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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ      

ท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรม คือผูท่ี้แบ่งปันภาพอาหารเพื่อ

สุขภาพลงในส่ือสังคมออนไลน์ พร้อมกับข้อความท่ีส่ือถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น Healthy, 

Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet และมีผูติ้ดตามจ านวน 40,000 คนข้ึนไปท่ีมีรูปแบบการ

ส่ือสารท่ีแตกต่างกนั จ านวน 5 คน  

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการส่ือสารการโพสต์ส่วนใหญ่เป็นภาพน่ิง ไม่ว่าจะเป็นภาพ

อาหาร หรือภาพกิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าว ัน จะมีเพียงบางท่านเท่านั้ นท่ี ส่ือสารด้วย

ภาพเคล่ือนไหวโดยสัดส่วนการน าเสนอความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจะอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 70 ข้ึนไป 

และส่ือสารผ่านภาพถ่ายท่ีใช้เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพด้วยสมดุลกลางภาพเป็นหลัก 

รองลงมาคือการเนน้จุดเด่นของภาพและทศันมิติตามล าดบั ซ่ึงอุปกรณ์หลกัมีความหลากหลายคละ

กนัไป พร้อมกบัการใช้ค  าบรรยายใตภ้าพท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ควบคู่กบัการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวในชีวติประจ าวนัท่ีเนน้เร่ืองอาหารและการด าเนินชีวิตอ่ืนๆ เช่น การออกก าลงักาย 

การท่องเท่ียว หรือบทบาทอาชีพของแต่ละบุคคล โดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตาม จะมีการกด

ถูกใจจ านวนมากในภาพท่ีมีความโดดเด่น เช่นเดียวกบัการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงในแต่ละบุคคลจะ

มีเร่ืองราวท่ีโดดเด่นแตกต่างกนัออกไปเฉพาะบุคคลเช่นกนั โดยช่วงเวลาท่ีนิยมโพสตภ์าพมากท่ีสุด

คือ เวลา 6.01น. – 9.00 น. และ 9.01 น.– 12.00 น. ซ่ึงภาพส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพในม้ือเชา้ 



(4) 

ในขณะท่ีรองลงมาคือ เวลา 15.01 น. - 18.00 น. และโดยเฉล่ียทุกคนมีการโพสต์ใกล้เคียงกนัท่ี

จ านวน 2 โพสตต่์อวนั 

รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคมออนไลน์       

อินสตาแกรม มีความหลากหลายแตกต่างกนัออกไปตามการด าเนินชีวิตและความสนใจในแต่ละ

ดา้น อาทิ การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การออกก าลงักาย หรือการท่องเท่ียว เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูส่้งสาร

ยงัคงสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวความเป็นผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่ผูรั้บสารไดเ้ช่นเดียวกนั 

แต่ประสบความส าเร็จแตกต่างกนัออกไปจากภาพถ่ายท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนั ซ่ึงการเพิ่มสีสัน

ให้กบัภาพถ่ายถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสร้างความน่าสนใจให้กบัการส่ือสาร รวมถึงการคลุมโทนสี

ของภาพเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวให้ไปในทิศทางเดียวกนัท าให้ภาพรวมของบญัชีอินสตาแกรมนั้นมี

ความชดัเจน โดดเด่น และเกิดความน่าสนใจในมุมมองของผูติ้ดตาม อีกทั้งการส่ือสารผา่นตวัอกัษร

ดว้ยค าบรรยายใตภ้าพ เป็นช่องทางส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจดว้ยการบอกเล่าเร่ืองราว เพื่อ

เพิ่มการรับรู้ใหก้บัการส่ือสารนั้นดว้ยขอ้มูลท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน เช่น ช่ือเมนู วตัถุดิบ ขั้นตอนการท า 

สารอาหารท่ีมีประโยชน์ เป็นตน้ และเม่ือผูติ้ดตามได้รับขอ้มูลครบถว้นจะเป็นการสร้างทศันคติ

ดา้นบวกซ่ึงกนัและกนั และส่งผลให้การส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน เม่ือทั้งผูส่้งสาร

และผูติ้ดตาม เกิดทศันคติท่ีดีต่อกนัเหมือนเป็นการรักษากระบวนการส่ือสารให้คงไวแ้ละด าเนินไป

อยา่งต่อเน่ือง 
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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. 
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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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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

การบริโภคอาหารส าหรับมนุษยมี์ความแตกต่างกันออกไปตามลกัษณะการเล้ียงดูของ

ครอบครัว สภาพความเป็นอยู ่รวมถึงวฒันธรรมของแต่ละสังคมท่ีถูกถ่ายทอดกนัมารุ่นสู่รุ่น จนเกิด

เป็นค่านิยมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัไป เช่นเดียวกบัสังคมไทย ท่ีมีการบริโภคอาหารท่ีเป็นเหมือน

สัญลกัษณ์ของคนไทยในอดีตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานขา้วเป็นอาหารหลกั คู่กบักบัขา้วท่ีปรุง

จากพืชผกัและทรัพยากรทอ้งถ่ินต่าง ๆ ประกอบกบัในอดีตยงัไม่มีเทคโนโลยีท่ีช่วยในการผลิตและ

ถนอมอาหาร จึงท าให้อาหารท่ีรับประทานนั้นเป็นอาหารท่ีสดใหม่ ไร้สารเคมีเจือปนผา่นกรรมวิธี

ในการปรุงนอ้ยและใกลเ้คียงกบัธรรมชาติมากท่ีสุด  
แต่ดว้ยเทคโนโลยท่ีีถูกพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมอาหาร ท าให้มีการใช้

เคร่ืองมือ สารเคมีต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างอาหารท่ีมนุษยต์อ้งการ การขนส่งอาหาร การปรุง

อาหาร ไปจนถึงการถนอมอาหารท่ีถูกผลิตออกมามากจนเกินความตอ้งการ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่

อาหารการกินของมนุษยใ์นปัจจุบนัสะดวกสบายมากข้ึน มีความหลากหลาย สามารถเลือกสรร

อาหารไดต้ามความตอ้งการของตน จนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีเคยชิน เช่น การบริโภคอาหารฟาสต์

ฟู้ ด (Fast Food) ท่ีมกันิยมบริโภคในช่วงเวลาท่ีเร่งรีบ ซ่ึงหากเกิดการบริโภคซ ้ าจนกลายเป็นนิสัย 

อาจจะท าให้เกิดภัยร้ายแฝงมาในระยะยาวได้ อาทิ โรคตบั โรคไต โรคเก่ียวกับความจ า หรือ

แมก้ระทัง่ไอคิว 
จากรายงานของมหาวิทยาลยั Adelaide ส ารวจพบวา่ “ในเด็กอายุ 8 ปีท่ีรับประทานอาหาร

ขยะเป็นประจ านั้ นจะมีระดับสติปัญญาต ่ากว่าเพื่อนท่ีรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์อยู่ถึง             

2 คะแนน อีกทั้ งยงัพบว่า เม่ือเวลาผ่านไป 5 ปี เด็กกลุ่มน้ีจะมีระดับสติปัญญาต ่ากว่าเพื่อนท่ี

รับประทานอาหารมีประโยชน์อยู่ประมาณ 5 คะแนน” (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2555) รวมถึง     

ภยัร้ายมากมายท่ีแฝงมาพร้อมกบัการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ สารเคมีเจือปน สารปรุง
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แต่งรสชาติ กล่ิน สีสังเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีอาจไม่ไดมี้อนัตรายในระยะสั้น แต่กลบัส่งผลในระยะยาวกบั

สุขภาพของมนุษยโ์ดยตรง 

ต่อมาในปี 2554 คนไทยเร่ิมรู้จกักบัค าวา่ “อายุรวฒัน์” (Anti-Aging Medicine) หรือศาสตร์

การชะลอวยัทางการแพทย ์ท่ีเนน้เร่ืองการดูแลร่างกายให้ห่างไกลจากโรค หรือเส่ือมลงก่อนวยัอนั

ควร โดยบุคคลท่ีท าให้คนไทยรู้จกักบัศาสตร์น้ีคือ นายแพทยก์ฤษฎา ศิรามพุช แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นเวชศาสตร์อายรุวฒัน์ซ่ึงไดอ้ธิบายหลกัการอยา่งง่ายของ Anti-Aging แบ่งออกเป็น 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1) Healthy Weight คือการรักษาน ้ าหนกัไม่ให้อว้นเกินไป ไม่ควรรับประทานแป้งและ

น ้ าตาลมาก เลือกกินแป้งท่ีมีกากใยอาหาร เช่น ขา้วซ้อมมือ เพื่อให้น ้ าตาลไม่ดูดซึมเขา้สู่เส้นเลือด

เร็วเกินไป อนัเป็นสาเหตุของความแก่ 

2) Healthy Diet and Lifestyle คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ 

พวกผกัต่าง ๆ พร้อมกบัการออกก าลงักาย 

3) Healthy Mind คือการลองหัดท าอะไรใหม่ท่ีไม่เคยท า เปรียบเหมือนการออกก าลงั

สมอง และการออกก าลงัใจดว้ยวธีิท่ีดีท่ีสุดคือการท าสมาธิ (3H อกัษรยอ่ชะลอวยั, 2552) 

 จะเห็นได้ว่าหลกัการส าคญัของศาสตร์น้ีคือเน้นท่ีการรับประทานอาหารท่ีดีร่วมกบัการ

ออกก าลังกาย จึงได้เกิดศาสตร์เร่ือง "เอนไท เอจจ้ิง ไอเดท" (Anti-Aging Diet) โดยเป็นเร่ือง

เก่ียวกับอาหารเพื่อการชะลอวยัท่ีปัจจุบนัก าลังได้รับความสนใจ และมีการวิจยัอย่างจริงจงัใน

ประเทศแถบตะวนัตก เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอาหารท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์และ

ยดือายขุยัของมนุษยใ์หย้าวนานยิง่ข้ึน (กฤษฎา ศิรามพุช, 2554) 

โดยหนงัสือ The Anti-Aging Diet กินตา้นแก่ จากส านกัพิมพ ์more of life ในเครือบริษทั

รักลูก (2552) ไดส้รุปวิถีแห่งการรับประทานอาหารเพื่อความเยาวว์ยัท่ีสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งง่าย 

ตามบญัญติั 15 ประการ ดงัน้ี 

1) กินส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการ เลือกกินอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่แคลอรีต ่า 

2) กินผกัและผลไมห้ลากหลายชนิด อยา่งนอ้ย 5 - 10 ม้ือต่อวนั (แบ่งเป็นม้ือยอ่ย ๆ) และ

พยายามกินใหไ้ดห้ลากสี     

3) กินอาหารสดหรือปรุงสุกแต่น้อย พยายามกินเป็นม้ือหลกัในรูปของสลดัผกัสดและ

ผลไม ้หรือผกัสดจ้ิมน ้าพริก 

4) กินเน้ือสัตวใ์หน้อ้ยลงและกินโปรตีนจากพืช เช่น ถัว่        

5) รักษาหลอดเลือดใหอ่้อนเยาว ์โดยหลีกเล่ียงความเครียดท่ีมีผลต่อความดนัโลหิต      

6) กินไขมนัดี มีมากในน ้ามนัปลา ถัว่เปลือกแขง็และเมล็ดพืช 

7) กินเมล็ดธญัพืช เช่น ขา้วกลอ้งหรือขา้วสาลีไม่ขดัสี       
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8) ดูแลระบบล าไส้ หากระบบยอ่ยดูดซึมไม่ดี ร่างกายจะไม่ไดรั้บประโยชน์จากอาหารท่ี

กินเตม็ท่ี 

9) ลา้งพิษ ดว้ยวธีิการอดอาหารและการขบัเหง่ือ ควรด่ืมน ้าวนัละ 8 แกว้        

10) สร้างภูมิคุม้กนัความแก่ ดว้ยอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และคลาย
เครียดดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

11) กินอาหารเพิ่มพลงัสมอง ท าใหส้มองอ่อนเยาวอ์ยูเ่สมอดว้ยอาหารท่ีมีประโยชน์  
12) กินอาหารปลอดสารพิษ เพื่อใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด       

13) เสริมวติามิน เพื่อใหร่้างกายไดรั้บวติามินอยา่งพอเพียง       

14) ออกก าลงักาย ตั้งเป้าหมายวา่จะออกก าลงักายใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย½ -1 ชัว่โมงต่อวนั       

15) ควรมีอารมณ์ขนั ท าสมาธิ หรือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อคนรอบขา้ง (Anti-Aging Diet 

กินตา้นแก่...วถีิแห่งการกินเพื่อสุขภาพยนืยาว, 2552) 
จากปัญหาด้านสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึนรวมถึงศาสตร์ทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพท่ี

พฒันาข้ึนเช่นกนั จึงท าให้การรณรงค์เพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเลือกบริโภค

อาหารเกิดข้ึนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ส านกัส่งเสริมและสนบัสนุนอาหารปลอดภยั โดย

กระทรวงสาธารณสุขโครงการรณรงค์ลดพุง ลดโรค จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และการรณรงค์ในภาคเอกชน เช่น โครงการกินดี มีสุข วิถีอินทรีย ์โดยร้าน

จ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เลมอนฟาร์ม ผ่านส่ือทัว่ไป เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทศัน์ และ

รายการวิชาการต่าง ๆ แต่จะสังเกตได้ว่ายงัไม่เห็นการให้ความสนใจท่ีจะหันมาเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  อยา่งจริงจงัจากคนส่วนมากในสังคม ยงัเป็นเพียงคนเฉพาะ

กลุ่มท่ีมีจ านวนนอ้ย และค่อย ๆ เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากแก่บุคคลรอบขา้งซ่ึงเป็นไปอยา่ง

ชา้ ๆ ซ่ึงอาจเกิดการโนม้นา้วใจใหเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง ปัญหาดา้นสุขภาพจาก

การบริโภคอาหารจึงยงัคงเกิดข้ึนอยูเ่ร่ือยมาทั้งในสังคมไทยและในระดบัโลก 
 แต่ในปี พ.ศ. 2557 กลบัพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยขอ้มูล

จาก ส่วนวจิยัธุรกิจ 1 ผา่นวจิยัธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย สรุปเน้ือหา

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคไดว้า่ “ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการเลือกรับประทานอาหาร

ท่ีดีต่อสุขภาพ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะโรคภัยไข้เจ็บท่ีเพิ่มข้ึนมาก โดยมีสาเหตุส าคัญจากการ

รับประทานอาหาร จึงส่งผลใหก้ลยทุธ์ของผูผ้ลิตอาหารรวมถึงเคร่ืองด่ืม ตอ้งปรับตวัเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น การลดน ้ าตาล ไขมนั และเกลือ เป็นตน้” (Bruce, Steve and 

Yearley, Steven., 2557) 
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จนกระทัง่ในปัจจุบนัแนวโน้มการบริโภค “อาหารเพื่อสุขภาพ” ของผูบ้ริโภคระดบัโลก

เพิ่มสูงข้ึนอยา่งมาก โดย Economic Intelligence Center (EIC) (2015) ไดส้รุปแนวโนม้การบริโภค

อาหารในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาว่า “ผูบ้ริโภคทัว่ไปมีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองเพิ่มมากข้ึน 

ส่งผลให้อาหารเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารออร์แกนิค (Organic Food) อาหารปราศจาก

กลูเตน (Gluten) และแลคโตส (Lactose) รวมถึงอาหารท่ีมีสัดส่วนของน ้ าตาลและไขมนัต ่า มีมูลค่า

ของตลาดสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมออร์แกนิคทัว่โลกอยู่ท่ีประมาณ 80,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในปี 2013” ส าหรับในสังคมไทยกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่ง

มากในขณะน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักด้วยกันคือ 1.อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food)           

2. อาหารคลีน (Clean Food) ค  าวา่ อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) ไดมี้การนิยามความหมายไว้

หลากหลาย โดยหากคน้หาจาก เคมบริดจ ์ดิกชนันารี ออนไลน์ (Cambridge Dictionaries, 2016)  จะ

พบความหมายว่าอาหารเพื่อสุขภาพ คือ “อาหารท่ีดีต่อร่างกายของเราเพราะไม่มีการปนเป้ือน

สารเคมีท่ีไม่ไดม้าจากธรรมชาติ และอาหารท่ีปราศจากน ้ าตาลหรือไขมนั (หรือมีปริมาณท่ีน้อย)” 

ในขณะท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) (2491) ไดอ้ธิบายว่า  “การรับประทานอาหารท่ีไม่มีคุณภาพ

ร่วมกบัการไม่ออกก าลงักาย จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรค ” และ National Health Service (NHS) 

ประเทศองักฤษ ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าอาหารเพื่อสุขภาพไวว้่า “สองปัจจยัส าคญั ไดแ้ก่ การ

รับประทานอาหารท่ีให้พลังงานสมดุลกับพลังงานท่ีใช้ และการรับประทานอาหารท่ีมีความ

หลากหลาย และตอ้งครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ” ดงันั้นจึงสามารถสรุปความหมายของ

อาหารสุขภาพไดว้่า คืออาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย สมดุลกบัพลงังานท่ีใช้ในแต่ละวนั และ

นอกจากจะมีหนา้ท่ีเป็นอาหารหลกัประจ าวนัแลว้ ยงัตอ้งมีคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงสารอาหาร

ครบทั้ง 5 หมู่ ท่ีสามารถลดความเส่ียงในการเกิดโรคภยัต่าง ๆ ได ้โดยมีหลกัวา่ตอ้งสะอาดปราศจาก

ส่ิงเจือปน และควรมีปริมาณน ้ าตาล โซเดียมและไขมนัท่ีต ่า ซ่ึงการท่ีอาหารเพื่อสุขภาพจะเป็น

ประโยชน์อยา่งมากไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย เช่นโรคประจ าตวั การออกก าลงักายและการ

พกัผอ่นท่ีเพียงพอ เป็นตน้ 

อาหารคลีน (Clean Food) หากพูดถึงค าวา่อาหารคลีนในอดีตจะยงัเป็นท่ีรู้จกัอยูใ่นคนกลุ่ม

น้อยเท่านั้ น แต่ในปัจจุบันน้ีกลับกลายเป็นกระแส และค าพูดฮิตติดปากกันว่า “กินคลีน” ซ่ึง

นิตยสาร Women plus (2558) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารท่ีไม่

ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีหรือผ่านการแปรรูปน้อยท่ีสุด จะเป็นอาหารท่ีสดสะอาดไม่ผ่าน

กระบวนการหมกัดองหรือปรุงรสใด ๆ มากจนเกินไป เช่น เค็มจดัหรือหวานจดั เป็นตน้ และการ

ปรุงอาหารคลีนไม่ใช่การเนน้ทานผกัเยอะเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการทานอาหารทุกหมู่ในสัดส่วนท่ี

เหมาะสมซ่ึงตอ้งมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
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เน้ือสัตว์ท่ีใช้ควรเลือกแบบท่ีไม่ใช่ส าเร็จรูปหรือผ่านการปรุงรสมาแล้ว ทั้งน้ี ยงัต้องอยู่ภายใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของร่างกาย และควบคู่ไปกบัการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

พร้อมกบัพกัผ่อนให้เพียงพอจึงจะท าให้มีสุขภาพท่ีดีอย่างย ัง่ยืน”(อาหารคลีน (Clean Food) คือ

อะไร มาเร่ิมตน้ทานอาหารเพื่อสุขภาพ, 2558) 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา เว็บไซต์ www.plash.in (Plash Digital 

LabsPrivate Limited) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในวงการอาหารไว ้ทั้ง

ในแง่ของการท าการตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยคาดการณ์วา่ การตลาดแบบใหม่ของ

วงการอาหารจะเน้นไปท่ีการใช้สังคมออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่โดยผูบ้ริโภคเอง และยิ่งถา้

อาหารนั้นถูกจดัวางอย่างสวยงามจะกลายเป็นการโฆษณาไปในตวัทนัที (ใครชอบถ่ายรูปอาหาร

ก่อนทานบา้ง.. ยกมือข้ึน !!, 2555)อีกทั้งอาหารเพื่อสุขภาพจะกลายเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจมาก

ข้ึน เม่ือผูบ้ริโภคหันมาเห็นความส าคญัและพร้อมท่ีจะเสียเงินเพิ่มข้ึนเพื่ออาหารท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อธุรกิจอาหารต่าง ๆ ท่ีต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปล่ียนแปลงน้ีอย่างเร่งด่วน อีกทั้ ง

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพและร้านอาหารมงัสวิรัติจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย และในปีน้ีวงการ

อาหารจะหันมาให้ความส าคญักบัคนรุ่นใหม่ในเจเนอเรชัน่ ซี (Generation Z) มากข้ึนโดยเช่ือว่า

เป็นกลุ่มคนท่ีมีศกัยภาพในการตดัสินใจ และเพื่อตอบรับกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี

ต่าง ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงคนกลุ่มน้ีไดม้ากอีกดว้ย  (ไขรหสัลบั “5C” กบั 5 พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่  

C-Generation, 2558) 

จากแนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงการคาดการณ์ถึงทิศทาง

การตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปัจจุบนัท่ีส่ือสังคมออนไลน์

เขา้มามีบทบาทอยา่งมากในชีวติประจ าวนัของมนุษยทุ์กเพศทุกวยั หลากหลายวตัถุประสงคใ์นการ

ใช้งาน และพฒันามากข้ึนเพื่อตอบรับกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีหลากหลายมากข้ึนเร่ือย ๆ โดย

ในวงการอาหารเองก็ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการถ่ายภาพ

อาหารก่อนรับประทาน และแบ่งปันในสังคมออนไลน์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างมากและรวดเร็ว              

จนเวบ็ไซต์แนะน าร้านอาหารอยา่ง BKKMENU.com ไดคิ้ดจดัท าแคมเปญ “กินก่อน ถ่ายทีหลงั” 

เพื่อรณรงค์ให้ลด เลิก พฤติกรรมถ่ายรูปอาหาร แล้วโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียก่อนรับประทาน     

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีท าให้ความสัมพนัธ์ในโลกความเป็นจริงและการใช้เวลาร่วมกันในการ

รับประทานอาหารลดนอ้ยลง (“กินก่อนถ่ายทีหลงั” คลิปรณรงคล์ด ละ เลิก ท าให้คนรอบขา้งตอ้ง

โดดเด่ียวบนโตะ๊อาหาร, 2557) 

ซ่ึงต่อมาการนิยมถ่ายภาพอาหารเพื่อแบ่งปันในสังคมออนไลน์ของตนเอง ได้พฒันา

กลายเป็นการสร้างสังคมออนไลน์ส าหรับแบ่งปันภาพอาหารของตนเองโดยเฉพาะ ซ่ึงไม่มีภาพอ่ืน

http://www.plash.in/
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ใดนอกจากอาหาร และมีแนวโนม้เกิดข้ึนอยา่งมากมายโดยเฉพาะในแอพพลิเคชัน่ “อินสตาแกรม” 

(Instagram) ท่ีจุดเด่นของแอพพลิเคชั่นน้ีคือการแบ่งปันภาพเป็นหลัก จึงถือเป็นการผสมผสาน    

การใช้สังคมออนไลน์กับพฤติกรรมการส่ือสารของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีบทบาท       

ต่อธุรกิจวงการอาหารอยา่งชดัเจน 

พฤติกรรมและช่องทางดงักล่าวจึงไดถู้กต่อยอดโดยผูท่ี้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรือ ผูท่ี้

ท  าธุรกิจเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ จนกลายเป็นเครือข่ายสังคมท่ีสร้างข้ึนส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันโดยผูบ้ริโภคเองหรือการแบ่งปันเพื่อธุรกิจ 

เช่น ร้านอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีบริการส่งถึงท่ี สังเกตไดว้่ามีจ  านวนผูติ้ดตามในแต่ละบญัชีท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการมีจ านวนผูใ้ชบ้ญัชีใหม่เพิ่มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั หรือแมก้ระทัง่บุคคล 

ท่ีมีช่ือเสียงในวงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวงการบนัเทิง, การศึกษา ได้หันมาบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพและแบ่งปันในส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมดว้ยเช่นกนั  

ในปัจจุบันได้มีบัญชีท่ีถูกเปิดใหม่เพื่อเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารเก่ียวกับพฤติกรรม            

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ อาจอนัเน่ืองมาจากการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพยุคแรกท่ีเร่ิมตน้เปิดบญัชีในช่วงปี พ.ศ. 2557 ท่ีไดถ่้ายทอดเร่ืองราวดา้นบวกของการ

ดูแลสุขภาพด้วยการเลือกบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ รวมถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีส่งผลให้

ผูติ้ดตามเกิดความสนใจ และถูกการันตีดว้ยยอดผูติ้ดตามท่ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนมากเร่ือย ๆ จนกลายเป็น

การสร้างบุคคลธรรมท่ีไม่มีช่ือเสียงให้กลายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทั้งในโลกออนไลน์และในโลก

ของความเป็นจริง ท าใหบุ้คคลทัว่ไปตอ้งการจะเป็นผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึน 

เม่ือดูจากประวติัความเป็นมาของการเกิดผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือ

สังคมออนไลน์อินสตาแกรม และการมีจ านวนผูใ้ห้ความสนใจและติดตามเป็นจ านวนมาก ดงันั้น

การศึกษา “รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทางอินสตาแกรม” จึงมี

วตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์รูปแบบการส่ือสารและกลวิธีของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทางอินสตา

แกรมว่าเน้ือหาท่ีปรากฏมีอะไรบา้ง เพราะเหตุใดจึงไดรั้บความนิยมมีคนติดตามเป็นจ านวนมาก 

และมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในเร่ืองใดบา้ง 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทาง
อินสตาแกรม 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทาง
อินสตาแกรม 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1 ทราบถึงรูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพบนสังคมออนไลน์ซ่ึง
เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัช่องทางการส่ือสารใหม่ในยดุดิจิทลั 

1.3.2 สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการส่ือสารการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพ  

1.3.3 เป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์การส่ือสารด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้ ง

หน่วยงานรัฐบาล และเอกชน  
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
ผูศึ้กษาก าหนดพื้นท่ีของการศึกษาบนโลกออนไลน์ คือ ส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรม 

โดยท าการศึกษารูปแบบการส่ือสารจากเจา้ของบญัชีส่ือสังคมอินสตาแกรมท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ และมีผูติ้ดตามจ านวน 40,000 คนข้ึนไปท่ีมีรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัรวมทั้ง

หมด 5คน 

 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผูศึ้กษาสนใจในรูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยแบ่งเป็นลกัษณะ

ดงัน้ี 
1.4.2.1 ประเภทของโพสต ์เช่น ภาพน่ิง หรือ ภาพเคล่ือนไหว 
1.4.2.2 สัดส่วนของความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ วดัจากสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 

แบ่งเป็นร้อยละ 0 ถึง 100 
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1.4.2.3 การจดัองค์ประกอบภาพ ไดแ้ก่จุดสนใจสมดุลภาพสมดุลสีและการเน้นสี 
บรรยากาศและอารมณ์ทศันมิติ และเอกภาพ 

1.4.2.4 อุปกรณ์หลกั ไดแ้ก่ แกว้เซรามิคพลาสติกไม ้และอ่ืนๆ 
1.4.2.5 การส่ือสาร ไดแ้ก่ ค  าบรรยายใตภ้าพ (Photo Caption)ประเภทของภาพการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตาม เช่น จ านวนการกดถูกใจ (Like)การแสดงความคิดเห็น (Comment) และ

ภาษาท่ีใชช่้วงเวลา และความถ่ีของการส่ือสาร 

 

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษารูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทางอินสตาแกรม 

โดยท าการเก็บข้อมูลการส่ือสารผ่านทางอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน ตั้ งแต่เดือน

ธนัวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง“รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคม

อินสตาแกรม”ในบทน้ีเป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาประกอบดว้ย 

2.1   แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสาร 

2.2   แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบในการถ่ายภาพและหลกัการใชสี้ 

2.3   แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคม (Social Network) ส่ือสังคม (Social Media) และ

อินสตาแกรม (Instagram) 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

2.5   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎกีารส่ือสาร 

 

การส่ือสารของมนุษยต์ั้งแต่ในอดีตนั้นประกอบไปดว้ย ผูส่้งสาร ขอ้มูล และผูรั้บสาร โดย

ไม่วา่จะส่ือสารดว้ยวธีิใดก็ตามส่ิงท่ีผูส่้งสารตอ้งการคือผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และในเวลาท่ี

เหมาะสม ซ่ึงไม่อาจระบุไดว้า่การส่ือสารเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีจุดใด ซ่ึงตามท่ีนกัทฤษฎีไดนิ้ยามค าวา่

รูปแบบการส่ือสารไวน้ั้นต่างมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปโดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีรูปแบบ

การส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัไว ้ประกอบดว้ย 

ทฤษฎ ีSMCR ของเบอร์โล (Berlo) 
Berlo (1960) ได้พฒันาแบบจ าลอง SMCR ประกอบด้วยผูส่้ง (Source) เป็นผูท่ี้มี

ความสามารถใช้การเขา้รหสัสาร (Encode) มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บ มีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ี

จะส่งเป็นอย่างดี และควรมีความสามารถปรับขอ้มูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของ

ผูรั้บ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกับผูรั้บด้วยข้อมูล (Message) เป็น

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวิธีการส่งข่าวสารช่องทาง (Channel) เป็นการส่งสารให้



 10  

ผูรั้บโดยผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การไดย้นิ การดู การสัมผสั การล้ิม

รส หรือการได้กล่ินผูรั้บ (Receiver) เป็นผูท่ี้มีทกัษะในการส่ือสาร โดยมีความสามารถถอดรหัส 

(Decode) เป็นผูมี้ทศันคติ ระดบัความรู้และพื้นฐานสังคมวฒันธรรมเดียวกนั หรือคลา้ยคลึงกบัผูส่้ง 

จึงจะท าใหก้ารส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จสูงสุด 
 

 

ภาพที ่2.1  แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล 

แหล่งทีม่า:  Hurvitz, 2011. 

