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การแสวงหาข้อมูลจากกระดานสนทนาไทยเกี่ยวกบัเนื้อหาด้านสุขภาพ 

ที่ประสบความสำเร็จ1 

The Information Searching in Successful Thai Health Webboard 

กมลชนก เศรษฐบุตร2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบกระดานสนทนาไทยเกี่ยวกับเนื้อหาด้าน
สุขภาพที่ประสบความสำเร็จ โดยมีสมมติฐานว่ารูปแบบกระดานสนทนาที่ประสบความสำเร็จจะต้องมี
องค์ประกอบของโมเดลคุณภาพของสารสนเทศครบทุกด้าน ซึ่งประโยชน์ของงานวิจัยนี้จะใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการนำไปสร้างต้นแบบกระดานสนทนาเพ่ือผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป  

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก
กระดานสนทนาที่มีเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ Pantip (ดิโอลด์สยาม), Dek-D (สุขภาพ), Sanook 

(สุขภาพ), Kapook  (สุขภาพ), และ MThaiTalk (สุขภาพ) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 
(In-dept Interview) จากประชากรจำนวน 13 คน ที่มีคุณสมบัติในเรื่องบทบาทและความเกี่ยวข้อง
กับกระดานสนทนา การสื่อสารและการดูแลผู้สูงอายุตามท่ีกำหนดไว้ 

ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบกระดานสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาด้านสุ ขภาพที่ประสบ
ความสำเร็จจะเน้นองค์ประกอบด้านเนื้อหากับเทคนิคและการปฏิสัมพันธ์  โดยนอกจากเนื้อหา
กระดานสนทนาในหมวดที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วควรมีหมวดอ่ืนๆ ประกอบอยู่ด้วย ได้แก่ กระทู้แนะนำ 
ถามตอบ เล่าเรื่อง รีวิว ซื้อขาย ข่าว บทความ สายตรงนักจิตวิทยา การเชื่อมต่อโร งพยาบาลและ
ปฏิทินกิจกรรม ส่วนด้านเทคนิคและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการแสวงหาเพราะจะ
ช่วยดึงให้ผู้ชมเข้ามาร่วมกิจกรรมกับกระดานสนทนาเพ่ือสร้างให้เกิดเป็นชุมชนออนไลน์ในด้าน
สุขภาพในที่สุด 

คำสำคัญ: กระดานสนทนาสุขภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนออนไลน์ 
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Abstract 

 The purpose of this research is to analyze the format of Thai health 

Webboards that are succeed. The hypothesis is that a successful Thai health 

Webboards must contain every aspect of Information Quality model. Expected 

benefit is to get basic information for creating the prototype of Webboard for Thai 

Elderly Caregivers in Family.  

The qualitative research of content analysis method was applied to Pantip 
(The Old Siam), Dek-D (Health), Sanook (Health), Kapook (Health), and MThaiTalk 

(Health) Webboard. Also, the In-dept interview method was applied with 13 

representative samples that are qualified in role and relation with Webboards, 

communication and elderly caregivers as specification 

The findings indicated that the format of Thai health Webboards that are 

succeeded focused on the content and the technique and interaction. Contents 

should include Webboard and other category that are recommendation, question 

and answer, storytelling, review, buy and sell, news, article, direct line to 

psychologist, link to hospitals, and event calendar. The technique and interaction 

with users is also necessary for searching because it will draw the viewer to 

participate with activities in Webboard that will eventually create the Online health 

community. 

KEYWORDS: Health Webboard, Elderly Caregivers, Online Community 
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บทนำ (Introduction) 

อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการสื่อสารของประชากรไทยเป็นอย่างมาก โดย Google, 

Temasek และ Bain & Company ได้แสดงสถิติการใช้งานดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 
2562 พบว่าประชากรไทยใช้อินเทอร์เน็ตถึง 80 เปอร์เซนต์และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมากทุกปี  
(Hoppe & Baijal, 2019) โดยพวกเขามองว่าอินเทอร์เน็ตนำมาซึ่งประโยชน์อย่างมหาศาลและกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ขาดไม่ได้ ซึ่งเว็บไซต์ยอดนิยมของคนไทย จัดอันดับโดย Similarweb คือ 
Google.co.th, Facebook.com, Google.com, Youtube.com แ ล ะ  Pantip.com ต า ม ล ำ ดั บ 
กิจกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำในแต่ละสัปดาห์ของประชากรไทย คือ ใช้ค้นหาบน Search 

Engine โซเชียลเน็ตเวิร์ค เล่นเกม  ดูวิดีโอและใช้มองหาข้อมูลผลิตภัณฑ์  (MarketingOops!, 2561) 

เห็นได้ชัดว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นระบบโครงข่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระดาน
สนทนา (Webboard) ที่เป็นโปรแกรมซึ่งทำหน้าที่แจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
โดยใช้รูปแบบการแสดงผล HTML ที่นิยมใช้ใน World Wide Web กระดานสนทนาจะอนุญาตให้ผู้
เยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้พัฒนาเว็บไซต์ สามารถตั้งหัวข้อกระทู้ เพ่ือประกาศข่าวสาร แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได้ โดยสามารถแยกหัวข้อต่างๆ ออกเป็นกระทู้ มีความโต้ตอบกันในการสนทนาในหัวข้อ
เดียวกันได้ (กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม, 2556)  

ประชากรไทยที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวก็เช่นกัน พวกเขาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
30 – 50 ปี มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยถึงวันละ 5 ชั่วโมง (Hoppe & Baijal, 2019) และเนื่องจาก
พวกเขาอยู่ในสถานะที่เป็นบทบาทเชิงซ้อน คือ ต้องดูแลทั้งบุตรและไปบุพการีพร้อมๆ กัน จึงทำให้เป็น
ภาระที่ค่อนข้างหนัก (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2551) แม้ว่าภาครัฐและเอกชนหลายแห่งจะมีการจัดอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุพร้อมจัดทำคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางขึ้นมาด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมรอบด้าน แต่การรับสมัครผู้
เข้าอบรมที่จำกัดจำนวน อีกทั้งบางแห่งยังมีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสูง รวมไปถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถแบ่งเวลาไปเข้าร่วมได้ ทำให้ผู้ดูแลขาดที่พ่ึงในด้านองค์ความรู้ที่ชัดเจน
และเข้าถึงง่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างช่องทางการสื่อสารไปยังคนกลุ่มนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ช่อง
ทางการสื่อสารผ่านกระดานสนทนาจึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  

ความนิยมในกระดานสนทนานั้นสังเกตได้จากเว็บไซต์พันทิปซึ่งมีห้องที่แบ่งตามความสนใจมาก
ถึง 38 ห้อง และมีผู้เยี่ยมชมเว็บมากถึง 128.49 ล้าน Page View จากการเก็บตัวเลขของ Similar 

(อ้างอิงในเดือนกันยายน 2561)  คนต่อวัน (Nuttachit, 2561) แม้ว่าในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล 
ผู้บริโภคไม่ได้แสวงหาข่าวสารจากกระดานสนทนาเพียงช่องทางเดียว และความเป็นชุมชนนั้นมีอยู่ใน
ช่องทางอ่ืนๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter เป็นต้น แต่กระดานสนทนาในฐานะการแสวงหา
ข่าวสารด้านสุขภาพก็ยังมีความสำคัญ เพราะกระดานสนทนาเป็นสื่อกลางเปรียบเสมือนเวทีให้สมาชิก
เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในทุกเรื่อง 
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โดยสมาชิกสามารถเข้าไปตั้งคำถามเพ่ือไขข้อข้องใจ หรือตอบกระทู้เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่
สมาชิกอ่ืน โดยในหน้า Homepage สมาชิกยังใช้เป็นแหล่งไว้สื่อสารหรือประกาศข่าวได้ องค์ประกอบ
ของกระดานสนทนาที่การอภิปรายเปิดกว้างและต้อนรับสมาชิกใหม่ๆ ทุกคน จะมีข้อแนะนำพ้ืนฐานที่ผู้มี
ส่วนร่วมถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตาม ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า “Netiquette” (เป็นการรวมกันของคำว่า 
Internet กับetiquette) กฏข้อใหญ่ที่ไม่ได้มีการพูดออกมาตรงๆ มีข้อกำหนดการตอบโต้ ในกระดาน
สนทนาออนไลน์ โดยในบางกรณีกฏจะถูกบังคับโดยผู้ดำเนินการ และในบางชุมชนใช้วิธีกำกับดูแลด้วย
ตัวเอง (Kotler & Armstrong, 2017) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ตรวจสอบกฎเกณฑ์ ผู้ที่สนทนาอยู่ก่อนจะแสดง
ความต่อต้านอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลที่อยู่ในกระดานสนทนามักได้รับความเชื่อถือมากกว่าช่องทางอ่ืนๆ 
การได้มาซึ่งข้อมูลที่แม้ผู้ค้นหาจะเริ่มต้นจาก Search Engine ยอดนิยมอย่าง Google แต่คนจำนวนไม่
น้อยก็เลือกที่จะพิมพ์คำว่า Pantip ต่อท้ายไปด้วย เพราะต้องการความคิดเห็นจากผู้อ่ืนซึ่งตนเองรู้สึก
เชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้จาก Website ผ่าน Google เพียงด้านเดียว แต่การที่จะสร้างต้นแบบกระดาน
สนทนาเพ่ือผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวให้เกิดเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับปรับไปใช้กับ
สถานการณ์จริงได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มจากการศึกษาถึงรูปแบบของกระดานสนทนาที่ประสบ
ความสำเร็จก่อน ว่ามีเนื้อหา การออกแบบ เทคนิคและองค์ประกอบด้านต่างๆ อย่างไรจึงทำให้มีผู้สนใจ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงทำการค้นหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้คำตอบใน
รายละเอียดที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตผู้วิจัยจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบและพัฒนาต้นแบบ
กระดานสนทนา และให้ผู้ดูแลผู้สูงวัยได้ประเมินต้นแบบกระดานสนทนาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบกระดานสนทนาไทยเกี่ยวกับสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ และนำเอา
รูปแบบนั้นไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปสร้างต้นแบบกระดานสนทนาเพ่ือผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป  

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

แนวคิดเรื่องการสื่อสารออนไลน์และสื่อออนไลน์ 
ลักษณะของสื่อออนไลน์เป็นการสื่อสารสองทาง เข้าถึงในวงกว้าง เป็นสื่อใหม่ที่ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพราะมีการปฏิสัมพันธ์กับสารและสามารถเผยแพร่ต่อ เชื่อมโยงข้อมูลได้เป็นจำนวน
มาก ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์มีลักษณะแยกชิ้นส่วน หากผู้รับสารไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ประกอบรวมได้อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้น  แต่ถ้าประกอบรวมได้จะมีประโยชน์ในการสื่อสารที่
รอบด้าน สื่อออนไลน์เอ้ือต่อการสร้างชุมชน ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทาง
ความคิด นำไปสู่การหล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรมกลุ่ม สื่อออนไลน์มีความสามารถในการ
ประมวลเนื้อหาจากหลายแห่ง ทำให้บทบาทของผู้ใช้ที่สร้างเนื้อหาเอง (User-generated content) 

มีความสำคัญ สื่อออนไลน์มีลักษณะส่งเสริมการรวมกลุ่มและร่วมมือกันทางสังคม นอกจากนี้ยังทำให้
เกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ คือการเลือกเนื้อหามาดัดแปลง ตัดต่อ ประกอบสร้างใหม่ โดยที่ผู้รับสาร



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 5 

เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2558. น. 148) จากแนวคิดนี้ทำให้องค์ประกอบ
ด้านเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ ถือเป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์รูปแบบกระดานสนทนาที่ประสบ
ความสำเร็จในครั้งนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารกับสื่อใหม่ (Communication in New Media) 

 Castells (2007, p. 248) อธิบายว่า การเลือกใช้และเลือกรับสารของสื่อใหม่ เป็นการ
สื่อสารด้วยตัวเอง (Self-communication) มีลักษณะของการเลือกเองตามความต้องการ (Self-

selectivity) และการผลิตสื ่อก็มีลักษณะเป็นการสร้างสื ่อด้วยแต่ละบุคคล (Self-generated) 

การศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญกับทั้งการรับเนื้อหาและกระบวนการสร้างเนื้อหา แนวคิดเรื่อง
ทฤษฎีผลกระทบจากสื ่อที ่สร้างด้วยตัวเอง (Self-generated Media Effect) เป็นแนวคิดที ่
เพ่ิมเติมขึ้นมาในส่วนของการศึกษาสื่อใหม่ โดยให้คำอธิบายว่าการสร้างเนื้อหาสื่อของปัจเจกชนมี
ผลต่อการรับรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้สร้างเนื้อหาเอง โดยผลทางตรงคือ กระบวนการใน
การผลิตสื่อนั้นหล่อหลอมและมีผลต่อความคิดของผู้ผลิตในเรื่องนั้นๆ การโพสต์เป็นการกลั่นกรอง
ความคิดความเชื่อของตัวเอง ในขณะที่ผลกระทบทางอ้อมมาจากการที่มีคนปฏิสัมพันธ์ หรือให้ผล
ตอบกลับต่อเนื้อหาที่ผลิตขึ้น จะส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้ผลิตสื่อ 
แนวคิดนี ้ใช้ได้กับสื ่อมวลชนและสื่อระดับปัจเจกชนคนทั่วไปที่สร้างเนื ้อหาลงบนสื ่อออนไลน์ 
(Castells, 2007, p. 248) ทั้งนี้ จากการวิจัยของ  Shah, Cho, Eveland และ Kwak (2005, p. 

552) ระบุว่า การแสดงออกในลักษณะของพลเมืองผ่านสื่อออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์
และการมีส ่วนร่วมต่อประเด็นต่างๆ ได้มากกว่าสื ่อดั ้งเด ิม ขึ ้นอยู ่กับผู ้ร ับสาร เนื ้อหา และ
กระบวนการ ซึ่งเนื้อหานั้นจะมีผลต่อตัวผู้ผลิตสารเองด้วย ไม่ใช่เพียงผลที่จะเกิดจากผู้รับสาร สื่อ
ใหม่เป็นสื ่อที ่เลือกได้ตามความพึงพอใจและสามารถสร้างเนื ้อหาได้เอง จึงมีผลต่อการหลอม
พฤติกรรมทั้งในด้านวิธีการใช้สื่อ รูปแบบการใช้ ความถี่ การเข้าถึง รูปแบบของการเอาข้อมูลจาก
สื่อใหม่มาใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ จากแนวคิดนี้ การวิเคราะห์รูปแบบกระดานสนทนาที่ประสบ
ความสำเร็จจึงต้องวิเคราะห์ประโยชน์และการนำไปใช้จากทั้ง 2 ทางคือ สื่อทำอย่างไรให้คนเอาสิ่ง
ที่นำเสนอไปใช้ และคนทำอย่างไรในการผลิตสื่อเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง  
กระดานสนทนา (Webboard) 

 กระดานสนทนา คือ การบริการที่ผู้เข้าร่วมสามารถแลกเปลี่ยนข้อความซึ่งกันและกันได้ 
ชุมชนเสมือน (Virtual Reality) มักถูกพัฒนาขึ้นจากกระดานสนทนา ซึ่งมีสมาชิกที่แบ่งปันความ
สนใจร่วมกัน ชุมชนเหล่านี้สามารถจูงใจให้เกิดทั้งความสัมพันธ์ที่ดีและความแตกแยกในสื่อออนไลน์ 
ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงและหัวข้อที่สนทนากัน (Barker, M.S., Barker, D.I., Bormann, and Neher, 

2013) โครงสร้างของกระดานสนทนาแบ่งเป็นกลุ่มขึ้นอยู่กับความสนใจในแต่ละหัวข้อ กลุ่มสนทนามา
จากการอภิปรายกัน ซึ่งทำให้เกิดการขึ้นประกาศ (Post) และการตอบไปตามการลื่นไหลของบท
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สนทนา โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายต้นไม้เรียกว่าเหตุการณ์ต่อเนื่อง (Thread) เพราะการโพสต์และ
ตอบจะแสดงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง (Barker et al., 2013)  

 ความนิยมในกระดานสนทนาไม่ได้วัดเพียงแค่หัวข้อที่สนทนา แต่จำนวนผู้ที่เข้ามาตอบสนอง
เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด เมื่อมีคนเข้ามามีส่วนร่วมในบทสนทนา
เป็นจำนวนมาก จะทำให้ขยายการดึงดูดออกไปยังผู้ชมมากขึ้น (Videojug, 2019) จากแนวคิดนี้ทำให้
คัดเลือกกระดานสนทนาที่นำมาวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์จากจำนวนผู้ที่เข้ามาชมและมีส่วนร่วมเป็นหลัก  
แนวคิดเรื่องโมเดลคุณภาพสารสนเทศ 

สุรีย์ ฟูนิลกุล, วิเชียร ชุติมาสกุลและวิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ (2551) ได้กำหนดโมเดลคุณภาพ
ของสารสนเทศ โดยนำไปใช้กับสารสนเทศรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1: โมเดลคุณภาพของสารสนเทศในการจัดทำรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ : กรณีศึกษาใน
ประเทศไทย (สุรีย์ ฟูนิลกุลและคณะ, 2551) 

 โดยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะต้องประกอบไปด้วยมิติ 5 ด้านดังต่อไปนี้ 

- คุณภาพของสารสนเทศในมิติเข้าถึงได้ง่าย/ความพร้อมใช้งาน 

- คุณภาพของสารสนเทศในมิติความน่าเชื่อถือ/ความเสถียร 
- คุณภาพของสารสนเทศในมิติประสิทธิภาพ 

- คุณภาพของสารสนเทศในมิติความสมบูรณ์/ความถูกต้อง 
- คุณภาพของสารสนเทศในมิติความมั่นคง/การรักษาความลับ 

ชาตินพคุณ วิไลวรรณ (2552) ได้นำโมเดลนี้ไปใช้ในงานวิจัยเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารในเว็บบอร์ดบลูพลาเน็ตพันทิปดอทคอมว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสาร ผลการวิจัยพบว่าเกณฑ์ที่ผู้ใช้เว็บบอร์ดห้องบลูพลาเน็ทให้ความสำคัญมากที่สุดใน

E-Government 

Information 

Quality 

Believability/ 

Reliability 

Completeness/ 

Integrity 

Efficiency 

Security/ 

Confidentiality 

Accessibility/ 

Availability 
E-Government 

Information 
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การประเมินความน่าเชื่อถือคือ ความทันสมัย ความเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน และความเป็น
กลางปราศจากอคติ ซึ่งเกณฑ์นี้ได้ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้สำหรับการประเมินด้านเนื้อหากระดาน
สนทนาที่ประสบความสำเร็จ 

นนทชัย ทรัพย์ทวีพงศ์ (2554) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซต์
ผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยใช้โมเดลคุณภาพของสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำหรับชี้วัดถึงระดับ
คุณภาพเช่นกัน ผลการสำรวจพบว่าทุกเว็บไซต์ที่คัดเลือกมามีการนำเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กร
ค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็ง ส่วนที่เป็นจุดอ่อน คือ สารสนเทศด้านงบประมาณ ซึ่งพบว่าทุก
เว็บไซต์ไม่มีการนำเสนอข้อมูลงบประมาณผ่านเว็บไซต์เลย งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าปั จจัยที่เป็น
ตัวชี้วัดการประเมินนั้นสามารถผนวกเกณฑ์จากโมเดลคุณภาพของสารสนเทศแล้วขยายด้วยปัจจัย
จากการประเมินจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ 

ในด้านของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุนั้น มีผู้จัดทำขึ้นมามากมาย และมีการ
ประเมินผลเว็บไซต์บางอัน ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาในเชิงบวก เช่น ชญากุล อ่ิมแล่ม (2557) ได้จัดทำ
เว็บไซต์เพ่ือนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแล้วประเมินผล พบว่าความพึง
พอใจจากผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น  ส่วน
วรางคณา จันทร์คง (2554, น. 31) ได้ประเมินเว็บไซต์ศูนย์ความรู้สำหรับผู้สูงอายุแล้วพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
ความมีประโยชน์ของข้อมูล แสดงให้เห็นว่าช่องทางผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่เหมาะสมใน
การนำเสนอข้อมูล อย่างไรก็ตามจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัยพบว่า ยังไม่มีเว็บไซต์ที่จัดทำ
ขึ้นมาเพ่ือผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง  

งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับผู้ดูแลที่เป็นพยาบาลหรืออาสาสมัคร และใน
ส่วนที่เป็นผู้ดูแลในครอบครัวมักเน้นไปที่ด้านวิธีการดูแลและภาวะทางด้านจิตวิทยา เช่น รัถยานภิศ 
พละศึกและเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (2560, น. 147) ได้ศึกษาตัวแบบของครอบครัวในการดูแล
ผู้สู งอายุ  แล้วพบว่า 1. ผู้สู งอายุต้อ งการการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวันและค่ารักษาพยาบาล การตอบสนองการทำกิจวัตรประจำวัน ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การแก้ปัญหาอาการทางกาย การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้รับ
ความสะดวกสบายและปลอดภัย การไปรับการรักษาตามนัดหรือเมื่อได้รับการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้ รวมถึงต้องการเพ่ือนคุย ส่วนปกรณ์ ใยมณีและอรัญญา ตุ้ ยคำภีร์ (2560) ศึกษาเรื่อง
ความเครียดในบทบาท ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ความหมายในชีวิต และความสุข ในบริ บทพุทธ
ธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แล้วพบว่าตัวแปรทางจิตวิทยาที่
สำคัญต่อการส่งเสริมความสุขสงบในผู้ดูแลเหล่านี้คือ ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณต่อบุพการีหรือญาติ 
และความหมายในชีวิตด้านการค้นหาความหมายในชีวิต  
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ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสื่อสารของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จะช่วย
ให้ผู้ดูแลได้รับข้อมูลที่ต้องการทั้งในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ หรือข้อมูลเพ่ือช่วยในการดูแล
ตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการสื่อสารทางกระดานสนทนา ดั งนั้น การ
วิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษารูปแบบกระดานสนทนาที่ประสบความสำเร็จและค้นหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือนำไปออกแบบและพัฒนาต้นแบบกระดานสนทนาในลำดับถัดไป ในการวิจัยได้ใช้โมเดลคุณภาพ
ของสารสนเทศและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากความหมายที่ใกล้เคียงกันของแต่ละเกณฑ์การ
ประเมิน แล้วนำมาผนวกเข้าด้วยกันดังนี้ 

 มิติคุณภาพ สารสนเทศ รายละเอียดเนื้อหา 
เข้าถึงได้ง่าย/ความพร้อมใช้งาน การออกแบบ สะดวก ใช้งานง่าย ความสวยงาม 

ความน่าเชื่อถือ/ความเสถียร เนื้อหาที่มาจากผู้ผลิตสื่อและมาจาก
ผู้ใช้สื่อ 

ความทันสมัย ความเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อื่น และความเป็นกลาง
ปราศจากอคติ 

ประสิทธิภาพ เทคนิคและปฏิสัมพันธ์ คำแนะนำการใช้  การตอบกลับ 

ความสามารถรองรับการใช้งาน 

ความสมบูรณ์/ความถูกต้อง ประโยชน์และการนำไปใช้ ประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้นำไปใช้ 

