม
@tucktanhealthy
@neww_healthyfood
@poiluang_healthy
@thidakarn
@mshappydiet

จานวนคนติดตาม
เดือนตุลาคม 2558
107,073
69,021
68,014
59,958
33,728

จานวนคนติดตาม
เดือนเมษายน 2559
130,864
87,438
90,415
65,742
40,593

จานวนร้ อยละ
ทีเ่ พิม่ ขึน้
18.2
21.0
24.8
8.8
17.0

จากข้อมูลในตารางที่ 5.2 จะพบว่า เมื่อเริ่ มเก็บข้อมูลคุ ณตัก๊ เป็ นผูท้ ี่มีจานวนผูต้ ิดตามสู ง
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ คุ ณ นิ ว และน้อ ยที่ สุ ด คื อ คุ ณ เมย์ แต่ ใ นช่ ว งสุ ด ท้า ยนั้น คุ ณ ปอยได้มี จ านวน
ผูต้ ิดตามที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับท่านอื่น และคุณเมย์ที่มีจานวนผูต้ ิดตามน้อยที่สุด แต่กลับมี
จานวนผูต้ ิดตามที่เพิ่มขึ้นสัดส่ วนใกล้เคียงกับคุณตัก๊ ที่มีจานวนผูต้ ิดตามต่างกันถึงสามเท่า ผูว้ ิจยั จึงมี
ความเห็ นว่าการสื่ อสารของคุ ณปอยและคุ ณเมย์ เป็ นที่น่าสนใจถึ งกลยุทธ์ การสื่ อสารจากจานวน
ผูต้ ิดตามที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงทาง
อินสตาแกรม” สามารถอภิปรายผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5.3 ตารางสรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารที่เหมือนและแตกต่างกันของทั้ง 5 คน
รู ปแบบการสื่อสาร
สัดส่วนความเป็ น
อาหารเพื่อสุขภาพ