 

ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไดมี้รูปแบบการเขา้รหัสสารหรือการส่ือสารภาพรูปภาพและ

ขอ้ความท่ีแตกต่างกนัไปตามเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล ซ่ึงแหล่งของขอ้มูลนั้นลว้นแต่

เป็นภาพพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละวนั และการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล
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สุขภาพ ผ่านช่องทางเดียวกนัคือส่ือสังคมอินสตาแกรมท่ีผูติ้ดตามสามารถถอดรหัส หากเป็นผูท่ี้

สนใจในเน้ือหาการบริโภคการเพื่อสุขภาพอยูแ่ลว้จะสามารถตีความและเขา้ใจสารเหล่านั้นไดท้นัที 

แต่ถา้หากเป็นผูท่ี้เร่ิมสนใจ และตอ้งการหาขอ้มูล อาจจะมีการโตต้อบกนัในแง่ของการสอบถาม

ขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อสามารถเขา้ใจในเน้ือหา และมีประสบการณ์ร่วมใกลเ้คียงกนัมากข้ึน 
แบบจ าลอง SMCR มีปัจจยัส าคญัต่อการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีจะประสบ

ความส าเร็จหรือไม่เพียงใด มีดงัน้ี 
ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) คือ ทกัษะของผูส่้งสารและผูรั้บสารควรมี

ความช านาญอยู่ในระบบใกลเ้คียงกนั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจระหว่างกนัท่ีถูกตอ้ง เช่น ผูส่้งตอ้งมี

ความสามารถเข้ารหัสสาร ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมเป็นส่ือกลาง ผ่านตวัสารใน

แอพพลิเคชัน่ดงักล่าว อาทิ รูปภาพ ขอ้ความ และสัญลกัษณ์แสดงอารมณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
ทศันคติ (Attitudes) เป็นทศันคติของผูส่้งสารและผูรั้บสารซ่ึงมีผลต่อการส่ือสารถา้ทั้งสอง

ฝ่ายทศันคติท่ีดีต่อกนัจะท าให้การส่ือสารไดผ้ลดี ทั้งน้ีเพราะทศันคติมีความเก่ียวโยงถึงการยอมรับ

ซ่ึงกนัและกนั เช่น ถา้ผูฟั้งมีความนิยมชมชอบในตวัผูพู้ด ก็มกัจะมีความคิดเห็นคล้อยตามไดง่้าย 

และส่งผลต่อการแสดงออกภายนอกดว้ย เช่น น ้าเสียง และสีหนา้ เป็นตน้ 
ในการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมสามารถการแสดงออกถึงรูปแบบและ

ความชอบท่ีแตกต่างกนัจากรูปภาพเป็นหลกั โดยอาจแบ่งรูปแบบตามลกัษณะของส่ิงของภายใน

ภาพ โทนสี การจดัวางองคป์ระกอบ เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดลว้นส่งผลต่อทศันคติของผูติ้ดตาม และการ

กดถูกใจในภาพนั้น ๆ ดว้ย 
ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถา้ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีระดบัความรู้เท่าเทียมกนัจะท า

ให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่หากระดบัความรู้แตกต่างกนัผูส่้งสารจะตอ้งปรับตวัสารให้

เหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูรั้บสาร เช่น ภาษา ส านวนท่ีใช้ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อความ

เขา้ใจ  
ในการส่ือสารโดยผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่อผูติ้ดตาม จะพบระดบัความรู้ในแง่ของ

ทกัษะขั้นตอนในการปรุงอาหาร ศพัทเ์ฉพาะทาง วตัถุดิบเฉพาะท่ีมกันิยมในหมู่ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพท่ีผูส่้งสารอาจตอ้งมีการอธิบายเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
ระบบสังคม และวฒันธรรม (Socio-culture systems) ระบบสังคมและวฒันธรรมในแต่ละ

ชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนในการก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมา เช่น การให้ความเคารพต่อผู ้

อาวโุส วฒันธรรมการกินอยู ่ 
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จะสังเกตไดถึ้งความแตกต่างของรูปแบบการรับประทานอาหารในแต่ละวนัท่ีแตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพบางรายอาจเนน้การรับประทานขนมปังมากกวา่ขา้วซ่ึงเป็นอาหารหลกั

ของคนไทย รวมถึงการใชว้ตัถุดิบจากต่างประเทศท่ีไม่คุน้เคยในการปรุงอาหารของคนไทยเช่นกนั 
Schramm (1973) ได้อธิบายถึงกระบวนการส่ือสารในการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่าง

บุคคล 2 คน ซ่ึงจะเร่ิมตั้ งแต่การแปลความหมายและถ่ายทอดข่าวสารซ่ึงกันและกัน เป็น

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนซ ้ าไปเร่ือย ๆ จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและไม่มี

รูปแบบตายตวั จะเปล่ียนไปตามวตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนั โดยการส่ือสาร

ตอ้งเก่ียวกบัองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ผูส่้งสาร (Sender) ผูรั้บสาร (Receiver) และสาร 

(Message) จึงจะเรียกวา่การส่ือสาร 
Rogers and Shoemaker (1976) ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารว่าเป็นการแลกเปล่ียน

ขอ้เทจ็จริง ความรู้สึก ความคิด หรือการกระท าต่าง ๆ โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล 

ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปิดเผย 
McCroskey & Richmon (1997) ไดก้ล่าววา่การส่ือสารเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนโดยมี

สาระส าคญัวา่ ผูส่ื้อสารท าหนา้ท่ีทั้งผูส่้งและผูรั้บสารในขณะเดียวกนั ซ่ึงไม่อาจระบุการเร่ิมตน้และ

ส้ินสุดได ้เพราะถือว่าการส่ือสารมีลกัษณะเป็นวงกลม โดยผูรั้บสาร และผูส่้งสารจะท าหน้าท่ีทั้ง

เขา้รหสัและถอดรหสั อีกทั้งยงัเป็นผูก่้อใหเ้กิดข่าวสาร และก าหนดพฤติกรรมอีกดว้ย 

Jurgen Ruesch and Gregory Bateson (1951) ให้ความเห็นวา่การส่ือสารไม่ไดห้มายถึงการ

ถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีแสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่การส่ือสารยงัรวมไปถึง

กระบวนการทั้งหลายท่ีคนมีอิทธิพลแสดงต่อกนัด้วย ซ่ึงค านิยามน้ี ยึดหลกัท่ีว่าการกระท าและ

เหตุการณ์ทั้งหลาย มีลกัษณะเป็นการส่ือสาร หากมีผูเ้ขา้ใจการกระท าและเหตุการณ์เหล่านั้น นัน่ก็

หมายความวา่ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนแก่คน ๆ หน่ึงนั้น ไดเ้ปล่ียนแปลงข่าวสารท่ีคน ๆ นั้นมีอยู ่และมี

อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ๆ   

ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) คือส่ือกลางส าหรับน าสารไปยงัผูรั้บสาร 

หรือเป็นตวักลางระหว่างผูส่้งสาร และผูรั้บสาร คือวิธีการท่ีจะติดต่อส่ือสารให้ตวัสารไปยงัผูรั้บ

สาร โดยอาศยัช่องทางไปสู่ประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ การมองเห็น การสัมผสั การไดย้ิน การไดก้ล่ิน 

การล้ิมรส โดยใชช่้องทาง เช่น การบนัทึกขอ้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษร การพูด รูปภาพ การส่ือสาร

ความหมายท่ีมีประสิทธิภาพควรใชช่้องทางหลากหลาย โดยสามารถแบ่งประเภทตามวิธีการติดต่อ

ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  
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การติดต่อส่ือสารทางลายลักษณ์อักษร (Written Communication)  หมายถึง การ

ติดต่อส่ือสารท่ีแสดงออกโดยการเขียน ซ่ึงอาจเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขแสดงจ านวน โดยมากมกั

พบว่าการส่ือสารดว้ยการเขียนยากกว่าการพูด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคคลนั้นมีความสามารถทาง

ภาษานอ้ย เช่น ปัญหาเร่ืองตวัสะกด และการส่ือสารดว้ยการเขียนมกัมีลกัษณะไปในการส่ือสารทาง

เดียว 
การติดต่อส่ือสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ีแสดงออก

โดยการพดู ซ่ึง สร้อยตระกลู อรรถมานะ (2541) กล่าววา่ การติดต่อส่ือสารดว้ยการพูดเป็นวิธีการท่ี

ใช้กนัมากท่ีสุด แต่ยงัคงพบปัญหาเก่ียวกบัวิธีการใช้ภาษาพูด หรือ ปัญหาเก่ียวกบัการใช้ค  าศพัท์

เฉพาะวงการ เฉพาะกลุ่มคน หรือค ายอ่ต่าง ๆ  
การติดต่อส่ือสารท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยีการ

ส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคท่ีมีประโยชน์เป็นส่วนยอ่ยกลุ่มหน่ึงของเทคโนโลยใีนสังคมมนุษย ์

ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัตามแนวคิด และวตัถุประสงค์ในการใช้งาน 

แต่ก็มีคุณสมบติัประการหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกนัคือ การเอาชนะขีดจ ากดัความสามารถตามธรรมชาติ 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร เช่น การบนัทึก และเผยแพร่ข่าวสาร 
การส่ือสารผา่นส่ือสังคมอินสตาแกรมในปัจจุบนัน้ีถือเป็นการติดต่อส่ือสารผา่นเทคโนโลยี

ท่ีไดมี้การพฒันากา้วหนา้มากข้ึน นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดผา่นการมองเห็นดา้นรูปภาพ และลาย

ลกัษณ์อกัษรแลว้ ยงัไดพ้ฒันาเป็นภาพเคล่ือนไหวเพื่อใหเ้ห็นถึงความสมจริง รวมถึงเสียงท่ีสามารถ

ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไดด้ว้ย จึงท าให้การส่ือสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารนั้น แผงไปดว้ย

อิทธิพลของส่ือท่ีสามารถส่งต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและกระจายไปในวงกวา้ง อีกทั้งยงัสมจริงและมี

ขอ้มูลท่ีครบถว้นแก่ผูรั้บสารอีกดว้ย 
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัองค์ประกอบในการถ่ายภาพและหลกัการใช้สี 

 

การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสารให้ตรงความตอ้งการของผูถ่้ายซ่ึงมีความงดงาม ความน่าสนใจ

และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวไดดี้นั้นในอดีตการมีเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูง เช่น กลอ้งดิจิทลัดีๆ ถือ

เป็นส่ิงส าคญั แต่ในปัจจุบนัเม่ือเทคโนโลยีกา้วหน้า การมีแค่โทรศพัทส์มาร์ทโฟน (Smart Phone) 

เพียงเคร่ืองเดียวก็มาสามารถรังสรรคภ์าพถ่ายท่ีสวยงามได ้เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีส าคญักวา่อุปกรณ์ จึง

กลายมาเป็นการจดัวางองค์ประกอบภายในภาพถ่ายท่ีผูถ่้ายต้องการจะส่ือสารผ่านภาพถ่ายท่ี

สวยงาม 
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จากบทความองคป์ระกอบพื้นฐานส าหรับการถ่ายภาพ โดยเยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ (2553) ได้

สรุปรายละเอียดเก่ียวกบัองคป์ระกอบการถ่ายภาพไวด้งัน้ี 
องคป์ระกอบพื้นฐานส าหรับการถ่ายภาพมี 2   ประเภท ไดแ้ก่ ผูถ่้ายจดัวางส่ิงของท่ีจะถ่าย

ตามความพอใจ ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายส่ิงท่ีอยูน่ิ่ง และส่ิงท่ีไร้ชีวิต เช่น ดอกไม ้เคร่ืองเรือนเคร่ือง

เล่น เคร่ืองกีฬาและการถ่ายภาพคนคร่ึงตวั ทั้งน้ี ผูถ่้ายสามารถหามุมถ่าย หรือเปล่ียนเลนส์ใกล-้ไกล 

ตลอดจนการใชว้ธีิการอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดภ้าพสวยงามตามตอ้งการ เน่ืองจากไม่สามารถจะจบัวางส่ิงท่ี

จะถ่ายให้อยู่ในต าแหน่งตามอ าเภอใจได ้เช่น ทิวทศัน์ธรรมชาติ หรือเหตุการณ์เคล่ือนไหวต่าง ๆ 

การจดัองค์ประกอบในการถ่ายภาพได้ประยุกต์มาจากวิชาวาดเขียน คือ ถ่ายภาพให้คล้ายกับ

ภาพวาด โดยใช้วิธีเดียวกนักบัจิตรกรวาดภาพท่ีตอ้งพยายามตดัวางองค์ประกอบภาพให้สมบูรณ์

ท่ีสุด ใหแ้สดงเร่ืองราว อารมณ์ และบรรยากาศอยา่งเด่นชดั 
 
2.2.1 ต าแหน่งจุดเด่นหรือจุดสนใจ (Point of Interest) 
หลกัการประกอบภาพนั้น นิยมวางจุดเด่นหรือจุดสนใจไวต้รงจุดตดั 9   ช่อง ไม่วา่จะเป็น

ภาพแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสก็ตาม )ดงัภาพประกอบ(  
 

 

ภาพที ่2.2  ภาพโครงร่างภาพท่ีเนน้จุดสนใจ 
แหล่งทีม่า:  เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็, 2553. 
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ภาพที ่2.3  ตวัอยา่งภาพท่ีเนน้จุดสนใจต าแหน่งบนซา้ย 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2558ก. 

 
ทุกจุดท่ีตดักนัระหวา่งเส้นนั้นถือวา่เป็นต าแหน่งส าหรับวางจุดเด่นได ้การท่ีไม่วางจุดเด่น

ไวต้รงกลางภาพ เน่ืองด้วยคนเราดูภาพมกัจะมองดูตรงกลางก่อน ถา้วางจุดเด่นอยู่ตรงกลางแล้ว 

ส่วนอ่ืน ๆ ของภาพยอ่มขาดความส าคญัไป จึงควรใชเ้น้ือท่ีของภาพใหเ้ป็นประโยชน์ทุกตารางน้ิว 
 
2.2.2 ความสมดุลของภาพ (Balance) 
ความสมดุลในการจดัองคป์ระกอบภาพ คือ การจดัวางส่ิงของต่าง ๆ ใหภ้าพมีความสมดุล

กนั โดยมิใหด้า้นใดดา้นหน่ึงของภาพหนกัวา่อีกดา้นหน่ึง ไม่วา่จะเป็นดา้นซา้ย-ขวา หรือดา้นบน-

ล่าง หากวางส่วนส าคญัต่าง ๆ ใหเ้หมาะสม จะท าใหค้วามสมดุลในองคป์ระกอบสวยงามมากข้ึน 

 

ภาพที ่2.4  ภาพแผนภาพความสมดุลของภาพ 
แหล่งทีม่า:  ประสพ มจัฉาชีพ, 2548. 
 



 16  

 
 

ภาพที ่2.5  ตวัอยา่งภาพท่ีมีความสมดุล 
แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558ก. 

 

2.2.3 ความสมดุลของสี(Tone Balance) 
 

 
 1 2             3  
 
ภาพที ่2.6  ภาพแผนภาพความสมดุลของสี 
แหล่งทีม่า:  เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็, 2553. 

 
ส่วนสัมพนัธ์ต่าง ๆ ของสีในภาพเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง จากภาพท่ี 2.6 รูปท่ี 1-2  

จะเห็นไดว้า่ การจดัสีเขม้ไวเ้บ้ืองล่างจะแลดูดีกวา่วางอยูส่่วนบน ส่วนภาพท่ี 3 หากมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีสีเขม้อยู่ส่วนบน ก็ควรแกไ้ขดว้ยการสอดแทรกสีอ่อนลงไปบา้ง ในท านองเดียวกนัหาก

ดา้นบนมีสีอ่อนมากไป ก็อาจเสริมสีเขม้เขา้ไปบา้ง จะท าใหค้วามสมดุลของสีดีข้ึน 
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ภาพที ่2.7  ตวัอยา่งภาพท่ีจดัวางสีเขม้อยูด่า้นบน (ซา้ย)และภาพท่ีจดัวางสีเขม้อยูส่่วนบน                 
                  แต่แทรกสีต่าง ๆ ใหเ้กิดความสมดุล (ขวา) 
แหล่งทีม่า:  Thidakarn, 2558ก, 2558ข. 

 

2.2.4 การเน้นสี (Emphasis on Tone) 
การเนน้สีเป็นการเน้นจุดเด่นให้เห็นเด่นชดัจริง เน่ืองจากจุดเด่นนั้นมีความส าคญัในเร่ือง

น ้ าหนักของสี เช่น จุดเด่นมีน ้ าหนักสีเขม้ ก็ควรให้วางอยู่ในท่ีท่ีมีพื้นสีอ่อน ในทางกลบักนัหาก

จุดเด่นมีสีอ่อน ก็ควรจดัให้อยู่ในพื้นท่ีมีสีเขม้กว่า การถ่ายภาพคนท่ีแต่งชุดเขียวอยู่บนพื้นหญา้สี

เขียว ยอ่มจะท าให้ไม่ไดผ้ลดีในการเนน้สี เพราะสีทั้งสองมีน ้ าหนกัสีใกลเ้คียงกนั ไม่วา่จะถ่ายเป็น

ภาพสี หรือภาพขาวด าก็ตาม การเนน้สียอ่มจะไม่เด่นพอ 
 

 
 
ภาพที ่2.8  ตวัอยา่งภาพเนน้สีตดักนั (ซา้ย) และภาพท่ีสีใกลเ้คียงกนั (ขวา) 
แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558ก; Neww_healthyfood, 2558ก. 

 
การเนน้สีในภาพสี เป็นท่ีทราบกนัวา่ สีรุ้ง ประกอบดว้ย สีแดง ส้ม เหลือง เขียว ฟ้า น ้ าเงิน 

ม่วง จ านวนทั้ง 7 สีน้ี สามารถแบ่งออกได ้2 กลุ่มดว้ยกนั คือ กลุ่มสีอุ่น ไดแ้ก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง 

กลุ่มสีเยน็ ไดแ้ก่ สีฟ้า สีน ้าเงิน สีม่วง ส่วนสีเขียวนั้นถือวา่เป็นสีกลาง เขา้กบักลุ่มสีใดก็ได ้ 
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เม่ือเราเห็นไฟเราก็จะรู้สึกวา่ร้อน เม่ือเราเห็นดวงอาทิตยจ์ะรู้สึกอุ่น ดงันั้น เม่ือเราเห็นสีแดง 

ส้ม เหลือ ความรู้สึกในดา้นจิตใจจะเกิดความอบอุ่น ต่ืนเตน้ทะเยอทะยาน คร้ันเม่ือเราเห็นฟ้าสีคราม 

เห็นป่าสีเขียว เราจะรู้สึกเยอืกเยน็สงบและเดียวดาย การสัมผสัดว้ยตาน้ีเองคืออิทธิพลของสีท่ีส่งผล

กระทบถึงจิตประสาทคนเราได ้ในการถ่ายภาพจึงเป็นการสมควรท่ีเราจะตอ้งเลือกใช้สีให้ถูกตอ้ง

ตามกาลเทศะตามเร่ืองราวและตามอารมณ์ของภาพอยา่งระมดัระวงั สมมติว่าเราจะถ่ายภาพคนท่ี

แต่งตวัดว้ยเส้ือผา้สีแดง การท่ีจะใหสี้ตดักนัอยา่งไดผ้ล เราจะเลือกใชสี้ฟ้าหรือสีน ้ าเงินเป็นฉากหลงั 

ในทางตรงกนัขา้ม หากถ่ายภาพผูส้วมเส้ือผา้สีน ้ าเงินเราก็ควรเลือกใช้สีแดง สีส้มหรือสีเหลืองมา

รองรับในฉากหลงั เพื่อให้ผลในการตดักนัของสีดูเด่นดี นอกเหนือไปจากการใช้สีอุ่นตดักบัสีเยน็

แลว้ เราอาจพลิกแพลงใช้สีท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัมารวมอยู่ในภาพดว้ยกนัก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อการแสดง

อารมณ์ตามเร่ืองราวของภาพให้เด่นชดั เช่นเม่ือเราตอ้งการให้ภาพแสดงอารมณ์รุ่มร้อน ต่ืนเตน้ 

ทะเยอทะยานเราก็ใชสี้แดงตดักบัสีแดงไดเ้พียงแต่ใหมี้ความเขม้และความอ่อนแตกต่างกนั 
 

 

ภาพที ่2.9  ตวัอยา่งภาพใชสี้กลมกลืนกนั 
แหล่งทีม่า:  Poiluang_healthy, 2558ก. 

 
2.2.5 การเน้นลักษณะของรูปทรง (Emphasis of Forms)  
ลกัษณะรูปทรงต่าง ๆ ในภาพถ่ายมีไดห้ลายแบบ เช่น รูปสามเหล่ียม เป็นเคร่ืองหมายแห่ง

ความมัน่คงรูปตวั S แสดงถึงความอ่อนช้อย อ่อนหวาน นุ่มนวล รูปตวัL แสดงถึงการเช่ือมโยง 

ความผูกพนั เก่ียวพนัถึงกนั นอกจากน้ี ลกัษณะของภาพท่ีวางเป็นเส้นทแยงมุม ย่อมแสดงถึงการ

เคล่ือนไหว ความรุนแรงและยงัมีลกัษณะรูปทรงอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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ภาพที ่2.10  ตวัอยา่งภาพเนน้รูปทรงสามเหล่ียม 
แหล่งทีม่า:  Poiluang_healthy, 2558ข. 

 

2.2.6 การแสดงซ ้าซากหรือล้อเลยีน (Repetition Echo) 
องคป์ระกอบในภาพถ่ายอาจจะมีการแสดงซ ้ าซาก หรือลอ้เลียนเปรียบ เช่น โครงกลอนท่ี

ไพเราะจบัใจจะตอ้งมีเสียงสัมผสัท่ีดีหรือดนตรีท่ีไพเราะน่าฟัง ก็ตอ้งมีท่วงท านองและลูกคู่ท่ีคลอ้ง

จองพร้อมเพรียงกนั 
 
2.2.7 บรรยากาศและอารมณ์ (Atmosphere and Emotion)  
ภาพถ่ายก็คล้ายกบัภาพเขียนท่ีมีการแสดงออกถึงบรรยากาศท าให้ผูช้มเกิดอารมณ์คลอ้ย

ตาม เช่น เกิดความหนาว เยือกเยน็ เกิดความสงบหรือความรุ่นร้อน รุนแรง รวมทั้งอารมณ์ของภาพ

ท่ีแสดงผลไปใหท้างแจ่มใส ร่าเริง สดช่ืน หรือเศร้าโศก อบัเฉา เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่2.11  ตวัอยา่งภาพแสดงบรรยากาศสงบ สดช่ืน 
แหล่งทีม่า:  Thidakarn, 2558ค. 
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2.2.8 ความลกึลบัและทศันมิติ (Third Dimention)  
ตามปกติแลว้แผน่ภาพถ่ายจะมีเพียง 2 มิติ คือความกวา้งและความยาวเท่านั้น ส่วนความลึก

นั้นไม่มีการท่ีจะท าใหภ้าพเกิดความลึกดว้ยนั้น ท าไดห้ลายวธีิ เช่น 

เนน้ส่ิงท่ีอยูใ่กลใ้หมี้สีเขม้แลว้ค่อย ๆ ใหสี้จางลงไปตามระยะท่ีห่างออกไป  

ประกอบโครงสร้างลอ้มกรอบอยูใ่นฉากหนา้ของภาพ  

เนน้ความชดัเฉพาะจุดเด่นท่ีอยูใ่กลป้ล่อยใหส่ิ้งท่ีอยูไ่กลถดัไปพร่ามวัตามล าดบั  

สรรหาส่ิงท่ีเป็นทิวแถว เนน้ตอนหนา้ใหมี้ลกัษณะใหญ่แลว้ค่อย ๆ ลดขนาดลงตามระยะ  

ใชเ้ส้นน าสายตาไปสู่จุดสนใจจากใกลไ้ปถึงไกล  

ให้แสงส่องมาจากดา้นขา้งหรือดา้นหลงั พร้อมกบัใชฉ้ากหลงัท่ีมีสีเขม้ท าให้ เกิดความลึก

แก่ภาพเช่นเดียวกนั  

 

 
 
ภาพที ่2.12  ตวัอยา่งภาพแสดงความชดัเฉพาะจุดเด่น 
แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558ข. 

 
2.2.9 เนือ้ที่ของภาพ (Picture Area) 
เน้ือท่ีในแผน่ภาพทุกตารางน้ิวมีไวส้าหรับจดัวางองคป์ระกอบการถ่ายภาพ ถา้ท าให้จุดเด่น 

มีขนาดใหญ่เกินไปจะท าให้ดูรู้สึกคบัภาพ หากจุดเด่นเล็กเกินไปก็รู้สึกว่างเปล่าและไร้ความหมาย 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งช่องวา่งกบัจุดเด่นจึงมีความส าคญัเก่ียวพนักนัอยู ่จุดเด่นท่ีมีกิริยาเคล่ือนไป 

ขา้งใดหรือคนหันหน้าไปทางไหน ขา้งนั้นควรให้มีช่องวา่งมากกว่า มิฉะนั้นจะท าให้รู้สึกว่าไม่มี   

ท่ีวา่งจะกา้วหรือเคล่ือนไป ถา้วางจุดเด่นอยูชิ่ดขอบภาพเกินไป ก็จะท าใหรู้้สึกอึดอดั ดูแลว้ไม่สบาย 
ดงัภาพดา้นล่างน้ีจุดเด่นอยูท่ี่จานอาหาร โดยมีการจดัวางส้อมและมีดซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้ง

มีการเคล่ือนไหวในการรับประทาน พร้อมกบัเวน้ท่ีว่างดา้นล่างของภาพเพื่อให้รู้สึกไม่อึดอดั และ

ก าหนดจุดเด่นของภาพใหน่้าสนใจมากยิง่ข้ึน 
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ภาพที ่2.13  ตวัอยา่งภาพแสดงเน้ือท่ีวา่งและจุดเด่นของภาพ 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2557 
 

2.2.10 เอกภาพ (Unity) 
การจดัองคป์ระกอบต่าง ๆ ในภาพให้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีเหตุผลตามเร่ืองราวท่ีภาพ

แสดงออกมาและเช่ือมโยงใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไดช่ื้อวา่มีเอกภาพในภาพอยา่งไรก็ตามไม่ควร

จดัส่วนต่าง ๆ ในภาพใหเ้รียบร้อยเกินไปจนดูแลว้รู้ไดว้า่เป็นการจงใจในเวลาเดียวกนัก็ตอ้งขจดัส่ิง

ต่าง ๆ ท่ีจะท าใหภ้าพมีความยุง่เหยงิออกไปใหห้มดการแสดงเร่ืองราวในภาพเดียวกนัหลาย ๆ เร่ือง

ก็ท าลายเอกภาพเช่นกนั ดงัภาพดา้นล่างเป็นภาพขนมท่ีประกอบไปดว้ยวตัถุดิบหลากหลายชนิด แต่

เม่ือรวมกนัออกมาแลว้ท าให้รู้ว่าคือขนมไทยจากการตีความองค์ประกอบท่ีส่ือถึงขนมไทย เช่น

ใบตองขา้วเหนียวด าและสังขยา เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่2.14  ตวัอยา่งภาพแสดงความเป็นเอกภาพ 
แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558ข. 

 



 22  

หลกัการจดัองคป์ระกอบภาพท่ีกล่าวมาน้ี ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งปฏิบติัตามเป็นหลกั

ตายตวัเสมอไป ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีการส่ือสารผา่นภาพถ่ายในโลกออนไลน์ต่าง ๆ สามารถท า

ไดง่้ายข้ึนด้วยอุปกรณ์ท่ีสามารถถ่ายภาพไม่จ  ากดัแตกต่างจากภาพฟิล์มในอดีต ดว้ยภาพถ่ายจาก

อุปกรณ์สมาร์ทโฟนท่ีเกิดจากการพลิกแพลง หรือสร้างสรรค์ให้ได้ภาพท่ีดีและแปลกตา 

เช่นเดียวกบัการจดัวางลกัษณะของอาหารตั้งแต่การเร่ิมปรุงจนจดัจานพร้อมรับประทาน หรือมุม

ภาพท่ีนิยมใหใ้นการส่ือสารเป็นประจ าซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของบุคคลรวมถึงภาพเคล่ือนไหว

ท่ีมีการตดัต่อร้อยเรียงจนกลายเป็นเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะส่ือสาร 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายสังคม (Social Network) ส่ือสังคม (Social Media) และ
อนิสตาแกรม (Instagram) 

 

2.3.1 เครือข่ายสังคม (Social Network) 
Encyclopedia of Sociology (1992) ให้นิยามของเครือข่ายสังคม (Social Network) ว่า

หมายถึงปรากฏการณ์ทางสังคมรูปแบบหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดัเรียงความสัมพนัธ์ท่ีเป็ น

รูปแบบ (Pattern Arrays of Relationship) ระหวา่งปัจเจกชน (Individual) ท่ีกระท าร่วมกนัในสังคม 

อิทธิพลปริดิประสงค์ (2552) กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ของการ

เช่ือมต่อระหวา่งบุคคลในโลกของอินเตอร์เน็ตและยงัหมายรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ย 

กติกาสายเสนีย ์(2550) กล่าวว่าSocial Network คือการท่ีผูค้นสามารถท าความรู้จกัและ

เช่ือมโยงกนัไม่ทิศทางใดทิศทางหน่ึงหากเป็นเวบ็ไซต์เรียกว่า Social Network ก็คือเวบ็ไซต์ท่ี

เช่ือมโยงผูค้นไวน้ัน่เองโดย Social Network ท่ีคนไทยนิยมในปัจจุบนั 

ศิริพรกนกชัยสกุล (2553) กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพฒันา

เทคโนโลยีและเวบ็รูปแบบใหม่ผูใ้ชส้ามารถเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลความเป็นตวัตนการเขียนเล่า

เร่ืองราวต่าง ๆผา่นBlog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั (Update) ของ

ตนรวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จกักนัผา่นเพื่อนของเพื่อนซ่ึงก็คือการใช ้Networking ของเพื่อนท าความ

รู้จกักบับุคคลอ่ืนนัน่เองทั้งน้ีผูใ้ชย้งัสามารถก าหนดสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมเสมือนของตน 
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2.3.2 ส่ือสังคม (Social Media)  
จากผลส ารวจของสมาคมโฆษณาดิจิทลั (ประเทศไทย) Digital Advertising Association 

(Thailand) หรือ DAAT ร่วมกบัเวบ็ไซต์ MarketingOops.com (2557) หัวขอ้สถิติผูใ้ช้ส่ือสังคม

(Social Media) ของประเทศไทยในไตรมาสท่ี 2 ประจ าปี 2557 พบว่ามีจ  านวนผูใ้ช้งานเฟสบุ๊ค 

(Facebook) ในเมืองไทยและเป็น Active Users นั้นอยู่ท่ี 30 ล้านคนรองลงมาคือบริการวิดีโอ

ออนไลน์ช่ือดงัยทููป (YouTube) ท่ีมียอดผูใ้ชง้านอยูท่ี่ 26.25 ลา้นคนต่อมาคือยอดผูใ้ชง้านทวิตเตอร์ 

(Twitter) ซ่ึงมียอดผูใ้ช้งานอยู่ท่ี 4.5 ล้านคนและสุดท้ายคืออินสตาแกรม (Instagram)ท่ีมียอด

ผูใ้ชง้านชาวไทยอยูท่ี่ 1.7 ลา้นคนโดยคิดเป็นสัดส่วนผูช้ายร้อยละ 35 และผูห้ญิงร้อยละ 65 

 

 
 

ภาพที ่2.15 ภาพอินโฟกราฟฟิคแสดงยอดผูใ้ชง้านส่ือสังคมของคนไทยในปี 2014 
แหล่งทีม่า:  ยอดผูใ้ชง้านโซเซียลมีเดียของคนไทยในปี 2014, 2557. 
 