ความมั่นคง/การรักษาความลับ ความมั่นคง/การรักษาความลับ คำช้ีแจงความเป็นส่วนตัวและความ
มั่นคง/ปลอดภัย  

ตารางที่ 1: เกณฑ์ท่ีมีผลต่อคุณภาพของสารสนเทศในแต่ละประเด็น 

วิธีการศึกษา (Research methodology)  

ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-dept Interview) 

การวิเคราะห์เนื้อหา ใช้วิธีการตามเอ้ือมพร หลินเจริญ (2555. น. 23) ที่ได้ศึกษาเรื่องเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่นักวิจัยนิยมใช้ แล้วสรุปขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกข้อมูลที่จะนำมาแยกส่วนประกอบเพ่ือหาคุณสมบัติที่ต้องการเปรียบเทียบ
ซ่ึงควรมีข้อมูลอย่างน้อยตั้งแต่สองชุดขึ้นไปแต่ก็ไม่ควรมากเกินไปควรพิจารณาให้เหมาะสมสะดวกต่อ
การเปรียบเทียบ โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกเนื้อหาจาก 5 กระดานสนทนา คือ Pantip (ดิโอลด์
สยาม), Dek-D (สุขภาพ), Sanook (สุขภาพ), Siamza บอร์ด (สุขภาพ), และ MThaiTalk (สุขภาพ) 
เนื่องจากเป็นกระดานสนทนาที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีผู้เข้าชมมากที่สุด (บริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรม
อินเทอร์เน็ตไทย, 2562) และมีห้องสนทนาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์แยกส่วนประกอบข้อมูลแต่ละชุด ในการวิจัยครั้งนี้แยกส่วนประกอบ
ของข้อมูลออกเป็น ความเหมาะสมด้านการออกแบบ เนื้อหา เทคนิคและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
ประโยชน์และการนำไปใช้ความมั่นคงและการรักษาความลับ 

ขั้นตอนที่ 3 จดรายชื่อข้อมูลและส่วนประกอบที่จะแยกข้อมูลชุดนั้นๆไว้ในบันทึกเพ่ือป้องกัน
การลืม 

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบและใส่
คุณสมบัติข้อมูลแต่ละชุดแยกตามส่วนประกอบลงในตาราง 

ขั้นตอนที่ 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดตามส่วนประกอบโดยพิจารณาความ
เหมือนและความแตกต่างและสร้างข้อสรุปที่ได้จากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงให้เห็นคุณสมบัติ
ของข้อมูลตามส่วนประกอบนั้นๆ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทำการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนด
คุณสมบัติในเรื่องบทบาทและความเกี่ยวข้องกับกระดานสนทนา การสื่อสารและการดูแลผู้สูงอายุ
ออกมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  4 ท่าน คือนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ด้านจิตวิทยา ด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และด้านสารสนเทศพิจารณา ได้คุณสมบัติของผู้ให้สัมภาษณ์ออกมา ดังนี้  

- ผู้บริหารบริษัทเว็บไซต์กระดานสนทนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเนื้อหาและสร้างชุมชนในกระดานสนทนา เพ่ือให้ได้
ข้อมูลด้านวิธีการออกแบบและการสร้างเนื้อหา 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านเนื้อหา 
- ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวที่เป็นเครือญาติกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

- แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านเนื้อหา 
- นักจิตวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเนื้อหา 
- นักนิเทศศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 

จากนั้นได้จัดทำคำถามคัดกรองในคุณสมบัติของบทบาทและความเกี่ยวข้องกับกระดาน
สนทนา การสื่อสารและการดูแลผู้สูงอายุ ถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องจะคัดออก โดยผู้วิจัยถามคำถามคัด
กรองไปยังผู้ให้ข้อมูล 20 ท่าน มีผู้ที่ตอบตรงตามคุณสมบัติ 7 ท่าน นอกจากนี้ยังผสมผสานกับเทคนิค
การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 

แนะนำผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอีกทอดหนึ่งเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถเข้าถึงผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้ 
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องไป 13 ท่าน แล้วเกิดการซ้ำของข้อมูลที่เพียงพอจึงหยุดทำ
การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
ลำดับ เพศ อายุ อาชีพ วันที่สัมภาษณ์ 

1 ชาย 42 ผู้บริหารบริษัทเว็บไซต์กระดานสนทนา 
บริหารเว็บไซต์กระดานสนทนาที่ติดอันดับ 1 ใน 5 มากว่า 20 ป ี

10/8/2562 

2 ชาย 38 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเนื้อหาและสร้างชุมชนในกระดานสนทนา 

ผู้ดูแลเว็บไซต์กระดานสนทนาท่ีติดอันดับ 1 ใน 5 มากว่า 20 ปี 
10/8/2562 

3 ชาย 43 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมและสมาร์ทซิตี้ เทคโนโลยี
อัจฉริยะสำหรับผู้สูงวัย 

14/8/2562 

4 หญิง 50 แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
รับผิดชอบโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.)  

31/8/2562 

5 ชาย 51 แพ ทย์ ด้ าน เวชศ าสต ร์ฟื้ น ฟู  โร งพ ย าบ าล แห่ งห นึ่ ง ใน จั งห วั ด
กรุงเทพมหานคร 

ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

24/8/2562 

6 หญิง 50 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเทศบาลชลบุรี 
รับผิดชอบโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) 

23/8/2562 

7 ชาย 35 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส.) เทศบาลกรุงเทพมหานคร 

แกนนำในการดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุต่างๆ ในชุมชน 

2/9/2562 

8 หญิง 55 ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวที่เป็นเครือญาติกัน 

ดูแลบิดาและมารดาสูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคมะเร็งมากว่า 10 ปี 
8/8/2562 

9 ชาย 51 ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวที่เป็นเครือญาติกัน 

ดูแลบิดา มารดาและพี่เลี้ยงสูงอายุที่มีโรคประจำตัวท่ีไม่ติดต่อเรื้อรัง 
30/8/2562 

10 หญิง 47 นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตรวจวินิจฉัยทางด้านจิตคลินิก บำบัดรักษาผู้สูงอายุด้วยวิธีจิตบำบัด 

5/9/2562 

11 ชาย 59 นักวิชาการด้านจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
ผู้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก กรรมการอำนวยการ
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

27/9/2562 

12 หญิง 43 นักนิเทศศาสตร์ บริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์มากว่า 10 ปี และดูแลบิดา มารดา
สูงอาย ุ

26/7/2562 

13 ชาย 44 นักนิเทศศาสตร์ บริษัทตัวแทนโฆษณาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์มากว่า 15 ปี และดูแลบิดา มารดา
สูงอาย ุ

23/9/2562 

ตารางที่ 2: ข้อมูลส่วนบุคคล 
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จากนั้นผู้วิจัยจะนำข้อมูลข้างต้นทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาในตอนแรกมา
กำหนดความต้องการในองค์ประกอบที่พึงมีสำหรับกระดานสนทนา เพ่ือเป็นโจทย์ให้แก่ผู้รับจ้าง
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กระดานสนทนาต้นแบบต่อไปในอนาคต 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview) โดยตั้งแนวคำถาม (Guideline 

Questions) ที่เป็นคำถามกว้างๆเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่และผู้วิจัย
สามารถยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเพ่ิมเติมได้ โดยผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบกับการวิเคราะห์เนื้อหากระดานสนทนาที่ประสบความสำเร็จ  ซึ่งคำถามที่
ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ประกอบด้วยคำถามดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการศึกษาครั้งนี้ 

ส่วนที่ 2: องค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพกระดานสนทนา ได้แก่ 

2.1 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความสวยงาม/เข้าถึงได้ง่าย/มีความพร้อมใช้งานอย่างไร 
(ด้านการออกแบบ) 

2.2 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความน่าเชื่อถือ/ความเสถียรอย่างไร (ด้านเนื้อหา) 
2.3 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีประสิทธิภาพอย่างไร (ด้านเทคนิคและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้) 
2.4 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความสมบูรณ์/ความถูกต้องอย่างไร (ด้านประโยชน์และ

การนำไปใช้) 
2.5 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความม่ันคง/การรักษาความลับอย่างไร 

ส่วนที่ 3: การสื่อสารผ่านกระดานสนทนา ได้แก่ การสื่อสารผ่านกระดานสนทนาในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุช่วยในการดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวหรือไม่ อย่างไร 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์และนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดเป็น
หมวดหมู่ ใช้การวิเคราะห์สรุปเนื้อหาและการจัดกลุ่มข้อมูลจากนั้นเสนอผลสรุปการวิจัยโดยอธิบายถึง
รายละเอียดของสภาพการณ์ แล้วนำเสนอข้อมูลในรายละเอียด รวมไปถึงข้อคิดเห็นของผู้วิจัยเอง 
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ผลการศึกษา (Results) 

สรุปผลจากการวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบกระดานสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพท่ีประสบความสำเร็จ 

หัวข้อ ประเด็นที่เหมือนกัน ประเด็นที่แตกต่าง 
ด้านการออกแบบ -ความสวยงาม เน้นความเรียบง่าย                       

-ความเข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงได้ง่ายเพราะมี
หัวข้อชัดเจน แยกแยะด้วยช่ือหัวข้อ ภาพ 
Icon แบ่งหัวข้อหลักและย่อยตามสีและ
ขนาดตัวอักษร  
-ความพร้อมใช้งาน สะดวก ประเมินผล
รวดเร็ว 

-เทคนิคการออกแบบ โดย Pantip ใช้ภาพ
กราฟฟิก,   Dek-D ใช้ภาพการ์ตูน, Sanook, 

Kapook และ Mthai ใช้ภาพถ่าย 

ด้านเนื้อหา -การนำเสนอข้อมูลถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
สามารถแสดงผลลัพธ์การประมวลผลได้
ถูกต้องเชื่อถือได้ 

-ความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น และ
ความเป็นกลางปราศจากอคติ 

ด้ าน เทคนิคและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 

-ระบบง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้  
-มีการจัดทำคู่มือการใช้งานในส่วนต่างๆ 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่าง
ถูกต้อง 
-ไม่สามารถรองรับการใช้งานจำนวนมาก ณ 
เวลาเดียวกันของผู้ใช้งานในช่วงเหตุการณ์
สำคัญๆ ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากสังเกตได้
จากข้อความตำหนิทั้งในอดีตและปัจจุบัน
หรือความยากลำบากในการเข้าถึง ในบาง
ช่วงเวลา 

-รองรับการใช้งานได้ดี แต่เนื่องจากยังไม่เคยมี
การใช้งานจำนวนมาก ณ เวลาเดียวกันของ
ผู้ใช้งานจึงยากที่จะนำไปเปรียบเทียบกับเว็บ
อื่นๆ 

ด้านประโยชน์และ
การนำไปใช้ 

-ผู้ผลิตได้รับประโยชน์ในด้านรายได้ที่มา
จากการขายพื้นที่โฆษณาและโฆษณาแฝง 
ส่วนผู้ชมได้ประโยชน์ในด้านการนำข้อมูลไป
ใช้ 

-ข้อมูลที่แตกต่างกันทำให้จำกัดกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น Dek-D วัยรุ่นจะได้ประโยชน์จากเนื้อหา
เรื่องการศึกษา บันเทิง งานอดิเรก การใช้ชีวิต 
และการดูแลตัวเอง แต่ในวัยอื่นๆ อาจไม่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ด้านความมั่นคง/
การรักษาความลับ 

-มีการแจ้งถงึการรักษาความลับของผู้ใช้ 

-การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละส่วนมีการกำหนด
สิทธิ์ใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละ
คน 

-มีการสำรองข้อมูลทั้งระบบ ทุกสัปดาห์ 
ย้อนหลัง 3 เดือน 

-เคยมีการละเมิดสิทธ์ิของผู้ใช้ 

-เคยมีการแอบอ้างใช้ภาพผู้ใช้โดยไม่เป็นความ
จริง 
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หัวข้อ ประเด็นที่เหมือนกัน ประเด็นที่แตกต่าง 
-สามารถกู้คืนระบบให้ใช้งานได้เป็นปกติ
ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง หากระบบเกิดความ
ผิดพลาดหรือล้มเหลว 

ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์เนื้อหา 

 เว็บบอร์ดทั้ง 5 ออกแบบเรียบง่าย มีภาพประกอบที่เป็นลายเส้นกราฟฟิกและรูปภาพเพียง
ไม่กี่ภาพ ใช้สีพ้ืนหลังเป็นสิ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ คือ Pantip สีม่วง, Dek-D สีส้ม, Kapook สีเขียว, 
Sanook และMthaiTalk สีขาว สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะมีหัวข้อชัดเจน แยกแยะด้วยชื่อหัวข้อและ
ภาพ Icon แบ่งหัวข้อหลักและย่อยตามสีและขนาดตัวอักษร มีความพร้อมใช้งาน สะดวก ประเมินผล
ได้อย่างรวดเร็ว ในด้านเนื้อหานั้นเว็บบอร์ดทั้ง 5 มีการนำเสนอข้อมูลถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน ปรับปรุง
ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถแสดงผลลัพธ์การประมวลผลได้ถูกต้องเชื่อถือได้ แต่บางครั้ง
เมื่อมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นขัดแย้งหรือโฆษณาแฝงจะเกิดการตอบโต้กันอย่างไม่เป็นกลาง ส่วนด้าน
เทคนิคและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ระบบนั้นง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ มีการจัดทำคู่มือการใช้งานในส่วน
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เว็บบอร์ดไม่สามารถรองรับการใช้งาน
จำนวนมาก ณ เวลาเดียวกันของผู้ใช้งานในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆ ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากได้ สังเกตได้
จากข้อความตำหนิทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือความยากลำบากในการเข้าถึงในบางช่วงเวลา ยกเว้น 
Kapook ที่รองรับการใช้งานได้ดี เพราะยังไม่เคยมีการใช้งานจำนวนมาก ณ เวลาเดียวกันของผู้ใช้งาน
มาก่อน ในแง่ของประโยชน์และการนำไปใช้ผู้ผลิตได้รับประโยชน์ในด้านรายได้ที่มาจากสปอนเซอร์ 
ส่วนผู้ชมได้ประโยชน์ในด้านการนำข้อมูลไปใช้ ในส่วนขององค์ประกอบด้านความมั่นคง/การรักษา
ความลับนั้น มีการแจ้งถึงการรักษาความลับของผู้ใช้ แต่ Kapook นั้นผู้ใช้เคยถูกละเมิดสิทธิ์จากผู้ใช้
คนอ่ืนและ MThaiTalk ผู้ใช้ถูกแอบอ้างใช้ภาพโดยผู้ใช้คนอ่ืนซึ่งไม่เป็นความจริง สำหรับด้านการ
เข้าถึงข้อมูลนั้น ในแต่ละส่วนมีการกำหนดสิทธิ์ใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละคน มีการสำรอง
ข้อมูลทั้งระบบทุกสัปดาห์ ย้อนหลัง 3 เดือน สามารถกู้คืนระบบให้ใช้งานได้เป็นปกติภายในเวลา 3 
ชั่วโมง หากระบบเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลว   
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ผลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept Interview) 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

หัวข้อ ประเด็นที่เหมือนกัน ประเด็นที่แตกต่าง 
ด้านการออกแบบ -ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด ควรออกแบบให้เรียบง่าย 

แล้วเน้นท่ีความสะดวกในการใช้งานหรือการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ีอันจำกัดจะเหมาะสมกว่า 

-มีความสำคัญ ส่งผลดึงดูดให้ผู้ชมเข้าไป
อ่าน เข้าไปติดตาม 

-ควรออกแบบให้สดใส อบอุ่น ไม่หดหู่ 
ด้านเนื้อหา -สำคัญมาก เนื้อหาควรจะถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน มี

การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ต้องสร้าง
เนื้อหาที่แปลกใหม่ขึ้นมาให้ผู้ชมสนใจแล้วเกิด
เป็นชุมชนสำหรับแสดงความคิดเห็น  ควร
แบ่งเป็นหมวดหมู่ และนอกจากหมวดกระทู้ก็
ควรมีหมวดอื่นๆ ด้วยควรมีนักจิตวิทยามาคอย
ตอบ คำถาม และค วรมี  Link เ ช่ื อม ไป ยั ง
โรงพยาบาล 

-เนื้อหาที่ผู้ดูแลควรทราบเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูลด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

-สนใจแต่หมวดกระทู้เท่านั้น 

-ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรค ควร
ติดต่อกับแพทย์โดยตรงมากกว่ามาสอบถาม
ทางกระทู้ 

ด้ าน เทคนิ คและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 

-ระบบควรง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ มีการ
จัดทำคู่มือการใช้งานในส่วนต่างๆ เพื่ อให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง      
-ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ เป็นสิ่งจำเป็น อาจเป็น
การดึงให้ผู้ชมเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างให้
เกิดชุมชน เมื่อชุมชนเป็นที่สนใจจะสามารถ
สร้างรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาและนำมา
จ่ายให้กับผู้ดูแลเว็บได้   

-ไม่คาดหวังกับการมีปฏิสัมพันธ์ในเว็บ
บอร์ด 

ด้านประโยชน์และ 

การนำไปใช้ 

-เว็บบอร์ดมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้ทำให้
ดูแลผู้สูงอายุได้ดีขึ้น 

-ถ้าเนื้อหาไม่ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จะ
ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ด้านความมั่นคง/ 
การรักษาความลับ 

-ไม่ได้รู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ์ในเว็บบอร์ด ข้อมูล
ที่ให้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้ว การส่งต่อข้อมูล
เป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ออกไป  
-ภาพที่ลงไปในอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเรื่อง
สาธารณะที่ไม่สามารถเป็นส่วนตัวได้อีกต่อไป 

-การนำภาพบางภาพไปโพสต์ต่อเป็นเรื่องไม่
สมควรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพ
ผู้ป่วย ควรมีการควบคุม 

ตารางที่ 4: สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 15 

สำหรับองค์ประกอบด้านการออกแบบ กลุ่มตัวอย่าง 1 ท่านมีความเห็นว่าการออกแบบมี
ความสำคัญส่งผลดึงดูดให้ผู้ชมเข้าไปอ่าน เข้าไปติดตาม กลุ่มตัวอย่างอีก 1 ท่านแนะนำว่าควร
ออกแบบให้ดูสดใส อบอุ่น ไม่หดหู่ กลุ่มตัวอย่างที่เหลือทั้งหมดเห็นว่าการออกแบบไม่ใช่เรื่องสำคัญ
ทีสุ่ด ควรออกแบบให้เรียบง่าย แล้วเน้นที่ความสะดวกในการใช้งานหรือการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อัน
จำกัดจะเหมาะสมกว่า ในองค์ประกอบด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเนื้อหามีความสำคัญ
มาก เนื้อหาควรจะถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ต้องสร้างเนื้อหา
ที่แปลกใหม่ขึ้นมาให้ผู้ชมสนใจ แล้วเกิดเป็นชุมชนสำหรับแสดงความคิดเห็น มากกว่าที่จะคาดหวังให้
ผู้ชมเข้ามาโพสต์หรือแชร์ด้วยตนเอง เนื้อหาควรแบ่งเป็นหมวดหมู่ ซึ่งนอกจากหมวดกระทู้แล้ว ควรมี
หมวดอ่ืนๆ ด้วย เช่น ข่าว บทความ ปฏิทินแจ้งข่าวกิจกรรม ปรึกษาปัญหากับนักจิตวิทยา เป็นต้น 
และควรมี Link ที่เชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาล ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 คนที่ไม่สนใจเนื้อหาอ่ืนๆ 
นอกจากกระทู้เท่านั้น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นแพทย์มีความเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การรักษาโรค ควรติดต่อกับแพทย์โดยตรงมากกว่ามาสอบถามทางกระทู้  กลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
นักจิตวิทยาแนะนำว่าเนื้อหาที่ผู้ดูแลควรทราบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูล
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ในองค์ประกอบด้านเทคนิคกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า
ระบบควรง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ มีการจัดทำคู่มือการใช้งานในส่วนต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง ส่วนในด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็น 
อาจเป็นการดึงให้ผู้ชมเข้ามาร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างให้เกิดชุมชน เมื่อชุมชนเป็นที่สนใจจะสามารถสร้าง
รายได้จากการขายพ้ืนที่โฆษณาและนำมาจ่ายให้กับผู้ดูแลเว็บได้ ทั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง 2 คนที่ไม่
คาดหวังกับการมีปฏิสัมพันธ์ในเว็บบอร์ด ในองค์ประกอบด้านประโยชน์และการนำไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง
รู้สึกว่าเว็บบอร์ดมีประโยชน์ ได้เปรียบเทียบความคิด สนับสนุนความคิด หาทางแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น 
เนื้อหาในเว็บบอร์ดจะอยู่ที่เดิมในระยะเวลายาวนานกว่าสื่ออ่ืนๆ ทั้งนี้ เนื้อหาต้องแปลกใหม่มีความ
แตกต่าง ไม่เคยมีมาก่อน ในองค์ประกอบด้านความม่ันคง/การรักษาความลับกลุ่มตัวอย่างมีความเห็น
ว่าไม่ได้รู้สึกว่าถูกละเมิดสิทธิ์ในเว็บบอร์ด ข้อมูลที่ให้เป็นเรื่องพ้ืนฐานอยู่แล้ว การส่งต่อข้อมูลเป็นสิ่งที่
ช่วยแบ่งปันประสบการณ์ออกไป แต่การนำภาพบางภาพไปโพสต์ต่อเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะภาพผู้ป่วย ควรมีการควบคุม กลุ่มตัวอย่างอีกส่วนให้ความเห็นว่าภาพที่ลงไปใน
อินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นเรื่องสาธารณะที่ไม่สามารถเป็นส่วนตัวได้อีกต่อไป 
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อภิปรายผล 

การวิเคราะห์เนื้อหากระดานสนทนาโดยใช้องค์ประกอบจากโมเดลคุณภาพสารสนเทศนั้น
พบว่า กระดานสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพที่ประสบความสำเร็จทั้ง 5 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุก
องค์ประกอบ  

โดยองค์ประกอบด้านเนื้อหามีความสำคัญมาก เนื้อหาต้องแปลกใหม่น่าสนใจแบ่งเป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้ผู้ชมสนใจแล้วเกิดเป็นชุมชน เช่นเดียวกันกับที่ Barker et al. (2013) เสนอว่ากลุ่ม
สนทนาเกิดขึ้นมาจากการอภิปรายในเนื้อหาของประกาศที่ตั้งไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจในแต่ละ
หัวข้อการสร้างกระดานสนทนาที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างให้เกิดชุมชนเสมือน ที่มีสมาชิก
สนใจในสิ่งเดียวกันซึ่งส่งอิทธิพลทั้งด้านบวกและลบดังที่สกุลศรี ศรีสารคาม (2558, น. 148) เสนอว่า
สื่อออนไลน์เอ้ือต่อการสร้างชุมชน ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางความคิด 
นำไปสู่การหลอมทัศนคติและพฤติกรรมกลุ่มและเมื่อมีการโต้ตอบกันผู้ใช้จึงเป็นผู้สร้างเนื้อหาเอง 
(User-generated content) สื่อออนไลน์ทำให้เกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ คือการเลือกเนื้อหามา
ดัดแปลง ตัดต่อ ประกอบสร้างใหม่ โดยที่ผู้รับสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้น เนื้อหาที่ผู้ดูแลควร
ทราบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ ข้อมูลด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม ซึ่งตรงกันกับท่ีรัถยานภิศ พละศึกและเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (2560, น. 148) พบว่า ผู้ดูแล
ควรช่วยเรื่องความเจ็บป่วยทางกาย ช่วยให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยช่วยพาไปพบ
แพทย์และช่วยเป็นเพื่อนคุย  