คุณตัก๊

คุณนิว

คุณปอย

คุณหมอผิง

คุณเมย์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75

จุดเด่นกลาง
ภาพ

ทัศนมิติ
และควบคุม
โทนสี
ของภาพ

การจัด
องค์ประกอบภาพ

สมดุลกลาง
ภาพ

เน้นจุดสนใจ

เน้นสี สนั
และทัศนมิติ

อุปกรณ์หลัก
ที่ใช่ในภาพ

เซรามิคสี น้ า
เงิน

เซรามิคสี ขาว
และไม้

เซรามิคสี ขาว

บันทึก
ประจาวัน

บอกวัตถุดิบ
และขั้นตอน
คร่ าวๆ

ขั้นตอนการทา
อย่างละเอียด

อาหาร
เพื่อสุขภาพ

อาหาร
เพื่อสุขภาพ
และอาหาร
ทัว่ ไป

อาหาร
เพื่อสุขภาพ

ชื่นชม
ด้วยข้อความ
สั้นๆ

ชื่นชม
แบบเป็ นกันเอง
และการ Tag @

ชื่นชม
ด้วยข้อความ
สั้นๆ และการ
Tag @

ชื่นชม
จากผูต้ ิดตาม
ผลงานหนังสื อ

09.01น. –
12.00 น.
เฉลี่ย 2 ภาพ
ต่อวัน

09.01น. –
12.00 น.
เฉลี่ย 2 ภาพ
ต่อวัน

15.01 น. 18.00 น.
เฉลี่ย 2 ภาพ
ต่อวัน

06.01 น. 09.00 น.
เฉลี่ย 2 ภาพ
ต่อวัน

คาบรรยายใต้ภาพ

ประเภทของภาพ

การแสดง
ความคิดเห็น

ช่วงเวลา
ความถี่

เซรามิคสี ขาว
และไม้
ชื่อเมนู
และประโยชน์
ด้านสารอาหาร
สั้นๆ

บันทึก
ประจาวัน
ทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ

อาหาร
เพื่อสุขภาพ

อาหาร
เพื่อสุขภาพ

หลากหลาย

ชื่นชม
ด้วยข้อความ
สั้นๆ ทั้ง
ภาษาไทย
และอังกฤษ
06.01 น. 09.00 น.
เฉลี่ย 3 ภาพ
ต่อวัน
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จากตารางที่ 5.3 สรุ ปรู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพทางอินสตาแกรม
ข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์รูปแบบการสื่ อสาร ดังนี้
5.2.1 ผู้ส่งสาร (Sender)
ผูส้ ่ งสารในการวิจยั ครั้งนี้ คือเจ้าของบัญชี อินสตาแกรมที่บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีการ
สื่ อ สารผ่า นช่ อ งทางสื่ ออิ น สตาแกรมบัญ ชี ข องตน และมี ผูต้ ิ ด ตามไม่ ต่ า กว่า 40,000 ราย ด้ว ย
เรื่ องราวเกี่ยวกับการอาหารเพื่อสุ ขภาพและการดาเนินชีวติ ในด้านที่แตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะเป็ น
ด้านการดูแลสุ ขภาพด้วยการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ นหลัก การออกกาลังกายที่สอดคล้อง
กับการดาเนินชีวติ เพื่อสุ ขภาพ หรื อเรื่ องราวที่แตกต่างออกไป เช่น บทบาทด้านการงานของตนหรื อ
การท่องเที่ยว ซึ่ งทั้งหมดเป็ นเหมือนการบอกเล่าเรื่ องราวที่เกิดขึ้นจากตัวผูส้ ่ งสารเอง ตรงตามที่โร
เจอร์ ส (Rogers, 1976) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการสื่ อสารไว้วา่ “การสื่ อสารเป็ นการแลกเปลี่ยน
ข้อเท็จจริ ง ความรู้สึก ความคิด หรื อการกระทาต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปิ ดเผย”
ซึ่ งสาหรับในมุมมองของผูส้ ่ งสารนี้ ผวู ้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่า เจตนาหลักในการสื่ อสารเป็ น
การปรับความเข้าใจและทัศนคติของผูร้ ับสาร ที่มีต่อตัวผูร้ ับสาร หรื อทัศนคติต่อการบริ โภคอาหาร
เพื่ อสุ ข ภาพ ซึ่ ง อาจนาไปสู่ ก ารเปลี่ ย นพฤติ กรรมของผูร้ ั บสารให้หันมารั บ ประทานอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพในที่ สุด เนื่ องจากผูส้ ่ งสารได้มีการเรี ยนรู ้ พฤติ กรรมการบริ โภค (Food Behavior) และ
สื่ อสารออกมาผ่านทางอินสตาแกรมเป็ นพฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) ให้ผอู้ ื่นสามารถรับรู้
ได้ถึงพฤติ กรรมของตน และเกิ ดขึ้ นซ้ า ๆ จนกลายเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นนิ สัย ซึ่ งสอดคล้องกับที่
นิ ตยา เพ็ญศิรินภา (2548) กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมการบริ โภคหมายถึงการแสดงออกของบุคคลที่