การติดต่อส่ือสารกันระหว่างผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจนกลายเป็นเครือข่ายสังคม  

(Social Network) ของกลุ่มคนท่ีมีความสนใจและความชอบเฉพาะในเร่ืองเดียวกันผ่าน

แอพพลิเคชัน่ท่ีมีช่ือว่าอินสตาแกรม (Instagram) เป็นเหมือนศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลและ

ช่องทางการส่ือสารเพื่อแสดงรูปภาพและบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ มีส่วนในการแบ่งปันเพื่อสร้าง

ความคิดใหม่ๆ เช่น การแบ่งปันความรู้เร่ืองวตัถุดิบหรือเมนูท่ีผูติ้ดตามหลายคนอาจจะยงัไม่รู้จกั

ช่วยในการตดัสินใจหรือสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัไม่ว่าจะเป็นการช่ืนชมและให้ก าลงัใจกนัอย่าง

ต่อเน่ืองอีกทั้งผูติ้ดตามทั้งหลายยงัสามารถขยายเครือข่ายใหก้วา้งออกไปเร่ือย ๆ จากการรู้จกักนัจาก

ผูติ้ดตามของกนัและกนัอีกดว้ย 
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2.3.3 อนิสตาแกรม(Instagram) 
อินสตาแกรมแอพพลิเคชัน่ส าหรับแบ่งปันภาพถ่ายโดยเฉพาะถูกคิดคน้ข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม

พ.ศ. 2553 โดยเควนิซิสตรอมและไมเคิลไมคค์รีเกอร์ชาวสหรัฐอเมริกาไดเ้ปิดตวับนแอพสโตร์ของ

แอปเปิลวนัท่ี 6 ตุลาคมพ.ศ. 2553 หลงัจากนั้นดว้ยระยะเวลาไม่ก่ีเดือนไดมี้จ านวนผูล้งทะเบียนใช้

งานถึง 1 ล้านคนและเพิ่มข้ึนเป็น 10 ล้านคนในปีพ.ศ. 2554 เพียงแค่เวลา 2 ปีอินสตาแกรมได้

กลายเป็นแอพพลิเคชั่นยอดนิยมทั่วโลก มีจ านวนผู ้ใช้กว่า  30 ล้านคนและได้เปิดตัวบน

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดใ์นปีพ.ศ. 2555  
ดว้ยคุณสมบติัต่ าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการถ่ายภาพน่ิงวดีีโอการตกแต่งภาพดว้ยแสงสีต่าง ๆ ท า

ใหอิ้นสตาแกรมไดรั้บความนิยมสูงมากและมีผูใ้ชง้านเทียบเท่ากบัเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนอาทิ

เฟซบุ๊ตยทููบและทวิตเตอร์จนกระทัง่ในเดือนเมษายพ.ศ. 2555 มาร์คซักเกอร์เบิร์กซีอีโอเฟซบุ๊คได้

ทุ่มเงินกวา่ 30,000 ลา้นบาทซ้ือกิจการอินสตาแกรมมาพฒันาต่อ (Chintanalunla, 2556) อินสตาแก

รมเป็นแอพพลิเคชัน่มาพร้อมกบัฟังกช์ัน่การตกแต่งภาพดว้ยฟิลเตอร์ (Filter) ต่าง ๆ อาทิสีแสงของ

ภาพสามารถปรับอารมณ์ของภาพไดต้ามความตอ้งการและสามารถแบ่งปันไปยงัเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อ่ืนได้เช่นเฟซบุ๊คทวิตเตอร์เป็นต้นนอกจากนั้นยงัมีจุดเด่นในด้านของการเป็นสังคม

ออนไลน์ของการแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo Sharing) ดว้ยการมีระบบผูติ้ดตาม (Followers) 

และการติดตามผูอ่ื้น (Following) ท าให้ผูใ้ช้สามารถติดตามชมรูปภาพและความเคล่ือนไหวของ

เพื่อนในเครือข่ายของตนเองได้และยงัสามารถกดถูกใจ (Like) รวมถึงแสดงความคิดเห็น 

(Comment) ต่อรูปภาพรวมถึงระบุต าแหน่งท่ีถ่ายภาพและแสดงบนแผนท่ีไดอี้กดว้ย 
อีกฟังกช์ัน่ท่ีส าคญัในอินตาแกรมคือการสร้างแฮชแทค็ (Hashtag) ดว้ยสัญลกัษณ์ # ในการ

จ าแนกประเภทของภาพสินคา้และบริการอีกทั้งยงัช่วยให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาส่ิงท่ีสนใจไดง่้ายข้ึน

และยงัเป็นการสร้างการบอกต่อ (Word of mouth) แต่ควรระวงัการตั้งแฮชแท็คท่ีมากเกินไปอาจท า

ใหค้วามน่าสนใจลดนอ้ยลง 
เวบ็ไซต ์Zocial Inc. ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลการใชง้านแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมปี 2556 

ท่ีผ่านมาระบุว่าอินสตาแกรมมีอตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้งานในประเทศไทยถึงร้อยละ 

546.52 จากเดิมท่ีจ านวน 240,000 บญัชีเป็นจ านวน 1,551,649 บญัชีและมีการแบ่งปันรูปภาพ

รวมถึงวีดีโอจ านวนทั้งส้ิน 36,443,398 คร้ังซ่ึงมีรูปภาพเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.24 หรือเท่ากับ 

35,073,126 ภาพ 
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ภาพที ่2.16  ภาพอินโฟกราฟฟิคแสดงการเติบโตของอินสตาแกรมในประเทศไทย 
แหล่งทีม่า:  โฟกสั…แช๊ะ…แชร์ พฤติกรรมคนไทยกบัการใช ้Instagram และ Hashtag., 2558. 

 

ในดา้นของผูใ้ชง้านไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่  

2.3.3.1 กลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrities) คิดเป็นร้อยละ 0.26 โดยมีจ านวน

ผูติ้ดตามเฉล่ียอยู่ท่ี172,013 ราย และช่วงเวลาการแบ่งปันท่ีมีค่าปฏิสัมพันธ์สูงสุด (Time 

Engagement) คือเวลา 21.00 น. 

2.3.3.2 กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพล (Influencer) คิดเป็นร้อยละ 10.48 โดยมีจ านวนผูติ้ดตาม

เฉล่ียอยูท่ี่ 5,636 ราย และช่วงเวลาการแบ่งปันท่ีมีค่าปฏิสัมพนัธ์สูงสุด (Time Engagement) คือเวลา 

18.00 น. 

2.3.3.3 กลุ่มบุคคลทั่วไป (Normal User) คิดเป็นร้อยละ 89.26 โดยมีจ านวน

ผูติ้ดตามเฉล่ียอยูท่ี่ 261 ราย และช่วงเวลาการแบ่งปันท่ีมีค่าปฏิสัมพนัธ์สูงสุด (Time Engagement) 

คือเวลา 23.00 น. 

จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผูใ้ช้ในประเทศไทยมีการแบ่งปันภาพและวีดีโอด้วยความถ่ี

สูงข้ึน โดยนบัจากบญัชีผูใ้ชท่ี้เพิ่มใหม่เพียงร้อยละ 29 แต่กลบัมีจ านวนภาพและวีดีโอสูงข้ึนถึงร้อย

ละ 173 และจากผลส ารวจยงัพบอีกว่าช่วงเวลาท่ีมีการแบ่งปันภาพและวีดีโออย่างหนาแน่น คือ

ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 23.00 น. รวมถึงการท า Online Influencer Marketing ยงัเป็นส่ิงท่ีส าคญั 

โดยการวดัค่า Engagement จากจากกดถูกใจและแสดงความคิดเห็น จะเป็นตวัช้ีวดัวา่แคมเปญนั้น ๆ 

สร้างการรับรู้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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ภาพที ่2.17  ภาพอินโฟกราฟฟิคแสดงช่วงเวลาท่ีคนไทยโพสตอิ์นสตาแกรมเยอะท่ีสุด 
แหล่งทีม่า:  โฟกสั…แช๊ะ…แชร์ พฤติกรรมคนไทยกบัการใช ้Instagram และ Hashtag, 2558. 

 

Corina Newby และ Arianna Marshall สองผูใ้ช้อินสตาแกรมในธุรกิจอาหารท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ได้ให้ความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมเก่ียวกบัธุรกิจอาหารไวห้ลากหลาย  

สรุปใจความไดว้า่ รูปภาพนั้นมีประสิทธิภาพในการกระตุน้ความสนใจอาหารไดม้าก  การเห็นภาพ

สวย ๆ ของอาหารดี ๆ เป็นเหมือนการชวนใหค้นอยากรับประทาน เปรียบเหมือนการไปร้านขายของ

ช าขณะท่ีก าลงัทอ้งว่าง ในดา้นของเน้ือหาท่ีควรแบ่งปันให้ดูจากกระแสท่ีก าลงัได้รับความนิยม 

นอกจากน้ียงัสามารถแนะน าเมนูใหม่ ๆ หรืออธิบายถึงส่วนผสมท่ีไมซ ้ าใคร แต่ตอ้งอยา่ลืมว่าทุก

การส่ือสารคือการสร้างความคาดหวงัใหก้บัลูกคา้ เม่ือลูกคา้มาท่ีร้านพวกเขาจะคาดหวงัอาหารแบบ

ท่ีเห็นในอินสตาแกรม นอกจากอาหารแลว้อินสตาแกรมยงัสามารถใช้ในการแสดงถึงการตกแต่ง 

บรรยากาศ และพนกังานภายในร้านไดเ้ช่นกนั  และมากกว่าภาพถ่ายควรมีการเขียนค าบรรยายท่ี

กระตุ้นให้เกิดความสนใจและใช้แฮชแท็คท่ีเ ก่ียวข้องกับอาหารเพื่อเพิ่มการรับรู้ ตลอดจน

ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชร้ายอ่ืน ๆ (เจาะลึก “อินสตาแกรม” ดาวรุ่งแห่งโฆษณาออนไลน์, 2558) 

ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมาผูท่ี้ใชอิ้นสตาแกรมจะสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมการ "ฝากร้าน" 

ในกล่องแสดงความคิดเห็นอยูเ่ป็นประจ า ดว้ยแนวโนม้การซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ท่ีมากข้ึน ท าให้

จ  านวนร้านคา้ในอินสตาแกรมสูงข้ึนในปี 2557 ถึงร้อยละ 145 ดว้ยเช่นกนั โดยบญัชีอินสตาแกรมท่ี

มกัไดรั้บความนิยมในการฝากร้านจึงหนีไม่พน้บญัชีของดาราท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนมาก จนกลายเป็น

กระแสดาราเองตอ้งออกแจง้งดฝากร้าน เพราะกวา่ร้อยละ 26 ในการแสดงความคิดเห็นในภาพลว้น

เป็นการฝากร้านทั้งส้ิน (ฝากร้าน เทคนิคการขายมาแรงของเหล่าบรรดาแม่ค้าสุดแข็งแกร่งบน

Instagram, 2558). 
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ภาพที ่2.18  ภาพการซ้ือโฆษณาภายในอินสตาแกรม 
แหล่งทีม่า:  ปลดล็อคปัญหาฝากร้านบนหนา้ IG ดว้ยฟังกช์ัน่ใหม่ ‘Instagram Ads’, 2558. 

 

ล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 อินสตาแกรมไดแ้กปั้ญหาการฝากร้านดว้ยฟังก์ชัน่ใหม่"Instagram 

Ads" เป็นการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาคลา้ยกบัในเฟซบุ๊ค โดยมีธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย

หลายรายไดน้ าร่องลงโฆษณาในอินสตาแกรมไปบา้งแลว้ โดยตวัโฆษณานิยมลงเป็นภาพถ่ายสวย

พร้อมตวัหนงัสือท่ีโดดเด่นน่าสนใจ หรือเป็นคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที นอกจากน้ียงั

สามารถใส่ปุ่ม Call to Action เพื่อไปยงัหนา้ซ้ือของหรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ไดท้นัที 

เช่นปุ่ม Shop Now, Buy Now และ Install เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมี Account Insights เพื่อดู

สถิติการเพิ่มหรือลดของจ านวนผูติ้ดตาม รวมถึงการตอบรับอ่ืน ๆ ดว้ย แต่อย่างไรก็ตามการซ้ือ

พื้นท่ีโฆษณาในอินสตาแกรมน้ียงัตอ้งผา่นเคร่ืองมือบนเฟซบุ๊ค ซ่ึงเป็นบริษทัเจา้ของอินสตาแกรม

(ปลดล็อคปัญหาฝากร้านบนหนา้ IG ดว้ยฟังกช์ัน่ใหม่ ‘Instagram Ads’, 2558) 
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ภาพที ่2.19  ภาพตวัอยา่งการใชง้านในอินสตาแกรมหนา้เจา้ของบญัชี 
แหล่งทีม่า:  8lueatory, 2558. 

 

 
 

ภาพที ่2.20  ภาพตวัอยา่งการใชง้านในอินสตาแกรมการแชร์ภาพถ่ายพร้อมกบัใส่รายละเอียด     
และเผยแพร่ยงัส่ือสังคมอ่ืน 

แหล่งทีม่า:  8lueatory, 2558. 
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ภาพที ่2.21  ภาพเม่ือกดแชร์ภาพถ่ายแลว้ ผูติ้ดตามสามารถกดถูกใจ (Like) หรือการแสดงความ 
คิดเห็น (Comment) 

แหล่งทีม่า:  8lueatory, 2558. 

 

เว็บไซต์Mashable.com (2554)ได้เปิดเผยเก่ียวกับผลการวิจยัของ 360i ในเร่ืองของ

พฤติกรรมของผูค้นในยคุสมยัน้ีท่ีอาจจะเรียกไดว้า่เสพติดการถ่ายรูปอาหารก่อนทานก็เป็นไดโ้ดยมี

กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยัเป็นชาวอเมริกนัผูช่ื้นชอบการถ่ายภาพอาหารก่อนทานเป็นชีวิตจิตใจซ่ึง

จากขอ้มูลของผลวิจยัดงักล่าวระบุวา่เหตุผลหลกัท่ีท าให้เกิดเทรนด์การถ่ายภาพอาหารก่อนทานคือ

ตอ้งการจะบอกกล่าวให้รู้เฉย ๆ ว่า "วนัน้ีฉันทานอะไรบา้ง" หรือบางทีก็เป็นการโชวอ์าหารฝีมือ

ของตวัเองอีกทั้งตามวาระและโอกาสพิเศษท่ีน่าประทบัใจและเหตุผลดา้นอ่ืนทั้งความสวยงามดา้น

สีสันและการจดัวางการไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัคนพิเศษการพูดคุยถึงร้านอาหารการบอกถึงสูตรเด็ดเคล็ด

ลบัและอาหารแปลก ๆ ท่ีอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อน 

เม่ือแอพพลิเคชั่นท่ีมีความโดดเด่นในด้านของการแบ่งปันภาพถ่ายเกิดข้ึนพร้อมกับ

พฤติกรรม “การทานภาพอาหารก่อนรับประทาน” ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีท าให้

แอพพลิเคชัน่น้ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนไทยจนเกิดเป็น

เครือข่ายสังคมท่ีมีความชอบเฉพาะดา้นอาหารและเกิดการแบ่งปันกนัอยา่งต่อเน่ืองเหนียวแน่นอีก

ทั้งเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆภายในแอพพลิเคชัน่อินสตาแกรมน้ี 

 



 30  

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ 

 

2.4.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นพฤติกรรมท่ีเร่ิมตน้จากการปลูกฝังภายในครอบครัวการท่ี

คนเราจะสามารถรับรสชาติและสัมผสักับอาหารเป็นคร้ังแรกนั้ น จะท าให้บุคคลแต่ละคนมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีแตกต่างกนัและพฤติกรรมในการบริโภคอาหารน้ีเองถือไดว้่าเป็น

พฤติกรรมพื้นฐานของปัจจยั 4 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตของมนุษยอี์กดว้ยดงันั้นจึงมีนกัวิชาการ

หลากท่านท่ีไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารดงัน้ี 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่พฤติกรรมการบริโภคอาหารไว้

ว่าการบริโภคอาหารคือการปฏิบติัท่ีเคยชินจนกลายเป็นนิสัยในการรับประทานซ่ึงครอบคลุมถึง

ประเภทและชนิดของอาหารวิธีการรับประทานความถ่ีในการรับประทานอาหารรวมถึงอุปกรณ์ท่ี

ตอ้งใชแ้ละสุขนิสัยในการรับประทานอาหารดว้ย (ขวญัจิตอินเหยีย่ว, 2542) 
จิราพรกนัทะธง (2544) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่การบริโภคอาหารไม่ใช่พฤติกรรมธรรมชาติท่ี

บุคคลจะท าไดต้ามความพึงพอใจแต่การบริโภคมกัเกิดข้ึนโดยมีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอเพราะ

มนุษย์มีการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมซ่ึงพฤติกรรมการ

บริโภคของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีจะน าไปสู่ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคลการฝึกปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิด

พฤติกรรมการบริโภคท่ีดีจึงเป็นส่ิงท่ีเราทุกคนควรเห็นความส าคญัเพราะคนเราจะมีชีวิตท่ีเป็นปกติ

สุขอยูไ่ดน้ั้นอนัดบัแรกคือตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 
ดาราลกัษณ์ถาวรประสิทธ์ (อา้งถึงในพชัราภรณ์เซียสกุล, 2545) ไดส้รุปความหมายของ

พฤติกรรมการบริโภควา่คือการปฏิบติัเก่ียวกบัการรับประทานอาหารทั้งในดา้นการแสดงออกและ

ดา้นความคิดซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีหากปฏิบติัได้ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการแลว้จะส่งผลให้บุคคลนั้นมี

ภาวะโภชนาการท่ีดีและในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลปฏิบติัไม่ถูกตอ้งเช่นเลือกรับประทานอาหาร

เฉพาะบางชนิดและอาหารท่ีรับประทานไม่มีประโยชน์หรือการปฏิบติัเก่ียวกบัอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งก็

จะส่งผลใหเ้กิดปัญหาภาวะโภชนาการตามมา 
พุทธชาดนิรุติธรรมธารา (2546) กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารไวว้า่พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเป็นการแสดงออกของบุคคลซ่ึงสามารถสังเกตได้และสังเกตไ ม่ได้โดยมี

ความสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ความเช่ือในการบริโภคอาหารขอ้ห้ามในเร่ืองอาหารความนิยมใน

เร่ืองอาหารและนิสัยการบริโภคอาหารลว้นแต่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั้งส้ินดงัน้ีคือ 
ความเช่ือในการบริโภคอาหาร (Food Belief) เป็นความเขา้ใจและประสบการณ์ท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดกนัมาตั้งแต่ในอดีตซ่ึงมกัมีเหตุผลหรือขอ้อา้งอิงเป็นค าอธิบายถึงผลของความเช่ือนั้น ๆ ท่ี
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อาจเป็นจริงหรือไม่ก็ไดเ้ช่นหญิงมีครรภมี์ความเช่ือวา่หากด่ืมน ้ามะพร้าวจะช่วยลา้งไขมนัของทารก

และช่วยใหค้ลอดง่ายเป็นตน้ 

ขอ้หา้มในการบริโภคอาหาร (Food Taboo) เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีถือปฏิบติัสืบทอดกบั

มาในสภาวะหรือสถานการณ์บางอยา่ง เช่น ห้ามหญิงตั้งครรภ์รับประทานไข่หรือห้ามหญิงคลอด

บุตรท่ีอยูไ่ฟรับประทานของแสลง ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปแต่ละชุมชน 

ความนิยมในเร่ืองการบริโภคอาหาร (Food Fad) เป็นการกระท าท่ีเอาอยา่ง เพื่อแสดงความ

มีส่วนร่วมหรือเพื่อความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้ม โดยไม่จ  าเป็นตอ้งถูกตอ้งและมี

เหตุผลเสมอไป เช่น การเล้ียงลูกด้วยนมขวด หรืออาหารเสริมส าเร็จรูปท่ีแสดงถึงความทนัสมยั

อยา่งเพื่อน หรือเพราะความจ าเป็นทางอาชีพท่ีเปล่ียนไปตามลกัษณะของสังคมใหม่ 

นิสัยการบริโภค (Food Habits) หมายถึง ลกัษณะหรือการกระท าอนัซ ้ าซาก ซ่ึงบุคคลใด

บุคคลหน่ึงท าดว้ยความเขา้ใจ เพื่อให้การรับประทานอาหารของตนบรรลุถึงความตอ้งการ ทั้งทาง

อารมณ์และของสังคม บริโภคนิสัยมนัเป็นส่ิงท่ีสืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลานานและยากท่ีจะเปล่ียน 

แปลง การท่ีบุคคลรับประทานอาหารแตกต่างกนัไปนั้นเป็นผลจากการเรียนรู้จากประสบการณ์แต่

ละคน ไม่ไดเ้กิดมาพร้อมดว้ยบริโภคนิสัย แต่จะเกิดเรียนรู้จากการดูตวัอย่างจากผูสู้งอายุกวา่หรือ

จากเพื่อน ๆ นิสัยการบริโภค ความเช่ือในเร่ืองคุณสมบติัและคุณภาพของอาหาร จะมีอิทธิพลต่อ

ภาวะโภชนาการของบุคคล ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการเลือกอาหารของบุคคลนั้นนัน่เอง 
นิตยา เพ็ญศิรินภา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค (Food Behavior) เป็นความ

เช่ือถือ ขอ้ห้ามขอ้บงัคบัท่ีถือปฏิบติัในสังคมจนกลายเป็นบริโภคนิสัย ในแง่มนุษยวิทยาอาจถือได้

ว่าเป็นวฒันธรรม กล่าวคือ พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระท าหรือปฏิบติัในการ

เลือกสรรหาอาหารมาบริโภคและการน าอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงการเลือก

ชนิดอาหาร การเตรียม การปรุง ตลอดจนการบริโภคอาหาร หรือพฤติกรรมการบริโภค หมายถึง 

การแสดงออกของบุคคลท่ีสังเกตไดห้รือไม่ไดก้็ตาม ทั้งการพูด ความรู้สึกนึกคิด การตดัสินใจเลือก 

กิริยาการแสดงออกและการกระท าในการบริโภคอาหาร จากความหมายของพฤติกรรมการบริโภค

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอก 

2.4.1.1 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่

สามารถสังเกตได้ เช่น ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม ความตั้ งใจ ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมภายในตวับุคคลท่ีสังเกตโดยตรงไม่ได้ หากต้องการทราบว่าบุคคลมีการแสดงออก

อยา่งไร จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือมาช่วย เช่น แบบทดสอบความรู้ แบบวดัความรู้สึก เป็นตน้ ซ่ึงวิธีวดั

อาจใหบุ้คคลตอบรับเองหรือสัมภาษณ์ 
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2.4.1.2 พฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคท่ี

บุคคลแสดงออกโดยผูอ่ื้นสามารถสังเกตได ้เช่น ประเภทอาหารท่ีรับประทาน ปริมาณอาหารให้แต่

ละม้ือ บริโภคอาหารวนัละก่ีม้ือ เป็นตน้ การวดัพฤติกรรมในลกัษณะน้ีสามารถใชว้ิธีการสังเกตได้

โดยตรง 

การแสดงออกของพฤติกรรมภายนอกอาจเป็นการกระท าซ ้ า ๆ จนเคยชิน และมักถูก

ก าหนดไวด้้วยพฤติกรรมภายใน ดงันั้น พฤติกรรมภายนอกจึงมกัมีความสัมพนัธ์สอดคล้องกับ

พฤติกรรมภายใน แต่ในบางคร้ังพฤติกรรมทั้งสองอาจไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น พฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคลจึงไม่ไดเ้ป็นเหตุเป็นผลและเป็นความจริงตามความคิดของคนเสมอไป 

เกรียงไกร วาสนจิตร (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การแสดงออกท่ี

เก่ียวกบัการเลือกบริโภคอาหาร สุขลกัษณะและวิธีการบริโภคอาหารท่ีสังเกตได ้โดยเป็นลกัษณะ

ความชอบ หรือไม่ชอบท่ีปฏิบติัอยู่ประจ าจนกลายเป็นความเคยชินในการบริโภค ซ่ึงผูบ้ริโภค

จะตอ้งน ามาพิจารณาในการเลือก การปรุง การกิน ทั้งของตนเองและครอบครัว  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีถูกถ่ายทอดในส่ือสังคมออนไลน์ถือเป็นท่ีส่วน

หน่ึงในการส่ือสารดา้นพฤติกรรมภายนอกให้แก่ผูติ้ดตามไดท้ราบถึงรายละเอียด ซ่ึงเกิดเป็นการ

กระท าซ ้ า ๆ จนเคยชินและเกิดเป็นวฒันธรรมให้กบัผูท่ี้ติดตามมีการเรียนรู้และเร่ิมมีพฤติกรรม

ภายใน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ สะสมมากข้ึนจนอาจสร้างให้เกิดพฤติกรรมภายนอกคือการ

แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไดด้ว้ยเช่นกนั 

2.4.2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ 

การเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนั้น เป็นการบริโภคอาหารเพื่อให้ไดพ้ลงังานและ

สารอาหารต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการท างานของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต มีภูมิตา้นทานโรค 

ช่วยซ่อมแซมระบบการท างานต่าง ๆ ของร่างกายให้เป็นปกติ ท าให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว การ

รับประทานอาหารให้เหมาะสมกบัร่างกายในการด าเนินชีวิตประจ าวนัตอ้งรับประทานให้ครบ       

5 หมู่ เน่ืองจากอาหารแต่ละอยา่งประกอบดว้ยสารอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณท่ีไม่เท่ากนั ซ่ึง

สารอาหารแต่ละชนิดให้ประโยชน์แก่ร่างกายแตกต่างกนั ดงันั้นการรับประทานอาหารเพื่อให้มี

สุขภาพดีจึงควรรับประทานอาหารหลาย ๆ ชนิด ในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัอายุและสภาพร่างกาย 

เพื่อใหร่้างกายมีการเจริญเติบโต และพฒันาการอยา่งเหมาะสม ซ่ึงไดมี้การแบ่งอาหารหลกัของคน

ไทยตามสารอาหาร และลกัษณะของอาหารออกเป็น 5 หมู่ (สิริพนัธ์ุ จุลรังคะ, 2541) สามารถ

จ าแนกสารอาหารออกเป็น 6 ชนิด (อิษฎาภทัร จงัศิริวทิยากร, 2549) ประกอบดว้ย  
อาหารหมู่ที่ 1 เน้ือสัตวต่์าง ๆ ไข่ ถัว่เมล็ดแห้ง นม อาหารหมู่น้ีเป็นแหล่งอาหารท่ีดีของ

สารอาหารประเภทโปรตีน มีหน้าท่ีในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ
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ของร่างกาย ช่วยสร้างน ้ายอ่ย ฮอร์โมน น ้ามนัและเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรค ช่วยรักษาสมดุลของกรด

และด่างในร่างกาย ช่วยรักษาสมดุลของน ้ าในหลอดเลือด เน้ือเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายควร

ไดรั้บพลงังานจากเน้ือสัตว ์ร้อยละ 10 - 15 ของพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั และพวกถัว่เมล็ด

แหง้ ร้อยละ 12 ของพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั  
อาหารหมู่ที่ 2 ขา้ว แป้ง น ้ าตาล เผือก มนั อาหารหมู่น้ีเป็นแหล่งส าคญัของสารอาหาร

ประเภทคาร์โบไฮเดรต มีหน้าท่ีให้พลงังาน และความร้อน เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย 

ควรไดรั้บร้อยละ 55 ของพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั  
อาหารหมู่ที่ 3 ผกัต่าง ๆ อาหารหมู่น้ีเป็นแหล่งอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ เป็น

สารอาหารท่ีช่วยในประบวนการเผาผลาญหรือช่วยในปฏิกิริยาต่าง ๆ ภายในร่างกายท างานได้

ตามปกติ ท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นองคป์ระกอบของเซลล์ เน้ือเยื่อและเส้นประสาท 

เป็นองคป์ระกอบของเอนไซม์ ฮอร์โมนและวิตามิน นอกจากน้ียงัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการท างาน

ของระบบขับถ่ายท าให้ท างานปกติและยงัช่วยดูดซับสารท่ีอาจเป็นพิษต่อร่างกาย ควรได้รับ

ประมาณร้อยละ 5 ของพลงังานท่ีควรไดรั้บไดแ้ต่ละวนั  
อาหารหมู่ที่ 4 ผลไม้ต่าง ๆ อาหารหมู่น้ีมีคุณค่าทางอาหารคล้ายกับหมู่ท่ี 3 คือให้

สารอาหารประเภทวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ตลอดจนใยอาหาร ท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของ

กลา้มเน้ือในทุกอวยัวะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยในการท างานของระบบขบัถ่ายในเป็นปกติ 

ควรไดรั้บประมาณร้อยละ 3 ของพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั 
อาหารหมู่ที่ 5 ไขมนัและน ้ ามนั อาหารหมู่น้ีเป็นแหล่งของสารอาหารประเภทไขมนัมี

หนา้ท่ีให้พลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย แลว้ยงัมีส่วนช่วยในการท างานของระบบต่าง ๆ ใน

ร่างกายใหเ้ป็นปกติ นอกจากน้ียงัช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินหลายชนิดท่ีจ าเป็นต่อการท างานของ

ร่างกายดว้ย ควรไดรั้บประมาณร้อยละ 10 ของพลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั  
น ้า (Water) จดัเป็นสารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังาน แต่ร่างกายมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บอยา่ง

สม ่าเสมอ เพื่อช่วยใหร้ะบบต่าง ๆ ในร่างกายท างานเป็นปกติ  
หลกัการกินเพื่อสุขภาพดีนอกจากจะรับประทานให้ครบ 5 หมู่แลว้ ควรพิจารณาอาหาร

ท่ีมาจากธรรมชาติ (กรรณิการณ์ นิติอภยัธรรม, 2547) โดยแบ่งกลุ่มอาหารท่ีมาจากธรรมชาติท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนั ซ่ึงพิจารณาถึงประบวนการแปรรูปได ้3 กลุ่ม คือ ดงัน้ี 

2.4.2.1 อาหารท่ีมาจากธรรมชาติโดยตรง เช่น หวักระเทียมสด หวัหอมสด น ้ าผึ้งท่ี
บีบคั้นจากรวงผึ้ง พริกข้ีหนูสด สมุนไพร เป็นตน้ ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีจะให้เป็นส่วนผสมของอาหาร

ประจ าวนัท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แต่เราจะพบอาหารท่ีมาจากธรรมชาติโดยตรงไดน้้อยใน

ปัจจุบนัจากการศึกษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชส้มุนไพรรักษาโรคของประชาชน
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ในเขตพฒันาสมุนไพร อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ประชาชนส่วนให้รู้จกั