 สำหรับด้านเทคนิคและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นั้นก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะเป็นการดึงผู้ชม
ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ตรงกับที่ Castells (2007, p. 248) อธิบายว่า กลุ่มสนทนาทำให้เกิดการ
โพสต์ที่แสดงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อบุคคลสร้างเนื้อหาขึ้นมาแล้วมีคนปฏิสัมพันธ์ จะ
ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผู้ผลิตสื่อ และเช่นเดียวกันกับงานวิจัย
ของ Shah, Cho, Eveland และ Kwak (2005, p. 552) ที่ระบุว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมต่อประเด็นต่างๆ ได้มากกว่าสื่อดั้งเดิม ซึ่งเนื้อหานั้นจะมีผลต่อตัว
ผู้ผลิตสารเองด้วย ไม่ใช่เพียงผลที่จะเกิดจากผู้รับสาร สื่อใหม่เป็นสื่อที่เลือกได้ตามความพึงพอใจ
และสามารถสร้างเนื้อหาได้เอง  
 กระดานสนทนามีประโยชน์สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพราะผู้ดูแลสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ 
ดังที่สกุลศรี ศรีสารคาม (2558) เสนอว่า สื ่อใหม่มี 2 แง่มุม คือ สื ่อทำอย่างไรให้คนเอาสิ ่งที ่
นำเสนอไปใช้ และคนทำอย่างไรในการผลิตสื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเอง และตรงกันกับที่ นนทชัย 
ทรัพย์ทวีพงศ์ (2554) พบว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นได้ เช่นเดียวกันกับที่ ชวลิต สวัสดิ์ผล, ธวัชชัย เพ็งพินิจ, อัครเดช เสนานิกรณ์และ
วารีศรีสุรพล (2560) พบว่าปัญหาของผู้ดูแลด้านหนึ่ง คือ ขาดประสบการณ์และความรู้ด้านการดูแล
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ซึ่งกระดานสนทนาจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลได้ ขณะที่ศศิพัฒน์  ยอดเพชร (2551) พบว่า
ความสามารถและคุณภาพในการดูแล ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ดูแล และภาวะสุขภาพทั้งของผู้ดูแล
และผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการได้รับข้อมูลที่ดีนั่นเอง 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านรูปแบบและ
เนื้อหาสำหรับต้นแบบกระดานสนทนา โดยเมื่อสร้างต้นแบบกระดานสนทนาออกมาแล้วควรทำการ
สำรวจความคิดเห็นเชิงลึกจากผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวเพ่ือให้ตรงความต้องการของผู้ใช้มาก
ที่สุด 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง 

Factors affecting technology acceptance toward music streaming 

applications 

ปฐมรัฐ โพธิ์ทองคำ3 

พัชนี เชยจรรยา4 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี เกี่ยวกับการใช้งานแอป
พลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  1.เพ่ือศึกษาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย 
ความพึงพอใจ ทัศนคติ และการใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 2.เพ่ือศึกษาด้านความสัมพันธ์
ระหว่าง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความพึงพอใจ ทัศนคติกับการใช้งานของแอปพลิเคชัน
มิวสิคสตรีมมิ่ง  

โดยงานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และได้กำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิงที่มีการใช้งานฟังเพลงผ่าน
แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง นอกจากนี้โดยใช้วิจัยในเชิงแบบสำรวจจัดทำแบบสอบถามออนไลน์และ
ชุดเอกสารแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้งาน
แอปฯมิวสิคสตรีมมิ่ง จำนวน 200 คน 

ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่ งใน
ระดับปานกลางตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ การรับรู้ความง่ายและความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติ
ของแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งในระดับสูงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานของ
แอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งในระดับสูงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการศึกษา พบว่า แอปพลิเคชันมิวสิค
สตรีมมิ่งในด้านต่างๆ จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานในการฟังเพลงได้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ช่วยในด้านความสะดวกสบายจากการแนะนำเพลงที่ยอดนิยม หมวดหมู่รายการเพลงที่มีความโดด
เด่น เพลงที่มีความบันเทิง ฟังเพลงได้ทุกที่ทุกเวลา อัพเดทเพลงใหม่ๆ เพ่ือสามารถนำข้อมูลและ
ผลลัพธ์มากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานมิวสิคสตรีมมิ่ง หรือพัฒนาการ
ดำเนินการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3
 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

4
 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

The objectives of this study is to investigate the technology acceptance 

factors about the music streaming application as follows: 1. to study the recognition 

of benefits, simplicity, satisfaction, attitude, and the usage of music streaming 

application, 2. to examine the relation between the recognition of benefits, 

simplicity, satisfaction, attitude, and the usage of the application, 

This study is a quantitative research and the sample was targeted at the male 

and female samples that used to listen to music via music streaming application by 

conducting an online survey and a questionnaire survey, collected from 200 music 

app users. 

The results of the research show that the recognition of the benefits is 

moderately related to the attitude of the music streaming app which is in 

accordance with the assumption set. There is also a moderate relation between the 

easiness of recognition and the attitude towards the app as assumed. In addition, 

satisfaction is highly related to the app's attitude. Moreover, the attitude is strongly 

related to the use of the music streaming app.  

The results show that the music streaming applications could help the users 

to choose to use to listen to music more efficiently, including helping with the 

convenience of recommending songs for users, featured music categories, 

entertainment, easiness to listen at anytime and anywhere, and updates of new 

songs, format to receive additional privileges to be able to use data and results to 

formulate a technology adoption strategy for using music streaming or developing 

actions that are in line with user behaviour in order to achieve the goal efficiently. 

Keyword : Application, Music streaming , Technology Acceptance factors 
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บทนำ 

ปัจจุบันการหาเพลงมาใช้ไม่จำเป็นดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์ที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
มองหาซื้อวีซีดีในแหล่งร้านค้าและฟังข่าวสารเพลงใหม่ๆทางวิทยุและโทรทัศน์ ในสมัยนี้มิวสิคสตรีม
มิ่งสามารถหาได้ง่ายขึ้นทั้งเพลงเก่าจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้มีคุณภาพเสียงดี คมชัด และไม่มีปัญหา
ต่อการฟังเพลง โดยสามารถฟังเพลงเพ่ือผ่อนคลาย สะดวกสบาย และความบันเทิง สามารถใช้งาน
ผ่านทางสมาร์ทโฟนเพ่ือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังเพลงมิวสิคสตรีมมิ่งที่รองรับระบบ IOS และ 
Android  ยิ่งไปกว่านั้นมิวสิคสตรีมมิ่งสามารถฟังเพลงเพ่ือความบันเทิงรูปแบบฟรี ถูกลิขสิทธิ์ แต่มี
ข้อจำกัดการฟังและมีโฆษณาแทรกเมื่อกำลังฟังเพลง อย่างไรก็ดีเพ่ือไม่ให้มีข้อจำกัดจากโฆษณา แอป
พลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งจึงมีระบบพรีเมี่ยมหรือชำระเงิน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนและมีราคา
กำหนดไว้ตามความพอใจของผู้บริโภค โดยมีแพ็คเกจเริ่มต้นตั้งแต่ รายวัน รายเดือน รายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับแอปพลิเคชันจะกำหนดราคาตามความเหมาะสม โดยแอปพลิเคชันทั้งหมด 3 แอปพลิเคชัน มีที่มา
และความหมาย ดังต่อไปนี้ 

JOOX (จู๊กซ์) หมายถึง Tencent (2014) มิวสิคสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันสำหรับผู้ชื่นชอบ
เสียงเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย Tencent Holdings Limited เปิดที่แรกอย่างเป็นทางการที่ฮ่องกงใน
เดือนธันวาคม 2014 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ที่ได้เปิดให้ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ เพ่ือให้
ประชากรไทยได้รับรู้ความเพลิดเพลินกับการฟังเพลงทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางสมาร์ทโฟน แทบเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ สำหรับ JOOX เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงศิลปินชื่นชอบ เพลง
ใหม่ และยังสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเพลงใหม่ๆ จากเพลง
ที่ทีมงานแนะนำ รวมทั้งสถานีเพลง JOOX เรดิโอ ที่เหมาะกับรสนิยม และอารมณ์ในแต่ละช่วงเวลา
ได้อีกด้วย  

แอปเปิ้ลมิวสิค (Apple Music) หมายถึง Siampod (2015) รูปแบบการให้บริการเช่าฟัง
เพลงแบบเสียค่าบริการรายเดือนของแอปเปิ้ล โดยสามารถฟังเพลงตามต้องการได้ภายในแอปพลิเค
ชัน การฟังเพลงสามารถฟังได้ทั้งแบบสตรีมมิ่งและดาวน์โหลดลงสู่สมาร์ทโฟน นอกจากนี้ถ้าไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้งาน สามารถยกเลิกการชำระค่าบริการไม่สามารถเข้าใช้งาน Apple Music รวมถึงเพลง
ที่ดาวน์โหลดมาแล้วไม่สามารถฟังได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีการให้บริการเลือกฟังเพลงได้ตามต้องการ
แบบสตรีมมิ่ง Apple Music มีฟีเจอร์ของวิทยุที่เป็นหนึ่งในบริการ Apple Music โดยแอปเปิ้ลจัดทำ
สถานีวิทยุแบบสตรีมม่ิงชื่อ Beats 1โดยสถานี Beats จะออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง  

สปอติฟาย (Spotify) หมายถึง Spotify (2019) รูปแบบการบริการสตรีมเพลงดิจิทัล พอดแคสต์ และ
วิดีโอ ผู้ใช้งานเข้าถึงกับเพลงที่ไม่จำกัดและเนื้อหาอ่ืนๆจากศิลปินทุกประเทศ โดยผู้ใช้งานสามารถใช้
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ฟังก์ชันพ้ืนฐาน ได้แก่ การฟังเพลงในรูปแบบฟรีเมี่ยม อย่างไรก็ดีสามารถเลือกอัพเกรดขั้นเป็นพ
รีเมี่ยมหรือ Spotify 

Premium  นอกจากนี้การให้บริการบนอุปกรณ์มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ แท็บเล็ต ลำโพง โทรทัศน์ และรถยนต์ โดยผู้ใช้งานสามารถสลับจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไป
ยังอีกเครื่องหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้  

(Mangozero, 2562) จากสถิติตลาดเพลงทั่วโลกในปี 2017 พบว่าตลาดเพลงเพ่ิมขึ้น 
41.1% ซึ่งสัดส่วนของตลาดมิวสิคสตรีมมิ่งมีมากกว่าตลาดอ่ืนๆที่แต่เดิมคนจะฟังเพลงจะต้องซื้อเทป
หรือซีดีถึงจะได้ฟังและได้ร่วมสนับสนุนผลงานที่ถูกลิขสิทธิด้วยซึ่งปัจจุบันมีส่วนในการสนับสนุน
ผลงานเพลงที่ถูกลิขสิทธิได้ผ่านการฟังจากมิวสิคสตรีมมิ่ง โดยทางแอปพลิเคชัน Joox ได้อธิบายว่า
พฤติกรรมบุคคลสมัยนี้ไม่ได้ฟังเพลงเพราะอยากเป็นเจ้าของ เช่น การซื้อแผ่นซีดีเหมือนแต่ก่อน แต่จะ
ฟังด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และตามเทรนด์ จึงเน้นฟังออนไลน์หรือโหลดเก็บไว้ เพราะสะดวกและฟัง
ได้ทุกที ่

แอปพลิเคชันฟังเพลงมิวสิคสตรีมมิ่งมีตัวเลือกแบรนด์อย่างมากให้คัดสรรเลือกใช้ เพ่ือให้
ผู้บริโภคมีความจำเป็นต้องการเลือกใช้งานตามความพึงพอใจ อย่างไรก็ดีช่วยตอบโจทย์ที่มีเพลง
หลากหลาย รายการอ่ืนๆที่น่าสนใจ รวมถึงความคมชัด ถูกลิขสิทธิ์ และราคาไม่สูงมาก จึงตอบสนอง
ความคุ้มค่าต่อผู้ใช้งานได้ดีที่สุด โดย กฤตธี มโนลีหกุล ผู้บริหาร JOOX ประเทศไทย (A Day, 2563) 
ได้อธิบายไว้ว่า ในวงการดนตรีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ‘พาร์ตเนอร์’ ได้แก่ ค่ายเพลง นักร้อง นักดนตรี 
กระทั่งนักเขียนเพลง หรือโปรดิวเซอร์ ในฐานะ ‘คนกลาง’ ระหว่างบุคคลเหล่านี้ การบาลานซ์
ประโยชน์ของบุคคลทั้งสองฝั่งจึงสำคัญ เพราะ แอปพลิเคชัน JOOX มีรายได้จากผู้ใช้งานฟังเพลงที่
เชื่อในการเสียเงินเพ่ือเคารพ ‘ลิขสิทธิ์’ ผู้สร้างคอนเทนต์ทั้งหลายก็ควรได้รับสิ่งตอบแทนที่
สมเหตุสมผลกับที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นออกมา เพ่ือเป็นกำลังใจให้พวกสร้างผลงานใหม่ๆ
ออกมาให้กับผู้ใช้งาน  

อย่างไรก็ดี จากท่ีศึกษาข้อมูลและผลสำรวจจากเว็บไซต์ต่างๆยังไม่มีงานวิจัยที่ครอบคลุมการ
ใช้งานทุกแอปพลิเคชัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่สอดคล้องต่อการรับรู้ของการยอมรับ
เทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความพึงพอใจ ทัศนคติ และจนถึง
การใช้งาน โดยจะเน้นที่กลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ใช้งานฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันเป็น
จำนวนมากทุกที่ทุกแห่ง และทุกเพศทุกวัย เพ่ือนำข้อมูลมาใช้แนวทางปรับปรุงเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
มิวสิคสตรีมมิ่งพัฒนาด้านฟังก์ชันและตัวเลือกเสริมต่างๆให้ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันเพ่ือตอบโจทย์
ต่อผู้บริโภคในอนาคต และถือได้ว่าเป็นการศึกษารูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีของแอปพลิเคชันใน
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ประเทศไทยเป็นตัวสำคัญเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานถูกต้อง มีการน่าเชื่อถือ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานได้
ต่อไป โดยมีรายละเอียดวิธีวิจัยดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1).เพ่ือศึกษาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความพึงพอใจ ทัศนคติ และการใช้งาน
ของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

2).เพ่ือศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความพึงพอใจ 
ทัศนคติกับการใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

สมมติฐานการวิจัย 

 1).การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

 2).การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

 3).ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง 

 4).ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง 

การทบทวนวรรณกรรม 

 งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิ่ง” ได้นำทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) มาเป็นหลักใน การ
วิเคราะห์ โดยทาง Davis (1989) อธิบายว่า การยอมรับเทคโนโลยีเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ 
ได้แก่ 1. การรับรู้ประโยชน์ 2. การรับรู้ความง่าย โดยทั้งคู่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อการยอมรับ
คอมพิวเตอร์ โดยมีความเชื่อมโยงต่อทัศนคติที่ใช้งานต่อคอมพิวเตอร์ และทัศนคติต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีของบุคคลหนึ่งส่งผลต่ออิทธิพลการใช้งานกับเทคโนโลยีนั้น ซึ่งสอดคล้องต่องานวิจัยของ
ถวิล ธาราโภชน์ (2526) ที่อธิบายว่าความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งเป็นการแสดงออกตาม
ทัศนคติของบุคคลนั้นหรือมีสิ่งหนึ่งและการแสดงออกดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านการ
กระทำ 

ต่อมาได้นำทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratification) เพ่ือ
นำไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยทาง Danesi (2013) อธิบายว่า ความพึงพอใจเกิดขึ้นได้จากการใช้สื่อใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. ความพึงพอใจจากเนื้อหาที่เปิดรับผ่านสื่อต่างๆเพราะแต่
ละสื่อมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 2. ความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อในรูปแบบเสียงข้อความ 3. ความพึง
พอใจบริบททางสังคม ในขณะที่ใช้สื่อ เช่น การดูทีวีที่บ้าน การดูภาพยนตร์ในที่สาธารณะ ซึ่ง



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 25 

สอดคล้องต่องานวิจัยของ Feist, H., McDougall, K. (2003) อ้างอิงใน พัชนี เชยจรรยา , 2558) ได้
อธิบายไว้ว่า ในงานวิจัยนี้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยศึกษาถึงอุปกรณ์ที่ใช้ 
มีความเหมาะสม ความสะดวกและสามารถช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารการสร้ างสังคม รวมถึง
การให้ข้อมูลในแง่สุขภาพได้อย่างไร จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในด้ านการ
สื่อสาร มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและเพ่ือน
ฝูง หลังจากเรียนรู้เทคโนโลยี 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิ่ง เป็นการศึกษาโดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือนำผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบ
การนำเสนอการใช้งานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการสำรวจ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้งานฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง ทั้งเพศชายและหญิง ทุกช่วงอายุ จำนวน 200 คน 
ในระยเวลา ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะที่ ให้
กลุ่มเป้าหมายทำแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self Administration) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามจะ
เป็นปลายปิด (Close-end questions) ทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและตำรา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

วิธีการวิเคราะห์ผลข้อมูล 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้ครบ 200 ชุด ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้ว จะนำ
แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
จากนั้นนำแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยการ
นำเสนอข้อมูลการวิจัยครั้งนี้นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาประกอบตารางข้อมูลโดยนำเสนอ
ตามหัวข้อ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยโดยสรุปผลต่างๆ ดังนี้ 
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1). การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายลักษณะ
ทั่วไปของข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยใช้ค่าของโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือ
การวิเคราะห์ทางสถิติ สำหรับแบบสอบถามส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

2). การวิเคราะห์สถิติในส่วนที่  3 ใช้สถิติทดสอบของสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 
correlation) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ในการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความพึงพอใจ 
ทัศนคติ ว่ามีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งหรือไม่ ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังนี้ 

- การรับรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยใช้สถิติ คือ สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

- การรับรู้ความง่ายของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยใช้สถิติ คือ สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

- ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง โดยใช้สถิติ คือ สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

- ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง โดยใช้สถิติ คือ สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ์ ความเชื่อม่ัน 

การรับรู้ประโยชน์ .607 .755 

***Sig=<0.01 

จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ปานกลางกับทัศนคติของแอปพลิเค
ชันมิวสิคสตรีมมิ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (C=.607) และมี
ค่าความน่าเชื่อถือ(R=.755) สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ผู้บริโภคในชีวิตประจำวันเพ่ือความสะดวกสะบายต่อการฟังเพลงบนออนไลน์ และมีการอัพเดทเพลง
ใหม่อยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความคุณค่าของแอปพลิเคชันที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎี การยอมรับ เทคโน โลยี  (Technology Acceptance Model) ของ  Davis (1989) 
เนื่องมาจาก ความเชื่อของบุคคลที่มีรับรู้เข้าถึงการใช้งานเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับ
ตนเอง อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และน่าสนใจนั้นสามารถทำให้สิ่งนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้
สิทธิจากการฟังเพลงฟรีที่ถูกลิขสิทธิ์ของแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งโดยจะมีเงื่อนไขต่างๆที่ตามมาโดยแต่ละ
แอปพลิเคชันมีรูปแบบฟรีที่ใช้แตกต่างกัน ได้แก่ ส่วนแรกแอปพลิเคชัน Joox (Joox ,2563) สามารถ
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แชร์เพลงลงช่องทางสื่อออนไลน์เพ่ือรับพรีเมี่ยมในการฟังเพลงตามความชอบของผู้ใช้แบบจำกัดเวลา 
ต่อมาในส่วนของแอปพลิเคชัน Apple Music (Apple ,2563) เพียงทดลองใช้งานจากการฟังเพลงใน
ระยะเวลาฟรี 3 เดือน และแอปพลิเคชัน Spotify (Iphonemod ,2561) สามารถเลือกฟังเพลงฟรี 
แต่มีเงื่อนไขที่ว่าจำเป็นต้องสมัครสมาชิกจึงจะสามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องฟังโฆษณาที่ทางแอป
พลิเคชันจัดทำไว้ด้วยอย่างไรก็ดีสิทธิประโยชน์นี้จะมีข้อดีและข้อเสีย เช่น ในส่วนของข้อดีสำหรับ
ผู้ใช้งานสามารถฟังเพลงที่มีความสดใหม่ เลือกฟังเพลงตามความชอบของผู้ใช้งาน อีกทั้งสามารถสร้าง
อัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองเพ่ือดาวน์โหลดเก็บมาฟังได้ในภายหลัง และข้อเสียที่ตามมานั้นก็คือ จะมี
โฆษณาที่คอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา และมักจะโน้มน้าวให้ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพ่ือรับสิทธิการใช้งาน
เต็มประสิทธิภาพ  

จากผลลัพธ์ดังกล่าว แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งที่มีเพลงต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมาอยู่ใน
แอปพลิเคชันเดียว ไม่ว่าอาศัยแหล่งไหนแค่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้งานฟังเพลงออนไลน์ได้ทันทีจึง
ได้สอดคล้องกับ Marketingoop! (2018) ได้ให้ความหมายของที่มาไว้ว่า แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง 
เป็นรูปแบบการให้บริการเพลงแบบหนึ่ง สามารถฟังเพลงได้ทั้งหมดทุกประเทศ และยังให้บริการใน
รูปแบบแอปพลิเคชันด้วย เพ่ือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน นอกจากนี้มิวสิคสตรีมมิ่งมี
รูปแบบการให้บริการ 2 ประเภท ได้แก่ รูปแบบฟรี และชำระเงิน โดยรูปแบบฟรี สามารถฟังเพลงฟรี
ถูกลิขสิทธิ์แบบจำนวนจำกัด แต่จะไม่สามารถฟังเพลงใหม่ๆได้ทันที แต่การฟังเพลงนั้นจะมีโฆษณา
เข้ามาแทรกระหว่างกำลังฟังเพลงอยู่ และระดับคุณภาพเสียงที่ต่ำ ซึ่ งเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่
ต้องการสนับสนุนต่อแอปพลิเคชันหรือต้องการใช้ในรูปแบบฟรีเมี่ยม ส่วนรูปแบบชำระเงินหรือพ
รีเมี่ยมนั้นจะได้สิทธิพิเศษที่เหนือกว่ารูปแบบฟรีเมี่ยมสามารถใช้งานฟังเพลงได้ระดับคุณภาพสูงแบบ 
Hi-Fi ตามความต้องการ สามารถฟังเพลงใหม่ๆได้ทันที และไม่มีโฆษณาคั่น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งาน
ที่ชื่นชอบการฟังเพลงเป็นอย่างมากโดยไม่ต้องรับฟังโฆษณาที่คอยรบกวนและต้องการสนับสนุนแอป
พลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนวรรณ สำนวนกลาง, 2555) ได้กล่าวไว้ว่า การ
รับรู้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันมีการพัฒนาและความสำคัญเนื้อหาภายในเป็นสิ่งแรก รองลงมา
ทางด้านระบบการเข้าใช้งาน เช่น รายการเพลงที่มาใหม่และน่าสนใจ สามารถเลือกระดับการฟังเพลง
ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือเกิด
การรับรู้ประโยชน์นำไปสู่การยอมรับบริการได้มีประสิทธิภาพ 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ์ ความเชื่อม่ัน 