สังเกตได้หรื อไม่ได้ก็ตาม ทั้งการพูด ความรู ้ สึกนึ กคิด การตัดสิ นใจเลือก กิริยาการแสดงออก และ
การกระทาในการบริ โภคอาหาร”
ซึ่ งพฤติกรรมการสื่ อสารเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ น มื้ออาหารของตน การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการทา หรื อความพิเศษของเมนูอาหารมื้อนั้น ๆ ได้สอดคล้องกับผล
วิจยั ของ 360i จากเว็บไซต์ Mashable. com (2554) ที่พบว่า “เหตุ ผลหลักที่ทาให้เกิ ดเทรนด์การ
ถ่ายภาพอาหารก่อนทานคือ ต้องการจะบอกกล่าวให้รู้เฉย ๆ ว่าวันนี้ ฉนั ทานอะไรบ้าง หรื อบางทีก็
เป็ นการโชว์อาหารฝี มือของตัวเอง อีกทั้งตามวาระและโอกาสพิเศษที่น่าประทับใจ และเหตุผลด้าน
อื่นทั้งความสวยงาม ด้านสี สันและการจัดวาง การได้ใช้เวลาอยูก่ บั คนพิเศษ การพูดคุยถึงร้านอาหาร
การบอกถึงสู ตรเด็ดเคล็ดลับ และอาหารแปลก ๆ ที่อาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อน"
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สาหรับรู ปแบบการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไปตามผูส้ ่ งสารแต่ละคนนั้น สอดคล้องกับผู ้
การวิจยั ของ ปนัดดา เซ็นเชาวนิ ช (2556) การศึกษาเรื่ อง การสื่ อสารของผูม้ ีอิทธิ พลด้านความงาม
ทางสื่ อออนไลน์และการเปิ ดรั บข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางของ
ผูบ้ ริ โภค ว่า “ผูม้ ีอิทธิ พลด้านความงามทางสื่ อออนไลน์แต่ละคนจะมีเนื้ อหาและวิธีสื่อสารผ่านทาง
สั ง คมออนไลน์ แ ตกต่ า งกันออกไปตามความถนัดของแต่ ล ะบุ ค คล รวมไปถึ ง การเลื อ กใช้สื่ อ
ออนไลน์ก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน” ซึ่ งจากงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้สังเกตเห็นถึงรู ปแบบ
การสื่ อสารที่แตกต่างออกไปตามความถนัด และการดาเนิ นชี วิตของผูส้ ่ งสารแต่ละคน โดยผูส้ ่ งสาร
เลือกที่จะสื่ อสารในเรื่ องราวที่ตนมีความสนใจ มีความสามารถ และมีความรู ้ความชานาญ เช่น การ
ออกกาลังกาย การปรุ งอาหาร การให้ขอ้ มูลเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งตามที่ทฤษฎีของเดวิด เบอร์ โล (David
Berlo, 1960) ที่กล่าวเกี่ยวกับระดับความรู ้ (Knowledge Levels) ไว้ว่า “ถ้าผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมี
ระดับความรู ้ เท่าเทียมกันจะทาให้การสื่ อสารนั้นลุ ล่วงไปด้วยดี แต่หากระดับความรู ้ ต่างกัน ผูส้ ่ ง
สารจะต้องปรั บตัวสารให้เหามะสมกับระดับความรู้ ของผูร้ ับสาร” ดังนั้น เมื่อผูส้ ่ งสารเลื อกที่จะ
สื่ อสารในสิ่ งที่ตนมีความรู ้และความชานาญแล้ว สิ่ งที่สาคัญคือการสร้ างสารให้เหมาะสมกับผูร้ ับ
สาร โดยการคานึ งถึงการเข้าถึงสารด้วยความรู ้ ระดับทัว่ ไป เพื่อให้การสื่ อสารนั้นมีโอกาสประสบ
ความสาเร็ จสู งสุ ด
นอกจากรู ปแบบการสื่ อสารที่แตกต่างกันออกไปแล้ว จานวนผูต้ ิดตามที่ต่างกันก็อาจส่ งผล
ต่อการสื่ อสารในแง่ของภาพลักษณ์ที่มีต่อผูส้ ่ งสาร ไขรหัสลับ “5C” กับ 5 พฤติกรรมของคนรุ่ น
ใหม่ C-Generation (2558) ได้แบ่งกลุ่มผูใ้ ช้งานอินสตาแกรมออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มบุคคล
ที่มีชื่อเสี ยง (Celebrities) กลุ่มคนที่มีอิทธิ พล (Influencer) และกลุ่มบุคคลทัว่ ไป (Normal User)
จากข้อมูลดังกล่ าว ทาให้สามารถเรี ยกกลุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ว่าเป็ นกลุ่ ม กลุ่ ม
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง (Celebrities) เนื่ องจากมีจานวนผูต้ ิดตามอยูท่ ี่จานวน 107,000 – 33,000 ราย ซึ่ ง
นับเป็ นกลุ่มที่มีสัดส่ วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น จึงอาจส่ งผลให้ผตู ้ ิดตามหรื อผูร้ ับสารมีความ