สมุนไพร จะเห็นไดว้่ามีสมุนไพรหลายตวัท่ีประชาชนเคยรับประทาน เช่น กระเทียม ประชาชน

ทั้งหมด 100% เคยรับประทาน และร้อยละ 40 เคยใชเ้ป็นยา ส่วนกะเพรามีประชาชนส่วนใหญ่ร้อย

ละ 90 เคยใชเ้ป็นยา (ศุภเศรษฐ ์นอ้ยศรี, 2531) 

2.4.2.2 อาหารปลอดสารเคมีในการผลิต ซ่ึงเป็นพืชผลการเกษตรท่ีไม่มีการใช้
สารเคมีเป็นปุ๋ย หรือป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในการปลูก เช่น ผกัพื้นบา้น ผกัปลอดสารพิษท่ีปลูกโดย

ใช้มุ ้ง ผกัท่ีปลูกโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้ งการปลูกผกัสวนครัว เพื่อบริโภคในครัวเรือน จาก

การศึกษาพบว่า แม่บา้นเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 62.6 เคยซ้ือผกัปลอดสารพิษมา

รับประทาน มีเพียงร้อยละ 37.4 ไม่เคยซ้ือผกัปลอดสารพิษมารับประทาน (ปิยรัตน์ น่ิมสกุล, 2539) 

2.4.2.3 อาหารท่ีผา่นการแปรรูปนอ้ย เพื่อคงความเป็นธรรมชาติไวใ้ห้มากท่ีสุด เช่น 
ผกั ผลไม ้รวมถึงขา้มซ้อมมือ อาหารกลุ่มน้ีไดรั้บความสนใจจากผูผ้ลิต จึงมีการผลิตอาหารกลุ่มน้ี

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยกลวธีิต่าง ๆ ทางการตลาด จากการศึกษาความคิดเห็น

ผูใ้ช้บริการร้านเลมอนฟาร์มในสถานีบริการน ้ ามนับางจาก พบว่า กลุ่มตวัอย่างซ้ือสินคา้ประเภท

ธญัพืชร้อยละ 29.3 ขนมขบเค้ียวร้อยละ 12.2 และมีเพียงร้อยละ 9.8 ซ้ือผลไมจ้ากร้านเลมอนฟาร์ม 

(ธีรยุทธ สงวนสินธุกุล, 2542) ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในส่ือสังคมออนไลน์มกัจะเลือกใช้

อาหารท่ีประกอบไปดว้ยวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายอยา่งสม ่าเสมอ เวน้เสียแต่วา่

หากมีการรับประทานอาหารบางประเภทท่ีไม่ค่อยถูกหลกัโภชนาการก็จะมีการออกก าลงักายควบคู่

ไปดว้ยอยา่งสม ่าเสมอใหเ้ห็นเด่นชดั เพื่อเป็นการรักษาไวเ้พื่อสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 

 

2.4.3 แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

2.4.3.1 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย คือ บริโภคอาหาร

ชนิดต่าง ๆ ให้ได้วนัละ 15 - 25 ชนิดและให้มีการหมุนเวียนกนัไปในแต่ละวนั เพราะร่างกาย

ตอ้งการสารอาหารต่างๆ กนัในปริมาณและคุณภาพต่างกนั เพื่อให้ร่างกายไดรั้บสารอาหารหลาย ๆ 

ชนิดครบตามความตอ้งการและควรหมัน่ดูแลน ้ าหนกัตวั เพราะน ้ าหนกัตวัเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงภาวะ

สุขภาพของบุคคลได้ว่าดีหรือไม่ เน่ืองจากแต่ละคนตอ้งมีน ้ าหนักตวัท่ีเหมาะสมตามวนั และได้

สัดส่วนกบัความสูง ดงันั้น การรับประทานอาหารใหเ้หมาะสม ควบคู่ไปกบัการออกก าลงักายอยา่ง

สม ่าเสมอ จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นเพื่อการมีสุขภาพดี การไหลเวียนเลือกดี และช่วยให้กลไกการ

ท างานของร่างกายปกติ 

2.4.3.2 รับประทานขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ ขา้ว
เป็นอาหารหลกัของคนไทย เป็นแหล่งอาหารส าคญัท่ีให้พลงังาน สารอาหารท่ีมีมากในขา้ว ไดแ้ก่ 
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คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ถา้เป็นไปไดค้วรบริโภคขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้มมือ ซ่ึงเป็นขา้วท่ีผา่นการขดั

สีนอ้ย ถือวา่ เป็นขา้วท่ีมีประโยชน์มากกวา่ขา้วขาว เน่ืองจากอุดมไปดว้ยวิตามิน แร่ธาตุ ในปริมาณ

ท่ีสูงกวา่ ตลอดจนใยอาหารควบคู่ไปกบัการไดแ้ป้ง ควรรับประทานควบคู่ไปกบัอาหารประเภทอ่ืน

ใหค้รบ 5 หมู่ เพื่อใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารหลากหลาย อนัจะเป็นผลดีต่อสุขภาพส าหรับอาหารท่ี

ท าจากแป้ง เช่น ก๋วยเต๋ียว ขนมจีน หรือขนมปัง ก็อาจจะกินเป็นบางม้ือ อาหารธัญพืชเหล่าน้ีส่วน

ใหญ่จะใหแ้ป้ง ซ่ึงจะถูกยอ่ยไปใชเ้ป็นพลงังานวนัต่อวนั แต่ถา้ไดพ้ลงังานเกินกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการ

ก็จะถูกเปล่ียนไปเป็นไขมนัได ้

2.4.3.3 กินพืชผกัให้มาก และกินผลไมเ้ป็นประจ า พืชผกัและผลไมท้ั้งสีเขียว และ
เหลืองนอกจากจะให้ทั้งวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ แลว้ยงัให้ใยอาหารท่ีจ าเป็นต่อการท างานของ

ล าไส้ในการขบัถ่ายของเสียหรือส่ิงท่ีเหลือจากการยอ่ย และยงัช่วยดูดซับสารพิษ และช่วยขบัถ่าย

คลอเลสเตอรอลอีกดว้ย นอกจากน้ียงัใหส่ิ้งท่ีไม่ใช่สารอาหาร เช่น แอนต้ีออกซิเดนท ์และสารอ่ืน ๆ 

ท่ีมีฤทธ์ิทางสมุนไพร อนัจะท าให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลและป้องกนัอนุมูลอิสระ ไม่ให้ท าลาย

เน้ือเยื่อและผนงัเซลล์ ซ่ึงน าไปสู่การป้องกนัไม่ให้ไขมนัเกาะผนงัหลอดเลือด และป้องกนัการเกิด

มะเร็งอีกดว้ย  

2.4.3.4 กินปลา เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่และถัว่เมล็ดแห้งเป็นประจ า อาหารท่ีแนะน า
ในขอ้น้ีจะให้โปรตีน ซ่ึงมีจุดเน้นคือปลาและอาหารประเภทถัว่ต่าง ๆ เช่น เตา้หู้ขาว และเตา้หู้

เหลือง ส าหรับเน้ือสัตวน์ั้นกินพอประมาณและเลือกเฉพาะท่ีมีมนัน้อย ๆ ไข่เป็นอาหารท่ีดี ควร

บริโภคเป็นประจ า เช่น วนัเวน้วนั หรือสัปดาห์ละ 2 ฟอง 

2.4.3.5 ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวยั นมเป็นอาหารท่ีสามารถรับประทานไดทุ้กเพศ
ทุกวนั ประกอบดว้ย โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่าง ๆ ซ่ึงช่วยให้กระดูกและฟัน

แข็งแรง นอกจากน้ียงัมีน ้ าตาลแลคโตสและวิตามินต่าง ๆ โดยเฉพาะวิตามินปี2 ช่วยให้ร่างกาย

เจริญเติบโต และท าใหเ้น้ือเยือ่ต่าง ๆ ท างานไดต้ามปกติ ชะลดการเส่ือมของกระดูกและฟัน 

2.4.3.6 กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร ไขมนัจากพืชและสัตวจ์ะให้พลงังานวนัต่อ
วนั และพลงังานสะสม ถา้ไดเ้กินกว่าท่ีร่างกายตอ้งการจะเกิดปัญหาไขมนัในเลือดสูงและปัญหา

โรคอว้น ยิ่งถา้ไดกิ้นอาหารท่ีไม่สมดุล คือ ขาดพวกพืชผกั ผลไมแ้ละขาดการออกก าลงักาย จะท า

ใหไ้ขมนัไปเกาะผนงัหลอดเลือดแดงง่ายข้ึนจนเกิดการแข็งตวั ซ่ึงจะน าไปสู่การเกิดความดนัโลหิต

สูงและโรคหวัใจขาดเลือด อาหารไทยดั้งเดิมมีไขมนัไม่มาก เช่น น ้ าพริกผกัจ้ิม แกงไม่ใส่กะทิ ถือ

วา่เป็นอาหารท่ีเสริมสุขภาพ อาหารไทยปัจจุบนัมีการทอด  และผดัมาก ตลอดจนมีการใช้ในแกง

ต่าง ๆ ไขมนัจึงมีมาก จึงควรเลือกกินเป็นคร้ังคราวไม่ปริมาณท่ีไม่มากนกั เม่ือกินพร้อมขา้วจะท า

ใหมี้ไขมนัท่ีบริโภคอยูใ่นปริมาณพอดี 
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2.4.3.7 หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจดั และเค็มจดั อาหารพวกหวานจดัท่ีมี
น ้ าตาลทรายเป็นองค์ประกอบ เช่น น ้ าเช่ือม น ้ าอดัลม ขนมหวาน หากกินมาก ๆ เป็นประจ าเป็น

พลงังานส่วนเกิน ท าใหร้ะดบัน ้าตาลในเลือกสูงข้ึนและร่างกายจะพยายามเปล่ียนไปเป็นไขมนั จึงมี

ส่วนท าให้ไขมนัสูงในเลือดไดแ้ละยงัไปสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท าให้เกิดโรคอว้นได ้

ในทางปฏิบติัจึงควรเล่ียงอาหารท่ีมีรสหวานจดั ส่วนอาหารท่ีมีรสเค็มจดัจะให้เกลือโซเดียมคลอ

ไรด์ซ่ึงช่วยให้ดึงน ้ าเขา้สู่หลอดเลือด ถ้ากินอาหารท่ีโซเดียมสูงเป็นประจ าจะท าให้เกิดความดนั

โลหิตสูงได ้อาหารไทยจะใหโ้ซเดียมประมาณวนัละ 6 - 10 กรัม ซ่ึงมากเกินพออยูแ่ลว้ ควรพยายาม

หลีกเล่ียงการเติมเกลือหรือน ้าปลาในอาหารท่ีปรุงมาแลว้ 

2.4.3.8 กินอาหารท่ีสะอาด ปราศจากการปนเป้ือนสารเคมี อาหารท่ีสะอาด
ปราศจากเช้ือโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรียและพยาธิ หรือสารตกคา้งต่าง ๆ ในทางปฏิบติัจึงควรเลือกกิน

อาหารท่ีสะอาด โดยการเลือกซ้ือและการลา้งท่ีถูกตอ้ง อาหารท่ีสดและปรุงใหม่ ๆ หรืออาหารท่ี

ร้อน ๆ ซ่ึงเช้ือโรคจะถูกท าลายจนหมดไป 

2.4.3.9 งด หรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เป็นสารท่ีอาจจะท าให้เสพ
ติดได ้คนท่ีติดเหลา้จนเร้ือรัง มกัจะมีการขาดวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ และมกัจะเป็นโรคตบัแข็ง

ควบคู่กนัไปและในทางตรงกนัขา้มในรายท่ีด่ืมพร้อมกบัแกลม้ท่ีมีไขมนัและโปรตีนสูง จะมีโอกาส

เป็นโรคอ้วนได้ นอกจากน้ีแอลกอฮอล์ยงัท าให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสูญเสียการควบคุม

โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง ท าใหข้าดสติ เสียการทรงตวั สมรรถภาพการท างานลดลง และ

ท าใหเ้กิดความประมาท ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้
 
2.4.4 เจาะลกึพฤติกรรมสาวซิกแพก 
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท าการศึกษาหัวขอ้เก่ียวกบัพฤติกรรมสาวซิกแพก ฟิตแอนด์เฟิร์ม หรือปิยรัตน์ น่ิมสกุล Absolute 

Lady เทรนด์ใหม่ของสาวยุคปัจจุบนัท่ีจริงจงักับการออกก าลงักาย และรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพ ท่ีส่งผลให้ธุรกิจฟิตเนส สินคา้ออกก าลงักาย เส้ือผา้แฟชั่น ธุรกิจอาหารเติบโตข้ึนอย่าง

รวดเร็วโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจากผูห้ญิงวยั   20  –  49  ปี ท่ีนิยมออกก าลังกายและเลือก

รับประทานอาหาร จ านวน 327 คน พบพฤติกรรมท่ีสนใจของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีว่า เพื่อให้มีรูปร่าง

กระชับและแข็งแรง ผู ้บริโภคกลุ่มน้ีจึงต้องออกก าลังกายและเลือกรับประทานอาหารท่ีให้

ประโยชน์อย่างเคร่งครัด ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมี ได้แก่ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนส าหรับค านวณ

พลงังานท่ีให้ต่อวนั พร้อมค านวณแคลอร่ีท่ีจะบริโภคอาหารในแต่ละวนัมากอย่างดี ซ่ึงอาหารท่ี

หลีกเล่ียงท่ีสุดคือจ าพวกน ้ าตาลและไขมนั ส่วนส่ือท่ีมีอิทธิพลกบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีคือ "อินสตาแก
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รม” เพื่อติดตามดารา หรือผูห้ญิงท่ีมีหุ่นเป๊ะ รวมถึงเวบ็บอร์ด Pantip.com เพื่อหาขอ้มูลจากกลุ่มคน

ท่ีมีวถีิชีวติใกลเ้คียงกนั อีกทั้งยงัพร้อมให้ขอ้มูลของตนเองและเปล่ียนดว้ยเช่นกนั (สาวซิกแพก ฟิต

แอนดเ์ฟิร์ม เทรนดแ์รงแห่งปี, 2558) 

 

 
 

ภาพที ่2.22  ภาพรู้จกัพฤติกรรมสาวซิกแพก 
แหล่งทีม่า:  สาวซิกแพก ฟิตแอนด์เฟิร์ม เทรนดแ์รงแห่งปี, 2558. 
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2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ปนดัดาเซ็นเชาวนิช (2556) การศึกษาเร่ืองการส่ือสารของผูมี้อิทธิพลดา้นความงามทางส่ือ

ออนไลน์และการเปิดรับขอ้มูลทศันคติและการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของผูบ้ริโภค

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเน้ือหาและวิธีการส่ือสารของผูมี้อิทธิพลดา้น

ความงามทางส่ือออนไลน์ 3 คน 
ผลการศึกษาวิจยัพบว่าผูมี้อิทธิพลดา้นความงามทางส่ือออนไลน์แต่ละคนจะมีเน้ือหาและ

วธีิส่ือสารผา่นทางสังคมออนไลน์แตกต่างกนัออกไปตามความถนดัของแต่ละบุคคลรวมไปถึงการ

เลือกใชส่ื้อออนไลน์ก็มีความแตกต่างกนัออกไปดว้ยเช่นกนั 
คุณาสิริเกตุปมา (2548) การศึกษาเร่ืองความรู้ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

อจัจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้และทัศนคติท่ีมีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของประชากรวยัแรงงานใน

กรุงเทพมหานครและศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพของประชากรวยัแรงงานในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความรู้เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพใน

ระดบัปานกลางรองลงมาไดแ้ก่มีความรู้มากและผูท่ี้มีความรู้นอ้ยในดา้นของทศันคติต่ออาหารเพื่อ

สุขภาพพบวา่ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพราะจะท าให้อายุยืนและเห็นดว้ย

วา่การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการสร้างกระแสในสังคมแสดงให้เห็นวา่คน ๆ นั้นเป็นคนท่ีรัก

สวยรักงามและตอ้งการลดความอว้นส่วนกลุ่มท่ีมีทศันคติไม่เห็นดว้ยมองวา่อาหารเพื่อสุขภาพเป็น

สัญลกัษณ์แห่งความสวยงามทางร่างกายมกัจะมีราคาแพงโดยเป็นไปเพื่อป้องกนัโรคเท่านั้นและ

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพถือเป็นแฟชั่นอย่างหน่ึงและการวดัระดับคะแนนทศันคติท่ีมีต่อ

อาหารเพื่อสุขภาพพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดค้ะแนนของทศันคติเป็นกลางมากท่ีสุดรองลงมา

คือมีทศันคติเชิงบวกและลบตามล าดบัส่วนในดา้นของพฤติกรรมพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการบริโภคระดบัปานกลางรองลงมาคือมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมาก

และนอ้ยตามล าดบั 
ชนชญาน์จันทร์ธิวตัรกุล (2542) รูปแบบการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครและศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพและทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ 
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ผลการศึกษาวิจยัพบว่ารูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครสามารถ

จดัแบ่งได้เป็นกลุ่มปฏิบัติตวัเพื่อสุขภาพกลุ่มค านึงถึงสุขภาพกลุ่มรักสวยรักงามกลุ่มไม่ใส่ใจ

สุขภาพและกลุ่มบั่นทอนสุขภาพและพบว่าพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัต ่าอีกทั้งแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรดา้นเพศ

สถานภาพสมรสระดบัการศึกษาและระดบัการดูแลสุขภาพแต่ไม่แตกต่างกนัตามอายุอาชีพรายได้

และสถานะสุขภาพและจากรูปแบบการด า เนินชีวิตท่ีได้จากการวิจัยน้ีมี เพียง 2 กลุ่มท่ีมี

ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพไดแ้ก่กลุ่มปฏิบติัตวัเพื่อ

สุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพประเภทอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและกลุ่ม

ละเลยสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัการบริโภคผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริมส่วนรูปแบบ

การด าเนินชีวติกบัทศันคติท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพไม่พบความสัมพนัธ์แต่อยา่งใด 
 

 



 

บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์

รูปแบบการส่ือสารและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพบนส่ือสังคม

ออนไลน์อินสตาแกรมโดยด าเนินการเป็นล าดบัขั้นตอนตามหวัขอ้ดงัน้ี 

3.1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2   ค าถามน าวจิยั 
3.3   นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.4   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.6   วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.7   วธีิการวเิคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล 
3.8   การน าเสนอผลการวจิยั 
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3.1 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
3.2 ค าถามน าวจิัย 

 

ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมมีรูปแบบการ

ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ 
ทีม่ีช่ือเสียงทางอนิสตาแกรม 
แบ่งปันรูปภาพท่ีส่ือถึง 
อาหารเพื่อสุขภาพและมี

ผูติ้ดตาม 40,000 คนข้ึนไป 
 

กลวธีิการส่ือสาร 
ของผู้บริโภค 

อาหารเพือ่สุขภาพ 
ทางอนิสตาแกรม 

รูปแบบการส่ือสาร 
- ประเภทของโพสต ์ 
- สัดส่วนของ 
- อาหารเพื่อสุขภาพ  
- การจดัองคป์ระกอบภาพ 
- อุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นภาพ 
- ค าบรรยายใตภ้าพ 
- (Photo Caption) 
- ประเภทของภาพ 
- การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตาม  
- ช่วงเวลาและความถ่ี 
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3.3 นิยามเชิงปฏบิัติการ 

 

3.3.1 การส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์ 
การเช่ือมต่อกนัระหว่างบุคคลในโลกของอินเตอร์เน็ต บุคคลสามารถท าความรู้จกั และ

เช่ือมโยงกนัผ่านตวักลางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยสามารถส่ือสารกนัได้ภายในเวลา

อนัรวดเร็ว โดยมีลกัษณะของการแลกเปล่ียนทศันคติ การโตต้อบกนัอยา่งชดัเจน 
 
3.3.2 รูปแบบการส่ือสาร 

เน้ือหาท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมทุกคร้ังท่ีมีความเคล่ือนไหว  
3.3.2.1 ประเภทของโพสตเ์ช่นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว 

3.3.2.2 สัดส่วนของความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพวดัจากสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
แบ่งเป็นร้อยละ 0 ถึง 100 

3.3.2.3 การจดัองค์ประกอบภาพได้แก่จุดสนใจสมดุลภาพสมดุลสีและการเน้นสี
บรรยากาศและอารมณ์ทศันมิติและเอกภาพ 

3.3.2.4 อุปกรณ์หลกัไดแ้ก่แกว้เซรามิคพลาสติกไมแ้ละอ่ืน ๆ 

3.3.2.5 การส่ือสารไดแ้ก่ค าบรรยายใตภ้าพ (Photo Caption) ประเภทของภาพการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามเช่นจ านวนการกดถูกใจ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และ

ภาษาท่ีใชช่้วงเวลาและความถ่ีของการส่ือสาร 

 

3.3.3 อาหารเพือ่สุขภาพ 
อาหารท่ีประกอบไปดว้ยสารอาหารครบ 5 หมู่โดยเนน้จ าพวกผกัผลไมธ้ญัพืชหรืออาหารท่ี

คงสภาพธรรมชาติให้มากท่ีสุดเล่ียงอาหารส าเร็จรูปอาหารท่ีมีไขมนัอ่ิมตวัรวมถึงการปรุงรส

เพิ่มเติม 

 
3.3.4 ผู้บริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ 
ผูท่ี้แบ่งปันภาพอาหารเพื่อสุขภาพท่ีปรุงด้วยตนเองลงในส่ือสังคมออนไลน์ พร้อมกับ

ขอ้ความท่ีส่ือถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น Healthy, Breakfast, Organic, Home Cooking, Diet 
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3.3.5 กลวธีิการส่ือสาร 

 การพิจารณาวิธีการในการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคม

ออนไลน์อินสตาแกรมท่ีสร้างภาพลกัษณ์ดา้นการดูแลสุขภาพให้กบัตนเองผา่นส่ือสังคมออนไลน์

อินสตาแกรม 

 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

3.4.1 ประชากรของการศึกษา 

เจา้ของบญัชีอินสตาแกรมผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  
 
3.4.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี โดยท าการศึกษาผูบ้ริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนมาก และไดค้ดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั (Purposive sampling) จากเจา้ของบญัชีส่ือสังคมอินสตาแก

รมท่ีเป็นผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและมีผูติ้ดตามจ านวน 40,000 คนข้ึนไปท่ีมีรูปแบบการส่ือสาร

ท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งหมด 5 คนไดแ้ก่ คุณตัก๊ (@tucktanhealthy)คุณนิว (@neww_healthyfood)คุณ

ปอย (@poiluang_healthy)คุณหมอผงิ (Thidakarn) และคุณเมย ์(@mshappydiet) 
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ตารางที ่3.1  แสดงรายช่ือผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคมออนไลน์                                
                     อินสตาแกรมท่ีผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

รายช่ือผู้บริโภคอาหารเพือ่สุขภาพ 
ทีม่ีช่ือเสียงบนส่ือสังคมออนไลน์อนิสตาแกรม ช่ือบัญชีอนิสตาแกรม จ านวนผู้ติดตาม 

(Follower) 
คุณตัก๊  Tucktanhealthy 130,864 

คุณปอย Poiluang_healthy 90,415 

คุณนิว Neww_healthyfood 87,438 

คุณหมอผงิ Thidakarn 65,742 

คุณเมย ์ Mshappydiet 40,593 

 
แหล่งทีม่า:  อินสตาแกรมของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (ขอ้มูลณวนัท่ี17 เมษายนพ.ศ. 2559) 

 

3.4.2.1 คุณตัก๊  
 

 
 

ภาพที ่3.2  รูปภาพของคุณตัก๊ และตวัอยา่งภาพถ่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2559ก. 

 

คุณตัก๊ อายุ 34 ปี เจา้ของบญัชีอินสตาแกรม Tucktanhealthy ซ่ึงเร่ิมตน้หนัมาใส่ใจสุขภาพ

จากอาการป่วยของตนเอง จนตอนน้ีหายขาดเกือบร้อยเปอร์เซนต ์โดยเนน้การส่ือสารไปท่ีภาพถ่าย

อาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์เฉพาะตวั พร้อมกบัรายละเอียดขั้นตอนการปรุง ปริมาณแคลอร่ีอย่าง

ละเอียดในแต่ละจาน รวมถึงการแบ่งปันเทคนิคออกก าลังกายของตนเองอย่างสม ่าเสมอ จน

กลายเป็นไอดอลของสาวหลาย ๆ คนในสังคมออนไลน์ขณะน้ี 
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3.4.2.2 คุณนิว 
 

 
 

ภาพที ่3.3  รูปภาพของคุณนิวและตวัอยา่งภาพถ่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
แหล่งทีม่า:  Neww_healthyfood, 2558ข. 

 

คุณนิว สาวเชียงใหม่วยัใสกบัเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสุดสร้างสรรค ์พร้อมขั้นตอนการท าท่ี

ไม่ยุง่ยาก ใคร ๆ ก็สามารถท าได ้พร้อมบอกเล่าเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัและโตต้อบกบัผูติ้ดตาม

อยา่งเป็นกนัเอง 
 

3.4.2.3 คุณปอย 
 

 
 
ภาพที ่3.4  รูปภาพของคุณปอย และตวัอยา่งภาพถ่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
แหล่งทีม่า:  Poiluang_healthy, 2558ค. 
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คุณปอย อายุ 32 ปี เจา้ของบญัชีอินสตาแกรม Poiluang_healthy กบัการแบ่งปันภาพถ่าย

อาหารสีสันสดใสท่ีเป็นเอกลกัษณ์ พร้อมกบัการส่ือสารโตต้อบกบัผูติ้ดตามอยา่งสม ่าเสมอ 
 

3.4.2.4 คุณหมอผงิ 

 

 
 

ภาพที ่3.5  รูปภาพของคุณหมอผงิ และตวัอยา่งภาพถ่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
แหล่งทีม่า:  Thidakarn, 2558ง, 2558จ. 

 

คุณหมอผงิ พญ.ธิดากานต ์รุจิพฒันกุล ผูเ้ช่ียวชาญ Anti-Aging ประจ าโรงพยาบาลสมิติเวช 

สุขุมวิท ท่ีเร่ิมหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจงัจากศึกษาขอ้มูลในวิชาชีพ และปัจจุบนักบับทบาท

พิธีกรรายการสุขนิยม ในดา้นของการแบ่งปันเร่ืองราวเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพทางช่อง GMM 

Channel 
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3.4.2.5 คุณเมย ์

 

 
 

ภาพที ่3.6  รูปภาพของคุณเมย ์และตวัอยา่งภาพถ่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2559ค, 2559จ. 
 

คุณเมย ์ศวติา เศรษฐาภรณ์ สาวรุ่นใหม่ไฟแรงดีกรีนกัเรียนนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

อายุ 25 ปี เจา้ของบญัชีอินสตาแกรม Mshappydiet เพื่อการแบ่งปันวิธีการรักษาหุ่นและลดน ้ าหนกั

อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการรับประทานอาหารและใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นผูคิ้ดคน้และผลิตขนมขบ

เค้ียวออแกนิคท่ีดีต่อสุขภาพภายใตช่ื้อ “พริซ” (PRIZ) 

 

ตารางที ่3.2  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างและส่ิงท่ีโดดเด่นของทั้ง 5 คน 

รูปแบบการส่ือสาร คุณตั๊ก คุณนิว คุณปอย คุณหมอผงิ คุณเมย์ 

ภาพอาหารเพื่อสุขภาพ 9 9 9 9 9 

ภาพอาหารทัว่ไป   9       

ภาพการออกก าลงักาย 9     9 9 

ภาพสวยงาม   9   

การส่ือสารกบัผูติ้ดตาม 9 9 9  9 

ขอ้มูลความงาม / Anti-Aging       9  

ชีวติส่วนตวั เช่น หนา้ท่ีการงาน, การ

ท่องเท่ียว 
      9 9 

การโฆษณา 9 9 9     
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3.5 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือคือตารางบนัทึกขอ้มูลการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ส าหรับรวบรวมขอ้มูลด้านการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคม

ออนไลน์อินสตาแกรมโดยแบ่งเป็น5หวัขอ้หลกัท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ประเภทของโพสต ์สัดส่วน

ความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ การจดัองคป์ระกอบภาพ อุปกรณ์หลกั และการส่ือสาร 

 

3.6 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูว้ิจ ัยได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือ

สังคมออนไลน์อินสตาแกรมของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 คนรวมไปถึงส่ืออ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอยา่ง

ทั้ง 5 คนโดยผูว้จิยัมีบทบาทเป็นผูตี้ความหมายจากเน้ือหาท่ีปรากฏและก าหนดระยะเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558 - มกราคมพ.ศ. 2559 โดยผูว้ิจยัจะท าการเก็บ
ขอ้มูลในเน้ือหาท่ีปรากฏในส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมทุกคร้ังท่ีมีความเคล่ือนไหวไดแ้ก่ภาพ 

ไดแ้ก่ ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว 
3.6.1 ประเภทของโพสตเ์ช่นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว 

3.6.2 สัดส่วนของความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพวดัจากสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่แบ่งเป็นร้อย
ละ 0 ถึง 100 

3.6.3 การจดัองคป์ระกอบภาพไดแ้ก่จุดสนใจสมดุลภาพสมดุลสีและการเนน้สีบรรยากาศ
และอารมณ์ทศันมิติและเอกภาพ 

3.6.4 อุปกรณ์หลกัไดแ้ก่แกว้เซรามิคพลาสติกไมแ้ละอ่ืน ๆ 

3.6.5 การส่ือสารได้แก่ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) ประเภทของภาพการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามเช่นจ านวนการกดถูกใจ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และ

ภาษาท่ีใชช่้วงเวลาและความถ่ีของการส่ือสาร 
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3.7 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

หลังจากท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจยัน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ดา้นรูปแบบการส่ือสารของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 คน จากเน้ือหา

ในส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรม เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์วิธีการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์

อินสตาแกรมวา่มีรูปแบบและเน้ือหาเป็นอยา่งไร 
 
3.8 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
 

เม่ือผูว้ิจยัได้ขอ้มูลในแต่ละวนัจะมีการน าขอ้มูลท่ีได้มาตรวจสอบว่ามีขอ้มูลท่ีครบถ้วน

เพียงพอหรือไม่ และน ามาแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหวัขอ้ของวตัถุประสงค์ของการ

วจิยั จนสามารถตอบค าถามการวจิยัไดค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตท่ีตอ้งการศึกษา 
ผูว้ิจ ัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) เพื่อความ

ครบถว้นครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
3.8.1 ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดยการตรวจสอบแหล่งขอ้มูล

ท่ีมา ซ่ึงประกอบไปดว้ย แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี แหล่งบุคคล และตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

แหล่งต่าง ๆ เหมือนกนัหรือไม่ ถา้เหมือนกนัซ ้ า ๆ ผูว้ิจยัถือวา่ขอ้มูลนั้นเช่ือถือไดแ้ลว้ท าการบนัทึก

ไว ้
3.8.2 การตรวจสอบแบบสามเส้าดา้นวิธีการเก็บขอ้มูล (Methodological Triangulation) 

ผูว้ิจยัใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ควบคู่กับการวิเคราะห์เน้ือหา พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารประกอบท่ีไดมี้การคน้ควา้ 
 
3.9 การน าเสนอผลการวจิัย 
 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการศึกษารูปแบบการส่ือสารของกลุ่มตวัอย่างทั้ง 5 คน ด้วยวิธีการ

พรรณนา (Descriptive) โดยผูว้ิจยัเป็นคนเก็บรวบรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ และสรุปผลทั้งหมด

ดว้ยตนเอง 



 

บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทางอินสตา

แกรม”เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาเน้ือหาและรูปแบบการ

ส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทางอินสตาแกรมด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) ท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 คนซ่ึงได้

ใชต้ารางบนัทึกขอ้มูลการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.1 ส่ืออนิสตาแกรมของคุณตั๊ก (@Tucktanhealthy) 
 

คุณตัก๊ อายุ 34 ปี เจา้ของบญัชีอินสตาแกรม Tucktanhealthy ซ่ึงเร่ิมตน้หนัมาใส่ใจสุขภาพ

จากอาการป่วยของตนเอง จนตอนน้ีหายขาดเกือบร้อยเปอร์เซนต ์โดยเนน้การส่ือสารไปท่ีภาพถ่าย

อาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์เฉพาะตวั พร้อมกบัรายละเอียดขั้นตอนการปรุง ปริมาณแคลอร่ีอย่าง

ละเอียดในแต่ละจาน รวมถึงการแบ่งปันเทคนิคออกก าลังกายของตนเองอย่างสม ่าเสมอ จน

กลายเป็นไอดอลของสาวหลายๆ คนในสังคมออนไลน์ขณะน้ี 

 ส่ืออินสตาแกรมของคุณตัก๊มีผูก้ดติดตามจ านวน 128,757คน มีรูปภาพจ านวน 946 ภาพ 

และก าลงัติดตามผูอ่ื้นอยูจ่  านวน 365 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559)  
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ภาพที ่4.1  ภาพรายละเอียดบนหนา้บญัชีอินสตาแกรมของคุณตัก๊ 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2558. 