การรับรู้ความง่าย .738  .850 

***Sig=<0.01 

 จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ความง่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของแอปพลิเคชัน
มิวสิคสตรีมมิ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในความสัมพันธ์
ระดับสูง(C=.738) และมีค่าความน่าเชื่อถือ(R=.850) นั้นหมายความว่า ยิ่งรับรู้ความง่ายมาก ผู้ใช้มี
ทัศนคติเชิงบวกมาก สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งเป็นรู ปแบบให้บริการฟัง
เพลงที่มีจำนวนมาก สามารถค้นหาเพลงได้ตามต้องการได้อิสระ โดยวิธีการใช้มีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเพียง
พิมพ์ชื่อเพลงเพ่ือค้นหาก็จะพบเจอเพลงตามที่ต้องการจึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ของ Davis (1989) ที่ว่าการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายใช้เทคโนโลยีได้
เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้มีตัวเลือกติดตามรายการเพลงหรือหมวดหมู่ประเภทเพลงต่างๆ 
รวมถึงศิลปินเพลงที่ผู้ใช้งานชื่นชอบ จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้อัพเดทเพลงใหม่ๆในคอลเลคชั่นที่
ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินได้เสมอ 

 จากผลลัพธ์ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นช่วงกลุ่ม  Gen-Y ที่มีความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานจากการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Google Facebook และ Youtube จากการ
ใช้สื่อเหล่านี้จึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือนำมาปรับใช้งานแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งได้ไม่ยากนัก จึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัญญารัตน์ ใบแสง, 2552) เนื่องมาจาก การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน
นั้น สามารถเรียนรู้กับสิ่งที่ต้องการและสร้างประสบการณ์ให้กับตนเอง เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้แอป
พลิเคชันได้ง่าย สะดวก และใช้งานได้อย่างชำนาญ 

อย่างไรก็ดีสามารถเห็นได้ว่า การใช้งานแอปในเบื้องต้นสามารถใช้งานได้ตามความเข้าใจของ
ตนเองในองค์ความรู้ที่ตนเองมี จึงสามารถเลือกค้นหาเพลงและเข้าถึงเมนูได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็น เพลง
ยอดนิยม พรอดแคสต์ และเพลงโปรดที่ชื่นชอบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ต่อแอปพลิเคชันได้ง่าย 
อิสระต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นอย่างมาก โดยไม่ต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บต่างๆ รวมถึงได้
ใช้งานแอปพลิเคชันตามที่เป้าหมายได้หวังไว้  
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สมมติฐานข้อท่ี 3 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
ทัศนคติของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ์ ความเชื่อม่ัน 

ความพึงพอใจ .753  .292 

***Sig=<0.01 

จากผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของแอปพลิเคชันมิว
สิคสตรีมมิ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในความสัมพันธ์ระดับสูง 
(C=.753) และมีค่าความน่าเชื่อถือ(R=.292) นั้นหมายความว่า ความพึงพอใจมีมากส่งผลต่อผู้ใช้งานมี
ทัศนคติเชิงบวกมาก สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากเพลงและพอสแคสต์ที่อยู่ในแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่ง 
มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากในหลายประเภทรวมถึงมีการอัพเดทเพลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ลอง
ฟังเพลงตามความชื่นชอบของตน สามารถรู้สึกอารมณ์ถึงความหมายของเพลงรวมถึงจังหวะเพลงที่
เข้าถึงต่อผู้ใช้งาน เพื่อเกิดอารมณ์ถึงความสนุกสนาน เพลิดเพลินใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียด
และแก้ความเบื่อหน่ายได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานมีทัศนคติที่ดีจากการฟังเพลงใหม่ๆและเพลงโปรด
ให้เลือกฟังอยู่มาก จนเกิดความรู้สึกชื่นชอบต่อแอปฯฟังเพลงและต้องการอยากฟังเพลงอีกต่อไป
เรื่อยๆ ในเวลาว่าง ที่สำคัญราคาค่าบริการของแอปฯไม่สูงมากจนเกินไป อย่างไรก็ดีผู้ใช้งานมีความ
พอใจและลงทุนเพ่ือซื้อแพ็กเกจของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งเพ่ือเกิดความคุ้มค่า สามารถฟังเพลง
เลือกฟังเพลงได้ตามที่ต้องการได้ไม่จำกัดในตามที่คาดหวังไว้จึงสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการ
รับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจ(Uses and Gratification) ของ (Aggarwal, V. B., and Gupta, V. 

S., 2001) ที่ว่า แหล่งช่องทางสื่อที่มีความสนใจและตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้ดี โดยผู้บริโภคต้องการ
รับรู้สิ่งที่ต้องการกับความสนใจในสิ่งที่ตนได้คาดหวังไว้ นอกจากนี้ยังสามารถสอดคล้องกับอีกหนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีของการรับรู้ความบันเทิง (Entertainment) ของ Davis (1985) เนื่องจากระบบ
ภายในแอปพลิเคชันจะเป็นตัวกำหนดของการแสดงผลเพลงในแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งให้ตอบสนองต่อ
ผู้ใช้ เพื่อให้รับรู้ความสนุกสนานไปกับเพลง ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานรู้สึกว่าระบบของแอปพลิเคชันมีเพลงที่
ชอบมากเท่าไหร่ สามารถทำให้เกิดความสนุกจากการฟังเพลงและมีตัวเลือกเพลงที่ชื่นชอบมากขึ้น 
และการฟังเพลงครั้งแรกทำให้รู้สึกชื่นชอบเพ่ือส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันมิว
สิคสตรีมม่ิงได้ด้วยตนเอง 

จากผลลัพธ์ดังกล่าว สามารถเห็นได้ว่า ความพึงพอใจเกิดจากผู้ใช้แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิง่เพ่ือฟังเพลงที่ชื่นชอบจากรายการเพลงต่างๆทั้งเพลงใหม่ล่าสุดและเพลงเก่าย้อนยุค อย่างไรก็ตาม
ผู้ใช้งานมีความรู้สึกอยากใช้แอปพลิเคชันนั้นๆเพ่ือฟังเพลงได้อิสระยิ่งขึ้น การได้ฟังเพลงที่ผู้ใช้งานชื่น
ชอบแบบคมชัด มีรายการเพลงที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน และไม่ต้องฟังเพลงที่มีโฆษณาสอดแทรก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ดวงพร เวทไว, 2545) พบว่า การเลือกรายการเพลงตามความต้องการนั้น
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ส่งผลต่อประโยชน์ต่างๆที่ได้รับ ได้แก่ ความบันเทิง ความผ่อนคลาย ซึ่งสามารถทำให้เกิดการอยากฟัง
เพลงอ่ืนในครั้งต่อๆไป นำไปสู่การพอใจต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรภัทร 
จัตุชัย, 2548) พบว่า รูปแบบหน้าของแอปพลิเคชันมีความอ่านง่าย ชัดเจน และรูปแบบที่น่าดึงดูดใจ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานค้นหาเพลงได้ สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถติดตามเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองเมื่อ
อัพเดทเพลงใหม่ๆเข้ามาแจ้งเตือนในสมาร์ทโฟน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ขนิษฐา จิตแสง, 
2556) พบว่า การฟังเพลงออนไลน์มักจะเข้าถึงได้ง่ายและเลือกฟังเพลงที่มีความต้องการต่อผู้ใช้งาน
เพ่ือความบันเทิงใจเท่านั้นสามารถได้รับประโยชน์ต่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และใช้ใน
ชีวิตประจำวันในเวลาว่าง นอกจากนี้ผู้ใช้งานบางส่วนที่ใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งไม่ได้ใช้เพ่ือ
ความบันเทิงสักทีเดียว แต่จะใช้งานฟังเพลงเพ่ือเข้าถึงความหมายของเพลงที่เป็นเพลงประเภทอ่ืนๆที่
มีความเศร้าและดราม่าเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงของความหมายเพลงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจัยทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ตัวแปร 
การใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมม่ิง 

ความสัมพันธ์ ความเชื่อม่ัน 

ปัจจัยทัศนคติ .637 .749 

***Sig=<0.01 

จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันมิวสิค
สตรีมมิ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ(Sig=0.01) ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในความสัมพันธ์ระดับสูง 

(C=.637) และมีค่าความน่าเชื่อถือ(R=.749) นั้นหมายความว่า ทัศนคติมีมากส่งผลต่อการใช้งานใน
เชิงบวกมาก เนื่องจากแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงเกี่ยวกับเพลงและรายการพอส
แคสต์เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความสุขกับการฟังเพลงและรายการอ่ืนๆที่น่าสนใจ เช่นเพลงที่มีความไพเราะ 
เพลงที่มีจังหวะสนุก เพลงประกอบรายการละครหรือภาพยนตร์ และรวมรายการเพลงที่น่าสนใจ 
รวมถึงรายการของพอสแคสต์ที่มีรายการสอนภาษาอังกฤษ ข่าวประจำวันทั้งในและต่างประเทศ และ
รายการคอนเทนต์ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่งยิ่งมีสิ่งที่มีคุณสมบัติ
น่าสนใจและมีการประชาสัมพันธ์โฆษณาผ่านทางออนไลน์เกี่ยวกับความพิเศษของมิวสิคสตรีมมิ่ง 
สามารถเข้าถึงต่อผู้ใช้งานทั้งเคยใช้และไม่เคยใช้ที่กำลังมองหาแหล่งรวมเพลงทั่วประเทศ ทำให้เกิด
ความสนใจอยากใช้งานแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่ง จึงสอดคล้องแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี  
(Technology Acceptance Model) ด้านทัศนคติของ Davis (1989) ที่ว่า การได้รับผลประโยชน์
จากการฟังเพลงหรือรายการอื่นๆได้อย่างอิสระที่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในเวลาว่างเพ่ือผ่อนคลายทางอารมณ์ได้ดี จึงทำให้เกิดความมั่นใจอยากใช้งานแอปพลิเคชันได้ในครั้ง
ต่อๆไป โดยสิทธิต่างๆที่ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์ต่างๆจากการฟังเพลงผ่านแอปฯมิวสิคสตรีมมิ่ง 
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ได้แก่ สามารถฟังเพลงฟรีได้ตามความชอบในคุณภาพที่มีความคมชัด ฟังเพลงที่ไม่มีโฆษณาคั่น 
ติดตามเพลงใหม่ๆได้ตลอด และสามารถดาวน์โหลดนำมาฟังในภายหลัง อย่างไรก็ดีแอปฯมิวสิคสตรีม
มิ่งสามารถตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย ใช้งานได้ในเวลาว่างที่ต้องการฟังอย่างมีความสุขสบายและไม่
ซับซ้อนเกินไป เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ฟังเพลงเป็นประจำและต้องการใช้งานต่อไปเรื่อยๆตามที่ตน
หวัง 

จากผลลัพธ์ดังกล่าว สามารถเห็นได้ว่า ปัจจัยทัศนคติเกิดจากผู้ใช้งานที่ชื่นชอบเทคโนโลยี
อย่างมิวสิคสตรีมมิ่งที่ช่วยฟังเพลงได้ไม่จำกัด สามารถนำมาใช้เพ่ิมความสะดวกสบายและสร้าง
ความสุขให้กับผู้ใช้งานเมื่อใช้งานฟังเพลงในเวลาว่าง ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อความง่าย 
สนุกสนาน เพ่ือเป็นคุณค่าทางจิตใจจากผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง จึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (อัญญารัตน์ ใบแสง, 2552) พบว่าปัจจัยทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีม
มิ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและน่าติดตามเกี่ยวกับการอัพเดทภายในระบบแอปพลิเคชัน ได้แก่ 
เนื้อหาข่าวสารของศิลปินและเพลงที่นำเข้ามาใหม่ในเร็วๆนี้ เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับรู้รายละเอียดข่าวสาร
ภายในแอปพลิเคชัน และอันดับเพลงที่น่าติดตาม นอกจากนี้การฟังเพลงสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน
ในเวลาว่าง เพ่ือให้ผู้ใช้งานรู้สึกประทับใจ และเกิดความคุ้มค่าต่อแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งส่งผลให้
ผู้ใช้งานมีความตั้งใจอยากใช้งานต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กฤตชานนท์ เวชพราหมณ์, 
2562) พบว่า ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้มีการใช้งานมาก
ขึ้นตามไปด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 จากค้นพบในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันรู้สึกถึงความสนุกสนานบันเทิงใจที่ได้ใช้งานมิว
สิคสตรีมมิ่งในเวลาว่างทั้งได้รับฟังเพลงใหม่ๆ สามารถค้นหาเพลงเจอตามที่ต้องการ และแนะนำเพลง
ที่สอดคล้องกับผู้ใช้งาน เพ่ือส่งผลต่อความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น แอป
พลิเคชัน Apple Music เป็นแอปที่มีจำนวนเพลงเยอะที่สุด จึงตอบสนองต่อผู้ใช้งานเพ่ือเลือกค้นหา
เพลงที่ต้องการได้ด ี

 จากผลการศึกษา พบว่า แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่ง สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งานได้ดีเหมาะกับผู้ใช้งานที่เคยใช้มาก่อนและเริ่มต้นใช้งาน  สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยใช้งานมา
ก่อนจึงต้องเรียนรู้การใช้งานก่อนเพ่ือใช้งานค้นหาเพลงรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจ และผู้ที่เคยใช้งานมาแล้ว
หรือมีพ้ืนฐานจากการใช้แอปพลิเคชันอ่ืนๆจึงสามารถเรียนรู้ได้เร็วและใช้งานได้ทันที เช่น แอปพลิเค
ชัน Joox เป็นแอปที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากสามารถดาวน์โหลดฟรีใช้งาน โดยนอกนั้นมีรายการเพลงที่
น่าสนใจให้ผู้ใช้งานได้ลองฟังเพลงในแต่ละประเภท รวมถึงอันดับเพลงที่น่าสนใจ ที่สำคัญเป็นแอป
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พลิเคชันที่ฟรีแบบจำกัดเวลา จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการสนับสนุนแอปพลิเคชันและใช้งาน
ไม่บ่อยมากนัก 

 จากผลการศึกษา พบว่า แอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งมีการอัพเดทเพลงใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอ 
รวมถึงพอสแคสต์ที่เป็นรายการคอนเทนต์อ่ืนๆที่น่าสนใจอีกมากมาย เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึก
ตระหนักถึงการใช้งานมิวสิคสตรีมมิ่งในทางที่มีประโยชน์ ยิ่งมีรายการเพลงมากเท่าไหร่ส่งผลต่อผู้ใช้
อยากใช้งานต่อไปและต้องการสนับสนุนแอปพลิเคชันเพ่ือใช้บริการแบบเต็มประสิทธิภาพ เช่น แอป
พลิเคชัน Spotify เป็นแอปพลิเคชันที่มีเพลงและรายการพอสแคสต์ที่สนใจในจำนวนมาก โดยมี
ผู้ใช้งานสนับสนุนต่อแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่สามารถเลือกรับฟังในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการฟัง
เพ่ือความบันเทิง อย่างไรก็ดีนอกจากเพ่ือความบันเทิง ได้แก่ รายการพอสแคสต์ที่มีข่าวประจำวัน 
รายการสอนภาษาอังกฤษ สอนการใช้งานต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น โดยมีระยะเวลาที่
กระชับ ไม่นานเกินไป ฟังง่ายได้ในทุกเวลา จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในเวลาว่าง 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้งานของ
แอปพลิเคชันโดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องการสิ่งที่มีความใหม่และเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย เช่น อันดับ
เพลงที่มีอัพเดทอยู่สม่ำเสมอ เพลงที่เข้ามาใหม่ล่าสุด สถิติจากที่เคยฟังทั้งหมดในแต่ละปี รวมถึง
ฟังก์ชั่นใหม่ๆภายในแอปพลิเคชันมิวสิคสตรีมมิ่งในอนาคต เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้รับคุณค่าจากการฟัง
เพลงและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และได้รับรู้ข้อมูลจากการฟังทั้งหมดที่ผ่านมาว่าเคยฟัง
อะไรมาบ้าง ใช้งานในการฟังไปทั้งหมดก่ีชั่วโมงต่อปี เป็นต้น 
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กลยุทธก์ารสื่อสารตราสินค้าและพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

TikTok 

BRAND COMMUNICATION STRATEGY AND TIKTOKERS COMMUNICATION 

BEHAVIORS 

พรรณพิลาศ กุลดิลก, Ph.D.5 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 

และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ การสัมภาษณ์
นักวิชาชีพในบริษัทตัวแทนโฆษณา/ สื่อสารการตลาด จำนวน 7 คนและการสนทนากลุ่มกับผู้ใช้งาน 
TikTok จำนวน 2 กลุ่ม รวม 16 คน ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านแอปพลิเคชัน 
TikTok เหมาะสำหรับการสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภค
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเพศหญิงวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น โดยกลยุทธ์หลักที่ควรนำมาใช้
ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา กลยุทธ์การตลาดผู้มีอิทธิพล และกลยุทธ์การตลาดโหน
กระแส นอกจากนี้ในส่วนของพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานเมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิด AISAS 
Model พบว่า ในขั้นการดึงดูดใจ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้เกิดการพบเห็นเนื้อหาครั้งแรกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์อ่ืนในรูปแบบของการบอกต่อโดยคนรู้จักและผู้มีชื่อเสียง โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผู้ใช้งาน
เกิดความสนใจคือ ปัจจัยด้านเนื้อหาและผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ จากนั้นเมื่อผู้ใช้งานเกิดความสนใจ
จึงได้เกิดการค้นหาข้อมูลตามขั้นการค้นหาข้อมูลว่าคลิปดังกล่าวมามีที่มาอย่างไรและได้พบว่ามาจาก
แอปพลิเคชัน TikTok จึงได้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน โดยพฤติกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 สถานะ
คือ ผู้รับสารและผู้ส่งสาร จากนั้นจึงเกิดพฤติกรรมการบอกต่อโดยแบ่งออกเป็น การบอกต่อวีดีโอคลิป
ที่ตนพบเห็นและการบอกต่อวีดีโอคลิปที่ตนสร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดการพบเห็นในกลุ่มผู้ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์อื่น ๆ  

คำสำคัญ: การสื่อสารตราสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค แอปพลิเคชัน TikTok 
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Abstract 

 The aim of this thesis is to study the marketing communication strategies of 

the brand through the TikTok application and to analyze the communication 

behavior of users by examining two aspects: interview with seven professionals in 

advertising and marketing communication agencies and group conversation with two 

groups of TikTok users, totaling 16 people. The research found that marketing 

communication through the application TikTok is suitable for communication to 

create awareness and engagement between brands and consumers, whose main 

target groups are women, teens and early working adults. The main strategies that 

should be used consist of content marketing strategy, influencer marketing strategy 

and real-time marketing strategy. In addition, the communication behavior of users 

when initially examined by the AISAS Model revealed that, in the step of customer 

attention capture, most users have experienced the content for the first time 

through other social media in the form of word of mouth by acquaintances and 

celebrities. The main factors establishing interest in the users are online media 

contents and influencers. After users have developed interest, they go in search of 

information in line with the information search process about where the video clip 

originates and finally found that it is from the TikTok application. This initiates a 

usage behavior model where the particular behavior is divided into two states which 

are the receiver and the sender. After that, word-of-mouth behavior can be created 

by sharing video clips that they have experienced and those that they have 

individually created in order to be shared in other social media users. 

Keywords: Brand Communication, Consumer Behavior, TikTok Application 
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บทนำ 

 การเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของอินเทอร์เน็ต จากรายงานสถิติผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสูงถึง 52 ล้านคน เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนหน้า 2% หรือ 1 ล้านคน  โดยมีอัตราการใช้งานเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 1 นาทีต่อวัน ซึ่งสูงเป็น 1 
ใน 5 ของประเทศที่ประชากรใช้เวลาอยู่ ในสื่ออินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้เวลาอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สูงถึง 2 ชั่วโมง 55 นาที
ต่อวัน โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้สูงสุดได้แก่  Facebook Youtube Line Instagram 

Twitter และ TikTok ตามลำดับ (Hootsuite, 2020) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรายชื่อของสื่อสังคม
ออนไลน์ข้างต้นพบว่า มีรายชื่อสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ปรากฏขึ้นมานั้นก็คือ TikTok  

 TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในประเทศไทยและระดับโลก
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มียอดดาวน์โหลดทั่วโลก 112.9 ล้านครั้ง เพ่ิมขึ้น 96% 
จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้มียอดดาวน์โหลดสะสมสูงถึง 1 ,900 ล้านครั้ง และสำหรับประเทศไทยเองมี
การเติบโตของ TikTok สูงสุดติด 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SensorTower, 

2020) โดยTikTok เปรียบเสมือนชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีคุณลักษณะสำคัญคือ การเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหา (User Generated Content: UGC) ในรูปแบบวีดีโอคลิปขนาดสั้น
ความยาว 15 วินาที – 1 นาที ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลักของ TikTok ที่เป็นกลุ่มคน
รุ่นใหม่ มีความต้องการเป็นผู้นำทางความคิด โดยผู้ใช้งานส่วนใหญ่อายุ 18-34 ปี 75% เป็นเพศหญิง 
และมี อัตราการใช้งานเฉลี่ย 35 นาทีต่อวัน  (Brandbuffet, 2563) ทั้ งนี้หัวใจสำคัญที่นำไปสู่
ความสำเร็จของแอปพลิเคชัน TikTok คือ  การสร้างชุมชน (Community) ที่ครอบคลุมความสนใจ
ของผู้ใช้งาน อาทิ ดนตรี อาหาร ไลฟ์สไตล์ เพื่อให้เกิดการขยายฐานผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ร่วมกับการ
พัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ (Localized Content) ส่งผลให้ตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันกว่า 150 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งระบบการทำงานของ  Machine 

Learning ของ ของแอปพลิเคชัน TikTok ได้ทำการศึกษาความชื่นชอบเนื้อหาของกลุ่มผู้ใช้งานเพ่ือ
สร้างประสบการณ์ ให้ แก่กลุ่ มผู้ ใช้ งานแต่ละคน (Personalization) แตกต่ างกัน ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Hou Liqian, 2018) 

 นอกจากนี้  TikTok ยังได้พัฒนาไปสู่การเป็นแอปพลิเคชันทางการตลาด (Marketing 

Platform) ที่เอ้ือประโยชน์ให้ตราสินค้าสามารถใช้พ้ืนที่ในการสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย อาทิ  
การสร้างช่องทางในการนำเสนอหลักของตราสินค้า (Official Account) การโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ 
(TikTok Ads) การพัฒนาลูกเล่นหรือฟิลเตอร์ (Branded Effectes) เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้นำไปปรับแต่ง
วีดีโอของตน รวมถึงการท้าทายผู้ใช้งานในรูปแบบ Hashtag  (Challenge Campaign) เพ่ือให้เกิด
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การร่วมกิจกรรม เป็นต้น ดังตัวอย่างแคมเปญ Nulla Puo Fermarci (Stop At Nothing) ของตรา
สินค้า Nike ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดกำเนิดในการสร้าง Branded 