คล้อยตามในสิ่ งที่ ผสู ้ ่ งสารได้ทาการสื่ อสารออกมาสู งกว่าปกติ จากการที่ผูส้ ่ งสารมี ผตู ้ ิดตามเป็ น
จานวนมากเหมือนการสร้างการยอมรับและเชื่ อมัน่ ในตัวผูส้ ่ งสารให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ใน
แง่ของช่ วงเวลาการโพสต์ภาพกลับไม่สอดคล้องกับช่ วงเวลาการแบ่งปั นที่มีค่าปฏิ สัมพันธ์สูงสุ ด
(Time Engagement) คือเวลา 21.00 น. ในขณะที่ผสู ้ ่ งสารในการวิจยั ครั้งนี้ มีการสื่ อสารในช่วงเวลา
6.00 – 12.00 น. มากที่สุด ถือเป็ นอีกจุดสังเกตอีกจุดหนึ่ งซึ่ งผูว้ ิจยั คิดว่าควรมีการศึกษาในแง่ของ
ผูร้ ับสารที่ติดตามผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพต่อไปว่ามีพฤติกรรมการสื่ อสารอย่างไร
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5.2.2 สาร (Message)
การสื่ อสารในกลุ่มผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพบนสื่ อสังคมออนไลน์อินสตาแกรมนั้น สิ่ งที่
แรกที่จะสามารถสื่ อสารออกไปคือภาพถ่าย เพราะฉะนั้นจะต้องให้ความสาคัญกับภาพ ไม่วา่ จะด้วย
เทคนิ คการถ่ายภาพ หรื อการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การใช้เทคนิ คสมดุลกลางภาพ เพื่อให้
เห็นรายละเอียดในภาพอย่างครบถ้วน หรื อเพิ่มความน่าสนใจด้วยการใช้เทคนิ คจุดเด่นของภาพและ
ทัศนมิติ นอกจากเทคนิ คการจัดองค์ประกอบภาพแล้ว การเพิ่มสี สันในภาพก็เป็ นอี กสิ่ งที่ควรให้
ความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นการเน้นสี สันสดใส หรื อการใช้สีคลุ มโทนเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวให้ไปให้
ทิศทางเดี ยวกันจะทาให้ภาพรวมของบัญชี อินสตาแกรมนั้นมี ความชัดเจนและโดดเด่ น และเกิ ด
ความน่าสนใจในมุมของผูต้ ิดตามได้ไม่มากก็นอ้ ย
และด้ว ยความที่ เ ป็ นการสื่ อ สารในเรื่ อ งราวเฉพาะเจาะจงที่ เ กี่ ย วกับ การดู แ ลสุ ข ภาพ
เพราะฉะนั้นจึงให้ความสาคัญกับภาพทุกภาพที่จะสื่ อสารออกไป ก็ควรเป็ นภาพอาหารเพื่อสุ ขภาพ
อย่างสม่ าเสมอ หรื อสอดแทรกข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพเป็ นหลัก เช่ น การออก
กาลังกาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผูต้ ิดตามและตอบสนองความต้องการของผูต้ ิดตาม
ได้อย่างต่อเนื่ อง ในช่ วงเวลาที่ ตรงกับพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ โดยการสื่ อสาร
ในช่วงมื้อเช้าเป็ นหลักจะเป็ นการเข้าถึงกลุ่มผูต้ ิดตามที่สนใจอาหารเพื่อสุ ขภาพได้มากที่สุด และยัง
เป็ นการช่วยตอกย้าถึงภาพลักษณ์การดูแลสุ ขภาพอีกด้วย
ในส่ ว นของค าบรรยายใต้ภาพ เป็ นอี ก สิ่ ง ที่ รองลงมาจากการสื่ อสารด้วยภาพผ่า นการ
สื่ อสารในอินสตาแกรม และเป็ นช่องทางสาคัญที่ใช้ในการสื่ อสารกันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
เพราะฉะนั้นการบอกเล่ าเรื่ องราวผ่านตัวหนังสื อจะช่ วยเพิ่มความน่ าสนใจให้กบั การสื่ อสารนั้น
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับที่ Corina Newby และ Arianna Marshall สองผูเ้ ชี่ยวชาญในการใช้
อินสตาแกรมในธุ รกิ จอาหารกล่าวไว้ว่า “ประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ ความสนใจรู ป ภาพอาหาร
ได้มาก การเห็ นภาพสวย ๆ ของอาหารดี ๆ เป็ นเหมือนการชวนให้คนอยากรับประทาน เปรี ยบ
เหมือนการไปร้ านขายของชาขณะที่กาลังท้องว่างและมากกว่าภาพถ่ายควรมีการเขียนคาบรรยายที่
กระตุ ้น ให้ เ กิ ด ความสนใจและใช้ แ ฮชแท็ ค ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อาหารเพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู ้ ตลอดจน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้รายอื่น ๆ”