 
 จากการส ารวจขอ้มูลในช่วงท่ีผูศึ้กษาก าหนดคือ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2559 คุณตัก๊มีการโพสต์ภาพในส่ืออินสตาแกรมของตนแบ่งเป็นภาพน่ิงจ านวน 58 

ภาพ และเป็นภาพเคล่ือนไหวจ านวน 6 ภาพ รวมเป็นจ านวน 64 โพสต์ ซ่ึงคุณตัก๊ได้มีการโพ

สต์ภาพลงส่ืออินสตาแกรมเป็นบางวนั ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีจ านวนโพสต์มากน้อยแตกต่างกนัไป 

โดยเน้ือหาจะมีความแตกต่างกนัออกไป สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.1  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามของคุณตัก๊ 

รูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตามของคุณตั๊ก 

การโพสต์ การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น 

ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด 

58 6 4,007 1,543 16 2 

 
4.1.1 ประเภทของโพสต์ 

 การโพสตข์องคุณตัก๊โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพน่ิง ซ่ึงส่วนท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวมกัจะเป็น

ภาพการออกก าลงักาย เพื่อใหเ้ห็นการเคล่ือนไหวของท่าทาง และกลา้มเน้ือขณะออกก าลงักาย เช่น 

ภาพการออกก าลงักายท่ีฟิตเนสท่ีมกัโพสตเ์ป็นภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 
4.1.2 สัดส่วนความเป็นอาหารเพือ่สุขภาพ 

 ภาพอาหารของคุณตัก๊ส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นอาหารท่ีครบ

ตามหลกัโภชนาการ 5 หมู่ โดยส่วนมากจะเป็นภาพอาหารม้ือเชา้ และรองลงมาคืออาหารท่ียงัคง

ความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู ่แต่อาจขาดสารอาหารบางหมู่ไปบา้งตามเมนูท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

 
 

ภาพที ่4.2  ภาพตวัอยา่งไดส้ัดส่วนความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 100, 75 และ 50 ตามล าดบั 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2558ข, 2558ค, 2559ข. 
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4.1.3 การจัดองค์ประกอบภาพ 
 ภาพอาหารรวมถึงภาพการออกก าลงักายของคุณตัก๊มกัใชเ้ทคนิคการจดัองคป์ระกอบภาพ

แบบสมดุลบริเวณกลางภาพเป็นประจ า เป็นการถ่ายภาพจากมุมสูงเพื่อให้เห็นอาหารในจานอย่าง

ครบถว้นแบบแสงธรรมชาติ จะมีบางภาพท่ีใชก้ารจดัองคป์ระกอบแบบใชเ้ทคนิคจุดสนใจ เช่น การ

วางจุดเด่นของจานอาหารไวข้วาบนของภาพ หรือภาพการออกก าลงักายท่ีใช้จุดสนใจไวซ้้ายล่าง

ของภาพ เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่4.3  ภาพตวัอยา่งการวางจุดเด่นของภาพไวข้วาขนของภาพ และซา้ยล่างของภาพตามล าดบั 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2558ง, 2559ค. 

 
4.1.4 อุปกรณ์หลกัทีใ่ช้ในภาพ 

 อุปกรณ์หลกัส าหรับภาพอาหารของคุณตัก๊ เป็นจานท่ีท าจากวสัดุเซรามิคท่ีมีลวดลายท่ีน ้ า

เงินสวยงาม ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงเอกลกัษณ์ท่ีท าให้ผูติ้ดตามจดจ าภาพอาหารของคุณตัก๊ได ้พร้อมกบั

ยงัมีความคิดเห็นจากผูติ้ดตามบางคนกล่าวถึงจานท่ีเป็นลกัษณ์น้ี รวมไปถึงการสอบถามไปถึง

สถานท่ีจ าหน่าย หรือบางคนแสดงความคิดเห็นวา่ ภาชนะท่ีสวยงามท าให้อาหารดูน่ารับประทาน

ข้ึนไดอี้กดว้ย 
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ภาพที ่4.4  ภาพตวัอยา่งความคิดเห็นค าชมเร่ืองภาชนะท่ีเป็นเอกลกัษณ์และสวยงาม 

แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2559ง. 
 

4.1.5 ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) 
 ค าบรรยายใตภ้าพของคุณตัก๊มกัส่ือสารในรูปแบบของบนัทึกประจ าวนั เช่น “หน้าหนาว 

แต่อากาศช่างร้อน จดัเตา้ทึงจากเยาวราชค่ะ” เป็นการอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปของอาหารในภาพ พร้อม

กบัรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนในวนันั้น ๆ ด้วย และรองลงมาคือค าบรรยายใต้ภาพท่ีเป็นการอธิบาย

ขั้นตอนการท าของอาหารในภาพ โดยจะเป็นการให้ขอ้มูลอยา่งคร่าว ๆ เช่นส่วนประกอบหลกัและ

ขั้นตอนวา่ปรุงดว้ยอะไรก่อนหลงั เป็นตน้ ส่วนสุดทา้ยคือค าบรรยายใตภ้าพท่ีเป็นขอ้คิดค าสอน ไม่

วา่จะเป็นในแง่ของการดูแลตวัเองดว้ยการรับประทานอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ การออกก าลงักาย หรือ

การใช้ชีวิตประจ าวนัทัว่ไป ซ่ึงค าบรรยายในรูปแบบข้อคิดค าสอนน้ี มกัจะได้รับการกดถูกใจ 

(Like) เป็นจ านวนมากท่ีสุด สูงวา่โพสตท่ี์มีค าบรรยายใตภ้าพในรูปแบบอ่ืน 
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4.1.6 ประเภทของภาพ 
ในส่วนของภาพท่ีคุณตัก๊มกัจะโพสต์ลงส่ืออินสตาแกรมของตนเป็นประจ าท่ีสุดคือภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ และรองลงมาคือภาพการออกก าลงักายของตนเอง และนอ้ยท่ีสุดคือภาพท่ีเป็น

เร่ืองส่วนตวั ซ่ึงหากมองภาพรวมของการโพสตข์องคุณตัก๊จะเห็นไดช้ดัเจนวา่เป็นการแบ่งปันภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพสลบักบัการออกก าลงักายเป็นหลกั โดยมีบางโพสต์ท่ีแฝงโฆษณาไปดว้ย เช่น 

ภาพการออกก าลงักายท่ีคุณตัก๊มกัจะโพสต์อยูเ่ป็นประจ า แต่จะมีบางภาพท่ีมีการใช้สัญลกัษณ์แฮ

ชแท็ค (Hashtag #) เป็นช่ือตราสินคา้ท่ีตรงกบัเคร่ืองแต่งกายของคุณตัก๊ในภาพ จึงท าให้สามารถ

คาดเดาวา่เป็นการท าการตลาดผา่นผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงคือคุณตัก๊นัน่เอง 

นอกจากนั้นยงัสามารถสังเกตพบการแฝงโฆษณาในโพสต์ท่ีเป็นภาพอาหารเพื่อสุขภาพ 

เช่น ค าบรรยายใตภ้าพท่ีอธิบายถึงขั้นตอนและวตัถุดิบ แต่จะมีการอา้งอิงถึงบญัชีอินสตาแกรมท่ี

เป็นเจา้ของสินคา้นั้นๆ ดว้ยวิธีการแท็ก (Tag @) หรือบางกรณีเป็นการแจง้ขอบคุณท่ีส่งสินคา้

ดงักล่าวมาใหต้นทดลองใช ้เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.5  ภาพตวัอยา่งท่ีใชค้  าบรรยายใตภ้าพรูปแบบขอ้คิดสอนใจ 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2558จ. 
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4.1.7 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตาม 
การส่ือสารกนัในส่ืออินสตาแกรม ของผูติ้ดตามส่วนหน่ึงสามารถสังเกตได้จากการกด

ถูกใจ (Like) ซ่ึงมากท่ีสุดอยู่ท่ีจ  านวน 4,007 ราย ได้แก่ภาพรูปร่างของคุณตัก๊ และน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 

1,543 รายโดยส่วนมากภาพท่ีมกัจะไดรั้บการกดถูกใจเป็นจ านวนมาก จะเป็นภาพในหวัขอ้การออก

ก าลงักาย หรือภาพท่ีมีค าบรรยายใตภ้าพในรูปแบบขอ้คิดค าสอน และท่ีสังเกตไดช้ดัเจนคือภาพ

รูปร่างของคุณตัก๊จะท าให้ผูติ้ดตามสนใจและแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมด้วยการกดถูกใจเป็น

จ านวนสูงกวา่ภาพอ่ืน ๆ 

ในดา้นของการส่ือสารผ่านวิธิการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) โดยรวมแลว้จะ

เป็นการช่ืนชมจากผูติ้ดตามด้วยขอ้ความสั้ น ๆ เช่น น่าทานมากค่ะสุดยอดเลยค่ะ เป็นต้น และ

รองลงมาคือการสอบถามขอ้มูลในดา้นของการรับประทานอาหารสุขภาพและออกก าลงักาย โดยจะ

เห็นไดช้ดัเจนจากภาพในหวัขอ้การออกก าลงักาย หรือภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงท่าทางของการออก

ก าลงักายเป็นตน้ รวมถึงการบอกต่อเพื่อนในสังคมออนไลน์ดว้ยวิธีแท็ก (Tag @) เพื่อให้เพื่อนของ

ตนไดเ้ป็นภาพและเน้ือหาดงักล่าว จะเห็นไดจ้  านวนมากในภาพท่ีเห็นรูปร่างของคุณตัก๊อยา่งชดัเจน 

โดยเฉพาะภาพท่ีเห็นการเปล่ียนแปลง หรือมีซิกแพค็ชดัเจน เป็นตน้ 
 
4.1.8 ช่วงเวลาและความถี่ 
ช่วงเวลาท่ีคุณตัก๊โพสภาพมากท่ีสุดคือ เวลา 9.01 น. – 12.00 น. รองลงมาคือเวลา 15.01 น. 

- 18.00 น.โดยสังเกตไดว้่าภาพส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพในม้ือเชา้ หรือม้ือเท่ียง พร้อมกบั

ภาพการออกก าลงักายประจ าวนั ซ่ึงคุณตัก๊มกัจะท าในช่วงเวลาดงักล่าวจนเป็นกิจวตัรประจ าวนั 
จากจ านวนการโพสภาพลงบนอินสตาแกรมของคุณตัก๊ โดยเฉล่ียอยูท่ี่จ  านวนวนัละ 2 ภาพ 

โดยการโพสภาพจ านวนมากท่ีสุดอยู่ท่ี 5 ภาพต่อวนัซ่ึงแบ่งเป็นภาพอาหารเพื่อสุขภาพม้ือเช้าภาพ

การออกก าลงัแฝงการโฆษณาอุปกรณ์เป็นภาพน่ิงและต่อเน่ืองดว้ยภาพเคล่ือนไหวภาพอาหารเพื่อ

สุขภาพม้ือกลางวนั และภาพการออก าลงักายท่ีฟิตเนส  

 

 

 



 57  

 
 

ภาพที ่4.6  ตวัอยา่งภาพรูปร่างของคุณตัก๊ท่ีไดรั้บการกดถูกใจและการมีส่วนร่วมของผูติ้ดตาม    
                  จ  านวนมาก 
แหล่งทีม่า:  Tucktanhealthy, 2559จ, 2558ฉ, 2558ช. 
 

ตารางที ่4.2  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสารของคุณตัก๊ 

รูปแบบการส่ือสารของคุณตั๊ก 

สัดส่วนความเป็นการเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 100  
การจดัองคป์ระกอบภาพ สมดุลกลางภาพ 

อุปกรณ์หลกัท่ีใช่ในภาพ เซรามิคสีน ้าเงิน 

ค าบรรยายใตภ้าพ บนัทึกประจ าวนั 

ประเภทของภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ 

การแสดงความคิดเห็น ช่ืนชมดว้ยขอ้ความสั้น ๆ 

ช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. 
ความถ่ี เฉล่ีย 2 ภาพต่อวนั 
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4.1.9 สรุปวเิคราะห์กลวธีิการส่ือสารผ่านส่ืออนิสตาแกรมของคุณตั๊ก 

 

 
 

ภาพที ่4.7  ภาพวเิคราะห์การส่ือสารผา่นส่ืออินสตาแกรมของคุณตัก๊ ผา่นแบบจ าลอง SMCR 

 
จากการวิเคราะห์การส่ือสารผ่านส่ืออินสตาแกรมของคุณตัก๊ โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพ

อาหารท่ีรับประทานในแต่ละวนั ซ่ึงเป็นเมนูอาหารท่ีคุณตัก๊ท าเอง ซ่ึงใช้วตัถุดิบเป็นอาหารเพื่อ

สุขภาพ ร่วมกบัภาพการออกก าลงักายท่ีเป็นกิจวตัรประจ าวนั ไม่วา่จะเป็นท่ีฟิตเนส หรือท่ีบา้น และ

ภาพท่ีผู ้ติดตามให้ความสนใจ พร้อมมีส่วนร่วมด้วยการกดถูกใจ (Like),แสดงความคิดเห็น 

(Comment) หรือบอกต่อเพื่อดว้ยการแทก็ (Tag @) เป็นจ านวนมากกวา่ภาพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ภาพรูปร่าง

ของคุณตัก๊ท่ีเห็นถึงกลา้มเน้ือชดัเจน พร้อมกบัค าบรรยายใตภ้าพท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของตน หรือแรง
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บนัดาล และการให้ก าลงัใจแก่ผูติ้ดตามดว้ยขอ้คิด ค าสอนต่าง ๆ เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพดว้ยการ

รับประทานอาหารและการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ 
ด้านผู ้ติดตาม (Followers) จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ก ลุ่มหลัก ได้แก่  กลุ่มผู ้ท่ี

รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอยูแ่ลว้ และกลุ่มผูท่ี้เร่ิมติดตามและสนใจในการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ ซ่ึงในผูติ้ดตาม 2 กลุ่มน้ีจะมีการส่ือสารผ่านการแสดงความคิดเห็น (Comment) ท่ี

แตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยในกลุ่มแรกท่ีเป็นผูรั้บประทานอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แลว้ จะเน้นการ

ส่ือสารไปท่ีการทกัทาย ให้ก าลงั หรือพูดคุยกนัด้วยภาษาท่ีสนิทสนมมากกว่าผูท่ี้เพิ่งเร่ิมติดตาม 

หรือเพิ่งเขา้มาให้สังคมของผูรั้บประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนของผูติ้ดตามใน

กลุ่มท่ีสองคือ การสอบถามถึงรายละเอียดของอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่วา่จะเป็นวตัถุดิบ ขั้นตอนการ

ท า หรือแมก้ระทัง่การออกก าลงักาย เน่ืองจากเป็นผูท่ี้เพิ่งเร่ิมหันมาสนใจ จึงยงัไม่มีความรู้ หรือ

ขอ้มูลมากพอเม่ือเทียบกบักลุ่มแรก นอกจากน้ียงัมีกลุ่มผูติ้ดตามท่ีเป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงมกัจะมีการ

แสดงความคิดเห็นเป็นค าถามภาษาองักฤษ หรือการแนะน าให้มีการเขียนค าบรรยายใตภ้าพเป็น

ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

 

4.2 ส่ืออนิสตาแกรมของคุณนิว (@Neww_healthyfood) 
 

คุณนิว สาวเชียงใหม่วยัใสกบัเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสุดสร้างสรรค ์พร้อมขั้นตอนการท าท่ี

ไม่ยุง่ยาก ท่ีใคร ๆ ก็สามารถท าไดง่้ายเองท่ีบา้น พร้อมกบัการแบ่งปันเมนูอาหารทัว่ไปทั้งเมนูท่ีท า

ดว้ยตวัเอง และจากร้านอาหารต่าง ๆ ท่ีตนเองไดไ้ปล้ิมลอง พร้อมบอกเล่าเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั

และโตต้อบกบัผูติ้ดตามอยา่งเป็นกนัเอง 
 ส่ืออินสตาแกรมของคุณนิวมีผูก้ดติดตามจ านวน 86,936 คน มีรูปภาพจ านวน 1,373 ภาพ 

และก าลงัติดผูอ่ื้นอยูจ่  านวน 325 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559)  

 



 60  

 
 

ภาพที ่4.8  ภาพรายละเอียดบนหนา้บญัชีอินสตาแกรมของคุณนิว 
แหล่งทีม่า:  Neww_healthyfood, 2558. 

 
 จากการส ารวจขอ้มูลในช่วงท่ีผูศึ้กษาก าหนดคือ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2559 คุณนิวมีการโพสตภ์าพในส่ืออินสตาแกรมของตนแบ่งเป็นภาพน่ิงจ านวน 110 

ภาพ และเป็นภาพเคล่ือนไหวจ านวน 8 ภาพ รวมเป็นจ านวน 118 โพสต์ ซ่ึงคุณนิวได้มีการโพ

สตภ์าพลงส่ืออินสตาแกรมแทบทุกวนั ตลอดช่วงเวลาท่ีส ารวจขอ้มูลมีเพียง 2 วนัเท่านั้นท่ีไม่มีการ

โพสต์ภาพใด ๆ ซ่ึงมีจ านวนการโพสตภ์าพต่อวนัท่ีแตกต่างกนัไป โดยเน้ือหาแทบทั้งหมดจะเป็น

เก่ียวกบัอาหาร ทั้งท่ีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารทัว่ไป สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.3  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามของคุณนิว 

รูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตามของคุณ 

การโพสต์ การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น 

ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด 

110 8 3,829 598 101 17 
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4.2.1 ประเภทของโพสต์ 

 การโพสตข์องคุณนิวโดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพน่ิงซ่ึงส่วนท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวมกัจะเป็น

ภาพการท าเมนูอาหารต่าง ๆ เป็นการบอกเล่าขั้นตอนการท าดว้ยภาพเคล่ือนไหว หรือเป็นการสร้าง

จุดเด่นของอาหารเมนูต่าง ๆ ให้น่าสนใจมากยิ่ง ข้ึน เช่น ภาพขนมปังไข่หลบ ท่ีเ ม่ือเป็น

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเห็นไข่แดงไหลออกมาจากขนมปัง ช่วยให้เพิ่มความน่าสนใจมากข้ึน และเป็น

โพสต์ท่ีมีการกดถูกใจ และแสดงความคิดเห็นกว่าโพสต์อ่ืน ๆ ด้วยเช่นกนั นอกจากน้ียงัมีการ 
โพสตภ์าพท่ีเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองกนั ซ่ึงมกัจะเป็นเมนูท่ีคุณนิวท าเอง เช่น การโพสตว์ีดีโอ และตาม

ดว้ยภาพน่ิงในมุมมองท่ีต่างกนัอีก 2 โพสต ์เป็นตน้  
 

4.2.2 สัดส่วนความเป็นอาหารเพือ่สุขภาพ 
 ภาพอาหารของคุณนิวเรียกได้ว่าเป็นการผสมกนัระหว่างอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหาร

ทัว่ไป ซ่ึงสังเกตไดว้า่หากเป็นเมนูอาหารท่ีท าเองโดยเฉพาะม้ือเชา้ มกัจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ คือ

มีวตัถุดิบท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและครบ 5 หมู่ ในขณะท่ีชีวิตประจ าวนัจะเป็นการรับประทาน

อาหารทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือของหวาน เป็นตน้ ซ่ึงจุดเด่นของเมนูอาหารเพื่อ

สุขภาพของคุณนิว อยู่ท่ีการดดัแปลงเมนูอาหารทัว่ไป ให้กลายเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้ด้วยการ

เปล่ียนวตัถุดิบบางอยา่ง เช่น ผดัซีอ๊ิวจากเส้นบุกเส้นบุกน ้ายากะทิ เป็นตน้  

 

 
 

ภาพที ่4.9  ภาพตวัอยา่งเมนูอาหารท่ีถูกดดัแปลงวตัถุดิบใหเ้ป็นเมนูเพื่อสุขภาพ 
แหล่งทีม่า:  Neww_healthyfood, 2559ก, 2558ค. 
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4.2.3 การจัดองค์ประกอบภาพ 
 ภาพอาหารของคุณนิวมกัใชเ้ทคนิคการจดัองคป์ระกอบภาพแบบใชเ้ทคนิคจุดสนใจ มีเพียง

บางภาพท่ีใช้เทคนิคการจดัองค์ประกอบภาพแบบสมดุลบริเวณกลางภาพ ประกอบกับการใช้

เทคนิคการเนน้สีในภาพ ใหมี้สีใดสึหน่ึง หรือสองสีท่ีโดดเด่นในภาพ ท าใหดู้น่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 

4.2.4 อุปกรณ์หลกัทีใ่ช้ในภาพ 
 อุปกรณ์หลกัส าหรับภาพอาหารของคุณนิวมีหลายหลากรูปแบบ เน่ืองจากเป็นภาพอาหาร

ทั้งจากท่ีท าเอง และรับประทานนอกบา้น แต่หากสังเกตเฉพาะภาพอาหารท่ีท าเองนั้นวสัดุจะเป็น

เซรามิคสีขาว หรือไมเ้ป็นส่วนมาก ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาซ้ือไดท้ัว่ไป และเป็นนิยมในปัจจุบนั จึงไม่ได้

เป็นการสร้างจุดเด่นจากภาชนะแต่อยา่งใด 

 
4.2.5 ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) 

 ค าบรรยายใตภ้าพของคุณนิว จะส่ือสารในรูปแบบของการบอกวตัถุดิบของเมนูอาหาร 

และขั้นตอนการท า และมกัจะมีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบในภาพดว้ยวิธีการแท็ก (Tag @) ไปยงั

สินคา้อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ียงัมีการสร้างแฮชแท็ค (Hashtag @) ประจ าตวั หรือโอกาสส าคญั 

เช่น #newwfood, #Newthankgiving เป็นตน้ 
 

4.2.6 ประเภทของภาพ 
ภาพท่ีคุณนิวโพสตล์งส่ืออินสตาแกรมของตนจะเป็นภาพอาหารแทบทั้งส่ิน แต่คุณนิวไดมี้

การสร้างโพสตท่ี์มีความพิเศษอิงจากเทศกาลวนัส าคญั เช่น การโพสตภ์าพขอบคุณผูติ้ดตามในช่วง

ก่อนเขา้สู่ปีใหม่ หรือการสร้างสรรค์เมนูขนมปังเพื่อให้สอดคลอ้งกบัเทศกาลวนัพ่อ หรือการจดั

กิจกรรมให้ผูติ้ดตามได้มาร่วมสนุกเพื่อลุ้นของรางวลัจากผูส้นับสนุนซ่ึงอาจเป็นสินค้าหรือ

ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพต่าง ๆ เช่น การให้ผูติ้ดตามเลือกโพสตรู์ปอาหารของตนเอง พร้อมแท็กเพื่อน

อีก 3 คนท่ีอยากใหมี้สุขภาพดีไปดว้ยกนั รางวลัเป็นขนมเพื่อสุขภาพจากร้านสินคา้เพื่อสุขภาพ ซ่ึงดู

เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจและดูตรงกบักลุ่มผูติ้ดตาม และผลลพัทก์ลบัเป็นกลุ่มผูติ้ดตามท่ีมีการพูดคุย

ใกลชิ้ดเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้นท่ีร่วมกิจกรรมน้ี เป็นยงัเป็นภาพท่ีมีการกดถูกใจเป็นจ านวนนอ้ยอีกดว้ย 
นอกจากน้ียงัสังเกตไดว้า่การโพสตข์องคุณนิวจะมีลกัษณะเป็นโฆษณาแฝงค่อนขา้งเยอะ 

และสินคา้หลากหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นสินคา้ หรือร้านคา้เพื่อสุขภาพต่าง ๆ ไปยงัสินคา้อาหาร

ทัว่ไป เช่น ทุเรียนทอด หรือแมก้ระทัง่นาฬิกาขอ้มือท่ีใชก้ารโฆษณาท่ีเขา้ข่ายการท าการตลาดผา่น

ตวัแทน (Affliliate Marketing) ก็เกิดข้ึนในส่ืออินสตาแกรมของคุณนิวดว้ยเช่นกนั 
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ภาพที ่4.10  ภาพตวัอยา่งโพสตท่ี์มีลกัษณะเป็นโฆษณาแฝง 
แหล่งทีม่า:  Neww_healthyfood, 2559ข. 

 
4.2.7 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตาม 
การส่ือสารกนัในส่ืออินสตาแกรม ของผูติ้ดตามส่วนหน่ึงสามารถสังเกตได้จากการกด

ถูกใจ (Like) ซ่ึงมากท่ีสุดอยูท่ี่จ  านวน 3,829 ราย ไดแ้ก่โพสต์ภาพเคล่ือนไหวการท าเครปเยน็ ซ่ึงมี

การแสดงความคิดเห็นสูงถึง 101 ขอ้ความ อีกทั้งมีการบอกต่อดว้ยวิธีการแท็ก (Tag @) จ  านวนมาก

ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจากจ านวนท่ีสูงสามารถตั้งขอ้สังเกตไดอ้ย่างหน่ึงว่า เน่ืองจากคุณนิวจะมีการตอบ

ความคิดเห็นจากผูติ้ดตามแทบจะทุกราย ซ่ึงเป็นการตอบและอ้างอิงถึงผูถ้ามทีละคน จึงท าให้

จ  านวนข้อความคิดเห็นโดยรมของคุณนิวจะมีจ านวนมาก โดยลักษณะการตอบจะเป็นการใช้

ขอ้ความท่ีเป็นกนัเอง ในลกัษณะของการเชิญชวนท่ีเกินจริง ซ่ึงอาจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง

ความสนิทสนมภาพส่ืออินสตาแกรม ท่ีไม่สามารถจะกระท าส่ิงนัน่ ๆ ไดใ้นชีวิตจริง ซ่ึงหากเกิด

ข้ึนกบัผูติ้ดตามท่ีมีรูปแบบของการส่ือสารในลกัษณะเดียวกนั จะท าให้เกิดความสนิทสนมกนัไดใ้น

เวลาอนัสั้น แต่หากผูติ้ดตามไม่ไดมี้การส่ือสารในรูปแบบน้ีอาจท าให้มีความรู้สึกท่ีแปลกประหลาด

ก็เป็นได ้ 
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ในขณะเดียวกนัผูติ้ดตามเองได้มีการแสดงออกถึงความสนใจในโพสต์ของคุณนิว ผ่าน

ทางการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นค าถามต่าง ๆ เช่น การถามว่าวตัถุดิบซ้ือท่ีไหนการตามไปท่ี

ร้านอาหารท่ีคุณนิวเคยไปและโพสตภ์าพลงส่ืออินสตาแกรา หรือแมก้ระทัง่ชาวต่างชาติท่ีมาแสดง

ความคิดเห็นเป็นภาษาองักฤษตอ้งการให้คุณนิวเขียนค าบรรยายใตภ้าพ   เป็นขั้นตอนการท าเมนู

ต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
 

4.2.8 ช่วงเวลาและความถี่ 
ช่วงเวลาท่ีคุณนิวโพสภาพมากท่ีสุดคือ เวลา 9.01 น. – 12.00 น. เป็นภาพเมนูอาหารเช้า 

รองลงมาคือเวลา 15.01 น. - 18.00 น. เป็นภาพอาหารทัว่ไปท่ีรับประทานในชีวติประจ าวนั 
จากจ านวนการโพสภาพลงบนส่ืออินสตาแกรมของคุณนิว โดยเฉล่ียอยู่ท่ีจ  านวนวนัละ 2 

ภาพ โดยการโพสภาพจ านวนมากท่ีสุดอยูท่ี่ 4 ภาพต่อวนัซ่ึงแบ่งเป็นภาพอาหารเพื่อสุขภาพม้ือเช้า 

ภาพเมนูอาหารทัว่ไปท่ีรับประทานประจ าวนั และภาพเคล่ือนไหวการท าเมนูอาหารดว้ยตนเอง เป็น

ตน้ 

 

ตารางที ่4.4  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสารของคุณนิว 

 

รูปแบบการส่ือสารของคุณนิว 
สัดส่วนความเป็นการเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 50 
การจดัองคป์ระกอบภาพ เนน้จุดสนใจ 
อุปกรณ์หลกัท่ีใช่ในภาพ เซรามิคสีขาวและไม ้

ค าบรรยายใตภ้าพ บอกวตัถุดิบขั้นตอนคร่าวๆ 

ประเภทของภาพ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารทัว่ไป 

การแสดงความคิดเห็น ช่ืนชมแบบเป็นกนัเองและการ Tag @ 

ช่วงเวลา 09.01 – 12.00 น. 
ความถ่ี เฉล่ีย 2 ภาพต่อวนั 
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4.2.9 สรุปวเิคราะห์กลวธีิการส่ือสารผ่านส่ืออนิสตาแกรมของคุณนิว 

 

 
 

ภาพที ่4.11  ภาพวเิคราะห์การส่ือสารผา่นส่ืออินสตาแกรมของคุณนิว ผา่นแบบจ าลอง SMCR 

 
จากการวิเคราะห์การส่ือสารผ่านส่ืออินสตาแกรมของคุณนิว โดยภาพรวมจะเป็นการ

แบ่งปันภาพอาหาร ทั้งท่ีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีท าเอง และเมนูอาหารทัว่ไปท่ีได้รับประทาน

ประจ าวนั ทั้งอาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมหวาน ซ่ึงดว้ยความท่ีคุณนิวยงัเป็นวยัรุ่นอายุ 20 ตน้ ๆ จึง

ให้ท าในว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านภาพเมนูอาหาร หรือการโต้ตอบด้วยการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) จะแฝงไปดว้ยความเป็นกนัเองแบบเด็ก ๆ ซ่ึงส่วนมากผูติ้ดตามก็จะมีลกัษณะใกลเ้คียง
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และคลอ้ยตามกนั โดยสังเกตไดจ้ากการโตต้อบท่ีมีถอ้ยค าท่ีคลา้ยคลึงกนั และมกัจะเป็นผูติ้ดตาม

คนเดิมท่ีรู้สึกสนิทสนมกบัคุณนิวแลว้ 

ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ผูติ้ดตามส่ืออินสตาแกรมของคุณนิวนั้น เป็นกลุ่มคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์

กบัเป็นประจ า และค่อนขา้งสูง ไม่วา่จะเป็นการถามค าถามเก่ียวกบัเมนูอาหารต่าง ๆ หรือการช่ืนชม

และพูดคุยอย่างเป็นกนัเอง อาจดว้ยเพราะการโพสต์ภาพเมนูอาหารท่ีไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงว่าเป็น

อาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมด แต่มีการแบ่งสัดส่วนให้พอเหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม และ

ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ส่ืออินสตาแกรมของคุณนิวมีการแฝงดว้ยโฆษณาสินคา้หลากหลายประเภทดว้ย

เช่นกนั 

 

4.3 ส่ืออนิสตาแกรมของคุณปอย (@poiliang_healthy) 
 

คุณปอย อายุ 32 ปี เจา้ของบญัชีอินสตาแกรม Poiluang_healthy กบัการแบ่งปันภาพถ่าย

อาหารสีสันสดใสท่ีเป็นเอกลกัษณ์พร้อมกบัการส่ือสารโตต้อบกบัผูติ้ดตามอย่างสม ่าเสมอและ

ล่าสุดกับผลงานหนังสือเก่ียวกบัอาหารสุขภาพและการดูแลตวัเอง กบับริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง 

แอนด ์พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
 ส่ืออินสตาแกรมของคุณปอยมีผูก้ดติดตามจ านวน 89,332 คน มีรูปภาพจ านวน 1,481 ภาพ 

และก าลงัติดผูอ่ื้นอยูจ่  านวน 59 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559)  
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ภาพที ่4.12  ภาพรายละเอียดบนหนา้บญัชีอินสตาแกรมของคุณปอย 
แหล่งทีม่า:  Poiluang_healthy, 2558. 