Content ในแอปพลิเคชัน TikTok โดย Nike ได้พัฒนาแคมเปญซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่ม
คนรุ่นใหม่ เพศหญิง อายุ 14-24 ปีที่ไม่นิยมเล่นกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม Challenge การเต้นออกกำลัง
กายตามบุคคลที่มีชื่อเสียงใน 3 ประเภทกีฬาที่ตราสินค้าต้องการกระตุ้นยอดขาย อันได้แก่ มวย 
บาสเกตบอล และฟุตบอล ผลลัพธ์ของแคมเปญดังกล่าวคือ มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมมากกว่า 460 ,000 
คน มียอดไลค์มากกว่า 540,000 ครั้ง มียอดการรับชมมากกว่า 100 ล้านครั้ง ได้รับการพูดถึงจาก
สื่อมวลชนในวงกว้าง (Analogfolk, 2019) และในประเทศไทยได้เริ่มมีหลากหลายตราสินค้าให้ความ
สนใจในแอปพลิเคชันดังกล่าวเช่นเดียวกัน นอกจากการเป็นแอปพลิเคชันทางการตลาดแล้ว TikTok 

ยังได้ขยายไปสู่การเป็นแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์  (Commerce Platform) เพ่ือกระตุ้นให้ เกิด
พฤติกรรมที่ครบวงจรตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 จากความนิยมดังกล่าวประกอบกับความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมวีดีโอสั้นให้นิยม
แพร่หลายไปทั่วโลก และสร้างกระแสในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้แอปพลิเคชัน  TikTok น่า
จับตามองเป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในต่างประเทศนั้นได้มีการศึกษา
ในประเด็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความนิยม รวมถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของแอปพลิเคชั่นดังกล่าวใน
มุมมองของการเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยงานวิจัยส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูล
จากการวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์คุณลักษณะของแอปพลิเคชั่ น ผลการวิจัยที่ค้นพบ คือ 
TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่มีกลยุทธ์การตลาดที่ดี มีระบบอัลกอริทึมที่แม่นยำ รวมถึงเป็นการใช้
เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุด ทำให้สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับ
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bresnick, Ethan, 2019, Xiaohui Yan and Zhengwu Zhang 

Wang, 2019, Yunwen, 2020, Yu, Jiang., 2019).  แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยพบงานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TikTok เพียง 2 เรื่องเท่านั้นและเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสองเรื่องศึกษาโดย
นักศึกษาชาวจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศต้นกำเนิดของแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยได้ทำการสำรวจ
แรงจูงใจและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากการได้รับอิทธิพลจาก TikTok รวมถึงปัจจัยที่ส่งผล
ให้เกิดความนิยม โดยผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเกิดจากแรงจูงใจ
สาธารณะ (Public Motivation) แรงจูงใจด้านสังคม (Social Motivation) และแรงจูงใจด้านบันเทิง 
(Entertainment Motivation) ทั้งนี้ TikTok ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความหลากหลายของเนื้อหา 
มีองค์ประกอบด้านดนตรีในการดึงดูดใจผู้รับสาร และเลือกนำเสนอสารให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ตรง
ตามความสนใจ (Hou Liqian, 2018 และ Yun Yang, 2018) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า TikTok เป็นแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วรวมถึงเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีศักยภาพ จึงเป็นโอกาสอันดีของตราสินค้าในการใช้งาน
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ช่องทางดังกล่าวเพ่ือสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามในการจะดำเนินการสื่อสารให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นักสื่อสารจำเป็นที่จะต้องทราบแนวทางการสื่อสารตราสินค้าที่เหมาะสม 
และทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่พบการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อ
สารตราสินค้าผ่านช่องทาง TikTok และพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในแอปพลิเคชันดังกล่าวทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ การได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนการสื่อสารตราสินค้าเพ่ือสื่อสารกับผู้บริโภคยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการสำหรับผู้ที่สนใจต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok  

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งการศึกษาเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 การศึกษา
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่าน TikTok โดยการสัมภาษณ์กับนักสื่อสารการตลาดตัวแทนบริษัท
ตัวแทนโฆษณา/ สื่อสารการตลาด ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นหลัก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักวิชาชีพที่เคยทำการสื่อสารการตลาดผ่านแอปพลิเคชัน  

TikTok รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยเครื่องมือในการสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง อัน
ประกอบไปด้วย คำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok กล
ยุทธ์/ แนวทางการการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน TikTok รวมถึงข้อจำกัด/ ข้อควรระวังในการสื่อสาร
ดังกล่าว 

ส่วนที่ 2 คือการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งาน โดยการสนทนากลุ่มกับผู้ใช้งานแอป
พลิเคชัน TikTok (TikTokers) ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกแบบ
ยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน  TikTok อายุ 18-34 ปี 
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่  เป็นเพศหญิง 75% เพศชาย 25% ตามข้อมูล
คุณลักษณะของผู้ใช้งานหลักของแอปพลิเคชันดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 16 คน (แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 
คน)  เครื่องมือในการสนทนากลุ่มครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ข้อ
คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน  TikTok ตามแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ออนไลน์ (AISAS Model)  

 ในการตรวจสอบข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัยและใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูลเพ่ือยืนยันความถูกต้อง และความ
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น่าเชื่อถือของข้อมูลโดยตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยการจัดส่งข้อมูลที่ได้จาก
การถอดเทปบทสัมภาษณ์ให้กับกลุ่มตัวอย่างทุกท่านได้ตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง ตรวจสอบ
ความสอดคล้องในด้านเนื้อหาจากบทสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์  และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กับเนื้อหาที่ได้ทำการวิเคราะห์ จากนั้นจึงนำผลการวิจัยที่ได้มาสรุป
และอภิปรายผลเพ่ือนำไปสู่ประโยชน์ด้านการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

รายงานและอภิปรายผลการวิจัย 

 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok และส่วนที่ 2 ผล
การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1: การศึกษากลยทุธ์การสื่อสารการตลาดของตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 

 จากการสัมภาษณ์นักสื่อสารการตลาดตัวแทนบริษัทตัวแทนโฆษณา/ สื่อสารการตลาด 
จำนวน 7 คน พบว่าในการเลือกใช้ TikTok เพ่ือทำการสื่อสารตราสินค้านั้นมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 

 1.1 วัตถุประสงค์ทางการสื่อสาร 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์เลือกใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok เนื่องจากวัตถุประสงค์
หลัก อันได้แก่ 1) เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งาน TikTok ซึ่งมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของ
ตราสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น 2) เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้า/ 
สินคา้/ สารต่าง ๆ  (Brand Awareness) และ 3) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างตรา
สินค้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Brand Engagement) โดยการมีส่วนร่วมดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะ
เด่นของสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับข้อมูลและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ  โดย TikTok เป็นหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถสร้างบุคลิกของตราสินค้า
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการทำให้ตราสินค้ามีชีวิตเสมือนเป็นคนคนหนึ่ง ซึ่งการทำให้
ตราสินค้ามีชีวิตนี้เป็นพ้ืนฐานสำคัญที่จะทำให้ตราสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์อย่างสมบูรณ์
แบบ 

 ทั้งนี้นักวิชาชีพให้ความเห็นว่าการสื่อสารผ่าน TikTok นั้นเหมาะกับตราสินค้าในกลุ่มสินค้า
อุปโภค-บริโภค (Fast Moving Consumer Goods : FMCG) มากกว่าสินค้าในกลุ่มอ่ืน และเพ่ือตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตราสินค้าควรเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ อันได้แก่ สำหรับวัตถุประสงค์การสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า นักสื่อสารตราสินค้า
ควรเลือกใช้การสื่อสารในรูปแบบโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่ปรากฏในหน้าแรกของการเข้าใช้งาน 
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(Brand Takeover) โฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์ที่ปรากฏด้านบนของแอพพลิเคชั่น (Top View) และ
โฆษณาที่ปรากฎระหว่างที่ผู้ใช้งานกำลังเลื่อนรับชมเนื้อหาต่าง ๆ ( In-Feed Ads) ในขณะเดียวกัน
สำหรับวัตถุประสงค์การสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย นักสื่อสารตราสินค้าควรเลือกใช้การ
สื่อสารในรูปแบบการกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น การจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วม (Hashtag Challenge) และการสร้างลูกเล่นต่าง ๆ ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้งานได้ 
(Branded Effect) เป็นต้น โดยจากการสัมภาษณ์พบว่ารูปแบบการสื่อสารที่ได้กล่าวมานั้นสามารถ
สร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

 1.2 กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า กลยุทธ์หลักที่ใช้ในการสื่อสารตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 

ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การตลาดเนื้อหา (Content Marketing) กลยุทธ์การตลาดผู้มีอิทธิพล 
(Influencer Marketing) และกลยุทธ์การตลาดโหนกระแส (Real-time Marketing) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 1.2.1 กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing Strategy) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า ในการสื่อสารผ่าน TikTok นั้น กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาเป็นสิ่งที่
มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้กำหนดให้รูปแบบเนื้อหาเป็นเนื้อหาแบบสั้น 
(Short Form Content) ในรูปแบบวีดีโอคลิปความยาว 15 – 60 วินาที ดังนั้นนักสื่อสารการตลาด
ควรออกแบบสารที่มีความกระชับแต่ชัดเจนในสารหลัก (Key Message) ที่ต้องการส่งออกไปยัง
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ควรออกแบบสารร่วมกับเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน ได้รับความนิยม
ในกลุ่มเป้าหมาย เน้นความบันเทิงเป็นหลักและใช้จุดจับใจด้านอารมณ์ (Emotional Appeal) เพ่ือ
กระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เนื้อหาที่ตราสินค้าสร้างควรสอดคล้องกับรูปแบบ
เนื้อหาประเภท Target-Brand Partnered Content กล่าวคือเป็นเนื้อหาส่วนที่ทับซ้อนระหว่างสิ่งที่
ตราสินค้าต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ (Branded Focused Content) และสิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการหรือสนใจ (Target Focused Content) เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ร่วมระหว่างสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจกับตราสินค้าได้เป็นอย่างดี (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง , 2557) 

นอกจากนี้สารของตราสินค้าควรมีความกลมกลืนกับสิ่งที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายชื่นชอบหรือ
ผสมผสานระหว่างสารหลักกับกิจกรรมได้อย่างแนบเนียน เช่น การออกแบบท่าเต้นที่สามารถ
ถ่ายทอดสารได้ เป็นต้น รวมถึงคำนึงถึงประเภทของเนื้อหาที่ได้รับความนิยม โดยเนื้อหาที่ได้รับความ
นิยมจากกลุ่มผู้ใช้งานในประเทศไทยประกอบไปด้วย เนื้อหาประเภทความสามารถพิเศษ (Talent) 
ตลก (Comedy) อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Drink) การเต้น (Basic Dance) และความงาม 
(Beauty and Fashion)  
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 ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ระบุว่า ด้วยคุณลักษณะของเนื้อหาแบบสั้น ส่งผลให้การส่งสารให้
ครบถ้วนตามใจความหลักที่ตราสินค้าต้องการเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ประกอบกับผู้ใช้งานหลักของ
แอปพลิเคชัน TikTok เป็นกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมเสพสารที่มีความยาวรวมถึงเพิกเฉยต่อ
โฆษณาแฝง จึงเป็นความท้าทายให้ผู้ออกแบบสารต้องหาจุดสมดุลระหว่างตราสินค้าและ
กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม โดยการสร้างสรรค์จุดเด่นที่ชัดเจนเป็นของตนเอง มีความแตกต่างจาก
ผู้ อ่ืน สร้างคุณค่าให้ตนเอง รวมไปถึงการออกแบบสารให้น่าติ ดตามและสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง (รดีวรรธน์ จันทนะโพธิ, 2558) อย่างไรก็ตามสารที่นำเสนอต้องมีการกระตุ้น
ให้เกิดการลงมือทำ (Call-To-Action: CTA) อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีองค์ประกอบหลักคือความสนุก
และความง่าย อีกทั้งไม่ควรสร้างเงื่อนไขในการมีส่วนร่วมมากนักเพ่ือที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถ
มีส่วนร่วมได้จริง  นอกจากนี้สารที่ให้ความบันเทิงเป็นหลักนั้นงานวิจัยในอดีตพบว่า ส่งผลให้ผู้บริโภค
เปิดรับและซึมซับตราสินค้าได้อย่างไม่รู้ตัว (Aguilera-Moyano, J. & Baños-González, Miguel & 

Ramirez Perdiguero, Francisco, 2015) นับเป็นการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการปฏิเสธโฆษณาของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

 1.2.2 กลยุทธ์การตลาดผู้มีอิทธิพล (Influencer Marketing Strategy) 

 นอกจากกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาแล้วนั้น จากการสัมภาษณ์พบว่าอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ
ในการสื่อสารตราสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน TikTok คือ กลยุทธ์การตลาดผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นการสื่อสาร
แบบสองจังหวะ (Two- step Flow of Communication) ที่ใช้กลุ่มอ้างอิงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อ
ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้
อธิบายว่าในการสร้างเนื้อหานั้นควรใช้ผู้มีชื่อเสียงทั้งในระดับมหภาค (Macro Influencers) และ
จุลภาค (Micro Influencers) ควบคู่กันไป โดยการใช้ผู้นำทางความคิดร่วมกันจะสามารถกระตุ้นให้
เกิดการพบเห็นในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้กลุ่มผู้นำทางความคิดกระตุ้นให้ผู้ติดตามของตนรับ
สารและสนใจเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้จุดจับใจโดยใช้ดารา (Star 

Appeals) โดยจุดจับใจนี้อยู่บนสมมติฐานที่ว่าคนมักจะมองตนเองเป็นแบบดาราที่ตนหลงใหล และ
รูปลักษณ์ของดาราจะมีอิทธิพลต่อการจูงใจผู้บริโภคค่อนข้างมาก ทั้งนี้ผลลัพธ์จากการใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง
ในการทำกิจกรรมหรือสื่อสารผ่านทาง TikTok ที่ผ่านมานั้น ได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพ่ิมขึ้นของสื่อที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อพ้ืนที่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคพูดถึงสินค้าหรือบอก
ต่อเกี่ยวกับตราสินค้า (Earned Media) อย่างไรก็ตามนักสื่อสารตราสินค้าได้ระบุว่า การใช้ TikTok 

เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเพียงพอหรืออาจไม่สามารถส่ง
สารได้ครบตามใจความที่ตราสินค้าต้องการ ดังนั้นจึงควรทำการสื่อสารร่วมกับสื่ออ่ืน ๆ ในรูปแบบ
ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการโดยใช้สื่ออย่างเข้มข้น (Rich Media) เพ่ือสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายเปิดรับและมีส่วนร่วม  
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 1.2.3 กลยุทธ์การตลาดโหนกระแส (Real – Time Marketing) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า อีกหนึ่งกลยุทธ์หลักท่ีขาดไม่ได้สำหรับการสื่อสารการตลาดผ่านแอป
พลิเคชัน TikTok คือ กลยุทธ์การตลาดโหนกระแส เนื่องจาก TikTok เป็นสื่อที่มีศักยภาพอย่างมาก
ในการสร้างให้เกิดกระแสสังคมในสื่อสังคมออนไลน์ โดยการตลาดโหนกระแส  หมายถึง ปฏิกิริยา
ตอบสนองทางการสื่อสารการตลาดต่อเหตุการณ์ท่ีกำลังได้รับความสนใจอย่างทันท่วงที ซึ่งการสื่อสาร
ในรูปแบบนี้เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการกับสภาวะความกลัวในเรื่องการพลาดกระแส
สังคมของตราสินค้า หรือ Fear of Missing Out (FOMO) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ระบุว่า นักสื่อสารตรา
สินค้าจำเป็นต้องสังเกตความเป็นไปในสังคมและหยิบมาพัฒนาสารของตนอย่างมีชั้นเชิง ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ Christopher Ratcliff (2014) ได้อธิบายว่ากระบวนการในการทำ การตลาดโหนกระแสเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ มีดังต่อไปนี้ 1) ติดตามข้อมูลข่าวสาร กระแสและแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันเพ่ือมองหาโอกาสที่ตราสินค้าสามารถเข้าไปร่วมกับกระแสนั้น ๆ ได้ 2) เลือกประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งตราสินค้าเองควร
มีการกำหนดบุคลิกของตราสินค้าที่ใช้ในนำเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Persona) ให้ชัดเจน 
โดยควรสร้างให้ตราสินค้ามีคุณลักษณะของมนุษย์เพ่ือที่จะได้มีบุคลิกภาพที่ชัด สามารถจับต้องได้ 
ทั้งนี้ในการเลือกประเด็นควรมีเกณฑ์ในการเลือกประเด็นที่เหมาะสม 3) พัฒนาและอนุมัติชิ้นงาน โดย
การสร้างสรรค์เนื้อหาให้สอดคล้องกับประเด็นที่หยิบยกมาและสะท้อนตัวตนของตราสินค้า 
นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการพัฒนาสารให้เหมาะสมกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายตน ซึ่งนักสื่อสาร
การตลาดเรียกวิธีการนี้ว่า Narrowcasting หรือการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
นั้น ๆ ทั้งนี้องค์ประกอบของสารที่ดี จะต้องมีองค์ประกอบหลักคือ มีความทันสมัย มีความเกี่ยวพัน
กับผู้บริโภคและตราสินค้าของตน จากนั้นจึงทำการอนุมัติชิ้นงาน โดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
คำนึงถึงความเหมาะสม และผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น 4) เผยแพร่และขยายผลชิ้นงาน โดยใน
การเผยแพร่นั้น ควรมีการใส่ความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นความสนใจ หรือสร้างบทสนทนา
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และควรเผยแพร่ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม จากนั้นควรทำการขยายผลต่อยอด 
และ 5) วัดผลหลังการเผยแพร่สารนั้นเป็นระยะ เพ่ือคอยตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่
ชิ้นงานดังกล่าว หากมีปฏิกิริยาทางลบเกิดขึ้นจะได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และควรมีการนำ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในแต่ละครั้งมาใช้เป็นเกณฑ์ เมื่อทำการวัดผลแล้ว ควรมีการนำข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุง หรือดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้สารนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุด 

อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์พบว่า นักสื่อสารตราสินค้ามีความกังวลในเรื่องการบริหาร
จัดการเวลาให้ครบถ้วนตามกระบวนการ รองลงมาได้แก่  การติดตามข้อมูลอย่างทันท่วงที การมี
ทรัพยากรที่เหมาะสม และการสร้างสรรค์สารให้ทันต่อกระแสตามลำดับ ทั้งนี้นอกจากเรื่องของการ
บริหารจัดการเวลาซึ่งเป็นความท้าทายหลักของกลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่นักสื่อสารตรา
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สินค้าควรคำนึงถึงคือ การสื่อสารกับประเด็นที่มีความอ่อนไหว อาทิ การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม
เฉพาะกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการกลั่นกรองสารที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าจะ
ได้รับประโยชน์จากการสื่อสารประเภทนี้ก็เป็นได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bengtsson และ 
Hakansson (2015) ที่พบว่า แนวทางที่ทำให้การตลาดโหนกระแสมีประสิทธิภาพและมีความ
น่าสนใจ ประกอบด้วยการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็ว การเลือกใช้เหตุการณ์ท่ีเหมาะกับบุคลิกภาพของตรา
สินค้าและกลุ่มเป้าหมาย และพึงระวังการสร้างเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพและตำแหน่งของ
ตราสินค้า เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบได้อย่างรวดเร็ว (บริรักษ์ มงคลเกตุ และบุหงา ชัย
สุวรรณ, 2560)  

สรุปได้ว่าในการสื่อสารการตลาดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok นั้นเหมาะสำหรับการสื่อสารเพ่ือ
สร้างการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมระหว่างตราสินค้ากับผู้บริโภคโดยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหลักเพศ
หญิงวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น และเหมาะกับสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ซึ่งกลยุทธ์หลักที่ควร
นำมาใช้ประกอบไปด้วย กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา กลยุทธ์การตลาดผู้มีอิทธิพล และกลยุทธ์
การตลาดโหนกระแส อย่างไรก็ตามควรระมัดการสื่อสารในประเด็นอ่อนไหวและประเด็นที่ไม่
สอดคล้องกับบุคลิกของตราสินค้า 

 2. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ใช้งาน TikTok (TikTokers)  

 จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok หรือ TikTokers จำนวน 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 8 คน ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางแบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค
ออนไลน์ หรือ AISAS Model ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาจาก AIDMA Model ของ Roland Holl (1920) ที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบัน โดย AIDMA Model นั้น ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมี
ขั้น ตอนแบบ เส้นตรง อันประกอบด้ วย  1) A: Attention 2) I: Interest 3) D: Desire 4) M: 

Memory และ 5) Action ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคถูกดึงดูดความสนใจหลังจากได้รับชมโฆษณา 
จากนั้นจึงรู้สึกสนใจและเกิดความต้องการในสินค้า/ บริการและหากโฆษณาทำหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดตามมาคือ ผู้บริโภคจะเกิดการจดจำในสารและมีพฤติกรรมตามมา (Dony 

Saputra, 2017)  

 แต่อย่างไรก็ตามเมื่ออินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค ส่งผลให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา โดยพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือ การหาข้อมูลเพ่ิมเติมเมื่อเกิดความสนใจในสินค้า/ บริการ และส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสารไปยังเครือข่ายของตนหลังจากได้มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้น จากพฤติกรรมดังกล่าว
นี้ Dentsu บริษัทตัวแทนโฆษณาชื่อดังระดับโลก ได้พัฒนาโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีชื่อว่า AISAS 

Model อันประกอบด้วย 1) A: Attention 2) I: Interest 3) S : Search 4) A: Action และ 5) S: 
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Share ทั้งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เส้นตรง กล่าวคือ ขั้นตอนทุกขั้ นตอนไม่
จำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอน แต่สามารถข้ามขั้นตอนหรืออาจย้ำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ 
(Sugimaya & Lee, 2011) โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok มีพฤติกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนดังสรุปได้ต่อไปนี้ 

 2.1 ขั้นการดึงดูดใจ (Attention) 

จากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้ใช้งาน TikTok ส่วนใหญ่ได้เกิดการพบเห็นเนื้อหาครั้งแรกผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ที่มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการบอก
ต่อโดยเพ่ือน คนรู้จักและผู้มีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบ โดยเนื้อหาที่พบเห็นนั้นเป็นกระแสที่แพร่กระจาย
อย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลานั้น โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่พบเห็น คือ เนื้อหาประเภท
ตลก (Comedy) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของมาริสา อานิต้า (2557) ที่พบว่า ลักษณะหนึ่งใน
เนื้อหาที่ผู้บริโภคนิยมแบ่งปันมากที่สุด คือ คลิปที่มีเนื้อหาตลก นอกจากนั้นคือ เนื้อหาที่มีการท้าให้
ทำตามกันมาจนเกิดเป็นกระแส หรือ Hashtag Challenge แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า ใน
ขั้นตอนแรกของการพบเห็นนั้น เป็นการเลือกที่จะเกิดความสนใจในขั้นต่อไป ดังนั้นหากนักสื่อ
สารตราสินค้าต้องการทำให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) หรือทำให้ผู้บริโภคสามารถ
จดจำตราสินค้าได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเห็น นักสื่อสารตราสินค้าจำเป็นต้องออกแบบสารที่สร้างความ
แตกต่างให้แก่ตราสินค้าและใช้การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ หากสารไม่สามารถตอบโจทย์
ผู้บริโภคได้ สารนั้นจะถูกเพิกเฉยและเกิดการสูญเปล่าในท้ายที่สุด 