รวมถึ ง การให้รายละเอี ยดที่ ครบถ้วนกับ ผูต้ ิ ดตามที่ มี ค วามสนใจด้า นในด้า นหนึ่ ง อย่า ง
ชัดเจนอยู่แล้ว เช่ น ภาพอาหาร ควรมีการบอกชื่ อเมนู อาหาร รวมถึ งวัตถุ ดิบ และขั้นตอนการปรุ ง
เพื่อให้ผตู ้ ิดตามรู ้สึกว่าได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และผูส้ ื่ อสารตั้งใจที่จะบอกรายละเอียดแก่ผตู ้ ิดตาม
ท าให้ เ กิ ด ทัศ นคติ ด้า นบวกซึ่ งกัน และกัน ในการสื่ อ สาร และส่ ง ผลให้ ก ารสื่ อ สารนั้น ประสบ
ความสาเร็ จมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องตามทฤษฎีของเดวิด เบอร์ โล (Berlo, 1960) ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับ
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ทัศนคติระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารว่า “ทัศนคติมีผลต่อการสื่ อสาร ถ้าทั้งสองฝ่ ายทัศนคติที่ดีต่อ
กันจะทาให้การสื่ อสารได้ผลดี ทั้งนี้ เพราะทัศนคติมีความเกี่ยวโยงถึงการยอมรับซึ่ งกันและกัน เช่น
ถ้าผูฟ้ ั งมี ค วามนิ ยมชมชอบในตัวผูพ้ ูดก็ มกั จะมี ค วามคิ ดเห็ นคล้อยตามได้ง่าย และส่ ง ผลต่อการ
แสดงออกภายนอกด้วย” และเมื่ อทั้ง ผูส้ ่ ง สารและผูต้ ิ ดตาม เกิ ดทัศ นคติ ที่ ดีต่อกัน ก็ จะเกิ ดการ
สื่ อสารต่อเนื่ องไปเรื่ อย ๆ ตามเรื่ องราวที่ผสู ้ ่ งสารต้องการจะนาเสนอ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องราวของการ
สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ หรื อการออกาลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ หรื อการดาเนิ นชี วิต
ในด้านอื่น ๆ ที่มีความน่ าสนใจ ซึ่ งสอดคล้องกับที่ ชแรมม์ (Schramm, 1973) กล่ าวไว้ว่า “การ
สื่ อสารในการแลกเปลี่ ยนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซึ่ งจะเริ่ มตั้งแต่การแปลความหมาย และ
ถ่ายทอดข่าวสารซึ่ งกันและกัน เป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้นซ้ าไปเรื่ อย ๆ จนกว่าทั้งสองฝ่ ายจะเกิ ด
ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน และไม่มีรูปแบบตายตัว จะเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารที่
เกิดขึ้นแตกต่างกัน”
อีกทั้ง การติดต่อสื่ อสารทางลายลักษณ์อกั ษร (Written Communication) การเลือกใช้ภาษา
ในการสื่ อสารก็เป็ นอีกสิ่ งที่สาคัญ เนื่ องจากการเป็ นสื่ อออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึ งเนื้ อหาได้
การใช้ภาษาอังกฤษที่ เป็ นภาษาสากลร่ วมด้วยทาให้สามารถขยายผูต้ ิ ดตามนอกจากเครื อข่ายใน
ประเทศไทยออกไปยัง เครื อข่ ายทัว่ โลกได้อีก ด้วย ภาษาจึ ง กลายเป็ นปั จจัย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อการ
ประสบความสาเร็ จในการสื่ อสาร ในแง่ของระดับความรู ้ (Knowledge Levels) ระหว่างผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสาร ตามที่ เดวิด เบอร์ โล (Berlo, 1960) ที่ กล่าวไว้ว่า “ถ้าผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสารมีระดับ
ความรู ้เท่าเทียมกัน จะทาให้การสื่ อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่หากระดับความรู ้แตกต่างกัน ผูส้ ่ งสาร
จะต้องปรั บตัวสารให้เหมาะสมกับระดับความรู ้ ของผูร้ ั บสาร เช่ น ภาษา สานวนที่ใช้ เพื่อความ
สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ” ดังนั้น ผูส้ ่ งสารควรสังเกตถึ งการตอบรั บของผูร้ ับสาร และนามา
ปรับหรื อพัฒนาการสื่ อสารของตน เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูร้ ับสารและส่ งผลให้การสื่ อสาร นั้น ๆ
ประสบความสาเร็ จ
ซึ่ งในอดีตการติดต่อสื่ อสารทางลายลักษณ์อกั ษรมักพบว่าการสื่ อสารด้วยการเขียนนั้นยาก