 
 จากการส ารวจขอ้มูลในช่วงท่ีผูศึ้กษาก าหนดคือ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2559 คุณปอยมีการโพสตภ์าพในส่ืออินสตาแกรมของตนเป็นภาพน่ิงทั้งหมดจ านวน 

94 ภาพ ซ่ึงคุณปอยไดมี้การโพสตภ์าพลงส่ืออินสตาแกรมแทบทุกวนั ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีจ านวน

โพสตม์ากนอ้ยแตกต่างกนัไป โดยเน้ือหาจะมีความแตกต่างกนัออกไป สามารถแจกแจงรายละเอียด

ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.5  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามของคุณปอย 

รูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตามของคุณปอย 
การโพสต์ การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น 

ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด 

94 0 2,352 1,144 45 4 
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4.3.1 ประเภทของโพสต์ 

 การโพสต์ของคุณปอยเป็นภาพน่ิงทั้งหมด ซ่ึงเป็นภาพอาหารทั้งเมนูคาว และเมนูหวาน 

รวมถึงผกั ผลไมต่้าง ๆ ท่ีมีสีสันสวยงาม 
 

4.3.2 สัดส่วนความเป็นอาหารเพือ่สุขภาพ 
 ภาพอาหารของคุณปอยส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีร้อยละ75คือเป็นอาหารท่ีมีครบ 

5 หมู่ และส่วนประกอบมาจากผกั ผลไมเ้ป็นส่วนมาก แต่เน่ืองจากเมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทย 

ซ่ึงจะตอ้งผ่านการปรุงรสชาติ และกรรมวิธีหลายขั้นตอน รวมถึงส่วนผสมท่ีอาจมีไขมนัมากเกิน

จ าเป็น จึงเรียกวา่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ไม่ใช่อาหารคลีนทั้งหมด 

 
4.3.3 การจัดองค์ประกอบภาพ 

 ภาพอาหารของคุณปอยแทบทั้งหมดจะมีสีสันท่ีสดใสสวยงาม และไปในทิศทางเดียวกนั

ทั้งหมด ถือเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ ซ่ึงหากกล่าวถึงดา้นการจดัองคป์ระกอบภาพ โดยส่วนมากมกัใช้

เทคนิคการจดัองค์ประกอบภาพแบบสมดุลบริเวณกลางภาพ ไม่ว่าจะเป็นในมุมสูง หรือระดับ

สายตา รวมถึงมีการใช้เทคนิคทศันมิติด้วยการเน้นความชัดเฉพาะจุดเด่น เพื่อให้ภาพมีความ

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน หากมองภาพรวมจะเป็นการจดัองคป์ระกอบภาพท่ีสวยงามแลว้ ในดา้นของการ

ใชสี้และแสงท่ีเกินจริงเป็นอีกส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างจากภาพถ่ายของผูอ่ื้นอยา่งชดัเจน รวมถึงบาง

ภาพยงัมีการเพิ่มจุดเด่นดว้ยส่วนประกอบอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัอาหารเพื่อสุขภาพ แต่สามารถสร้าง

ความน่าสนใจให้เมนูอาหารได ้เช่น การใชด้อกไมต้กแต่งในภาชนะ ช่วยสร้างความน่าสนใจ และ

เพิ่มความสดช่ืนในภาพไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

 
 

ภาพที ่4.13 ตวัอยา่งภาพอาหารของคุณปอยท่ีมีสีสันสวยงาม 
แหล่งทีม่า: Poiluang_healthy, 2558ง, 2558จ, 2559ก. 
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4.3.4 อุปกรณ์หลกัทีใ่ช้ในภาพ 
 อุปกรณ์หลกัส าหรับภาพอาหารของคุณปอย จะเป็นจานและชามเซรามิตสีขาวลว้น เพื่อขบั

ให้สีของอาหารภายในภาชนะดูโดดเด่นและมีสีสันมากยิ่งข้ึน ร่วมกบัการใช้วสัดุไมใ้นการรอง

ภาชนะอีกคร้ัง เพื่อสร้างให้บรรยากาศให้ภาพทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกนัจนเป็นเอกลกัษณ์ใน

ภาพถ่ายของคุณปอย 
 

4.3.5 ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) 
 ค าบรรยายใต้ภาพของคุณปอยจะบอกถึงส่วนผสมและขั้นตอนการท าเมนูนั้นๆ อย่าง

ละเอียด รวมถึงการอธิบายถึงท่ีมาของเมนูนั้น และให้ความรู้เก่ียวกบัวตัถุดิบเพื่อสุขภาพบา้งใน

บางคร้ัง เน่ืองจากเมนูท่ีคุณปอยแบ่งปันมกัจะเป็นเมนูท่ีดดัแปลงข้ึนมาใหม่ จากเมนูปกติทัว่ไป

น ามาดดัแปลงอย่างไรให้กลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและน่าสนใจกว่าเดิม เช่น ซูชิไข่ชะอม เคก้

ขา้วโอต้ เป็นตน้ แต่ในช่วงหลงัจะสังเกตไดถึ้งค าบรรยายใตภ้าพท่ีสั้นลงในช่วงท่ีคุณปอยไม่มีเวลา

มากนัก นับเป็นประมาณร้อยละ 10ของภาพถ่ายทั้งหมด แต่ในแทบทุกค าบรรยายจะเห็นถึงการ

ส่ือสารท่ีเป็นกนัเอง รวมถึงบอกเล่าถึงท่ีมาของส่ิงท่ีอยู่ในภาพอย่างสั้ น ๆ ท าให้ผูติ้ดตามสามารถ

รู้สึกไดถึ้งการเช่ือมโยงของเร่ืองราวและต่อเน่ืองกนัในทุก ๆ ภาพของคุณปอย 

 
4.3.6 ประเภทของภาพ 
ในส่วนของภาพท่ีคุณปอยโพสต์เกือบทั้งหมดเป็นภาพอาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีมีการสร้าง

สัญลกัษณ์แฮชแท็ค (Hashtag #) เป็นของตนเองว่า #chefpoiluang ท าส าหรับเมนูท่ีท าเอง หรือ 

#poiluangeatout ส าหรับการออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นเป็นตน้ ซ่ึงส่วนนอ้ยมากท่ีจะพบ

การโพสต์ภาพอ่ืนท่ีไม่ใช้อาหาร เช่น ตามเทศกาลและวนัส าคญั เช่น วนัพ่อแห่งชาติ หรือ การ

โฆษณาอาหารต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัพบการโฆษณาแฝงจากสินคา้อาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ 

น ้าผกัและผลไม ้ซ่ึงถึงแมจ้ะใชภ้าพถ่ายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคุณปอยเหมือนปกติแลว้ แต่เป็นภาพท่ี

ผูติ้ดตามสามารถทราบได้เองว่าเป็นการโฆษณาแฝง และไม่มีการแสดงความคิดเห็นใต้ภาพ 

(Comment) เหมือนภาพอ่ืน ๆ แต่อยา่งใด  
ซ่ึงนอกจากสีสันของภาพซ่ึงถือเป็นจุดเด่นแลว้ การใช้ไข่เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร

ของคุณปอยก็เป็นอีกจุดเด่นหน่ึงท่ีท าใหผู้ติ้ดตามน ามาพดูถึงอยูเ่ป็นประจ า จนเกิดวลีวา่ “ไข่ปลอม” 

ข้ึนในความคิดเห็นใตภ้าพอาหารของคุณปอยเป็นประจ า และมกัจะมีจ านวนการกดถูกใจ (Like) 

และแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) มากข้ึนกวา่ภาพอ่ืนดว้ยเช่นกนั 
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ภาพที ่4.14 ตวัอยา่งภาพอาหารของคุณปอยท่ีผูติ้ดตามให้ความสนใจ 
แหล่งทีม่า: Poiluang_healthy, 2559ข, 2558ฉ, 2558ฌ. 

 
4.3.7 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตาม 
การส่ือสารกนัในส่ืออินสตาแกรมของผูติ้ดตามส่วนหน่ึงสามารถสังเกตได้จากการกด

ถูกใจ (Like) ซ่ึงมากท่ีสุดอยูท่ี่จ  านวน 2,352 ราย ไดแ้ก่ภาพเมนูเพื่อสุขภาพอกไข่และไข่ และนอ้ย

ท่ีสุดอยูท่ี่ 844 รายคือภาพการโฆษณาแฝงสินคา้เพื่อสุขภาพ โดยส่วนมากภาพท่ีมกัจะไดรั้บการกด

ถูกใจเป็นจ านวนมาก จะเป็นภาพเมนูอาหารท่ีโดดเด่นในแง่ของรูปแบบการน าเสนอ เช่น ซูชิไข่

ชะอม ท่ีแตกต่างจากเมนูไข่ชะอมทัว่ไป หรือภาพท่ีมีเมนูไข่เป็นส่วนประกอบ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่4.15  ตวัอยา่งภาพอาหารท่ีโดดเด่นในแง่ของการน าเสนอ 
แหล่งทีม่า:  Poiluang_healthy, 2558ซ. 
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ในดา้นของการส่ือสารผา่นวธีิการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) พบการส่ือสารให้

หลากหลายรูปแบบ อาทิ การช่ืนชมจากผูติ้ดตามดว้ยขอ้ความสั้น ๆ เช่น “น่าทานมากค่ะ” “สีสวย” 

“ถ่ายภาพสวย” เป็นต้น รวมถึงสอบถามข้อมูลในด้านอ่ืน ๆ เช่น “ถ่ายภาพอย่างไรให้ดูสวย” 

“แนะน าให้น าภาพไปลงขายในเวบ็ไซต์” หรือเม่ือลงภาพเมนูอาหารนอกบา้นก็มีผูติ้ดตามถามว่า

จากร้านใด รวมถึงถามถึงเคร่ืองปรุงในการท าอาหาร และการพูดคุยแนวแซวหยอกลอ้กนั เป็นตน้ 

นอกจากนั้นจะมีการการบอกต่อเพื่อนในสังคมออนไลน์ดว้ยวิธีแท็ก (Tag @) เพื่อให้เพื่อนของตน

ไดเ้ป็นภาพและเน้ือหาดงักล่าว พร้อมกบัการส่ือสารกบัเพื่อนของตนอีกทีบนพื้นท่ีใตภ้าพของคุณ

ปอย เช่น ลองท าบา้งสิ อยากทานแบบน้ีบา้ง และจดัหันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นตน้ และ

เน่ืองจากคุณปอยมีการใช้สัญลกัษณ์แฮชแท็ค (Hashtag #) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ี

ท าให้สามารถเขา้ถึงผูใ้ช้อินสตาแกรมไดม้ากข้ึนนอกจากภายในเครือข่ายของตน เช่น #foodporn 

#foodshare # foodphotography #foodstagram #instafood #homecooking เป็นตน้จึงท าให้มีผูแ้สดง

ความคิดเห็นท่ีเป็นชาวต่างชาติบางส่วน แต่คุณปอยก็ไม่ไดมี้การโตต้อบความคิดเห็นนั้นกลบัแต่

อยา่งใด แต่หากเป็นความคิดเห็นท่ีเป็นภาษาไทย คุณปอยจะท าการตอบแทบจะทุกความคิดเห็น จึง

ส่งผลให้จ  านวนวิธีการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) ของคุณปอยโดยรวมค่อนขา้งสูงเม่ือ

เทียบกบัผูอ่ื้น 

 
4.3.8 ช่วงเวลาและความถี่ 
ช่วงเวลาท่ีคุณปอยโพสภาพมากท่ีสุดคือ เวลา 15.01 น. - 18.00 น. รองลงมาคือเวลา       

9.01 น. – 12.00น. โดยสังเกตไดว้่าภาพส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพในม้ือเท่ียง หรือม้ือเย็น 

พร้อมกบัภาพเมนูของวา่งระหวา่งวนั ไม่วา่จะเป็นผลไมส้ด ๆ หรือของหวานเพื่อสุขภาพท่ีคุณปอย

ดดัแปลงข้ึนเอง เป็นตน้ 
จากจ านวนการโพสภาพลงบนอินสตาแกรมของคุณปอยโดยเฉล่ียอยูท่ี่จ  านวนวนัละ 2 ภาพ 

โดยการโพสภาพจ านวนมากท่ีสุดอยู่ท่ี 3 ภาพต่อวนัซ่ึงแบ่งเป็นภาพอาหารเพื่อสุขภาพม้ือเช้า 

กลางวนั เยน็ และเมนูของหวาน หรือผลไมส้ลบักนัไปในแต่ละวนั  
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ตารางที ่4.6  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสารของคุณปอย 

 

รูปแบบการส่ือสารของคุณปอย 
สัดส่วนความเป็นการเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 75 

การจดัองคป์ระกอบภาพ เนน้สีสันและทศันมิติ 
อุปกรณ์หลกัท่ีใช่ในภาพ เซรามิคสีขาว 

ค าบรรยายใตภ้าพ ขั้นตอนการท าอยา่งละเอียด 

ประเภทของภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ 

การแสดงความคิดเห็น ช่ืนชมดว้ยขอ้ความสั้น ๆ และการ Tag @ 

ช่วงเวลา 15.01 น. - 18.00 น. 

ความถ่ี เฉล่ีย 2 ภาพต่อวนั 
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4.3.9 สรุปวเิคราะห์กลวธีิการส่ือสารผ่านส่ืออนิสตาแกรมของคุณปอย 

 

 
 

ภาพที ่4.16  ภาพวเิคราะห์การส่ือสารผา่นส่ืออินสตาแกรมของคุณปอย ผา่นแบบจ าลอง SMCR 

 
จากการวเิคราะห์การส่ือสารผา่นส่ืออินสตาแกรมของคุณปอย แทบทั้งหมดเป็นภาพน่ิงของ

อาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะเนน้ไปท่ีเมนูแบบไทย ๆ ท่ีน ามาดดัแปลงใหก้ลายเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจาก

การใชว้ตัถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพ ซ่ึงทุกภาพมีจุดเด่นอยูท่ี่การใชสี้สันท่ีสดใส ร่วมถึงอุปกรณ์หลกัท่ีใช้

เป็นประจ า จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของการถ่ายภาพอาหารของคุณปอย ซ่ึงท าให้ผูติ้ดตาม

เกิดความสนใจในภาพ และรายละเอียดขั้นตอนการท าเมนูนั้น ๆ ท่ีคุณปอยได้อธิบายไวใ้นค า
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บรรยายใตภ้าพ (Photo Caption) และมีปฏิสัมพนัธ์กนัไม่วา่จะดว้ยการกดถูกใจ (Like), แสดงความ

คิดเห็น (Comment) หรือบอกต่อเพื่อดว้ยการแทก็ (Tag @) 

 ด้านผูติ้ดตาม (Followers)โดยส่วนมากหรือแทบทั้งหมดเป็นผูท่ี้สนใจการรับประทาน

อาหาร หรือปรุงอาหารด้วยต้นเองซ่ึงจะเป็นผูท่ี้ต้องการดูแลสุขภาพหรือไม่ก็ตาม เน่ืองจาก

เมนูอาหารของคุณปอยไม่ได้ดูเป็นอาหารคลีนมาก แต่เป็นเมนูปกติท่ีถูกดัดแปลงวตัถุดิบให้

กลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเท่านั้ น ซ่ึงจะมีผูติ้ดตามบางกลุ่มท่ีมีการส่ือสารกับคุณปอยอย่าง

สม ่าเสมอจนมีการใช้ภาษาท่ีมีความสนิทสนม รวมถึงผูติ้ดตามขาประจ า และผูท่ี้จะมีปฏิสัมพนัธ์

เม่ือตนสนใจในเน้ือหาของภาพนั้นจริง ๆ เท่านั้น 

 

4.4 ส่ืออนิสตาแกรมของคุณหมอผงิ (@Thidakarn) 
 

คุณหมอผงิ พญ.ธิดากานต ์รุจิพฒันกุล ผูเ้ช่ียวชาญ Anti-Aging ประจ าโรงพยาบาลสมิติเวช 

สุขุมวิท ท่ีเร่ิมหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจงัจากศึกษาขอ้มูลในวิชาชีพ และปัจจุบนักบับทบาท

พิธีกรรายการสุขนิยม ในดา้นของการแบ่งปันเร่ืองราวเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพทางช่อง GMM 

Channel 

 ส่ืออินสตาแกรมของคุณหมอผิงมีผูก้ดติดตามจ านวน 65,742 คน มีรูปภาพจ านวน 2,446

ภาพ และก าลงัติดผูอ่ื้นอยูจ่  านวน 219 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2559)  
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ภาพที ่4.17  ภาพรายละเอียดบนหนา้บญัชีอินสตาแกรมของคุณหมอผงิ 
แหล่งทีม่า:  Thidakarn, 2558. 

 

 จากการส ารวจขอ้มูลในช่วงท่ีผูศึ้กษาก าหนดคือ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2559 คุณหมอผิงมีการโพสต์ภาพในส่ืออินสตาแกรมของตนเป็นภาพน่ิงทั้งหมด

จ านวน 96 ภาพ ซ่ึงคุณหมอผิงไดมี้การโพสตภ์าพลงส่ืออินสตาแกรมแทบทุกวนั ซ่ึงในแต่ละวนัจะ

มีจ านวนโพสตม์ากนอ้ยแตกต่างกนัไป โดยเน้ือหาจะมีความแตกต่างกนัออกไป สามารถแจกแจง

รายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.7  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามของคุณหมอผงิ 

 

รูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตามของคุณหมอผงิ 
การโพสต์ การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น 

ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด 

96 0 1,627 346 30 0 
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4.4.1 ประเภทของโพสต์ 

 การโพสตข์องคุณหมอผิงส่วนใหญ่เป็นภาพน่ิงของอาหารและภาพท่ีเป็นเร่ืองราวพิเศษใน

ชีวติประจ าวนั มีภาพเคล่ือนไหวบางส่วนแต่นบัวา่นอ้ยมาก ไดแ้ก่ ภาพการปรุงเมนูอาหารง่าย ๆ ซ่ึง

จากการเก็บขอ้มูลพบเป็นภาพเคล่ือนไหวเพียง 1 โพสตเ์ท่านั้น 
 

4.4.2 สัดส่วนความเป็นอาหารเพือ่สุขภาพ 
 ภาพอาหารของคุณหมอผิงส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีร้อยละ75 คือถา้หากเป็นเมนู

ม้ือเช้าท่ีคุณหมอผิงท าการปรุงเองแบบทั้งหมดจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ หรือใช้วตัถุดิบเพื่อสุขภาพ 

แต่เน่ืองจากมีการรับประทานนอกบา้นอยู่ในม้ือระหว่างวนั ซ่ึงคุณหมอผิงไดมี้การคดัสรรเมนูท่ี

ค่อนขา้งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแลว้ แต่อาจจะยงัไม่ทั้งหมดจึงไม่สามารถรับเป็นร้อยละ 100 ได ้
 

4.4.3 การจัดองค์ประกอบภาพ 
 ภาพอาหารของคุณหมอผิงไม่ไดมี้การจดัองคป์ระกอบภาพท่ีชดัเจนตายตวั แต่หากมองใน

ภาพรวมส่วนมากจะเป็นการวางจุดสนใจไว้บริเวณกลางภาพ ซ่ึงไม่ตรงกับเทคนิคการจัด

องค์ประกอบภาพท่ีวางจุดเด่นไวต้รงจุดตดัของเส้น จึงอาจท าให้ภาพขาดความน่าสนใจลงไปบา้ง 

รวมถึงแสงในภาพดูเป็นการใชแ้สงธรรมชาติในขณะท่ีก าลงัถ่ายภาพจริง โดยไม่ไดมี้การดดัแปลง

ตกแต่งเพิ่มแต่อย่างใด ท าให้บรรยากาศโดยรวมของภาพข้ึนอยู่กับสภาวะจริง และช่วงเวลาท่ี

ถ่ายภาพในขณะนั้น  

 

 
 

ภาพที ่4.18 ตวัอยา่งภาพอาหารโดยรวมของคุณหมอผงิ 
แหล่งทีม่า: Thidakarn, 2558ฉ, 2558ช, 2559ก. 
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4.4.4 อุปกรณ์หลกัทีใ่ช้ในภาพ 
 อุปกรณ์หลกัส าหรับภาพอาหารของคุณหมอผิงหากมองภาพรวมจะค่อยขา้งคละกนัไปใน

แต่ละวนั แต่ท่ีใช้เป็นประจ าจะเป็นจานและชามเซรามิคสีขาวลว้น หรือจานไม ้แต่ตวัวสัดุดงักล่าว

ไม่ไดถู้กพดูถึง หรือดูโดดเด่นแต่อยา่งใด 
 

4.4.5 ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) 
 ค าบรรยายใตภ้าพของคุณหมอผงิเป็นลกัษณะขอ้ความสั้น ๆ เช่น การอธิบายเมนูง่าย ๆ การ

บอกช่ือเมนู หรือวตัถุดิบหลกัในเมนู รวมถึงมีการอธิบายถึงสารอาหารหรือความส าคญัของม้ือเช้า

ร่วมดว้ยซ่ึงหากเป็นภาพท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัอาหารเพื่อสุขภาพก็จะเป็นการบอกเล่าในลกัษณะของ

บนัทึกประจ าวนั เป็นเร่ืองราวพิเศษท่ีเกิดข้ึนในวนันั้น เช่น การไปปฏิบติัธรรม การประชาสัมพนัธ์

หนงัสือเล่มใหม่ของคุณหมอผงิเอง เป็นตน้ 

 
4.4.6 ประเภทของภาพ 
ในส่วนของภาพท่ีคุณหมอผิงโพสต์โดยภาพรวมค่อนข้างจะคละรวมกันในเร่ืองของ

เมนูอาหาร และการบนัทึกชีวิตประจ าวนั แต่มากท่ีสุดคือภาพเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมา

ส่วนนอ้ยจะเป็นเร่ืองราวในชีวติประจ าวนั เช่น การออกก าลงักาย ปฏิบติัธรรม หรือชอ้ปป้ิง เป็นตน้ 

และเน่ืองจากคุณหมอผิงจะย  ้าเร่ืองความส าคัญของอาหารม้ือเช้าเป็นประจ า จึงได้มีการสร้าง

สัญลกัษณ์แฮชแท็ค (Hashtag #) เป็นของตนเองวา่ #pinkbreakfast ทุกคร้ังท่ีมีการโพสตภ์าพอาหาร

เชา้ ร่วมกบั #ผอมไดไ้ม่ตอ้งอด ซ่ึงเป็นเหมือนค าขวญัประจ าตวัของคุณหมอผงิ 
 

4.4.7 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตาม 
การส่ือสารในส่ืออินสตาแกรมของผูติ้ดตามของคุณหมอผิงเรียกวา่มีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย 

สามารถสังเกตไดจ้ากการกดถูกใจ (Like) ซ่ึงมากท่ีสุดอยูท่ี่จ  านวน 1,627 ราย ไดแ้ก่ภาพเมนูสลดั

ง่าย ๆ จากร้านสะดวกซ้ือ และนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 1 รายคือภาพการประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่เก่ียวกบัอาหาร

เพื่อสุขภาพซ่ึงจากการสังเกตภาพท่ีมีการกดถูกใจจ านวนมากไม่ไดเ้ป็นภาพท่ีมีความโดดเด่นใน

ดา้นเดียวกนั แต่อาจเป็นภาพท่ีไม่ไดพ้บบ่อย ๆ เช่น ภาพคุณหมอผิงในวยัเรียน ภาพเมนูหอยเชลล์

ขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
ในดา้นของการส่ือสารผา่นวิธีการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) พบค่อนขา้งนอ้ย

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นค าช่ืนชม หรือเป็นแฟนคลบัท่ีติดตามผลงานของคุณหมอผิง เช่น หนงัสือเพื่อ

สุขภาพ เป็นตน้ โดยสังเกตไดจ้ากภาพการประชาสัมพนัธ์หนงัสือเล่มใหม่ของคุณหมอผิงท่ีมีการ
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แสดงความคิดเห็นจ านวน 24 ราย ซ่ึงถือว่าสูงเม่ือเทียบกบัภาพอ่ืน ๆ และการแสดงความคิดเห็น

โดยทัว่ไปจะมีในหลายหัวขอ้ เช่น อยากไดว้ิธีท  าเมนูอยา่งละเอียด ทานอาหารเชา้แบบคุณหมอผิง

แลว้ไม่อ่ิม รวมถึงมีการฝากร้านโฆษณาจากสินคา้หรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่4.19  ตวัอยา่งภาพกิจกรรมอ่ืนในชีวิตประจ าวนัท่ีไดรั้บการกดถูกใจจ านวนมาก 
แหล่งทีม่า:  Thidakarn, 2559ข. 

 
4.4.8 ช่วงเวลาและความถี่ 
ช่วงเวลาท่ีคุณหมอผิงโพสตภ์าพมากท่ีสุดคือ เวลา 06.01 น. - 09.00 น. รองลงมาคือเวลา 

09.01 น. – 12.00น. โดยสังเกตได้ว่าภาพส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพในม้ือเช้าท่ีปรุงเอง

รองลงมาคือม้ือเท่ียงท่ีมกัจะรับประทานนอกบา้นเป็นประจ า และภาพอ่ืน ๆ คือภาพท่ีคละกนัไป

ตามเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 
จากจ านวนการโพสตภ์าพลงบนอินสตาแกรมของคุณหมอผิงโดยเฉล่ียอยูท่ี่จ  านวนวนัละ 2 

ภาพ โดยการโพสภาพจ านวนมากท่ีสุดอยู่ท่ี 5 ภาพต่อวนัคือเป็นวนัท่ีมีการไปร่วมงานพิเศษซ่ึง

แตกต่างจากกิจวตัรประจ าวนัในทุกวนั  
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ตารางที ่4.8  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสารของคุณหมอผิง 

รูปแบบการส่ือสารของคุณหมอผงิ 

สัดส่วนความเป็นการเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 75 

การจดัองคป์ระกอบภาพ จุดเด่นกลางภาพ 
อุปกรณ์หลกัท่ีใช่ในภาพ เซรามิคสีขาวและไม ้

ค าบรรยายใตภ้าพ ช่ือเมนูและประโยชน์ดา้นสารอาหารสั้น ๆ 

ประเภทของภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ 

การแสดงความคิดเห็น ช่ืนชมจากผูติ้ดตามผลงานหนงัสือ 

ช่วงเวลา 06.01 น. - 09.00 น. 