 นอกจากนี้ข้อค้นพบอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากการสนทนากลุ่ม พบว่า เดิมทีผู้ ให้
สัมภาษณ์มีทัศนคติที่ไม่ดีนักต่อแอปพลิเคชัน TikTok เนื่องจากได้รับข้อมูลแบบเหมารวมว่าแอป
พลิเคชันดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์เนื้อหาของกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิงที่มีภาพลักษณ์เชิงลบ แต่
เมื่อพบเห็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้มีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบทำให้ภาพจำดังกล่าวเลือนไปและเกิดความสนใจ
ในท้ายที่สุด 

 2.2 ขั้นความสนใจ (Interest)  

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจในสารที่ถูกเผยแพร่มา
จากแอปพลิเคชัน TikTok มี 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านเนื้อหาและปัจจัยด้านผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ 
ดังนี้ 

 2.2.1 เนื้อหาที่มีความหลากหลายและสนุกสนาน โดยเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายมีความชื่นชอบ
ได้แก่ เนื้อหาที่มีความบันเทิงเป็นหลัก โดยจะเห็นได้ว่าเพลง/ ดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
สร้างความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่มีจังหวะเร็วสนุกสนาน เป็นกลุ่มเพลงที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประกอบกับเนื้อหาที่พบเห็นนั้นมีขนาดสั้นเหมาะสมกับพฤติกรรมการ
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เปิดรับสื่อของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบเสพเนื้อหาที่มีความยาวนัก นอกจากนั้นความสนใจในเนื้อหายัง
เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาที่เผยแพร่สอดคล้องกับความชื่นชอบของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ อาทิ มีความชื่น
ชอบด้านการเลียนแบบท่าทางการร้องเพลงแต่ใช้เสียงของนักร้องต้นฉบับ (Lip Sync) ความชื่นชอบ
ด้านการเต้น เป็นต้น ทั้งนี้หากผู้บริโภคมีความสนใจหรือชื่นชอบในสารดังกล่าวมีแนวโน้มจะทำให้
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าได้ (วิน รัตนาธีราธร, 2553) 

 2.2.2 กลุ่มผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์  (Online Influencer) ทั้งในระดับมหภาค (Macro 

Influencers) และจุลภาค (Micro influencers) ส่งผลให้เกิดความสนใจในเนื้อหาเป็นอย่างมาก โดย
คุณลักษณะของผู้มีอิทธิพลนั้น มีองค์ประกอบหลักคือ รูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดใจและการสร้างสรรค์สาร
ที่มีความเหมาะสมกับตนเอง อย่างไรก็ตามในการเลือกผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ ควรเลือกจาก
ความสามารถในการผลิตสารที่ตรงกับความต้องการของตราสินค้า และความชื่นชอบของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจำนวนผู้ติดตามนั้นควรเป็นผู้ติดตามที่น่าเชื่อถือ (จีราวัฒน์ คงแก้ว , 2558) ไม่
เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตเพ่ือให้ได้ยอดผู้ติดตามที่สูงมา  

 ทั้งนี้ความสนใจดังกล่าวดังกล่าวจัดอยู่ในประเภท การเลือกสนใจ (Selective Attention) 

ซึ่งหมายถึง แนวโน้มของผู้บริโภคในการเอาใจใส่ข้อมูลที่มีความน่าสนใจและหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ไม่มี
ความเกี่ยวพันกับตน โดย Mowen และ Minor (2001) ได้อธิบายว่า เมื่อความสนใจเกิดขึ้น 
กระบวนการรับรู้ภายในจะทำงานและมีการประมวลผล โดยหากความสนใจเกิดขึ้นจากความสมัครใจ 

ผู้บริโภคจะแสวงหาและเลือกรับข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของตน ดังขั้นตอนต่อไป 

 2.3 ขั้นการค้นหาข้อมูล (Search) 

 หลังจากผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความสนใจในเนื้อหาตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น จึงได้เกิดการ
ค้นหาข้อมูลว่าคลิปดังกล่าวมามีท่ีมาอย่างไร และได้พบว่ามาจากแอปพลิเคชัน TikTok เป็นการค้นหา
ข้อมูลจากภายนอก (External Search) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Zero Moment 

of Truth (ZMOT) กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้าจากทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ ผู้บริโภคจะค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้บริโภคไม่มีประสบการณ์ยิ่งต้องการข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น และเหตุที่ผู้บริโภคนิยมเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลเนื่องจาก
มีข้อมูลที่มากกว่าสื่อดั้งเดิม เข้าถึงได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ ายที่ต่ำ (Schiffman & Kanuk, 2010) ทั้งนี้ 
“ZMOT-Zero Moment of Truth” เป็นกระบวนการของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค Digital Native 

ที่เปลี่ยนไปจากในอดีต โดยในอดีตนั้นเมื่อผู้บริโภคได้รับสิ่งเร้า (Stimulus) ผู้บริโภคจะทำการ
ตัดสินใจเกิดพฤติกรรมในทันที ซึ่งการตัดสินใจในช่วงเวลาดังกล่าวเรียกว่า First Moment of Truth 

แล้วจึงเกิดประสบการณ์จากการตัดสินใจตามมาที่เรียกกันว่า Second Moment of Truth โดยอาจ
มีการบอกต่อประสบการณ์ไปยังผู้บริโภคคนอ่ืนต่อไป แต่ในปัจจุบันพฤติ กรรมของผู้บริโภคได้
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เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือเมื่อได้รับสิ่งเร้าแล้ว ผู้บริโภคจะทำการหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้านั้น ๆ ก่อนที่จะไปถึง
จุดซื้อสินค้าหรือเกิดพฤติกรรม ซึ่งนักการตลาดได้เรียกช่วงเวลานี้ว่า Zero Moment of Truth  

 2.4 ขั้นการเกิดพฤติกรรม (Action) 

 หลังจากที่พบว่าเนื้อหาที่ตนชื่นชอบมาจากแอปพลิเคชัน TikTok กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้เกิด
พฤติกรรมตามมาใน 2 รูปแบบคือ 1) การทดลองใช้งานจากอุปกรณ์สื่อสารของผู้อ่ืน และ 2) การ
ดาวน์โหลดมาใช้งานในอุปกรณ์สื่อสารของตนเอง โดยพฤติกรรมการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 สถานะคือ 
ผู้รับสารและผู้ส่งสาร ดังนี้ 

 2.4.1 พฤติกรรมในสถานะผู้รับสาร จากการสนทนากลุ่มพบว่าพฤติกรรมหลักของผู้ใช้งาน 

TikTok คือการรับชมคลิปวีดีโอขนาดสั้นที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้งานคนอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการรับชม
คลิปวีดีโอที่ถูกแนะนำโดยอัตโนมัติและรับชมคลิปวีดีโอที่ตนค้นหาตามความสนใจ โดยการค้นหาแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ การค้นหาจากหมวดหมู่เนื้อหา และการค้นหาจากชื่อบัญชีบุคคลไม่ว่าจะเป็น
เพ่ือนหรือผู้มีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบ ทั้งนี้จากระบบปัญญาประดิษฐ์ของ  TikTok ที่ได้ทำการคัดกรอง
เนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปนั้น ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เวลารับชม
คลิปวีดีโอได้อย่างยาวนานและเป็นปริมาณมาก อย่างไรก็ตามสำหรับสารที่สร้างขึ้นโดยตราสินค้าหาก
ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจตนได้ใน 2-3 วินาทีที่พบเห็น กลุ่มผู้ใช้งาน TikTok จะทำการกดข้าม
โฆษณาดังกล่าวในทันที ทั้งนี้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ได้ระบุว่า สารจากตราสินค้าควรมีความกลมกลืนกับ
สารอ่ืน ๆ ที่ปรากฏ ไม่รู้สึกว่าเป็นการยัดเยียดให้ผู้ใช้งานรับชมโฆษณาเช่น เป็นเนื้อหาที่ใช้ดนตรีเป็น
ส่วนประกอบหรือนำเสนอสารโดยการเต้น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของผู้บริโภค
ที่ว่า เมื่อผู้บริโภคมีอำนาจในการเลือกรับเรื่องราวและข้อมูล พวกเขาจะสนใจเฉพาะสิ่งที่ตนเอง
ต้องการเท่านั้น (ปิยะชาติ อิศรภักดี, 2559)  

 2.4.2 พฤติกรรมในสถานะผู้ส่งสาร 

 จากการสนทนากลุ่มพบว่า เนื่องจาก TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่มีลูกเล่นต่าง ๆ ในรูปแบบ
ครบวงจรส่งผลให้ผู้ ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องน ำเนื้อหาไปผ่าน
กระบวนการตัดต่อจากแอพพลิเคชั่นภายนอกและเผยแพร่ได้ทันที ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญที่แตกต่างจาก
แอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ทั้งนี้การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหา (User Generated Content: 

UGC) นั้นมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าว
เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ต้องการแสดงความเป็นตัวตน นอกจากนี้รูปแบบเนื้อหาประเภทวีดีโอ
สั้นและดนตรีที่เป็นจุดแข็งของแอปพลิเคชัน TikTok ยังเป็นรูปแบบเนื้อหาที่ติดอันดับ 2 ใน 3 เนื้อหา
ที่ได้รับความนิยมในการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้อีกด้วย โดยจากการสนทนากลุ่มพบว่า ผู้ใช้งานมีการความถี่ในการสร้างสารทุกวัน และจะ
สร้างสารด้วยความถี่สูงขึ้นเมื่ออยู่กับเพ่ือนสนิท เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานใน
กลุ่มเพ่ือนรวมถึงมีการชักชวนให้เพ่ือนที่ไม่เคยสร้างสารใน Tiktok ได้เข้ามาร่วมสร้างสารร่วมกัน โดย
มักเลือกสร้างสารจากกระแสที่ เริ่มเกิดขึ้นแต่หากกระแสเกิดขึ้นโดยทิ้งระยะเวลาจะทำให้ความ
ต้องการในการสร้างสารนั้นลดน้อยลง รวมถึงสารที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างได้นั้นต้องมีความง่าย ไม่มี
เงื่อนไขในการสร้างมากนัก 

 นอกจากนี้ความน่าสนใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok คือ เมื่อได้สร้างสารขึ้นมาแล้วนั้น 
ส่วนใหญ่มีความต้องการเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรู้ ไม่มีการปิดกั้นการพบเห็นเป็นการพบเห็น
แบบส่วนตัวเหมือนดังการใช้งานในแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ  และผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้ระบุว่าบุคลิกที่
นำเสนอในแอปพลิเคชัน TikTok เป็นบุคลิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์อ่ืนของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นหรือทัศนคติของตนต่อประเด็นต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการ
สร้างสารที่เน้นการเลียนแบบหรือปฏิบัติเนื้อหาที่เริ่มต้นสร้างโดยผู้อ่ืน โดยหากการสร้างสารดังกล่าว
ได้รับผลตอบรับที่ดีจะส่งผลให้ผู้ใช้งานสร้างสารใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
เลียนแบบ (Modelling) ที่ระบุว่าเมื่อบุคคลได้เห็นพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือสื่อที่มี
การประเมินผลว่าดี บุคคลนั้นจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้น (พุทธมาศ อมรวัฒนา, 2550)  

 ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้งาน TikTok มีความแตกต่างจากสื่อสังคม
ออนไลน์อ่ืน เนื่องจากไม่ได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารสองทางแบบสมบูรณ์แบบ โดยเน้นการสร้าง
สารและเสพสาร หากจะมีการสนทนาจะเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น นอกจากนี้ ในส่วน
ของการร่วมสร้างสารที่เป็นกิจกรรมของตราสินค้านั้น ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะเลือกร่วมกิจกรรมที่มี
รูปแบบสอดคล้องกับความสนใจของตน หรือมีนักแสดง/ พรีเซนเตอร์ที่ตนชื่นชอบปรากฏในสารนั้น 

 2.5 ขั้นการบอกต่อ (Share) 

 พฤติกรรมการบอกต่อของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok แบ่งออกเป็น การบอกต่อวีดีโอคลิป
ที่ตนพบเห็น และการบอกต่อวีดีโอคลิปที่ตนสร้างขึ้น โดยการบอกต่อนั้นเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์อ่ืน ๆ ที่ตนใช้งาน อาทิ  Facebook Instagram เป็นต้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของ
การบอกต่อคือ ต้องการให้เกิดการพบเห็นที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบเห็นในกลุ่มเพ่ือน
หรือคนรู้จักที่ไม่ได้ใช้งาน TikTok  ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตาม
คุณลักษณะ AISAS Model ที่ได้อธิบายว่า ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในโมเดลดังกล่าวคือ การแบ่งปัน 
(Share) ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบอกต่อในวงกว้าง (Word-of-Mouth) ได้อย่าง
รวดเร็ว (ยุทธิพงศ์ แซ่จิว, 2555) ทั้งนี้พฤติกรรมการบอกต่อได้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของ
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ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มใช้งานดังกล่าวอยู่ในวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม สามารถ
สร้างสรรค์ต่อยอดเนื้อหาผู้อื่นในรูปแบบใหม่ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น 

 สรุปได้ว่า ในการทำการสื่อสารตราสินค้าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้น นักสื่อสาร
การตลาดจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ของ
โลกออนไลน์ เพ่ือหาโอกาสในการใช้พ้ืนที่ของกระแสนั้นให้กับตราสินค้าของตน จากนั้นควรทำการ
สื่อสารด้วยวิธีการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับบริบทและทันต่อช่วงเวลาที่กระแสนั้นยังคงอบอวล โดย
วิธีการที่จะทำให้สามารถผลิตสารที่มีประสิทธิภาพได้นั้น ตราสินค้าจำเป็นต้องให้ความสำคัญโดยการ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการตรวจสอบสถานการณ์ ผลิตชิ้นงาน และประเมินผลอย่างทันท่วงที 
ดังที่ Xavier Izaguirre (2012) ได้ระบุว่า ทุกครั้งในการทำการสื่อสารการตลาดควรมีการวัดผลอยู่
เสมอ ทั้งในด้านการวัดค่าการเข้าถึงและวัดค่าอิทธิพลของสาร/ ผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ที่มีต่อ
ผู้บริโภคว่าตอบสนองวัตถุประสงค์หรือไม่ อาทิ อิทธิพลด้านการสร้างการรับรู้ การสร้างความสนใจ 
รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ในบางกรณีสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่
น่าจะได้รับความสนใจได้ล่วงหน้าทำให้ตราสินค้ามีเวลาในการวางแผนงาน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมัก
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน ตราสินค้าจึงควรมีความพร้อมในการรับมือกับระ
แสต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการทำการสื่อสารการตลาดโหนกระแสนี้มีข้อควรระวังคือเรื่อ งเวลา และ
ประเด็นอ่อนไหวที่นักสื่อสารการตลาดไม่ควรมองข้ามเนื่องจากอาจทำให้ผลลัพธ์ติดลบและก่อให้เกิด
วิกฤติกับตราสินค้าตามมา  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok เกิดความดึงดูดใจ สนใจและบอกต่อผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย ดังนั้นนักสื่อสารตราสินค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรทำการสื่อสารตรา
สินค้าผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายและทำการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงใช้ผู้มีอิทธิพลใน
สื่อออนไลน์เพ่ือให้การสื่อสารเกิดความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตรา
สินค้าได้กำหนดไว้ 

 2. ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok มีพฤติกรรมการรับและสร้างสารด้วย
ตนเอง ดังนั้นนักสื่อสารตราสินค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของตราสินค้าได้  แต่สารดังกล่าวต้องสอดคล้องกับความชื่นชอบ ของ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลิกภาพของตราสินค้า และคุณลักษณะของแอปพลิเคชัน ประกอบกับสื่อสารอย่าง
ทันท่วงท ีเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความผูกพันต่อตราสินค้า 
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การประกอบสร้างคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

Construction of Unique Attributes of Gay Characters in Thai Boy Love 

Series 

กฤตพล สุธีภัทรกุล6 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร, Ph.D.7 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 
2) ศึกษาการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 3) เพ่ือศึกษารูปแบบการนำเสนอ
พัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ตัวบทผ่านตัวละครชายรัก
ชายจำนวน 20 ตัวละคร จากซีรีส์วาย 10 เรื่องที่ออกอากาศระหว่างปี 2558 – 2562  

 ผลการศึกษา พบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มชายรักชายใน
ละครหลังข่าวและภาพยนตร์ในยุคก่อน ลักษณะเฉพาะของตัวละครในซีรีส์วายถูกประกอบสร้างข้ึนมา
ใหม่นี้ถูกจำกัดอยู่ในช่วงวัยเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวัยเริ่มทำงาน มีฐานะปาน
กลางจนถึงดี หน้าตาและรูปร่างดี อาศัยอยู่ในเมือง โดยมีคุณลักษณะร่วมกัน 4 ประการ คือ 1) การ
ให้คุณค่าความเป็นชาย ด้วยการให้ตัวละครมีความเป็นชายสูงทั้งรูปร่างหน้าตา ลักษณะนิสัย 2) การ
นำความสัมพันธ์ชายหญิงมาครอบทับไว้ ด้วยการกำหนดบทบาททางเพศ 3) การสร้างโลกในอุดมคติ
ของการยอมรับกลุ่มชายรักชาย ทำให้ทุกคนสามารถยอมรับการเป็นชายรักชายได้แทบจะในทันที ซึ่ง
ผิดธรรมชาติในโลกแห่งความจริง 4) ความรักเดียวใจเดียว ทำให้ตัวละครชายรักชายได้ครองคู่และใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข 

 

คำสำคัญ: การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม, ซีรีส์วาย, ตัวละคร, กลุ่มชายรักชาย 
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Abstract 

 The objectives of this qualitative research were; to examine the characteristics 

of male-homosexual characters, to study the construction of male-homosexual 

characters in boys love series, and to study the pattern of presenting of male-

homosexual characters’ development in boy love series. The researcher has 
analyzed 20 male-homosexual characters from 10 boys love series, which were 

broadcasted during 2015-2019 

 The results showed that male-homosexual characters in boys love series 

displayed different traits from those in soap operas or movies. Characters in boys 

love series, in contrast, were constructed with certain age—from high school 

students to early workers, certain of status—from middle to upper class, good-

looking, great body, and residing in urban area. Shared characteristics were described 

as follows: 1) holding traditional masculine values – characters were portrayed with 

hyper-masculinity in both physical appearance and manner 2) transposing gender 

roles of male and female onto two males – characters were divided into two leading 

positions: hero, the one who takes the initiative, and heroine, the one who passively 

undergoes his partner’s actions and is illustrated a smore feminine in terms of 
smaller body, fairer skin, and personality traits than the hero 3) creating an ideal 

world where love between homosexuals are accepted widely and almost 

immediately 4) devoting to a single man – after male-homosexual characters 

become partners, they live happily ever after. 

 

Keyword: The Social Construction of Reality, Boy Love Series, Characters, Gay 
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บทนำ 
 ปัจจุบันกลุ่มชายรักชายในสังคมไทยนั้นถือว่าได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นในสังคม จน
ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากต่างชาติว่าเป็นประเทศที่สามารถยอมรับในความหลากหลายทาง
เพศได้ (Jackson & Cook, 1998) เป็นผลให้เกิดการสร้างซีรีส์ที่มีตัวละครนำเป็นกลุ่มชายรักชายเป็น
ตัวแสดงหลัก หรือเรียกว่า “ซีรีส์วาย” (Boylove Series) ขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ชื่อว่า ‘Love Sick 

The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ’ ซึ่งถูกสร้างมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกัน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชีวิตวัยรุ่นของนักเรียนมัธยม คล้ายกับซีรีส์วัยรุ่นทั่วไป แต่ลักษณะเด่นตัวเอกของเรื่องเป็นผู้ชายที่รัก
กับผู้ชาย  

       ซีรีส์วายเริ่มเป็นที่พูดถึงและเข้าสู่กระแสหลัก เมื่อ ‘SOTUS The Series พ่ีว้ากตัวร้ายกับ
นายปีหนึ่ง’ ออกอากาศในปี 2559 เป็นเรื่องราวของระบบการรับน้องที่เรียกว่าโซตัส  เนื่องจากถูก
สร้างมาจากนิยายชื่อดังที่มีคนที่ติดตามอ่านเป็นจำนวนมาก สามารถทำเรตติ้งสูงที่สุดของซีรีส์วาย
จนถึงปัจจุบัน โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 0.597 (Srowch, 2562) และมียอดเข้าชมผ่าน LINE TV กว่า 
100 ล้านครั้ง (LINE TV, 2563) นอกจากนี้สามารถทำให้นิยายวายสามารถมาวางจำหน่ายในร้าน
หนังสือทั่วไปอย่างเปิดเผย ทั้งยังเป็นต้นแบบของนิยายวายและซีรีส์วายในปัจจุบันที่มีตัวละครอยู่ใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (The101.world, 2562) และสามารถทำให้นักแสดงนำของเรื่องแจ้งเกิด ยืน
อยู่ในวงการได้ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีแฟนคลับชาวไทย และในต่างประเทศท่ัวเอเชีย 

       กลุ่มผู้ชมหลักของซีรีส์วายนี้ คือ ‘สาววาย’ เป็นผู้ที่ชื่นชอบในผลงานที่นำเสนอความสัมพันธ์
ที่ตัวละครหรือตัวแสดงนำที่เป็นผู้ชายทั้งคู่นี้เป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อตัวนักแสดงเป็นอย่างมาก 
และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเกาะกลุ่มกันเป็นชุมชน (Community) ทั้งในออนไลน์
และออฟไลน์ (อรวรรณ วิชญวรรณกุล, 2559) 

       Seth Godin กูรูการตลาดระดับโลกได้กล่าวไว้ว่า นักการตลาดต้องตามหากลุ่ม Geek หรือ
คนที่หลงใหลคลั่ งไคล้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง แล้วสื่อสารกับพวกเขา ถ้าหากสร้างการเข้าถึง 
(Engagement) กับพวกเขาได้ ก็เท่ากับเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกได้ (Early Adopter) ได้ มันจะถูก
บอกต่ ออย่ างกระตื อรือร้น โดยที่ แบ รนด์ ไม่ ต้ อ งหว่ าน เงิน เพ่ื อจั บตลาดแมสตั้ งแต่ แรก 
(Marketingoops, 2560) 

       ดังนั้นจึงส่งผลให้ ผู้สร้างซีรีส์สามารถต่อยอดความสำเร็จนี้  ด้วยการจัดงานรวมตัวแฟนคลับ
ของเหล่านักแสดง หรือ แฟนมีทติ้ง (Fan Meeting) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในเกาหลีใต้ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง โดยเฉพาะประเทศจีน ที่มีกลุ่มแฟนคลับเหนียวแน่น
มาก ถึงแม้ว่าจีนจะแบนซีรีส์วายก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับแฟนคลับในจีนก็คือ กลุ่มเป็นกลุ่มที่มี
กำลังซื้อสูง รวมตัวกันเหนียวแน่นเพ่ือสนับสนุนศิลปินที่ชื่นชอบ เห็นได้จากการที่บัตรแฟนมีทติ้งที่
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ประเทศจีนที่ขายหมดภายในเวลา 5 นาที (ไทยรัฐออนไลน์, 2561) และแฟนคลับจำนวนมากเดินทาง
มายังประเทศไทยเพ่ือติดตามศิลปินไปออกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้เห็นช่วงเวลาที่นักแสดงได้
อยู่ด้วยกัน หรือที่เรียกว่า โมเมนต์ (Moment) ซึ่งสามารถช่วยเติมเต็มจินตนาการของแฟนคลับได้ 