กว่าการพูด และมักมีลกั ษณะไปในการสื่ อสารทางเดี ยว แต่ในปั จจุบนั เมื่อเข้าสู่ ยุคดิ จิทลั ที่ทุกคน
สามารถสื่ อสารกันได้ผา่ นช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกับการสื่ อสารทาง
ลายลักษณ์อกั ษร จึงทาให้เกิดการพัฒนาในด้านทักษะของการสื่ อสารมากขึ้น ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
สามารถสื่ อสารกัน ผ่า นทางลายลัก ษณ์ อกั ษรได้อย่า งคล่ อ งแคล่ วและรวดเร็ ว เช่ น การพิ ม พ์ค า
บรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) ของผูส้ ่ งสาร การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสื่ อสารโต้ตอบกัน
ผ่านทางช่อง Comment อีกทั้งกลายเป็ นการสื่ อสารสองทาง (Two Ways Communication) ที่สาคัญ
ในยุคดิจิทลั ปัจจุบนั ไปโดยปริ ยาย
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5.2.3 ช่ องทาง (Channel)
การสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีชื่อเสี ยงผ่านทางอินสตาแกรม เป็ นการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของตนเกี่ยวกับเรื่ องราวพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพของตน (Food Behavior) อย่างสม่าเสมอ จนกลายเป็ นการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
รวมถึ งการสื่ อสารกับบุคคลใหม่ ๆ ภายในเครื อข่ายสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับที่ ศิริพร กนกชัยสกุล
(2553) กล่าวว่า “ผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ความเป็ นตัวตน
การเขียนเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ หรื อแสดงรู ปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั (Update)
ของตน รวมถึ งเปิ ดโอกาสให้รู้จกั กันผ่านเพื่อนของเพื่อน ซึ่ งก็คือการใช้ Networking (เครื อข่าย)
ของเพื่อนทาความรู ้จกั กับบุคคลอื่นนัน่ เอง
และด้วยคุ ณสมบัติต่าง ๆ ภายในอินสตาแกรม กับรู ปแบบการสื่ อสารของผูบ้ ริ โภคอาหาร
เพื่อสุ ขภาพทางอินสตาแกรม จึงทาให้เกิดสังคมออนไลน์ของการแบ่งปั นภาพถ่าย (Social Photo
Sharing) ขึ้ นจากการมี ผู ้ติ ด ตามและการสื่ อ สารกัน ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นทางอิ น สตาแกรม
นอกจากนั้นการสร้างสัญลักษณ์แฮชแท็ค (Hashtag) เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่มีบทบาทในการสื่ อสารของ
ผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ เนื่ องจากแฮชแท็คสามารถใช้เพื่อจาแนกหรื อจัดหมวดหมู่รูปภาพที่
แบ่งปั นทางอินสตาแกรม ซึ่ งผูบ้ ริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพได้มีการสร้ างแฮชแท็คที่ เป็ นสัญลักษณ์
เฉพาะของตน เพื่อจาแนกภาพถ่ายของตนไว้เป็ นหมวดหมู่ ตามหัวข้อประเภทของภาพที่แตกต่าง
กันไป เช่ น #... รวมถึงการใช้แฮชแท็คในการสร้างการบอกต่อ (Word of mouth)ในอินสตาแกรม
ด้วยการใช้แฮชแท็คที่เกี่ ยวข้องกับการแบ่งปั นภาพของตน เช่น #... เพื่อให้การสื่ อสารนั้นกระจาย
ออกไปในวงกว้างและเข้าถึงผูร้ ับสารได้ในจานวนที่มากขึ้นจากจานวนผูต้ ิดตามเดิม
จากการสื่ อสารทางสื่ ออินสตาแกรมนี้ ทาให้กลุ่มคนภายในเครื อข่ายสามารถสร้างเรื่ องราว
และรวบรวมสิ่ งที่พวกเขาสนใจร่ วมกัน แต่สื่อสารกันอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับเรื่ องราวดังกล่าว ทั้งนี้ ผู ้
ส่ ง สารและผูร้ ั บ สารในการสื่ อสารนี้ จะต้องมี ทกั ษะในการสื่ อสาร (Communication Skills) ที่
ใกล้เคี ย งกัน เนื่ องจากจากสื่ อสารผ่านสื่ ออิ นสตาแกรม ถื อเป็ นการสื่ อสารที่ ต้องใช้เทคโนโลยี
(Technologies Communication) ที่ผูท้ าการสื่ อสารจาเป็ นต้อ งมี ความรู้ ความสามารถในการใช้