ความถ่ี เฉล่ีย 2 ภาพต่อวนั 
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4.4.9 สรุปวเิคราะห์กลวธีิการส่ือสารผ่านส่ืออนิสตาแกรมของคุณหมอผงิ 

 

 
 

ภาพที ่4.20  ภาพวเิคราะห์การส่ือสารผา่นส่ืออินสตาแกรมของคุณหมอผงิ ผา่นแบบจ าลอง SMCR 

 
จากการวิเคราะห์การส่ือสารผ่านส่ืออินสตาแกรมของคุณหมอผิง จะเห็นว่านอกจากการ  

โพสตภ์าพเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในม้ือเชา้แลว้ ไม่ไดมี้เน้ือหาใดท่ีโดดเด่นชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นใน

ดา้นภาพถ่ายหรือวธีิการส่ือสาร เป็นการใชค้  าบรรยายใตภ้าพสั้น ๆ ซ่ึงส่งผลใหก้ารมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูติ้ดตามถือว่าค่อยขา้งน้อย ไม่ว่าจะดว้ยการกดถูกใจ (Like) แสดงความคิดเห็น (Comment) หรือ

บอกต่อเพื่อดว้ยการแทก็ (Tag @) แต่จ านวนต่าง ๆ น้ีจะสูงข้ึนเม่ือการโพสตเ์ป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบั
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อาชีพ และผลงานของคุณหมอผิง ไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานต่างๆ หรือการประชาสัมพนัธ์

หนงัสือเล่มใหม่ของตน เป็นตน้  
 ดา้นผูติ้ดตาม (Followers) จากการสังเกตขอ้มูลตามขา้งตน้จึงสามารถคาดเดาไดว้า่ผูติ้ดตาม

ส่วนมากเป็นผูท่ี้รู้จกั และสนใจในผลงานของคุณหมอ ซ่ึงดว้ยรูปแบบการส่ือสารท่ีเรียบง่ายของคุณ

หมอ ผูติ้ดตามส่วนมากจึงมกัจะมีปฏิสัมพนัธ์เพียงการกดถูกใจ และเม่ือเกิดการสอบถามขอ้มูล

เพิ่มเติมด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) คุณหมอผิงก็จะไม่มีการโตต้อบกลับ

เช่นกนั จึงอาจท าให้ผูติ้ดตามเกิดการเรียนรู้และไม่กลา้ท่ีจะเร่ิมการส่ือสารกบัคุณหมอผิงต่อไปใน

อนาคต จึงเลือกท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการกดถูกใจเพียงเท่านั้น 

 

4.5 ส่ืออนิสตาแกรมของคุณเมย์ (@Mshappydiet) 
 

คุณเมย ์ศวติา เศรษฐาภรณ์ สาวรุ่นใหม่ไฟแรงดีกรีนกัเรียนนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

อายุ 25 ปี เจา้ของบญัชีอินสตาแกรม Mshappydiet เพื่อการแบ่งปันวิธีการรักษาหุ่นและลดน ้ าหนกั

อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการรับประทานอาหารและใช้ชีวิตอย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นผูคิ้ดคน้และผลิตขนมขบ

เค้ียวออแกนิคท่ีดีต่อสุขภาพภายใตช่ื้อ “พริซ” (PRIZ)  

ส่ืออินสตาแกรมของคุณเมยมี์ผูก้ดติดตามจ านวน 40,593 คน มีรูปภาพจ านวน 2,303ภาพ 

และก าลงัติดผูอ่ื้นอยูจ่  านวน 799 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2559)  
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ภาพที ่4.21  ภาพรายละเอียดบนหนา้บญัชีอินสตาแกรมของคุณเมย ์

แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558. 

 
 จากการส ารวจขอ้มูลในช่วงท่ีผูศึ้กษาก าหนดคือ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2559 คุณเมยมี์การโพสตภ์าพในส่ืออินสตาแกรมของตนแบ่งเป็นภาพน่ิงจ านวน 253 

ภาพ และเป็นภาพเคล่ือนไหวจ านวน 4 ภาพ รวมเป็นจ านวน 257โพสต์ ซ่ึงคุณเมย์ได้มีการโพ

สต์ภาพลงส่ืออินสตาแกรมแทบทุกวนั ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีจ านวนโพสต์มากน้อยแตกต่างกนัไป 

โดยเน้ือหาจะมีความแตกต่างกนัออกไป สามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.9  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูติ้ดตามของคุณเมย ์
 

รูปแบบการส่ือสาร และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตามของคุณเมย์ 
การโพสต์ การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น 

ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว สูงสุด ต ่าสุด สูงสุด ต ่าสุด 

253 4 825 200 19 0 
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4.5.1 ประเภทของโพสต์ 

 การโพสตข์องคุณเมยโ์ดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพน่ิงซ่ึงส่วนท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวจะเป็นภาพ

การออกก าลังกาย ท่ีแสดงให้เห็นท่วงท่าในการเคล่ือนไหว ซ่ึงจุดเด่นอยู่ท่ีภาพน่ิงท่ีเป็นภาพ

เมนูอาหาร ไม่วา่จะเป็นเมนูทีปรุงเอง หรือรับประทานนอกบา้นก็ตาม จะมีการใส่กรอบให้กบัภาพ

เป็นลกัษณะของแถบคาดสีขาวดา้นล่าง พร้อมเขียนขอ้ความวา่ MS’HappyDiet ไวแ้ทบทุกภาพ 

 

 
 

ภาพที ่4.22  ภาพตวัอยา่งท่ีมีการใส่กรอบภาพ พร้อมเขียนขอ้ความวา่ MS’HappyDiet 

แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558ค, 2558ง, 2559ฉ. 
 

4.5.2 สัดส่วนความเป็นอาหารเพือ่สุขภาพ 
 ภาพอาหารของคุณเมยส่์วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีร้อยละ75ซ่ึงเป็นอาหารท่ีครบตาม

หลกัโภชนาการ 5 หมู่ ตั้งแต่ม้ือเช้า กลางวนั และเยน็ รวมถึงขนมระหว่างม้ือท่ีดดัแปลงให้เป็น

อาหารท่ีดีต่อสุขภาพ แต่เน่ืองจากวิถีชีวิตของคุณเมยท่ี์เป็นคนรักการท่องเท่ียว จึงจะมีในบางช่วงท่ี

อาจจะไม่ไดรั้บประทานอาหารเพื่อสุขภาพตลอดร้อยละ 100 แต่โดยรวมยงัถือวา่มีการควบคุมให้

ตวัเองรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอยูต่ลอด 
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ภาพที ่4.23  ภาพตวัอยา่งอาหารเพื่อสุขภาพของคุณเมยท่ี์มีสัดส่วนร้อยละ 100 

แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558จ, 2558ฉ, 2559ช. 

 

4.5.3 การจัดองค์ประกอบภาพ 

 ภาพถ่ายอาหารของคุณเมยโ์ดยส่วนใหญ่มกัใช้เทคนิคการจดัองค์ประกอบภาพแบบใช้

เทคนิคจุดสนใจ เช่น การวางจุดสนใจไวบ้ริเวณมุมซ้ายขวาของภาพ รวมถึงในบางภาพก็มีการใช้

เทคนิคสมดุลสี และการใชเ้ทคนิคทศันมิติดว้ยการเนน้ความชดัเฉพาะจุดเด่นร่วมดว้ย เป็นตน้ 
  

4.5.4 อุปกรณ์หลกัทีใ่ช้ในภาพ 
 อุปกรณ์หลกัส าหรับภาพอาหารของคุณเมย ์เรียกไดว้่ามีความหลากหลายมาก จนเรียกได้

เป็นวา่จุดเด่นของการน าเสนอภาพท่ีมีองคป์ระกอบท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งน่าสนใจในหลาย ๆ ภาพ 

คือการท่ีเปล่ียนสถานท่ี วสัดุ หรืออุปกรณ์ แต่ยงัสามารถท าให้ภาพรวมของภาพท่ีโพสตน์ั้นไปใน

ทิศทางเดียวกนัได ้ดว้ยการใชว้ธีิควบคุมสีของภาพใหไ้ม่แตกต่างกนัมากในแต่ละภาพ 

 

 
 

ภาพที ่4.24  ตวัอยา่งภาพของคุณเมยท่ี์มีการควบคุมสีของภาพใหอ้ยูใ่นทิศทางเดียวกนั 
แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558ก, 2559ซ, 2558ฌ. 
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4.5.5 ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) 
 ค าบรรยายใตภ้าพของคุณเมย ์เป็นลักษณะของค าอธิบายภาพแบบทั้งแบบสั้ น และยาว 

ข้ึนอยูก่บัเน้ือหาท่ีจะพูดถึงในวนันั้น ๆ ออกมาในรูปแบบของบนัทึกประจ าวนั ซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะ

คือการส่ือสารดว้ย 2 ภาษา คือภาษาองักฤษ และภาษาไทย และไอค่อนสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีช่วยเพิ่ม

ความน่าสนใจให้กบัขอ้ความ ร่วมกบัการใช้สัญลกัษณ์แฮชแท็ค (Hashtag #) ช่ือเดียวกบับญัชี

อินสตาแกรมวา่ #mshappydiet รวมถึง #mshappyworkout ในภาพการออกก าลงักาย และแฮชแท็ค

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพ เช่น #healthyfood #quote เป็นตน้ การบอกเล่าเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั

ดว้ยการใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายเป็นกนัเอง เหมือนเป็นการแนะน าส่ิงดี ๆ ให้กบัผูท่ี้สนใจในการดูแล

สุขภาพ ไม่วา่จะเป็นดา้นอาหารการกิน หรือการออกก าลงักาย  
 

4.5.6 ประเภทของภาพ 
ในส่วนของภาพท่ีคุณเมยม์กัจะโพสต์ลงส่ืออินสตาแกรมของตนเป็นประจ าท่ีสุดคือภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพ และรองลงมาคือภาพการออกก าลงักาย หรือการท่องเท่ียวของตนเอง และนอ้ย

ท่ีสุดคือภาพท่ีเป็นเร่ืองส่วนตวั ซ่ึงหากมองภาพรวมจะเห็นไดช้ดัเจนถึงรูปแบบการส่ือสารของคุณ

เมย์ท่ีโดดเด่นจากการมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีชัดเจนในด้านของการดูแลสุขภาพและการ

ท่องเท่ียว รวมถึงการมองโลกในแง่ดีและมกัมีขอ้ความให้ก าลงัใจผูติ้ดตามอยู่เสมอ รวมถึงการ

กล่าวถึงสินคา้เพื่อสุขภาพ หรือร้านอาหารท่ีดูเหมือนเป็นการบอกเล่าอยา่งเป็นกนัเอง มากกวา่เป็น

การโฆษณาแฝง เหมือนเป็นการแนะน าส่ิงดี ๆ ใหก้บัผูท่ี้ติดตามและสนใจเร่ืองเดียวกนั 

ส่ิงหน่ึงท่ีแตกต่างจากการส่ือสารของผูอ่ื้นคือมีการน าภาพและเน้ือหาท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั

อาหารเพื่อสุขภาพมาแบ่งปันในส่ืออินสตาแกรมของตน พร้อมกับบอกแหล่งท่ีมาชัดเจน เป็น

เหมือนวธีิหน่ึงท่ีช่วยสร้างเน้ือหาใหม่ ๆ และน่าสนใจให้กบับญัชีอินสตาแกรมของตน เช่น ภาพผกั

ท่ีถูกเรียงเป็นตน้คริสมาสเพื่อใหเ้ขา้กบัช่วงเทศกาล เป็นภาพท่ีมีจ านวนการกดถูกใจ 826 ราย ซ่ึงถือ

วา่สูงเม่ือเทียบกบัภาพอ่ืน ๆ ของคุณเมย ์
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ภาพที ่4.25  ตวัอยา่งภาพท่ีเป็นการน าภาพของผูอ่ื้นท่ีน่าสนใจมาแบ่งปันในบญัชีของตน 
แหล่งทีม่า:  Mshappydiet, 2558ญ. 

 
4.5.7 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตาม 
การส่ือสารกนัในส่ืออินสตาแกรม ของผูติ้ดตามของคุณเมยถื์อว่ามีจ  านวนไม่มากนกัเม่ือ

เทียบกบัจ านวนผูติ้ดตาม ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้มีการกดถูกใจอยูท่ี่ 200 – 300 รายต่อภาพ ซ่ึงภาพท่ีจะมี

จ านวนการกดถูกใจมากมกัจะเป็นภาพท่ีไม่เก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพท่ีปรุงเอง เช่น ภาพท่ีเขา้กบั

เทศกาล ภาพท่ีอยูใ่นกระแส หรือภาพชีวติส่วนตวัในดา้นท่ีคุณเมยม์กัจะไม่ค่อยไดเ้ปิดเผยนกั  
ในดา้นของการส่ือสารผ่านวิธิการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) โดยรวมแลว้จะ

เป็นการช่ืนชมจากผูติ้ดตามดว้ยขอ้ความสั้น ๆ เป็นภาษาองักฤษ ทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติเอง 

อนัเน่ืองมาจากค าบรรยายใตภ้าพท่ีมีทั้ง 2 ภาษา เช่น Look so good,  my favorite เป็นตน้ ซ่ึงโดย

ส่วนมากแลว้การแสดงความคิดเห็นใตภ้าพของคุณเมยน์ั้นถือวา่มีจ  านวนนอ้ยมาก หรือบางภาพจะ

ไม่มีจ  านวนการแสดงความคิดเห็นเลย ทั้งภาพอาหารเพื่อสุขภาพเอง หรือภาพอ่ืน ๆ ก็เช่นกนั 
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4.5.8 ช่วงเวลาและความถี่ 
ช่วงเวลาท่ีคุณเมยโ์พสภาพมากท่ีสุดคือ เวลา 06.01 น. – 09.00 น. รองลงมาคือช่วงเวลาอ่ืน ๆ 

โดยเฉล่ียทั้งวนัตั้งแต่ช่วงเท่ียงวนัไปจนถึงก่อนเท่ียงคืน โดยสังเกตไดว้า่ภาพส่วนใหญ่เป็นจะอาหาร

เพื่อสุขภาพในม้ือเชา้ และภาพอาหารรวมถึงกิจวตัรของคุณเมยต์ลอดวนั 
จากจ านวนการโพสภาพลงบนอินสตาแกรมของคุณเมย ์โดยเฉล่ียอยูท่ี่จ  านวนวนัละ 3 ภาพ 

โดยการโพสภาพจ านวนมากท่ีสุดอยู่ท่ี 5 ภาพต่อวนัซ่ึงแบ่งเป็นภาพอาหารเพื่อสุขภาพม้ือเช้า 

กลางวนั และเยน็ รวมถึงการใชชี้วติประจ าวนั และการออกก าลงักายเป็นบางส่วน 

 

ตารางที ่4.10  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสารของคุณเมย ์

 

รูปแบบการส่ือสารของคุณเมย์ 
สัดส่วนความเป็นการเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 75 

การจดัองคป์ระกอบภาพ ทศันมิติและควบคุมโทนสีของภาพ 
อุปกรณ์หลกัท่ีใช่ในภาพ หลากหลาย 

ค าบรรยายใตภ้าพ บนัทึกประจ าวนัทั้งภาษาไทยและองักฤษ 

ประเภทของภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ 

การแสดงความคิดเห็น ช่ืนชมดว้ยขอ้ความสั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและ

องักฤษ 

ช่วงเวลา 06.01 น. - 09.00 น. 

ความถ่ี เฉล่ีย 3 ภาพต่อวนั 
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4.5.9 สรุปวเิคราะห์กลวธีิการส่ือสารผ่านส่ืออนิสตาแกรมของคุณเมย์ 

 

 
 

ภาพที ่4.26  ภาพวเิคราะห์การส่ือสารผา่นส่ืออินสตาแกรมของคุณตัก๊ ผา่นแบบจ าลอง SMCR 

 
จากการวิเคราะห์การส่ือสารผ่านส่ืออินสตาแกรมของคุณเมย ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นภาพ

อาหารเพื่อสุขภาพท่ีรับประทานในแต่ละวนั ซ่ึงเป็นเมนูอาหารท่ีคุณเมยป์รุงเอง ซ่ึงใช้วตัถุดิบเป็น

อาหารเพื่อสุขภาพ ร่วมกบัการถ่ายทอดเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนั พร้อมกบัการด าเนินชีวิตขณะ

ท่องเท่ียวในสถานท่ีต่าง ๆ การพบปะผูค้นในหลากหลายแวดวงอาชีพ รวมถึงกลุ่มผูท่ี้สนใจใน

สุขภาพดว้ยเช่นกนั แต่ผูติ้ดตามยงัมีปฏิสัมพนัธ์ค่อนขา้งนอ้ย โดยจะเห็นไดจ้ากจ านวนการกดถูกใจ 
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(Like) เป็นหลกั ส่วนการแสดงความคิดเห็น (Comment) หรือบอกต่อเพื่อดว้ยการแท็ก (Tag @) จะ

เห็นไดเ้ป็นจ านวนนอ้ย หรือไม่มีเลยในบางภาพ 

 ผูติ้ดตาม (Followers) แบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มผูติ้ดตามท่ีเป็นคนไทย และชาวต่างชาติซ่ึงมกัจะ
เป็นการช่ืนชม และพูดคุยกนัในเฉพาะคนท่ีรู้จกักบัคุณเมยเ์ท่านั้น มีเป็นส่วนนอ้ยมากท่ีไม่ไดรู้้จกั

กนัแต่แสดงความคิดเห็นเพื่อช่ืนชมเป็นขอ้ความสั้น ๆ ซ่ึงส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติท่ีเห็นภาพ

อาหารของคุณเมยจ์ากการแฮชแท็ก และบางรายอาจจะไม่ไดติ้ดตามบญัชีอินสตาแกรมของคุณเมย์

ดว้ย 



 

บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคม

อินสตาแกรม”เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาเน้ือหาและรูปแบบ

การส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงบนส่ือสังคมอินสตาแกรมด้วยวิธีการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีปรากฏอยู่ในส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมของกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้ง 5 คนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดงัน้ี 

1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทาง

อินสตาแกรม 

2) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทาง

อินสตาแกรม 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

 

การวจิยัในส่วนน้ี ผูว้จิยัเป็นคนเก็บรวบรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ และสรุปผลทั้งหมดดว้ย

ตนเอง โดยมีแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ส่ืออินสตาแกรมของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ี

มีช่ือเสียงจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 1. คุณตัก๊ (@tucktanhealthy) 2. คุณนิว (@neww_healthyfood) 3. คุณ

ปอย (@poiluang_healthy) 4. คุณหมอผิง (@thidakarn) 5. คุณเมย ์(@mshappydiet) ซ่ึงการเลือก

ตวัอย่างดงักล่าว ไดพ้ิจารณาจากรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมไปถึงวิธีการส่ือสาร

เร่ืองราวการดูแลสุขภาพเฉพาะของแต่ละคน ซ่ึงจากแหล่งขอ้มูลท่ีกล่าวไป ไดศึ้กษาถึงรูปแบบการ

ส่ือสาร โดยดูทั้งรูปภาพ เน้ือหา ภาษาท่ีใช ้ความถ่ีของความเคล่ือนไหว รวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูติ้ดตาม วา่แต่ละคนมีรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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5.1.1 ประเภทของโพสต์ 

 การโพสตส่์วนใหญ่เนน้ท่ีภาพน่ิงเป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นภาพอาหาร หรือภาพกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ในชีวติประจ าวนั จะมีเพียงบางท่านเท่านั้นส่ือสารดว้ยภาพเคล่ือนไหว เช่น คุณตัก๊และคุณเมย ์ท่ีใช้

ภาพเคล่ือนไหวในการส่ือสารการออกก าลงักาย เพื่อใหเ้ห็นถึงท่าทางการเคล่ือนไหวขณะออกก าลงั

กาย และคุณนิว ท่ีใชภ้าพเคล่ือนไหวในการบอกเล่าขั้นตอนการปรุงอาหารของตน 

 
5.1.2 สัดส่วนความเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

 ภาพอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นอาหารท่ีครบตามหลกั

โภชนาการ 5 หมู่ โดยส่วนมากจะเป็นภาพอาหารม้ือเชา้ และรองลงมาคืออาหารท่ียงัคงความเป็น

อาหารเพื่อสุขภาพอยู ่แต่อาจขาดสารอาหารบางหมู่ไปบา้งตามเมนูท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

5.1.3 การจัดองค์ประกอบภาพ 
 ภาพอาหารรวมถึงภาพโดยรวมมกัจะใช้เทคนิคสมดุลกลางภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ

จุดเด่นของภาพ และทศันมิติ แต่จะมีบางท่านท่ีเนน้การใชสี้ในการ เช่น คุณปอย ท่ีมีการใชเ้ทคนิค

การถ่ายภาพเพื่อให้สีสันสดใสเกินจริง หรือคุณเมย ์ท่ีใช้การคลุมโทนสีของภาพ เพื่อให้ภาพรวม

ของการส่ือสารดูเป็นเร่ืองราวเดียวกนั ในขณะท่ีคุณตัก๊คุณนิว และคุณหมอผิง ใชแ้สงธรรมชาติเป็น

หลกั และท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนอยา่งชดัเจนคือคุณเมย ์ท่ีมีการท ากรอบของภาพและเขียนขอ้ความ 

“MS’happydiet”เหมือนเป็นการใส่สัญลกัษณ์ลงในภาพของตน 
 

5.1.4 อุปกรณ์หลกัทีใ่ช้ในภาพ 
 อุปกรณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือคุณตัก๊ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีจารเซรามิคสีขาวน ้ าเงินท่ีไม่

เหมือนใคร และยงัท าให้เกิดค าช่ืนชมจากผูติ้ดตามไดอี้กดว้ย ส่วนท่านอ่ืนมีอุปกรณ์ท่ีหลายหลาก

และคลา้ยคลึงกนั อาทิ เซรามิคสีขาวไม ้และแกว้ เป็นตน้ 
 

5.1.5 ค าบรรยายใต้ภาพ (Photo Caption) 
 ค าบรรยายใตภ้าพของแต่ละคนมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น คุณตัก๊ ใชก้ารส่ือสาร

เป็นภาษาไทย แต่มีการแบ่งข้อความเป็นบรรทดัสั้ น ๆ เพื่อให้อ่านง่าย พร้อมกันสัญลักษณ์ส่ือ

อารมณ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ในขณะท่ีคุณนิวใชก้ารพิมพข์อ้ความภาษาไทยต่อเน่ืองพร้อมกบัการ

ใช้สัญลกัษณ์ส่ืออารมณ์เช่นกนัคลา้ยกบัคุณหมอผิง ส่วนคุณปอยใช้วิธีการส่ือสารแบบมีรูปแบบ

เฉพาะตวั คือการข้ึนตน้ดว้ยวนัท่ีช่ืนเมนูแรงบนัดาลใจหรือท่ีมาของเมนูนั้นวตัถุดิบ และปิดทา้ยดว้ย
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ขั้นตอนทั้งหมดเป็นภาษาไทย ท าให้ผูติ้ดตามสามารถไดข้อ้มูลท่ีค่อนขา้งครบถว้น และคุณเมยท่ี์มี

จุดเด่นคือการส่ือสารดว้ยสองภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ดว้ยการแปลความหมายเดียวกนั 
 

5.1.6 ประเภทของภาพ 
ในส่วนของภาพส่ิงท่ีเหมือนกนัคือส่วนมากจะส่ือสารภาพม้ืออาหารของคนในแต่ละวนั 

ไม่ว่าจะเป็นม้ืออาหารท่ีปรุงเองเป็นหลักของคุณตั๊ก คุณปอย คุณหมอผิง คุณเมย์ หรือภาพ

เมนูอาหารนอกบา้นจากคุณนิว ท่ีจะเป็นอาหารทัว่ไปสลบักบัอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการดูแล

ตวัเองด้วยการออกก าลงักาย คุณตัก๊เป็นผูท่ี้ส่ือสารเร่ืองราวการออกก าลงักายของตนมากท่ีสุด 

รวมถึงมีการโฆษณาแฝงเก่ียวกบัสินคา้ในการออกก าลงักายด้วย ในขณะท่ีคุณหมอผิงจะมีการ

แบ่งปันเร่ืองราวดา้นอ่ืน ๆ ในชีวติประจ าวนัของตน เช่น ผลงานหนงัสือ และคุณเมย ์ท่ีโดดเด่นเร่ือง

การแบ่งปันเร่ืองราวการใชด้า้นบวก ร่วมกบัการดูแลสุขภาพของตน และการออกเดินทางท่องเท่ียว

แบบคนท่ีดูแลสุขภาพ 

 
5.1.7 การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ติดตาม 
การมีปฏิสัมพนัธ์ด้วยการกดถูกใจ (Like) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ซ่ึง

สามารถสรุปออกมาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่5.1  การมีปฏิสัมพนัธ์บนส่ือสังคมออนไลน์อิสตาแกรมของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมี
ช่ือเสียงจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 5 คน 

 

บัญชี 

อนิสตาแกรม 
จ านวน 
โพสต์ 

จ านวนการกด
ถูกใจสูงสุด 

จ านวนการกด
ถูกใจต ่าสุด 

จ านวน
ความ
คิดเห็น
สูงสุด 

จ านวน
ความ
คิดเห็น
ต ่าสุด 

@tucktanhealthy 64 4,007 1,543 61 12 

@neww_healthyfood 118 3,829 598 101 17 

@poiluang_healthy 94 2,352 1,144 45 4 

@thidakarn 96 1,627 346 30 0 

@mshappydiet 257 826 200 19 0 
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โดยส่วนมากภาพท่ีมกัจะไดรั้บการกดถูกใจเป็นจ านวนมาก จะเป็นภาพท่ีมีความโดดเด่น

ในรูปแบบของแต่ละคน เช่น คุณตัก๊จะโดดเด่นในหวัขอ้การออกก าลงักาย หรือภาพท่ีมีค าบรรยาย

ใตภ้าพในรูปแบบขอ้คิดค าสอน หรือคุณนิว กบัภาพการสาธิตเมนูอาหารของตน และคุณปอยกบั

ภาพท่ีเป็นการสร้างสรรคเ์มนูท่ีน่าสนใจ เป็นตน้ 

ในดา้นของการส่ือสารผ่านวิธิการแสดงความคิดเห็นใตภ้าพ (Comment) โดยรวมแลว้จะ

เป็นการช่ืนชมจากผูติ้ดตามดว้ยขอ้ความสั้น ๆ และรองลงมาคือการสอบถามขอ้มูลในดา้นของการ

รับประทานอาหารสุขภาพและออกก าลงักาย ซ่ึงจะมีคุณตัก๊คุณนิว และคุณปอยท่ีตอบค าถามรวมถึง

ตอบการทกัทายในความคิดเห็นเป็นประจ าสม ่าเสมอในขณะท่ีคุณหมอผิงท่ีตอบผูติ้ดตามค่อนขา้ง

นอ้ย ซ่ึงทั้ง 4 ท่านท่ีกล่าวมาจะส่ือสารดว้ยภาษาไทยทั้งส้ิน ในขณะท่ีคุณเมยจ์ะตอบทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษ  
การบอกต่อเพื่อนในสังคมออนไลน์ดว้ยวิธีแท็ก (Tag @) เพื่อให้เพื่อนของตนไดเ้ป็นภาพ

และเน้ือหาดงักล่าว มีในการส่ือสารของคุณตัก๊, คุณนิว และคุณปอย และมกัจะเกิดข้ึนเป็นจ านวน

มากบัภาพท่ีมีความน่าสนใจและโดดเด่น ซ่ึงมกัสอดคลอ้งกบัจ านวนการกดถูกใจท่ีสูงเช่นกนั 
 
5.1.8 ช่วงเวลาและความถี่ 
ช่วงเวลาท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ เวลา 6.01 – 9.00 น. และ 9.01 น. – 12.00 น. โดยสังเกตไดว้า่

ภาพส่วนใหญ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพในม้ือเชา้ท่ีทุกคนจะตอ้งโพสตภ์าพม้ืออาหารของตน ในขณะ

ท่ีช่วงเวลารองลงมาคือ 15.01 น. - 18.00 น. มกัเป็นภาพจากคุณปอยในม้ือเท่ียงหรือม้ือเยน็ ท่ีไดรั้บ

การสนใจจากผูติ้ดตามไม่นอ้ยเลยเช่นกนั ในขณะท่ีบางท่าน เช่น คุณตัก๊ อาจจะไม่โพสตภ์าพอาหาร

ม้ือเยน็เลย และโดยเฉล่ียทุกคนมีการโพสตภ์าพใกลเ้คียงกนัท่ีเฉล่ียวนัละ 2 โพสต ์
ซ่ึงจากการวิเคราะห์เน้ือหาของรูปแบบการส่ือสารทั้งหมดนั้น สามารถน ามาเปรียบเทียบ

กบัอตัราส่วนของการกดติดตาม (Follow) เพื่อทราบถึงการใชค้วามสนใจของผูติ้ดตามท่ีมากข้ึนได ้

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่5.2  ตารางแจกแจงจ านวนผูติ้ดตามและการเพิ่มข้ึน (เดือนตุลาคม 2558 ถึง - เดือนเมษายน 
2559) 

 
บัญชี 

อนิสตาแกรม 
จ านวนคนติดตาม
เดือนตุลาคม 2558 

จ านวนคนติดตาม
เดือนเมษายน 2559 

จ านวนร้อยละ 

ทีเ่พิม่ขึน้ 
@tucktanhealthy 107,073 130,864 18.2 

@neww_healthyfood 69,021 87,438 21.0 

@poiluang_healthy 68,014 90,415 24.8 

@thidakarn 59,958 65,742 8.8 

@mshappydiet 33,728 40,593 17.0 

 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 5.2 จะพบว่า เม่ือเร่ิมเก็บขอ้มูลคุณตัก๊เป็นผูท่ี้มีจ  านวนผูติ้ดตามสูง

ท่ีสุด รองลงมาคือคุณนิว และน้อยท่ีสุดคือคุณเมย์ แต่ในช่วงสุดท้ายนั้นคุณปอยได้มีจ  านวน

ผูติ้ดตามท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัท่านอ่ืน และคุณเมยท่ี์มีจ  านวนผูติ้ดตามนอ้ยท่ีสุด แต่กลบัมี

จ านวนผูติ้ดตามท่ีเพิ่มข้ึนสัดส่วนใกลเ้คียงกบัคุณตัก๊ท่ีมีจ  านวนผูติ้ดตามต่างกนัถึงสามเท่า ผูว้ิจยัจึงมี

ความเห็นว่าการส่ือสารของคุณปอยและคุณเมย ์เป็นท่ีน่าสนใจถึงกลยุทธ์การส่ือสารจากจ านวน

ผูติ้ดตามท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 

จากการศึกษาเร่ือง “รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงทาง

อินสตาแกรม” สามารถอภิปรายผลการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยัได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.3  ตารางสรุปรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมือนและแตกต่างกนัของทั้ง 5 คน 
 
รูปแบบการส่ือสาร คุณตัก๊ คุณนิว คุณปอย คุณหมอผงิ คุณเมย์ 

สดัส่วนความเป็น 

อาหารเพื่อสุขภาพ 
ร้อยละ 100  ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

การจดั 

องคป์ระกอบภาพ 

สมดุลกลาง

ภาพ 
เนน้จุดสนใจ 

เนน้สีสนั 
และทศันมิติ 

จุดเด่นกลาง

ภาพ 

ทศันมิติ 
และควบคุม 
โทนสี 
ของภาพ 

อุปกรณ์หลกั 

ท่ีใช่ในภาพ 

เซรามิคสีน ้ า

เงิน 

เซรามิคสีขาว 

และไม ้
เซรามิคสีขาว 

เซรามิคสีขาว 

และไม ้
หลากหลาย 

ค าบรรยายใตภ้าพ 
บนัทึก

ประจ าวนั 

บอกวตัถุดิบ 

และขั้นตอน 

คร่าวๆ 

ขั้นตอนการท า 

อยา่งละเอียด 

ช่ือเมนู 

และประโยชน ์

ดา้นสารอาหาร 

สั้นๆ 

บนัทึก

ประจ าวนั 

ทั้งภาษาไทย 

และองักฤษ 

ประเภทของภาพ 
อาหาร 

เพื่อสุขภาพ 

อาหาร 

เพื่อสุขภาพ 

และอาหาร

ทัว่ไป 

อาหาร 

เพื่อสุขภาพ 

อาหาร 

เพื่อสุขภาพ 

อาหาร 

เพื่อสุขภาพ 

การแสดง 

ความคิดเห็น 

ช่ืนชม 

ดว้ยขอ้ความ

สั้นๆ 

ช่ืนชม 

แบบเป็นกนัเอง 

และการ Tag @ 

ช่ืนชม 

ดว้ยขอ้ความ

สั้นๆ และการ 

Tag @ 

ช่ืนชม 

จากผูติ้ดตาม 

ผลงานหนงัสือ 

ช่ืนชม 

ดว้ยขอ้ความ 

สั้นๆ ทั้ง

ภาษาไทย 

และองักฤษ 

ช่วงเวลา 
09.01น. –  

12.00 น. 