       หลังจากนั้นจึงส่งผลให้มีการผลิตซีรีส์วายและซีรีส์ชายหญิงที่มีคู่ชายรักชาย ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งที่ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย และ ทางแพลตฟอร์ม
ออนไลน์อย่าง ส่งผลให้ในปัจจุบันเกิดคู่จิ้นออกมาอย่างมากมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างสาววาย สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงประจักษ์ของหนังสือพิมพ์ นิสิตนักศึกษา ของนิสิต
สาขาวิชาเอกและโทวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) พบว่า 
ปริมาณของซีรีส์วายมีการผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีซีรีส์วายทั้งสิ้น 34 เรื่อง เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 ที่มีเพียง 5 เรื่อง และในปีนี้จะยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (นัจนันท์ เกตุสุวรรณ, 2560) 

       ด้วยกระแสบริโภคนิยม ทำให้ “ตัวละคร” กลายเป็นสินค้าทางเพศอย่างหนึ่ง ที่จำเป็นต้อง
ขายได้ จึงไม่แปลกที่ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายของไทย จึงเป็นที่รวมของกลุ่มชายรักชายในเมือง
ใหญ่ ที่มีหุ่นดี หน้าตาดี การศึกษาดี เพราะส่วนใหญ่ซีรีส์วายที่สร้างนี้ถูกสร้างมาจากนิยายรักที่ถูก
เขียนโดยผู้หญิง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้หญิง ดังนั้นทั้งในนิยายและซีรีส์วายจึงมีความเกิน
จริง ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชาย ประเภทที่ว่าไม่มีใครทำแบบนี้ในชีวิตจริง 
อาทิ การที่ทุกคนสามารถยอมรับการเป็นกลุ่มชายรักชายได้ การกำหนดบทบาททางเพศและนิสัยของ
ตัวละครอย่างตายตัว ด้วยการต้องมีคนหนึ่งที่จะต้องมีความเป็นชาย ขณะที่อีกคนเป็นจะคนตัวเล็ก
ลักษณะแทนผู้หญิง รวมถึงใส่ฉากเข้าพระเข้านาย (Love Scene) และการเผยให้เห็นเรือนร่างของ
นักแสดงเข้ามาอย่างมากมาย มากกว่าการที่จะสร้างความเข้าใจในกลุ่มชายรักชายในสังคม 

       แม้ว่าสังคมจะเปิดกว้างต่อกลุ่มชายรักชายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มีการยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ 
แต่การให้ความหมายและภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักชาย ทั้งเพศสภาพ เพศวิถี และตัวตนของความ
เป็นชายรักชายนั้น ยังคงมีการนำเสนอออกมาอย่างผิดเพ้ียน นำเสนอในทางลบและผิดไปจากความ
เป็นจริงที่ปรากฏในสังคม (Distortion) สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจผิด ความเข้าใจผิดนี้ 
สามารถทำให้เกิดการสร้างภาพเหมารวมที่มีต่อกลุ่มชายรักชายแบบผิด ๆ ไม่มากก็น้อย จนปฏิบัติตัว
ต่อบุคคลเหล่านั้นไปในทางที่ผิด ทั้งในคำพูดที่ใช้ และการเข้าหา จนกลายเป็นพฤติกรรมเหยียดเพศ 
ซึ่งไม่ทำให้เกิดการยอมรับในที่สุด 

 ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการค้นหาคำตอบของการสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงในซี
รีส์วายผ่านการประกอบสร้างคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย รวมถึงใช้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์ซีรีส์ไทยต่อไป เพ่ือให้เกิดการสื่อสารในทางที่ดี พร้อมสร้างภาพ
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สะท้อนที่ดีและเหมาะสมแก่กลุ่มชายรักชายในสังคมไทยต่อไป เพราะการเป็นกลุ่มชายรักชายไม่ใช่แค่
เพศแต่เป็นตัวตน  

ปัญหานำวิจัย 

1. คุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายเป็นอย่างไร 

2. การประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายเป็นอย่างไร 

3. รูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

2. เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ใช้การ
วิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากตัวละครชายรักชายจำนวน 20 ตัวละคร ในซีรีส์วายที่
ออกอากาศช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2562 จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งได้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากซีรีส์ที่เป็นกระแส และเป็นที่พูดถึงบนสื่อ
ออนไลน์ จนทำให้เกิดงานแฟนมีทติ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้นักแสดงได้รับการ
คัดเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้า หรือได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ตามมา โดยได้ทำการศึกษาจาก
การรับชมซีรสี์วายดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายชื่อตัวละครและซีรีส์วายที่ใช้ทำการศึกษา 

ชื่อซีรีส์ ปีท่ีออกอากาศ ชื่อตัวละคร 

Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ 2557 - 2558 ปุณณ์, โน่ 

SOTUS The Series พ่ีว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง 2559 - 2561 อาทิตย์, ก้องภพ 

Make It Right the Series รกัออกเดิน 2559 - 2561 ฟิวส์, ธีร์, 
Together with Me อกหักมารักกับผม 2560 - 2561 กร, น็อค 

Kiss Me Again the Series จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง 2561 พีท, เก้า 
อาตี๋ของผม 2561 ตี๋, หมอก 

บังเอิญรัก Love by Chance 2561 เอ้, พีท 

เขามาเชงเม้งข้าง ๆ หลุมผมครับ 2562 ธัน, เมษ 

ทฤษฎีจีบเธอ 2562 ค่าย, เติร์ด 

2 Moons the Series เดือนเกี้ยวเดือน 2 2562 พนา, วาโย 

 

 จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่พัฒนาและปรับใช้มาจากแนวคิดเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศ
สภาพ เพศวิถี และกลุ่มชายรักชาย แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุ่ม
ชายรักชายในสื่อไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย แนวคิดเกี่ยวกับ
ซีรีส์วาย แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์ แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร และทฤษฎีการประกอบสร้าง
ความเป็นจริงทางสังคม เพ่ือใช้ในการศึกษาการประกอบสร้างคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย  โดยแต่ละเกณฑ์นั้นมีรายละเอียดและวิธีการศึกษาดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อทำการศึกษา 

เกณฑ์ วิธีการศึกษา 

1. เกณฑ์การวิเคราะห์คุณ
ลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรัก
ชายในซีรีส์วาย มีทั้งสิ้น 3 

องค์ประกอบ คือ 1) ลักษณะส่วน
บุคคลของตัวละครชายรักชาย 2) 
พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร
ชายรักชาย และ 3) คุณลักษณะทาง
จิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย 

พัฒนาเกณฑ์การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของตัวละคร
ชายรักชายในซีรีส์วายจาก แนวคิดเก่ียวกับเพศสรีระ เพศ
สภาพ เพศวิถี และกลุ่มชายรักชาย แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มชาย
รักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อไทย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรัก
ชาย แนวคิดเก่ียวกับซีรีส์วาย แนวคิดเก่ียวกับบทละคร
โทรทัศน์ และแนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร 

2. เกณฑ์การวิเคราะห์การประกอบ
สร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

นำผลการศึกษาท่ีได้จากเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะของตัว
ละครชายรักชายในซีรีส์วาย มาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีการ
ประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม 

3. เกณฑ์การวิเคราะห์รูปแบบการ
นำเสนอพัฒนาการตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย 

นำผลการศึกษาท่ีได้จากคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชาย
รักชายในซีรีส์วาย มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดเก่ียวกับบท
ละครโทรทัศน์ และแนวคิเกี่ยวกับตัวละคร 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

     การศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษาผ่านองค์ประกอบของการสร้างตัวละครชายรักชายทั้ง 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย 2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัว
ละครชายรักชาย และ 3. คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย โดยแต่ละส่วนสามารถ
สรุปได้ดงันี้ โดยผลการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ 

 1. ลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชาย หมายถึง คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
และลักษณะที่มองเห็นได้ของตัวละครกลุ่มชายรักชาย ผู้วิจัยได้จำแนกองค์ประกอบของตัวละครชาย
รักชายออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 1) อายุ 2) อาชีพ 3) ระดับฐานะทางสังคม 4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา 

5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา 6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ 7) การแต่งกาย 

พบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้น มิได้กระจายออกมาให้ครอบคลุมกับสภาพความเป็นจริง 
กล่าวคือ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายถูกสร้างและกำหนดให้กระจุกตัวอยู่ในบางช่วงของ
องค์ประกอบนั้น ๆ ซึ่งไม่ครอบคลุมกับกลุ่มชายรักชายที่มีอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายกว่าที่ซีรีส์
วายเลือกนำเสนอ โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 59 

  1) อายุ ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายอยู่ในช่วงวัยเรียน มีทั้งในระดับมัธยมศึกษา 
และ อุดมศึกษา ตั้งแต่ 16 - 24 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เข้าสู่ในช่วงเริ่มมีความรักและรู้จักความสัมพันธ์ทางเพศ 
และเป็นช่วงวัยเดียวกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

  2) อาชีพ เนื่องด้วยช่วงวัยเป็นวัยเรียนจึงทำให้เกือบทั้งหมดเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ยกเว้นซีรีส์บางเรื่องที่มีการทำภาคต่อ ทำให้ตัวละครมีพัฒนาการเข้าสู่ในช่วงวัยทำงาน (First 

Jobber) 

  3) ระดับฐานะทางสังคม ตัวละครชายรักชายมีฐานะปานกลางไปจนถึงระดับสูง 
โดยครอบครัวไม่มีความลำบากในเรื่องการเงิน เป็นชีวิตในอุดมคติ สามารถทำอะไรได้่ตามที่ต้องการ 
โดยผู้ปกครองมักมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ 

  4) ที่พักอาศัยและภูมิลำเนา เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ตามท่ีสังคมมองว่ากลุ่มชายรักชายมักจะเปิดเผยตัวตน
ในตามเมืองใหญ่ อย่างไรก็ตามส่วนมากมักพักอาศัยอยู่คนเดียว  เนื่องด้วยต้องมาเรียนมหาวิทยาลัย 
แต่ยังมีบางส่วนที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้าน 

  5) ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา รูปร่างหน้าตาอยู่ในเกณฑ์ดีตามค่านิยม
ของสังคม แต่ระดับความสูงและสีผิวมีความแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ตัวละครได้รับสิทธิพิเศษของ
คนหน้าตาดี เช่น มีชื่อเสียงในสถานศึกษา มีเสน่ห์ดึงดูดให้ตัวละครอ่ืนมาชอบ  

  6) บทบาททางเพศและรสนิยมทางเพศ ถูกกำหนดมาอย่างตายตัวให้เป็นรุกและ
รับ ขึ้นอยู่กับลักษณะตายตัวตามรูปร่าง ลักษณะนิสัยตัวละคร โดยพระเอกจะมีความเป็นชายที่ชัดเจน 
ไม่ต่างจากชายรักต่างเพศ แต่นายเอกจะมีความเป็นผู้หญิงมากกว่า 

  7) การแต่งกาย ตัวละครชายรักชายมีการแต่งกายเหมือนวัยรุ่นทั่ว ไป แต่มีความ
หลากหลายตามรสนิยมของตัวละคร และบุคลิกภาพ 

 2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละครชายรักชาย คือ ลักษณะการแสดงออกและกิริยา
ท่าทางของตัวละครที่แสดงออกมาผ่านทางกาย วาจา และสีหน้าของตัวละคร ตลอดจนลักษณะนิสัย
และรูปแบบการดำเนินชีวิต ประกอบไปด้วย 1. ลักษณะการพูด 2. การแสดงอารมณ์ 3. นิสัยส่วนตัว 

4. รูปแบบการดำเนินชีวิต 5. การแสดงออกในฐานะคนรักในพ้ืนที่ต่าง ๆ พบว่า ตัวละครชายรักชาย
ในซีรีส์วายมีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความหลากหลายและมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น แต่ยั งถูก
ยึดโยงไว้ด้วยอิทธิพลนิยายรักและบรรทัดฐานของคนรักต่างเพศ โดยที่ไม่ได้แสดงออกถึงความเป็น
กลุ่มชายรักชายมากนัก โดยรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ 
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  1) ลักษณะการพูด ตัวละครชายรักชายมีลักษณะการพูดไม่แตกต่างจากกลุ่มรักต่าง
เพศ กล่าวคือมีการใช้ระดับภาษาท่ีแตกต่างกันออกไปตามระดับความสนิทสนม ในขณะเดียวกันก็ยังมี
การใช้ศัพท์เฉพาะ และลักษณะการทอดเสียง หรือการใส่อารมณ์ในประโยคสำหรับกลุ่มตัวละครนาย
เอก 

  2) การแสดงอารมณ์ ตัวละครชายรักชายมีการแสดงอารมณ์ ไม่ต่างจากชายจริง
หญิงแท้ และไม่ได้มีการแสดงทางอารมณ์มากกว่าปกติ ดังที่สังคมได้ประทับตราไว้ โดยในตัวละครแต่
ละตัวจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับลักษณะนิสัย 

  3) นิสัยส่วนตัว ลักษณะนิสัยส่วนตัวของกลุ่มชายรักชายมีความแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู เหมือนกับกลุ่มรักชายต่างเพศ ดังนั้นจึง ไม่สามารถนำเรื่อง
นิสัยส่วนตัวมาใช้แบ่งแยกกลุ่มชายรักชายและชายแท้ได้ 

  4) รูปแบบการดำเนินชีวิต มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยและรูปร่าง 
แต่คงไว้รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบบุคคลทั่วไป ไม่ได้มีการเจาะจงแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมเฉพาะของ
กลุ่มชายรักชาย 

  5) การแสดงออกในฐานะคนรักในพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 
1. พ้ืนที่ส่วนตัว มีการแสดงออกอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การกอด จูบ เล้าโลม และมีเพศสัมพันธ์ โดยการ
เล้าโลมและการมีเพศสัมพันธ์จะสามารถแสดงออกได้ในพื้นที่นี้เท่านั้น 2. พ้ืนที่กึ่งสาธารณะ เป็นพ้ืนที่
ที่มีความมิดชิด แต่บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงได้ จึงทำให้ตัวละครชายรักชายแสดงออกด้วยการจูบ 
การกอดและคำพูด แต่ก็ยังต้องให้เกียรติหรือระวังบุคคลที่สาม 3. พ้ืนที่สาธารณะ มักจะมีการ
แสดงออกในระดับปกติ แต่สำหรับในพ้ืนที่สาธารณะที่ตัวละครชายรักชายคิดว่ามีความปลอดภัย และ
พ้นจากสายตาบุคคลอื่น จะมีการแสดงออกเช่นเดียวกับพ้ืนที่กึ่งสาธารณะ 

 3. คุณลักษณะทางจิตวิทยาของตัวละครชายรักชาย หมายถึง ลักษณะของสภาพจิตใจ 
ความเชื่อ ทัศนคติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม และวิถีประชาของตัวละคร ซึ่ง
สามารถบ่งบอกถึงชีวิตภายในของตัวละคร สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ ถูกเปิดเผยออกมาทีละนิด จนนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลง และมีพัฒนาการทางตัวละคร จนนำไปสู่บทสรุปของตัวละครในตอนท้าย อัน
ประกอบไปด้วย 1. ภูมิหลังตัวละคร 2. สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย 3. ความสับสนและความ
ทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย 4. การยอมรับตนเอง 5. การเปิดเผยตนเอง 6. ความคาดหวังในชีวิต
และจุดจบของตัวละคร พบว่า ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมีคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่ค่อนข้าง
สอดคล้องกับความเป็นจริงของกลุ่มชายรักชายในสังคม แต่ซีรีส์วายยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับ
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กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักชายมากนัก และมักจบลงด้วยสุขนาฏกรรมซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากนิยายรัก  

  1) ภูมิหลังตัวละคร ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมักจะไม่มีภูมิหลังตัวละครมาก
นัก แต่พบว่า ครอบครัว ความเชื่อและศาสนาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการยอมรับและทัศนคติต่อ
กลุ่มชายรักชาย 

  2) สาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย มีด้วยกันหลากหลายสาเหตุทั้งจากการเลี้ยง
ดูของครอบครัว การอยู่ใกล้ชิดกับเพศเดียวกัน และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

  3) ความสับสนและความทุกข์จากการเป็นกลุ่มชายรักชาย ความสับสนของตัว
ละครมักเกิดขึ้นจากการที่ไม่มั่นใจในความรู้สึกของตนที่มีต่อผู้ชายอีกคน ส่วนความทุกข์นั้นมีด้วยกัน
หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละตัวละครจะต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

  4) การยอมรับตนเอง สำหรับในซีรีส์วายขั้นตอนการยอมรับตนเองจะเกิดขึ้นเฉพาะ
กับตัวละครที่มีความสับสนเท่านั้น ส่วนตัวละครที่ยอมรับว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชายตั้งแต่ต้นจะถูก
ข้ามในขั้นตอนนี้ 

  5) การเปิดเผยตนเอง ตัวละครสามารถเปิดเผยตนเองว่าเป็นกลุ่มชายรักชายและ
ทุกคนรอบข้างท่ีตัวละครเปิดตัวด้วย สามารถยอมรับในการเป็นกลุ่มชายรักชายของตัวละครได้ 

  6) ความคาดหวังในชีวิตและจุดจบของตัวละคร ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายมี
จุดจบแบบสุขนาฏกรรม ทุกเรื่องสุขสมหวัง ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และครองคู่กันในตอนจบของเรื่อง 

 จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า สามารถนำมาอภิปรายให้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

 สำหรับการอภิปรายในวัตถุประสงค์นี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี 
และกลุ่มชายรักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มชายรักชายไทยและการปรากฏตัวของกลุ่มชายรักชายในสื่อ
ไทย, แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์ของชายรักชาย, แนวคิดเกี่ยวกับซีรีส์วาย, 

แนวคิดเกี่ยวกับบทละครโทรทัศน์ , และ แนวคิดเกี่ยวกับตัวละคร เข้ามาร่วมใช้ในการค้นหา
คุณลักษณะของตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย จนได้ข้อสรุปที่ว่า  

 ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายนั้นมีลักษณะแตกต่างจากตัวละครชายรักชายที่ปรากฏใน
ละครหลังข่าวหรือในภาพยนตร์ยุคก่อน ที่มีความเป็นหญิงสูง ไม่สมหวังในความรัก นิยมแต่งหน้าทา
ปาก รักสวยรักงาม รับบทเป็นตัวตลก บ้าผู้ชาย ไม่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่อง หรือ เป็นตัวร้าย มีความ
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อาฆาต พยาบาทแรงกล้า (ธานี ชื่นค้า, 2555; ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555; พัฒนพล วงษ์ม่วง และมยุรี 
ศรีกุลวงศ์ , 2559) แต่ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายกลับถูกยึดโยงไว้ด้วยโลกในอุดมคติตาม
จินตนาการของผู้แต่งและอิทธิพลของนิยายรัก ความสัมพันธ์ของคนรักต่างเพศ (Heterosexual) และ
การให้คุณค่าความเป็นชาย (Masculine) จนทำให้ตัวละครชายรักชายทั้ ง 20 ตัวละคร มี
ลักษณะเฉพาะร่วมกัน 4 ประการ ดังนี้ 

 1. การให้คุณค่ากับความเป็นชายในลักษณะอุดมคติ ตัวละชายรักชายทั้งหมด ถูกสร้างให้มี
ความเป็นชายอย่างชัดเจน ด้วยการมีรูปร่างสมส่วน มีกล้ามเนื้อ ดูสุขภาพดี หน้าตาพิมพ์นิยม สะอาด
สะอ้าน ไร้หนวด ไร้เครา มีการเปิดเผยเรือนร่างในซีรีส์วายทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่ตัวละครนายเอก สวม
ใส่เสื้อผ้าแบบผู้ชาย ไม่มีการแสดงออกสาว และถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ  “เกย์แมน” ที่มีลักษณะ
ใกล้ เคียงกับผู้ชายมากที่สุด ไม่ใช่  “เกย์สาว” หรือ “กะเทย” ดังที่  Bronski (1998) กล่าวว่า 
ภาพลักษณ์การแสดงออกของเกย์ต่อสาธารณะนั้นต้องทำให้เกย์มีความใกล้เคียงกับผู้ชาย จึงต้องทำ
ให้ร่างกายดูแข็งแรง มีกล้าม เปิดเผยเรือนร่าง ดังนั้นเกย์จึงต้องแสดงลักษณะความเป็นชายให้ปรากฏ
และลดทอนความเป็นหญิงลง (Defeminization) 

 รวมไปถึงการเลือกให้ตัวละครชายรักชายศึกษาอยู่ในคณะเรียนที่มีความเป็นชายสูง เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือเรียนในโรงเรียนชายล้วนด้วยเช่นกัน ลักษณะอุดมคตินี้ยังควบรวมไปถึงระดับ
ฐานะทางสังคม เกือบทั้งหมดจะอยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และอาศัย
อยู่ในเมืองหลวง ผู้ปกครองของตัวละครเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ 

 ลักษณะของความเป็นชายในอุดมคตินี้จะสามารถพบได้ในตัวละครพระเอกมากกว่านายเอก 
อันเนื่องมาจากการนำความสัมพันธ์ของคนรักต่างเพศมาครอบไว้ทำให้ นายเอก ต้องรับบท เป็น
นางเอก ลักษณะนิสัยของพระเอกตามอุดมคตินี้ ประกอบไปด้วย รักเดียวใจเดียว คนอบอุ่น เป็นที่พ่ีึง
ของคนอ่ืนได้ มีความเป็นผู้นำ สามารถปกป้องคนรักได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ นลินทิพย์ เนตร
วงศ์ (2559) ที่พบว่านิสัยของตัวละคร “ชายในฝัน” ในละครโทรทัศน์ จะต้องมีหน้าตาหล่อเหลา 
รูปร่างดี ดูสุขภาพดี มีนิสัยไม่เจ้าชู้ รักเดียวใจเดียว และทำตัวเป็นเด็กในบางครั้ง ต้องมีคุณสมบัติ
ความเป็นชายไม่ว่าจะเป็น ดูแลปกป้อง (Protectiveness) แข็งแรง (Strength) กล้าหาญ (Bravery) 

เป็นตัวของตัวเอง (Independence) และมีเสน่ห์ดึงดูด (Attractiveness) 

 ด้วยลักษณะของความเป็นชายในอุดมคตินี้ ย่อมส่งผลให้ตัวละครชายรักชายได้รับสิทธิพิเศษ
ของคนหน้าตาดี (Beauty Privilege หรือ Beauty Premium) ไปโดยปริยาย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
อาทิ ให้ตัวละครได้รับตำแหน่งเดือนของคณะหรือมหาวิทยาลัย หรือได้รับตำแหน่งเป็นคฑากรประจำ
โรงเรียน หรือเป็นนักกีฬาของคณะ หรือมีเสน่ห์จนทำให้ตัวละครตัวอ่ืนตกหลุมรัก หรือเรียนเก่งอยู่ใน
อันดับต้น ๆ ของชั้นเรียน หรือเป็นเน็ตไอดอลมีผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้
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ตัวละครเหล่านี้ได้รับความชื่นชมและเป็นที่ชื่นชอบจากตัวละครอื่นและสังคมในเรื่อง จากงานวิจัยของ 
Berscheid, E., Dion, K., Walster, E., & Walster, G. W. (1971); Cialdini, R. B. (1984); Sigall, 