เครื่ องมื อดังกล่ าว เพื่อทาให้การสื่ อสารนั้นประสบความสาเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ ออารมณ์ ด้วย
สัญลักษณ์ (Emoticon) หรื อการใช้สัญลักษณ์แฮชแท็ค (Hashtag) ร่ วมกับการสื่ อสาร
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5.2.4 ผู้รับสาร (Receiver)
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูส้ ่ งสารที่ถูกถ่ายทอดไปยังผูต้ ิดตาม ถือเป็ น
การเริ่ มต้นการเรี ย นรู ้ และอาจเกิ ดการปรั บ พฤติ ก รรมต่ อมา ตามที่ จิ ราพร กันทะธง (2544) ได้
อธิ บายไว้ว่า “การบริ โภคอาหารไม่ใช่พฤติกรรมธรรมชาติที่บุคคลจะทาได้ตามความพึงพอใจ แต่
การบริ โภคมักเกิ ดขึ้นโดยมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ ยวข้องเสมอ เพราะมนุ ษย์มีการเรี ยนรู ้ พฤติกรรมการ
บริ โภค ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่ งพฤติกรรมการบริ โภคของมนุ ษย์เป็ นสิ่ งที่จะนาไปสู่
ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริ โภคที่ดีจึงเป็ นสิ่ งที่
เราทุกคนควรเห็นความสาคัญ เพราะคนเราจะมีชีวติ ที่เป็ นปกติสุขอยูไ่ ด้น้ นั อันดับแรกคือต้องเป็ นผู ้
ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง”ผูต้ ิดตามได้เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ผ่าน
การถ่ายทอดเรื่ องราวผูส้ ่ งสาร อีกทั้งยังได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ของผูท้ ี่มีพฤติกรรม
ดังกล่าวไปในทางที่ดี รวมถึงการให้ขอ้ มูลเชิ งลึกที่สามารถทาให้ผตู ้ ิดตามเกิดความรู ้ ความเข้าใจที่
มากขึ้น เช่น รายละเอียดของวัตถุดิบ สิ่ งที่ควรรับประทาน หรื อพฤติกรรมที่ควรหรื อไม่ควรปฏิบตั ิ
เพื่ อการมี สุ ข ภาพที่ ดี ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ผูส้ ่ ง สารแสดงออกให้ก ับ ผูต้ ิ ดตามได้รับ ทราบ ถื อเป็ นพฤติ ก รรม
ภายนอก (Invert Behavior) เกี่ ย วกับ การเลื อ กบริ โ ภคอาหารทั้ง สิ้ น เช่ น ประเภทอาหารที่
รับประทาน ปริ มาณอาหารให้แต่ละมื้อ บริ โภคอาหารวันละกี่ม้ือ เป็ นต้น ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าว ได้
ถูกถ่ ายทอดผ่านสื่ ออิ นสตาแกรมไปยังผูต้ ิดตามอย่างเป็ นประจาและซ้ า ๆ จนเป็ นกิ จวัตร ทาให้
ผูต้ ิดตามเกิดการเรี ยนรู ้และเริ่ มมีพฤติกรรมภายใน (Convert Behavior) จากการสื่ อสารดังกล่าว คือ
การเกิดความรู ้ ความเข้าใจในพฤติกรรมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น การซึ มซับถึงทัศนคติ
ที่ดีของผูส้ ่ งสาร เมื่อสะสมมากขึ้นอาจสร้ างให้ผตู ้ ิดตามเกิ ดการแสดงออกเป็ นพฤติกรรมภายนอก
คือการเริ่ มบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพด้วยเช่นกัน
ซึ่ งนอกเหนื อจากการสื่ อสารและการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการ
สื่ อสาร คือการใส่ ใจในรายละเอียดจากผูท้ ี่กาลังสื่ อสารด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการตอบคาถาม การทักทาย
หรื อการจัดกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็ นเหมือนการขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่
ดี ร ะหว่ า งผู ้ติ ด ตาม เพื่ อ เป็ นการรั ก ษาเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารให้ ย งั เกิ ด การสื่ อ กัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
กลายเป็ นกลุ่มในสังคมออนไลน์ที่มีความชอบและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังพร้อมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของตนเองแก่กนั และกันผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ “อินสตาแกรม” ที่มีอิทธิ พลต่อคนในสังคม
มากขึ้นเรื่ อย ๆ