09.01น. –  

12.00 น. 

15.01 น. - 
18.00 น. 

06.01 น. - 
09.00 น. 

06.01 น. - 
09.00 น. 

ความถ่ี 
เฉล่ีย 2 ภาพ

ต่อวนั 

เฉล่ีย 2 ภาพ 
ต่อวนั 

เฉล่ีย 2 ภาพ 
ต่อวนั 

เฉล่ีย 2 ภาพ 
ต่อวนั 

เฉล่ีย 3 ภาพ 
ต่อวนั 

 

 

 



 96  

จากตารางท่ี 5.3 สรุปรูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพทางอินสตาแกรม

ขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์รูปแบบการส่ือสาร ดงัน้ี 

5.2.1 ผู้ส่งสาร (Sender) 
ผูส่้งสารในการวิจยัคร้ังน้ีคือเจา้ของบญัชีอินสตาแกรมท่ีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีการ

ส่ือสารผ่านช่องทางส่ืออินสตาแกรมบัญชีของตน และมีผูติ้ดตามไม่ต ่ากว่า 40,000 ราย ด้วย

เร่ืองราวเก่ียวกบัการอาหารเพื่อสุขภาพและการด าเนินชีวติในดา้นท่ีแตกต่างกนัออกไป ไม่วา่จะเป็น

ดา้นการดูแลสุขภาพดว้ยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลกั การออกก าลงักายท่ีสอดคลอ้ง

กบัการด าเนินชีวติเพื่อสุขภาพ หรือเร่ืองราวท่ีแตกต่างออกไป เช่น บทบาทดา้นการงานของตนหรือ

การท่องเท่ียว ซ่ึงทั้งหมดเป็นเหมือนการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากตวัผูส่้งสารเอง ตรงตามท่ีโร

เจอร์ส (Rogers, 1976) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการส่ือสารไวว้า่ “การส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียน

ขอ้เทจ็จริง ความรู้สึก ความคิด หรือการกระท าต่าง ๆ โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล 

ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยเปิดเผย”  

ซ่ึงส าหรับในมุมมองของผูส่้งสารน้ีผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ เจตนาหลกัในการส่ือสารเป็น

การปรับความเขา้ใจและทศันคติของผูรั้บสาร ท่ีมีต่อตวัผูรั้บสาร หรือทศันคติต่อการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพ ซ่ึงอาจน าไปสู่การเปล่ียนพฤติกรรมของผูรั้บสารให้หันมารับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพในท่ีสุด เน่ืองจากผูส่้งสารได้มีการเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภค (Food Behavior) และ

ส่ือสารออกมาผา่นทางอินสตาแกรมเป็นพฤติกรรมภายนอก (Invert Behavior) ให้ผูอ่ื้นสามารถรับรู้

ได้ถึงพฤติกรรมของตน และเกิดข้ึนซ ้ า ๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัย ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ี 

นิตยา  เพ็ญศิรินภา (2548) กล่าวไวว้่า “พฤติกรรมการบริโภคหมายถึงการแสดงออกของบุคคลท่ี

สังเกตไดห้รือไม่ไดก้็ตาม ทั้งการพูด ความรู้สึกนึกคิด การตดัสินใจเลือก กิริยาการแสดงออก และ

การกระท าในการบริโภคอาหาร”  
ซ่ึงพฤติกรรมการส่ือสารเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ ไม่วา่จะเป็น ม้ืออาหารของตน การให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบ ขั้นตอนการท า หรือความพิเศษของเมนูอาหารม้ือนั้น ๆ ไดส้อดคลอ้งกบัผล

วิจยัของ 360i จากเว็บไซต์ Mashable. com   (2554) ท่ีพบว่า “เหตุผลหลกัท่ีท าให้เกิดเทรนด์การ

ถ่ายภาพอาหารก่อนทานคือ ตอ้งการจะบอกกล่าวให้รู้เฉย ๆ วา่วนัน้ีฉนัทานอะไรบา้ง หรือบางทีก็

เป็นการโชวอ์าหารฝีมือของตวัเอง อีกทั้งตามวาระและโอกาสพิเศษท่ีน่าประทบัใจ และเหตุผลดา้น

อ่ืนทั้งความสวยงาม ดา้นสีสันและการจดัวาง การไดใ้ชเ้วลาอยูก่บัคนพิเศษ การพูดคุยถึงร้านอาหาร 

การบอกถึงสูตรเด็ดเคล็ดลบั และอาหารแปลก ๆ ท่ีอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อน" 
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ส าหรับรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไปตามผูส่้งสารแต่ละคนนั้น สอดคลอ้งกบัผู ้

การวิจยัของ ปนดัดา เซ็นเชาวนิช (2556) การศึกษาเร่ือง การส่ือสารของผูมี้อิทธิพลดา้นความงาม

ทางส่ือออนไลน์และการเปิดรับขอ้มูล ทศันคติและการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของ

ผูบ้ริโภค วา่ “ผูมี้อิทธิพลดา้นความงามทางส่ือออนไลน์แต่ละคนจะมีเน้ือหาและวิธีส่ือสารผา่นทาง

สังคมออนไลน์แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการเลือกใช้ส่ือ

ออนไลน์ก็มีความแตกต่างกนัออกไปดว้ยเช่นกนั” ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดส้ังเกตเห็นถึงรูปแบบ

การส่ือสารท่ีแตกต่างออกไปตามความถนดั และการด าเนินชีวิตของผูส่้งสารแต่ละคน โดยผูส่้งสาร

เลือกท่ีจะส่ือสารในเร่ืองราวท่ีตนมีความสนใจ มีความสามารถ และมีความรู้ความช านาญ เช่น การ

ออกก าลงักาย การปรุงอาหาร การให้ขอ้มูลเพื่อสุขภาพ ซ่ึงตามท่ีทฤษฎีของเดวิด เบอร์โล (David 

Berlo, 1960) ท่ีกล่าวเก่ียวกบัระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ไวว้่า “ถา้ผูส่้งสารและผูรั้บสารมี

ระดบัความรู้เท่าเทียมกนัจะท าให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่หากระดบัความรู้ต่างกนั ผูส่้ง

สารจะตอ้งปรับตวัสารให้เหามะสมกบัระดบัความรู้ของผูรั้บสาร” ดงันั้น เม่ือผูส่้งสารเลือกท่ีจะ

ส่ือสารในส่ิงท่ีตนมีความรู้และความช านาญแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัคือการสร้างสารให้เหมาะสมกบัผูรั้บ

สาร โดยการค านึงถึงการเขา้ถึงสารดว้ยความรู้ระดบัทัว่ไป เพื่อให้การส่ือสารนั้นมีโอกาสประสบ

ความส าเร็จสูงสุด 
 นอกจากรูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไปแลว้ จ านวนผูติ้ดตามท่ีต่างกนัก็อาจส่งผล

ต่อการส่ือสารในแง่ของภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อผูส่้งสาร  ไขรหัสลบั “5C” กบั 5 พฤติกรรมของคนรุ่น

ใหม่ C-Generation (2558) ไดแ้บ่งกลุ่มผูใ้ชง้านอินสตาแกรมออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคล

ท่ีมีช่ือเสียง (Celebrities) กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพล (Influencer) และกลุ่มบุคคลทัว่ไป (Normal User) 

จากขอ้มูลดงักล่าว ท าให้สามารถเรียกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีไดว้่าเป็นกลุ่ม กลุ่ม

บุคคลท่ีมีช่ือเสียง (Celebrities) เน่ืองจากมีจ านวนผูติ้ดตามอยูท่ี่จ  านวน 107,000 – 33,000 ราย ซ่ึง

นบัเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน จึงอาจส่งผลให้ผูติ้ดตามหรือผูรั้บสารมีความ

คลอ้ยตามในส่ิงท่ีผูส่้งสารไดท้  าการส่ือสารออกมาสูงกว่าปกติ จากการท่ีผูส่้งสารมีผูติ้ดตามเป็น

จ านวนมากเหมือนการสร้างการยอมรับและเช่ือมัน่ในตวัผูส่้งสารให้เพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนัแต่ใน

แง่ของช่วงเวลาการโพสต์ภาพกลบัไม่สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาการแบ่งปันท่ีมีค่าปฏิสัมพนัธ์สูงสุด 

(Time Engagement) คือเวลา 21.00 น. ในขณะท่ีผูส่้งสารในการวิจยัคร้ังน้ี มีการส่ือสารในช่วงเวลา 

6.00 – 12.00 น. มากท่ีสุด ถือเป็นอีกจุดสังเกตอีกจุดหน่ึงซ่ึงผูว้ิจยัคิดวา่ควรมีการศึกษาในแง่ของ

ผูรั้บสารท่ีติดตามผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่อไปวา่มีพฤติกรรมการส่ือสารอยา่งไร 
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5.2.2 สาร (Message) 
การส่ือสารในกลุ่มผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพบนส่ือสังคมออนไลน์อินสตาแกรมนั้น ส่ิงท่ี

แรกท่ีจะสามารถส่ือสารออกไปคือภาพถ่าย เพราะฉะนั้นจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัภาพ ไม่วา่จะดว้ย

เทคนิคการถ่ายภาพ หรือการจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น การใชเ้ทคนิคสมดุลกลางภาพ เพื่อให้

เห็นรายละเอียดในภาพอยา่งครบถว้น หรือเพิ่มความน่าสนใจดว้ยการใชเ้ทคนิคจุดเด่นของภาพและ

ทศันมิติ นอกจากเทคนิคการจดัองค์ประกอบภาพแล้ว การเพิ่มสีสันในภาพก็เป็นอีกส่ิงท่ีควรให้

ความส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการเน้นสีสันสดใส หรือการใช้สีคลุมโทนเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวให้ไปให้

ทิศทางเดียวกนัจะท าให้ภาพรวมของบญัชีอินสตาแกรมนั้นมีความชัดเจนและโดดเด่น และเกิด

ความน่าสนใจในมุมของผูติ้ดตามไดไ้ม่มากก็นอ้ย 
และด้วยความท่ีเป็นการส่ือสารในเร่ืองราวเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

เพราะฉะนั้นจึงใหค้วามส าคญักบัภาพทุกภาพท่ีจะส่ือสารออกไป ก็ควรเป็นภาพอาหารเพื่อสุขภาพ

อย่างสม ่าเสมอ หรือสอดแทรกขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพเป็นหลกั เช่น การออก

ก าลงักาย เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มผูติ้ดตามและตอบสนองความตอ้งการของผูติ้ดตาม

ได้อย่างต่อเน่ือง ในช่วงเวลาท่ีตรงกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โดยการส่ือสาร

ในช่วงม้ือเชา้เป็นหลกัจะเป็นการเขา้ถึงกลุ่มผูติ้ดตามท่ีสนใจอาหารเพื่อสุขภาพไดม้ากท่ีสุด และยงั

เป็นการช่วยตอกย  ้าถึงภาพลกัษณ์การดูแลสุขภาพอีกดว้ย 

ในส่วนของค าบรรยายใต้ภาพ เป็นอีกส่ิงท่ีรองลงมาจากการส่ือสารด้วยภาพผ่านการ

ส่ือสารในอินสตาแกรม และเป็นช่องทางส าคญัท่ีใชใ้นการส่ือสารกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

เพราะฉะนั้นการบอกเล่าเร่ืองราวผ่านตวัหนงัสือจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กบัการส่ือสารนั้น

ชดัเจนมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัท่ี Corina Newby และ Arianna Marshall สองผูเ้ช่ียวชาญในการใช้

อินสตาแกรมในธุรกิจอาหารกล่าวไวว้่า “ประสิทธิภาพในการกระตุน้ความสนใจรูปภาพอาหาร

ได้มาก การเห็นภาพสวย ๆ ของอาหารดี ๆ เป็นเหมือนการชวนให้คนอยากรับประทาน เปรียบ

เหมือนการไปร้านขายของช าขณะท่ีก าลงัทอ้งวา่งและมากกวา่ภาพถ่ายควรมีการเขียนค าบรรยายท่ี

กระตุ้นให้เกิดความสนใจและใช้แฮชแท็คท่ีเ ก่ียวข้องกับอาหารเพื่อเพิ่มการรับรู้ ตลอดจน

ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชร้ายอ่ืน ๆ” 

รวมถึงการให้รายละเอียดท่ีครบถ้วนกบัผูติ้ดตามท่ีมีความสนใจด้านในด้านหน่ึงอย่าง

ชดัเจนอยู่แลว้ เช่น ภาพอาหาร ควรมีการบอกช่ือเมนูอาหาร รวมถึงวตัถุดิบ และขั้นตอนการปรุง 

เพื่อให้ผูติ้ดตามรู้สึกว่าไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้น และผูส่ื้อสารตั้งใจท่ีจะบอกรายละเอียดแก่ผูติ้ดตาม 

ท าให้เกิดทัศนคติด้านบวกซ่ึงกันและกันในการส่ือสาร และส่งผลให้การส่ือสารนั้นประสบ

ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฎีของเดวิด เบอร์โล (Berlo, 1960) ท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกบั
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ทศันคติระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารวา่ “ทศันคติมีผลต่อการส่ือสาร ถา้ทั้งสองฝ่ายทศันคติท่ีดีต่อ
กนัจะท าใหก้ารส่ือสารไดผ้ลดี ทั้งน้ีเพราะทศันคติมีความเก่ียวโยงถึงการยอมรับซ่ึงกนัและกนั เช่น 
ถ้าผูฟั้งมีความนิยมชมชอบในตวัผูพู้ดก็มกัจะมีความคิดเห็นคล้อยตามได้ง่าย และส่งผลต่อการ
แสดงออกภายนอกด้วย” และเม่ือทั้งผูส่้งสารและผูติ้ดตาม เกิดทศันคติท่ีดีต่อกัน ก็จะเกิดการ
ส่ือสารต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ ตามเร่ืองราวท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะน าเสนอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองราวของการ
สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการออก าลงักายดว้ยวิธีต่าง ๆ หรือการด าเนินชีวิต
ในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีความน่าสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ี ชแรมม์ (Schramm, 1973) กล่าวไวว้่า “การ
ส่ือสารในการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คน ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่การแปลความหมาย และ
ถ่ายทอดข่าวสารซ่ึงกนัและกนั เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนซ ้ าไปเร่ือย ๆ จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเกิด
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และไม่มีรูปแบบตายตวั จะเปล่ียนไปตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารท่ี
เกิดข้ึนแตกต่างกนั” 

อีกทั้ง การติดต่อส่ือสารทางลายลกัษณ์อกัษร (Written Communication) การเลือกใชภ้าษา
ในการส่ือสารก็เป็นอีกส่ิงท่ีส าคญั เน่ืองจากการเป็นส่ือออนไลน์ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงเน้ือหาได ้
การใช้ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาสากลร่วมด้วยท าให้สามารถขยายผูติ้ดตามนอกจากเครือข่ายใน
ประเทศไทยออกไปยงัเครือข่ายทัว่โลกได้อีกด้วย ภาษาจึงกลายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ
ประสบความส าเร็จในการส่ือสาร ในแง่ของระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ระหวา่งผูส่้งสาร
และผูรั้บสาร ตามท่ีเดวิด เบอร์โล (Berlo, 1960) ท่ีกล่าวไวว้่า “ถา้ผูส่้งสาร และผูรั้บสารมีระดบั
ความรู้เท่าเทียมกนั จะท าใหก้ารส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่หากระดบัความรู้แตกต่างกนั ผูส่้งสาร
จะตอ้งปรับตวัสารให้เหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูรั้บสาร เช่น ภาษา ส านวนท่ีใช้ เพื่อความ
สะดวกและง่ายต่อความเขา้ใจ” ดงันั้น ผูส่้งสารควรสังเกตถึงการตอบรับของผูรั้บสาร และน ามา
ปรับหรือพฒันาการส่ือสารของตน เพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูรั้บสารและส่งผลให้การส่ือสาร  นั้น ๆ 
ประสบความส าเร็จ 

ซ่ึงในอดีตการติดต่อส่ือสารทางลายลกัษณ์อกัษรมกัพบวา่การส่ือสารดว้ยการเขียนนั้นยาก
กว่าการพูด และมกัมีลกัษณะไปในการส่ือสารทางเดียว แต่ในปัจจุบนัเม่ือเขา้สู่ยุคดิจิทลั ท่ีทุกคน
สามารถส่ือสารกนัไดผ้า่นช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีถูกพฒันาข้ึนพร้อมกบัการส่ือสารทาง
ลายลกัษณ์อกัษร จึงท าใหเ้กิดการพฒันาในดา้นทกัษะของการส่ือสารมากข้ึน ผูส่้งสารและผูรั้บสาร
สามารถส่ือสารกันผ่านทางลายลักษณ์อกัษรได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วเช่น การพิมพ์ค  า
บรรยายใตภ้าพ (Photo Caption) ของผูส่้งสาร การแสดงความคิดเห็น รวมถึงการส่ือสารโตต้อบกนั
ผา่นทางช่อง Comment อีกทั้งกลายเป็นการส่ือสารสองทาง (Two Ways Communication) ท่ีส าคญั
ในยคุดิจิทลัปัจจุบนัไปโดยปริยาย 
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5.2.3 ช่องทาง (Channel) 
การส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงผา่นทางอินสตาแกรม เป็นการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเก่ียวกบัเร่ืองราวพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพของตน (Food Behavior) อยา่งสม ่าเสมอ จนกลายเป็นการสร้างตวัตนในโลกออนไลน์

รวมถึงการส่ือสารกบับุคคลใหม่ ๆ ภายในเครือข่ายสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ศิริพร กนกชยัสกุล 

(2553) กล่าวว่า “ผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคล ความเป็นตวัตน 

การเขียนเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆ ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั (Update) 

ของตน รวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จกักนัผ่านเพื่อนของเพื่อน ซ่ึงก็คือการใช้ Networking (เครือข่าย) 

ของเพื่อนท าความรู้จกักบับุคคลอ่ืนนัน่เอง 
และดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ ภายในอินสตาแกรม กบัรูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพทางอินสตาแกรม จึงท าให้เกิดสังคมออนไลน์ของการแบ่งปันภาพถ่าย (Social Photo 

Sharing) ข้ึนจากการมีผู ้ติดตามและการส่ือสารกันได้อย่างต่อเน่ืองผ่านทางอินสตาแกรม 

นอกจากนั้นการสร้างสัญลกัษณ์แฮชแท็ค (Hashtag) เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีบทบาทในการส่ือสารของ

ผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เน่ืองจากแฮชแท็คสามารถใช้เพื่อจ าแนกหรือจดัหมวดหมู่รูปภาพท่ี

แบ่งปันทางอินสตาแกรม ซ่ึงผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไดมี้การสร้างแฮชแท็คท่ีเป็นสัญลกัษณ์

เฉพาะของตน เพื่อจ าแนกภาพถ่ายของตนไวเ้ป็นหมวดหมู่ ตามหัวขอ้ประเภทของภาพท่ีแตกต่าง

กนัไป เช่น #... รวมถึงการใชแ้ฮชแท็คในการสร้างการบอกต่อ (Word of mouth)ในอินสตาแกรม 

ดว้ยการใช้แฮชแท็คท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันภาพของตน เช่น #... เพื่อให้การส่ือสารนั้นกระจาย
ออกไปในวงกวา้งและเขา้ถึงผูรั้บสารไดใ้นจ านวนท่ีมากข้ึนจากจ านวนผูติ้ดตามเดิม  

จากการส่ือสารทางส่ืออินสตาแกรมน้ีท าให้กลุ่มคนภายในเครือข่ายสามารถสร้างเร่ืองราว 

และรวบรวมส่ิงท่ีพวกเขาสนใจร่วมกนั แต่ส่ือสารกนัอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัเร่ืองราวดงักล่าว ทั้งน้ี ผู ้

ส่งสารและผูรั้บสารในการส่ือสารน้ีจะต้องมีทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) ท่ี

ใกล้เคียงกัน เน่ืองจากจากส่ือสารผ่านส่ืออินสตาแกรม ถือเป็นการส่ือสารท่ีต้องใช้เทคโนโลย ี

(Technologies Communication) ท่ีผูท้  าการส่ือสารจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้

เคร่ืองมือดงักล่าว เพื่อท าให้การส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการส่ืออารมณ์ด้วย

สัญลกัษณ์ (Emoticon) หรือการใชส้ัญลกัษณ์แฮชแทค็ (Hashtag) ร่วมกบัการส่ือสาร 
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5.2.4 ผู้รับสาร (Receiver) 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผูส่้งสารท่ีถูกถ่ายทอดไปยงัผูติ้ดตาม ถือเป็น

การเร่ิมต้นการเรียนรู้และอาจเกิดการปรับพฤติกรรมต่อมา ตามท่ี จิราพร กนัทะธง (2544) ได้

อธิบายไวว้่า “การบริโภคอาหารไม่ใช่พฤติกรรมธรรมชาติท่ีบุคคลจะท าไดต้ามความพึงพอใจ แต่

การบริโภคมกัเกิดข้ึนโดยมีปัจจยัอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ เพราะมนุษยมี์การเรียนรู้พฤติกรรมการ

บริโภค ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีจะน าไปสู่

ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล การฝึกปฏิบติัเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีจึงเป็นส่ิงท่ี

เราทุกคนควรเห็นความส าคญั เพราะคนเราจะมีชีวติท่ีเป็นปกติสุขอยูไ่ดน้ั้น อนัดบัแรกคือตอ้งเป็นผู ้

ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง”ผูติ้ดตามไดเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผา่น

การถ่ายทอดเร่ืองราวผูส่้งสาร อีกทั้งยงัไดเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลง และผลลพัธ์ของผูท่ี้มีพฤติกรรม

ดงักล่าวไปในทางท่ีดี รวมถึงการให้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีสามารถท าให้ผูติ้ดตามเกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ี

มากข้ึน เช่น รายละเอียดของวตัถุดิบ ส่ิงท่ีควรรับประทาน หรือพฤติกรรมท่ีควรหรือไม่ควรปฏิบติั

เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงส่ิงท่ีผูส่้งสารแสดงออกให้กับผูติ้ดตามได้รับทราบ ถือเป็นพฤติกรรม

ภายนอก (Invert Behavior) เก่ียวกับการเลือกบริโภคอาหารทั้ งส้ิน เช่น ประเภทอาหารท่ี

รับประทาน ปริมาณอาหารใหแ้ต่ละม้ือ บริโภคอาหารวนัละก่ีม้ือ เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าว ได้

ถูกถ่ายทอดผ่านส่ืออินสตาแกรมไปยงัผูติ้ดตามอย่างเป็นประจ าและซ ้ า ๆ จนเป็นกิจวตัร ท าให้

ผูติ้ดตามเกิดการเรียนรู้และเร่ิมมีพฤติกรรมภายใน (Convert Behavior) จากการส่ือสารดงักล่าว คือ

การเกิดความรู้ ความเขา้ใจในพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน การซึมซบัถึงทศันคติ

ท่ีดีของผูส่้งสาร เม่ือสะสมมากข้ึนอาจสร้างให้ผูติ้ดตามเกิดการแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 

คือการเร่ิมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงนอกเหนือจากการส่ือสารและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการ

ส่ือสาร คือการใส่ใจในรายละเอียดจากผูท่ี้ก าลงัส่ือสารดว้ย ไม่วา่จะเป็นการตอบค าถาม การทกัทาย 

หรือการจดักิจกรรมเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เพื่อเป็นเหมือนการขอบคุณและสร้างความสัมพนัธ์และทศันคติท่ี

ดีระหว่างผู ้ติดตาม เพื่อเป็นการรักษาเครือข่ายการส่ือสารให้ยงัเกิดการส่ือกันอย่างต่อเน่ือง 

กลายเป็นกลุ่มในสังคมออนไลน์ท่ีมีความชอบและวิถีชีวิตท่ีใกลเ้คียงกนั อีกทั้งยงัพร้อมแลกเปล่ียน

ขอ้มูลของตนเองแก่กนัและกนัผ่านส่ือสังคมออนไลน์ “อินสตาแกรม” ท่ีมีอิทธิพลต่อคนในสังคม

มากข้ึนเร่ือย ๆ 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 

 

5.3.1 การเลือกใช้ภาพถ่ายในการส่ือสารถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากผ่านส่ือออนไลน์ใน
ปัจจุบนัท่ีมีสารมากมายท่ีพร้อมจะเข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นภาพถ่ายควรส่ือถึงเอกลักษณ์ ความ

เฉพาะตวั สามารถจดจ าถึงสัญลกัษณ์นั้นได ้ร่วมกบัการส่ือสารผ่านตวัอกัษรเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติม

เชิงลึกใหผู้รั้บสารเกิดความเขา้ใจยิง่ข้ึน และช่วยใหก้ารส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จ 

5.3.2 การจดัหมวดหมู่ให้กบัสารในส่ืออินสตาแกรมดว้ยวิธีการสร้างแฮชแท็ค (Hashtag 

@) นอกจากจะช่วยให้การเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึนแลว้ ยงัสามารถกระจายสารให้ออกไปในวงกวา้ง

ดว้ยส่ือออนไลน์ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผูติ้ดตามหรือบุคคลอ่ืนในเครือข่ายไดรั้บสารพบปะผูค้น

ใหม่ ๆ ขยายเครือข่ายออกไป และอาจเกิดการส่ือสารกนัอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.3 สามารถใช้ส่ืออินสตาแกรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการรณรงค์ หรือให้

ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยน ากลยุทธ์การ

ส่ือสารของผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไปเป็นต้นแบบ อีกทั้ งยงัท าให้สามารถส่ือสารเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้ง และบางกลุ่มท่ีไม่สามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยส่ือเก่าแลว้ในปัจจุบนั 

5.3.4 การรณรงคต่์าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถน าส่ืออินสตาแกรมเขา้ไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือหน่ึงในการส่ือสาร เพื่อให้บรรลุผล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพเอง 

หรือเร่ืองราวอ่ืน ๆ ท่ีมีความใกลเ้คียง และมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกนั 

 

5.4 ข้อเสนอแนะงานวจิัยต่อไป 
 

5.4.1 ควรมีการศึกษาในมุมมองของผูรั้บสารโดยตรง ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ติดตามดว้ยความช่ืน
ชอบ หรือผูท่ี้ติดตามท่ีมีการเปล่ียนพฤติกรรมมาเป็นผูบ้ริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อข้อมูลท่ี

ครอบคลุมในอีกด้านว่าว่าการใช้ส่ืออินสตาแกรมในการส่ือสารเก่ียวกบัอาหารเพื่อสุขภาพนั้นมี

อิทธิพลต่อผูรั้บสารในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือรูปแบบการด าเนินชีวิตอยา่งไร 

5.4.2 ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารในด้านอ่ืน ๆ ผ่านการใช้ส่ืออินสตาแกรม 
เน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้การใชส่ื้ออินสตาแกรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อท าให้ทราบถึงอิทธิพล

ของส่ือ เพื่อสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดใ้นอนาคต 
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ขอพรใด ๆ ท่ีทุกคน อวยพรมาส่งคืนกลบัสู่ทุก ๆ คนและครอบครัว เช่นกนัค่ะ ม้ือเชา้ตาม

สไตล ์รีบ ๆ มัว่ ๆ เช่นเคย อยากทาน ขนมปัง ไข่ดาว เลยเอามาปนกนัซะเลย ทานง่ายดี ... 
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ค่ะ ยดือยูน่าน ท าอยูห่ลายทีกวา่จะไดค้่ะ เรียกวา่ท าจนเกือบถอดใจเลยค่ะ มาไดที้สุดทา้ย ... 
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ค่อนขา้งเยอะ ใครท่ีท าอยูก่็ขอใหล้บออกนะคะ เพราะการน ารูปผูอ่ื้นไปใชโ้ดยไม่ขอ

อนุญาต ถือวา่ผิดกฎหมายแลว้นะคะ จริงๆไอจีน้ีถือวา่เป็นไอจีส่วนตวั... 
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ทานตามใจปากบา้ง วนัละ 1-2 ม้ือแต่แทบทุกวนั แต่ตัก๊ยงัออกก าลงักายนะคะ ยงัมีไปวิง่ 
ทุกวนัน้ีท่ีกินแยม่ากขนาดไหน แต่รูปร่างก็ยงัไม่เปล่ียนมาก ... [Photograph]. สืบคน้จาก 

https://www.instagram.com/p/_BBWmxp7Dw/ 

Tucktanhealthy. (2559ก, กุมภาพนัธ์ 22). ตดัมา้มาปิดเหม่ง #รอหมอก็ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

#selfieสิคร้าบรออะไร #แสงดีกลอ้งดีแอพดีเราจึงดูดี เส้ือ crop สวย ๆ จาก 

@averyday.apparel นะคา้ ใส่ดี ใส่สวยสุด ๆ ค่ะ [Photograph]. สืบคน้จาก
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เลือดออกจากตบัให้หมดให้ตบัมีสีซีด ๆ เลยค่ะ เวลาทอดตบัจะไม่แขง็หมกักบั กระเทียม 

รากผกัชี พริกไทยเมด็ต าละเอียด , ซีอ๊ิวขาว , เกลือ , น ้าตาล หมกัไวค้ร่ึงชัว่โมงทอด ...  

[Photograph]. สืบคน้จาก https://www.instagram.com/p/BAb_6cCJ7C4/  



 113  

Tucktanhealthy. (2559ค, มกราคม 15). วนัน้ีไดข้องเล่นมาใหม่ เป็น TRX ค่ะ อยากไดม้านาน อยาก

เอามาไวฝึ้กแกนกลางล าตวัค่ะ และใชเ้ล่นไดแ้ทบทุกส่วนของร่างกาย แค่หนีบไวก้บัประตู

ก็เรียบร้อย แขง็แรง แน่นหนามาก วนัน้ีตัก๊ฝึกเป็นท่า Side plank rotation ... 
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Tucktanhealthy. (2559ง, มกราคม 15). วนัน้ีทานขา้วเยน็ชา้ เพราะออกก าลงักายเพิ่งเสร็จ หลงัออก

ก าลงักายก็ตอ้งทานเยอะ ๆ ค่ะ ม้ือน้ีไข่เจียว ไข่เตม็ใบ 1 ไข่ขาว 4 , น ้าพริก ผกัลวก , แกง
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แกม้กลม ทอ้งยงัลีน สะโพก กน้ยงัเตม็ แขนไม่ลีนจนเกินแบบแต่ก่อน ทานทุกอยา่งได้
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