102

5.3 ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
5.3.1 การเลื อ กใช้ภ าพถ่ า ยในการสื่ อ สารถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มากผ่า นสื่ อ ออนไลน์ ใ น
ปั จจุ บ นั ที่ มี ส ารมากมายที่ พ ร้ อมจะเข้า ถึ ง ได้ เพราะฉะนั้นภาพถ่ า ยควรสื่ อถึ ง เอกลัก ษณ์ ความ
เฉพาะตัว สามารถจดจาถึงสัญลักษณ์น้ นั ได้ ร่ วมกับการสื่ อสารผ่านตัวอักษรเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
เชิงลึกให้ผรู ้ ับสารเกิดความเข้าใจยิง่ ขึ้น และช่วยให้การสื่ อสารนั้นประสบความสาเร็ จ
5.3.2 การจัดหมวดหมู่ให้กบั สารในสื่ ออินสตาแกรมด้วยวิธีการสร้างแฮชแท็ ค (Hashtag
@) นอกจากจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังสามารถกระจายสารให้ออกไปในวงกว้าง
ด้วยสื่ อออนไลน์ ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผตู้ ิดตามหรื อบุคคลอื่นในเครื อข่ายได้รับสารพบปะผูค้ น
ใหม่ ๆ ขยายเครื อข่ายออกไป และอาจเกิดการสื่ อสารกันอย่างต่อเนื่อง
5.3.3 สามารถใช้สื่ ออิ นสตาแกรมเพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ ใ นแง่ ข องการรณรงค์ หรื อให้
ความรู ้ เกี่ ยวกับการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพได้ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยนากลยุทธ์การ
สื่ อ สารของผูบ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อสุ ข ภาพไปเป็ นต้น แบบ อี ก ทั้ง ยัง ท าให้ ส ามารถสื่ อ สารเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายในวงกว้าง และบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยสื่ อเก่าแล้วในปั จจุบนั
5.3.4 การรณรงค์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถนาสื่ ออินสตาแกรมเข้าไปใช้เป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งในการสื่ อสาร เพื่อให้บรรลุ ผล ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพเอง
หรื อเรื่ องราวอื่น ๆ ที่มีความใกล้เคียง และมีกลุ่มเป้ าหมายเดียวกัน

5.4 ข้ อเสนอแนะงานวิจัยต่ อไป
5.4.1 ควรมีการศึกษาในมุมมองของผูร้ ับสารโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่ติดตามด้วยความชื่ น
ชอบ หรื อ ผูท้ ี่ ติ ดตามที่ มี ก ารเปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาเป็ นผูบ้ ริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ขภาพ เพื่ อข้อมูล ที่
ครอบคลุ มในอี กด้านว่าว่าการใช้สื่ออิ นสตาแกรมในการสื่ อสารเกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพนั้นมี
อิทธิ พลต่อผูร้ ับสารในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อรู ปแบบการดาเนินชีวิตอย่างไร
5.4.2 ควรมี การศึ กษาถึ งรู ป แบบการสื่ อสารในด้านอื่ น ๆ ผ่านการใช้สื่ ออิ นสตาแกรม
เนื่องจากในปัจจุบนั ได้มีการใช้สื่ออินสตาแกรมในรู ปแบบที่หลากหลาย เพื่อทาให้ทราบถึงอิทธิ พล
ของสื่ อ เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต
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ความงาม / Anti-Aging
ชีวติ ส่ วนตัว
การโฆษณา
ความคิดเห็น
(Comment)
ทักทาย
ให้กาลังใจ
ชื่นชม
สอบถามข้อมูล
บอกต่อเพื่อน (@)

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่ อ นามสกุล

นางสาวอังฌุพร ตันติตระกูล

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต การสร้างสรรค์งานโฆษณา
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ.2553

ประสบการณ์การทางาน

พ.ศ. 2553 – 2554
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ด้านการขนส่ งสิ นค้า
ทางเรื อระหว่างประเทศ)
บริ ษทั อีเอช แอล โกลเบิล ฟอร์ เวิดร์ ดดิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2555 – 2556
กราฟฟิ คดีไซน์เนอร์ (ด้านการตลาด)
บริ ษทั ราชา ไซเคิล จากัด
พ.ศ. 2556 – 2558
เจ้าหน้าที่การตลาด (ด้านกิจกรรมการตลาด
ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค)
บริ ษทั ซูพรี โม จากัด (บริ ษทั ในเครื อ
สยามพิวรรธน์กรุ๊ ป)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
เจ้าหน้าที่การตลาด
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน)