H. & Ostrove, N. (1975) พบว่า คนหน้าตาดีมักจะถูกมองว่าเป็นคนเก่ง ฉลาด มีความสามารถ มี
ความมั่นใจในตนเอง และได้รับตำแหน่งที่ดีกว่าคนธรรมดาทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดเป็นการอคติต่อ
รูปลักษณ์ภายนอก (Beauty Bias) โดยไม่รู้ตัวและฝังรากลงไปในสังคม และถูกสะท้อนออกมาผ่านตัว
ละครชายรักชายที่มีลักษณะความเป็นชายในอุดมคติ 

 อย่างไรก็ตามลักษณะความเป็นชายในอุดมคติยังครอบคลุมไปถึง การนำเสนอวิถีชีวิตของ
กลุ่มชนชั้นกลางค่อนไปทางสูงและชนชั้นสูงผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุ่มนี้ มี
ขอบเขตที่กว้างขวางและสามารถนำมานำเสนอได้อย่างหลากหลาย เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผู้ชมทาง
สังคมต่างรู้จักรูปแบบการใช้ชีวิตจากสื่อต่าง ๆ จึงทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้และเข้าใจการในการกระทำ
และการดำเนินชีวิตของตัวละครได้ง่าย เป็นกลุ่มที่ผู้ชมทางสังคมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วม และ
เข้าใจในรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือมีภาวะอัตวิสัยร่วม ( Intersubjectivity) (ปุรินทร์ นาคสิงห์ , 
2555)  

 ซีรีส์วายยังส่งเสริมความเป็นชายแบบดั้งเดิม ด้วยการนำเสนอผ่านฉากเข้าพระเข้านาย 
(Love Scene) และการเปิดเผยให้เห็นเรือนร่างของนักแสดงอันเกินจำเป็น จึงทำให้ซีรีส์วายช่วยเปิด
พ้ืนที่ให้ผู้หญิง ซึ่งเป็นแฟนคลับส่วนใหญ่ของสารแบบนี้มีอิสระจากกรอบศีลธรรมทางเพศ สามารถจับ
จ้องเรือนร่่างผู้ชายได้อย่างเสรีในฐานะสื่อบันเทิง (จเร สิงหโกวินท์, 2560) 

 การเลือกนักแสดงที่มีรูปลักษณ์ตรงตาม “พิมพ์นิยม” เป็นการสะท้อนเจตจำนงของผู้สร้างซี
รีส์วาย ที่ต้องการเรียกความนิยมจากกลุ่มผู้ชม ขณะเดียวกันก็เป็นการเดินตามขนบธรรมเนียมของ
ละครโทรทัศน์ไทยกระแสหลักที่นำเสนอภาพลักษณ์ของตัวละครหลักที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมไปทุก
ด้าน (จเร สิงหโกวินท์, 2560) เพราะในปัจจุบันกลุ่มนักแสดงไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำการแสดงในซีรีส์
เท่านั้น แต่ยังมีการออกงาน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ กับแฟนคลับที่ถูกจัดขึ้นหลังจากที่ซีรีส์ได้
ออกอากาศแล้ว ดังนั้นการใช้กลุ่มนักแสดงที่มีหน้าตาดี หุ่นดี จึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางตลาด
ในระยะยาวอีกด้วย 

 อนึ่งการนำเสนอลักษณะชายในอุดมคตินี้ทำให้กลุ่มหมี (Bear) กลุ่มขน (Hairy) กลุ่มชายรัก
ชายในพื้นที่ชนบทและช่วงวัยอ่ืน ๆ ไม่มีที่ยืนในซีรีส์วาย ที่กำลังต่อสู้กับชะตากรรม ไม่ได้รับการศึกษา 
หน้าตาไม่ดี หรือมีอายุมาก ถูกละเลยและหายไปจากสื่อกระแสหลัก และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการ
บดบังความหลากหลาย และสร้างปัญหาเรื่องการยอมรับตัวตนทางเพศให้แก่คนเหล่านั้น (เจนวิทย์ 
เชื้อสาระถี, 2557; วิทยา แสงอรุณ, 2561) 
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 ขณะเดียวกันตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายก็ไม่ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินชีวิตของตัว
ละครชายรักชาย และ “วัฒนธรรมชายรักชาย” (นัทธนัย ประสานนาม, 2562) ไม่ว่าจะเป็นการ
วิพากษ์การหาคู่นอน (Cruising) ไม่ปรากฏกลุ่มหรือองค์กรรณรงค์เพ่ือความหลากหลายทางเพศ การ
ขับเคลื่อนและการต่อสู้เพ่ือสิทธิของกลุ่มชายรักชาย สุขอนามัยทางเพศและการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ หากเพียงแต่นำเสนอภาพของการดำเนินชีวิตแบบผู้ชายทั่วไปในสังคม แม้มีการยอมรับว่า
ตนเองชอบผู้ชาย แต่ไม่ได้มีการแสดงออกเหมือนผู้หญิง เพราะมีการให้ค่าความเป็นผู้ชายมากกว่า
ความเป็นหญิง ทั้งจากลักษณะภายนอก การแต่งกาย คำพูด ซึ่งการให้ตัวละครชายรักชายส่วนใหญ่
กล้าที่จะยอมรับตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ (บงกชมาศ เอกเอ่ียม, 2532) ที่พบว่า กลุ่มชาย
รักชายมีกลยุทธ์ในการนำเสนอตนเองในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือหลีกเลี่ยงจากการถูกลงโทษจากหน่วย 
หรือสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม ก็คือการแสดงออกซึ่งความเป็นชาย (Pass as Straight) และ ลดความ
เป็นหญิง (Defeminization) ลง แม้ว่าจะก้องภพ (SOTUS The Series พ่ีว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง) 
และ น็อค (Together with Me อกหักมารักกับผม) จะให้คำนิยามตนเองว่าเป็นชายแท้ แต่ก็ทำทุก
อย่างเหมือนกลุ่มชายรักชาย นั้นเป็นการตอบโต้ความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคม เพราะกลุ่มชาย
รักชายก็คือคนปกติ ไม่ได้แตกต่างจากผู้อ่ืน ด้วยเหตุนี้ซีรีส์วายจึงอาจเป็นการชี้นำให้กลุ่มชายรักชาย
ในสังคมไทยกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น 

 นอกจากนี้ ด้วยการให้คุณค่ากับความเป็นชายในลักษณะอุดมคติจึงทำให้ ตัวละครชายรัก
ชายที่มีความเป็นหญิงสูง มีอาการ “ออกสาว” มักถูกเรียกว่า “ตุ๊ด” ยังถูกนำเสนอออกมาในรูป
แบบเดิม คือ เป็นตัวละครตลก (Comic Character) มีหน้าที่เป็นเพ่ือนที่ดีของตัวละครหลัก ไม่ได้มี
เส้นเรื่องเป็นของตนเอง หรือมีความสำคัญต่อเนื้อเรื่อง และยังคงรูปแบบของความรักสวยรักงาม มี
การแต่งหน้า ดูแลผิวพรรณ บ้าผู้ชาย แสดงกิริยาเกินจริง ไม่แตกต่างจากตัวละครชายรักชายในละคร
หลังข่าวหรือภาพยนตร์ในยุคก่อน 

 2. การนำความสัมพันธ์ชายหญิงมาครอบทับความสัมพันธ์ชายรักชาย แม้ว่าตัวละครชาย
รักชายจะมีลักษณะส่วนบุคคล หรือการใช้ชีวิตไม่แตกต่างจากชายรักต่างเพศ และในบางครั้งถูกยัด
เยียดความเป็นชายให้ก็ตาม แต่เมื่อตัวละครเข้าสู่ในช่วงความสัมพันธ์ ลักษณะความสัมพันธ์นั้นกลับ
นำระบบความคิดคู่ตรงข้ามของความเป็นชายและความเป็นหญิง (Binary Opposition of Male 

and Female) มาใช้ เริ่มมาจากบทบาททางเพศของตัวละครถูกกำหนดมาตั้งแต่แรก ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงว่าพระเอก จะต้องทำหน้าที่ เป็นผู้กระทำ คือฝ่ายรุก ขณะที่นายเอกก็ต้องทำหน้าที่เป็น
ผู้ถูกกระทำ หรือ ฝ่ายรับ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือสลับบทบาทนี้ได้ 

 จึงทำให้ตัวละครนายเอกถูกผลักให้มีความเป็นหญิงสูงกว่าตัวละครพระเอกไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง ตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพ ที่จะต้องให้นายเอกตัวเล็กกว่า ผิวขาวกว่าพระเอก หรือจะต้องมี
ลักษณะความเป็นหญิงเช่น ปากแดง แก้มแดง หน้าตาจิ้มลิ้ม พร้อมกับนิสัยมีความเป็นหญิง เช่น 
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ร้องไห้ง่าย ชอบคิดไปเอง ช่างเพ้อฝัน อารมณ์อ่อนไหวง่าย อ่อนต่อโลก ขี้อาย อ่อนแอต้องคอยให้
พระเอกมาช่วยเสมอ หรือชอบดื่มนมเย็นชมพู อันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหญิง หรือในบางตัว
ละครถูกแสดงให้เห็นถึงความเป็นหญิงด้วยการให้ตัวละครชายหลายตัวมารุมชอบ รุมจีบนายเอก แต่
ทั้งหมดนี้ นายเอกก็ยังต้องอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นชายอยู่ ด้วยการมีรูปร่างดี และการโชว์เรือนร่าง 
หรือแสดงท่าทาง “ออกสาว” ได้เลย 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชา พิมศักดิ์ และโสภี  อุ่นทะยา (2560) ที่พบว่า แม้ว่าจะ
พยายามอธิบายตัวละครผ่านกรอบแนวคิดที่เหนือไปจากเพศทางวิทยาศาสตร์ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยัง
ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอุดมการณ์รักต่างเพศ ยังคงให้บทบาทเพศชายเป็นผู้ปกป้องเพศหญิง มีอำนาจ
เหนือเพศหญิง ความเป็นชายแสดงออกถึงความเข้มแข็ง ความเป็นหญิงแสดงออกถึงความอ่อนแอ 
อ่อนโยน ลึกลับซับซ้อน เข้าใจยาก เพียงแค่ปรับจากตัวละครเพศหญิงมาเป็นตัวละครเพศชาย 
เรียกว่า “นายเอก” เท่านั้น 

 ในความเป็นจริงแล้วบทบาททางเพศนั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา มีความลื่นไหลอยู่
มาก ผู้ที่มีความเป็นชายสูงสามารถเป็นรับได้ ขณะเดียวกันผู้ที่มีความเป็นหญิงสูงก็สามารถเป็นนรุกได้
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า “โบท” สามารถเป็นได้ทั้งรุกและรับอีกด้วย จากการ
รายงานของแอปพลิเคชันหาคู่ของกลุ่มชายรักชายยอดนิยม อย่าง Grindr ได้ระบุว่า ผู้ใช้งานในแอป
พลิเคชันได้ใส่สถานะของตนว่าเป็น โบท (Versatile) มากท่ีสุด สอดคล้องกับ Scruff แอปพลิเคชันหา
คู่ของกลุ่มชายรักชายมีขน ที่พบว่าผู้ใช้งานระบุว่าตนเองเป็น โบท ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ มากกว่าสถานะ
อ่ืน โดยฝ่ายรุกอยู่ที่ 21 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรับนั้นมีเพียง 19 เปอร์เซ็นต์ (Moylan, 2016)  

 แต่ถึงกระนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในสังคมของกลุ่มชายรักชาย ความเป็นชายนั้นก็ยังมี
ความสำคัญ เป็นสิ่งที่ชายรักชายต่างให้คุณค่าและได้รับการเทิดทูนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมาจากรูปร่าง 
หน้าตา หรือขนาดอวัยวะเพศ เห็นได้จากการศึกษาของ Moskowitz & Hart (2011); Moskowitz & 

Roloff (2016); Swift-Gallant, Coome, Monks, & VanderLaan (2016) พ บ ว่ า ก า รก ำห น ด
บทบาททางเพศของกลุ่มชายรักชายว่าจะเป็นรุกหรือรับนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของอวัยวะเพศ และ
ลักษณะบุคลิกภาพความเป็นชาย โดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เช่น 
ความสูง น้ำหนัก ซึ่งกลุ่มที่มีความเป็นชายสูงหรือมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่ก็จะเป็นรุก ส่วนกลุ่มที่มี
ความเป็นหญิงมากกว่าและมีอวัยวะเพศขนาดเล็กก็จะทำหน้าที่รับ เนื่องจากกลุ่มชายรักชายมีการให้
ความสำคัญกับ 2 สิ่งนี้ โดยการมีอวัยวะเพศขนาดใหญ่นี้เป็นตัวแทนของความสุขสมอารมณ์หมายใน
การมีเพศสัมพันธ์ ส่วนความเป็นชายนี้เป็นที่ยอมรับและต้องการของกลุ่มชายรักชาย ขณะที่ความเป็น
หญิงได้ถูกลดค่าลงไป ทำให้กลุ่มชายรักชายหลายคนต้อง “แอ๊บแมน” เอาไว้ นี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่า ความเป็นหญิงก็เป็นสิ่งที่น่าละอายในสังคมชายรักชายด้วยกันเอง 
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 3. การสร้างโลกอุดมคติของการยอมรับกลุ่มชายรักชาย ตัวละครชายรักชายจากตัวละคร
ชายรักชายจากซีรีส์วายทั้ง 10 เรื่องต่างมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศเป็นของตนเอง แต่ละ
ตัวละครนั้นมีสาเหตุของการเป็นกลุ่มชายรักชาย ความสับสน ความทุกข์ และวิธีการยอมรับตนเองที่
แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ทุกตัวละครมีเหมือนกันหมด คือ เมื่อตัวละครชายรักชายได้ทำการเปิดตัว
กับบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะ คนในครอบครัว เพ่ือนสนิท หรือที่ทำงาน ทุกคนสามารถยอมรับและ
ปฏิบัติตนกับกลุ่มชายรักชายได้เหมือนปรกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในสังคม เนื่องจาก
การเป็นกลุ่มชายรักชายได้ถูกกำหนดว่าเป็นบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศ จากกลุ่มคนที่ได้รับการ
สถาปนาว่าเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ได้สร้าง “ความจริง” ชุดนี้ขึ้นมา อย่างสอดคล้องและลงตัวกัน
ในทุกสาขา ทุกศาสตร์ เพ่ือเป็นการกำกับควบคุม ทำให้บุคคลต่าง ๆ ในสังคมรับเอาชุดความจริงนี้มา
เป็นกฏเกณฑ์ และกีดกันกลุ่มชายรักชายจนกลาย “เป็นอ่ืน” ในสังคม (ทศวร มณีศรีขำ, 2545) 

ดังนั้นจึงเป็นไม่ได้ที่ในชีวิตจริง ทุกคนในสังคมจะให้การยอมรับกลุ่มชายรักชาย และสามารถทำทุก
อย่างได้อย่างเป็นปรกติ ไม่ได้สนใจและนำเรื่องเพศมาล้อเลียน เหยียดเพศ หากแต่เป็นเพียงการหยอก
ล้อ แซวกันเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยที่สามารถ “ทนได้แต่ไม่ยอมรับ” (Tolerant but 
Unaccepting) ต่อกลุ่มชายรักชาย (มหาวิทยาลัยมหิดล, องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศ
ไทย และ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2557) หรือเป็นการ
ยอมรับแบบมีเงื่อนไข การบีบบังคับว่าต้องพยายามทำให้มากกว่าคนรักต่างเพศจึงจะมีคุณค่าและเป็น
ที่ยอมรับ เช่น ต้องเรียนเก่งกว่าคนอ่ืน หรือทำตัวตลกให้คนอ่ืนขำ หรือมีลักษณะเหมือนกับผู้ชาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง และสิ่งนี้มักจะตามมาด้วยวาทกรรม “เป็นอะไรไม่
สำคัญ ขอให้เป็นคนดี” และ “รับได้แต่ไม่สนับสนุน” ซึ่งสิ่งนี้เป็นภาพสะท้อนของการไกล่เกลี่ยต่อรอง
ที่ซ้อนทับกันระหว่างการยอมรับและการปฏิเสธ (กรุณพร เชษฐพยัคฆ์, 2561; วิรดา แซ่ลิ่ม, 2561) 
รวมไปถึงสังคมแบบชายเป็นใหญ่ หรือสังคมที่มีความเป็นชายอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างเช่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือโรงเรียนชายล้วน 

 การทำให้ทุกคนสามารถยอมรับในกลุ่มชายรักชายจึงเป็นการสร้างโลกในอุดมคติ (Utopia) 

ขึ้นมาตามแบบฉบับของละครแนวรัก เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่
ต้องการหลีกหนีจากความเป็นจริงในสังคม ความเบื่อหน่าย หรือความจำเจในชีวิตประจำวัน (นัทธนัย 
ประสานนาม, 2562) ในขณะเดียวกันการนำเสนอฉากการเปิดเผยตนเองและการสร้างให้ทุกคน
ยอมรับตัวละครชายรักชาย อาจเป็นเพราะผู้กำกับต้องการสื่อสารกับสังคมในประเด็นเพศวิถีของกลุ่ม
ชายรักชาย จึงได้สอดแทรกฉากเหล่านี้เข้ามา (สหธร เพชรวิโรจน์ชัย, 2562)  

 อย่างไรก็ตามการเปิดเผยตนเองเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากของกลุ่มชายรักชาย ซึ่งไม่ใช่ทุก
คนที่จะสามารถเปิดเผยกับบุคคลรอบข้างได้ ต้องขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ ความสบายใจ และทัศนคติ
ที่มีต่อกลุ่มชายรักชายของคนที่จะเปิดตัวด้วย จึงแตกต่างจากในซีรีส์วายที่ทุกคนสามารถเปิดเผย
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ตนเองได้ สอดคล้องกับการรวบรวมข้อมูลของ กมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ (2554, อ้างถึงใน กฤช เตชะ
ประเสริฐ, 2556) ที่พบว่า ในสังคมไทยมีกลุ่มชายรักชายแอบแฝงสูงถึงร้อยละ 60 และเปิดตัวไม่ถึง
ร้อยละ 40 โดยกลุ่มชายรักชายจะเปิดตัวก็ต่อเมื่อมีความพร้อม มีหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จ
แล้ว มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการทำงาน เช่น เป็นศิลปินดัง นักวิชาการที่ประสบความสำเร็จ  และ
หากกลุ่มชายรักชายเปิดตัวแล้ว ได้รับปฏิกิริยาที่เป็นลบ เช่น การปฏิเสธกลับมา จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตได้  

 ดังนั้นการสร้างให้ตัวละครรอบข้างสามารถยอมรับสภาพความเป็นชายรักชายได้ จึงเป็นการ
สร้างโลกในอุดมคติขึ้นมาใหม่ โดยใช้เศษเสี้ยวหนึ่งของความเป็นจริงทางมาประกอบสร้างใหม่ 
ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการชี้นำสังคมให้คล้อยตามและยอมรับกลุ่มชายรักชาย แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่ากลุ่มชายรักชายจะกล้าเปิดตัวมากขึ้นหลังจากท่ีได้รับชมซีรีส์วาย 

 4. ความรักเดียวใจเดียว การให้ตัวละครชายรักชายมีความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียว 
(Monogamy) นี้ ถือว่าเป็นการมอบรางวัลให้แก่ตัวละครชายรักชายต้องฝ่าฝันอุปสรรคกันมาทั้งเรื่อง 
ด้วยการได้รับความรักอันดีงาม บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับความรัก 
ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับในสังคม เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่
นำมาสู่ความสงบสุขของคนในสังคม (ปรเมศวร์ ตั้งสถาพร , 2563) ขณะเดียวกันเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของกลุ่มชายรักชายที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกับคนรักของตน ไม่แตกต่างจากคน
ทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตคู่ และปรารถนาจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข (ปุรินทร์ นาคสิงห์, 2555) 

 นอกจากจะเป็นรางวัลให้แก่ตัวละครแล้ว ก็ถือว่าเป็นการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชมที่อดทนรอ
คอยรับชมมาตลอด และพ้ืนฐานของซีรีส์วายนั้นก็คือละครแนวรักอัดแน่นด้วยอุดมการณ์ของความรัก 
ในสุดท้ายแล้วย่อมลงเอยด้วยความสุขสมหวังชั่วนิรันดร์ โดยมีผู้ชมเป็นผู้หญิง (นลินทิพย์ เนตรวงศ์ , 
2559) จึงทำให้ผู้ชมคาดหวังและต้องการเห็นตัวละครประสบความสำเร็จในชี วิตรักในโลกอุดมคติ 
ดังนั้นซีรีส์วายจึงเลือกตอบสนองความต้องการของผู้ชมด้วยการนำเสนอตอนจบในแบบสุขนาฏกรรม 
(Happy Ending) 

 อีกท้ังการจบในแบบสุขนาฏกรรม (Happy Ending) โดยการให้ตัวละครได้ครองรักกันอย่างมี
ความสุข ยังเป็นการตอบโต้การตีตราของสังคมไทยที่มีต่อกลุ่มชายรักชายว่าเป็นพวกส่ำส่อนทางเพศ 
เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อย จนนำไปสู่การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างโรคเอดส์ จนไปถึงการเกิด
โศกนาฏกรรมความรัก (Jackson & Cook, 1998) อันเนื่องมาจากการนำเสนอข่าวและภาพลักษณ์
ของกลุ่มชายรักชายในสื่อกระแสหลักในอดีต จนเป็นที่มาของวาทกรรม “ไม่มีรักแท้ในหมู่ชายรัก
ชาย” เพราะในความเป็นจริงแล้ว ชายรักชายก็ต้องการความรักและมีคู่ครองไม่ต่างจากคนอ่ืน 
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 เมื่อต้องอยู่ในแนวคิดรักเดียวใจเดียว ทำให้ตัวละครชายรักชายที่กำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงอยู่
แล้ว ต้องมีเหตุให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้นด้วยการให้แฟนผู้หญิงของตัวละครชายรักชายนอกใจไปมีคนอ่ืน 
ทั้งแฟนของปุณณ์ (Love Sick The Series รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) ฟิวส์ (Make It Right the Series รัก
ออกเดิน) นอกจากนี้ยังมีการผลักให้ตัวละครหญิงกลายเป็นตัวร้าย ด้วยการให้วางแผน หรือหาเรื่อง
กลั่นแกล้ง ตัวละครชายรักชายอีกตัวมาใกล้ชิดกับคนรักของตน เห็นได้ชัดกับ พริ้ง (2 Moons the 

Series เดือนเกี้ยวเดือน 2) นำรูปวาโยไปปล่อยในเพจและกล่าวหาว่าวาโยขายตัว จนสร้างความอับ
อายให้แก่วาโยเป็นอย่างมาก แต่สำหรับ เพลินเพลง แฟนของน็อค (Together with Me อกหักมารัก
กับผม) วางแผนทำร้ายร่างกายกร เปิดโปงเรื่องกรกับน็อคที่เป็นกลุ่มชายรักชาย รวมถึงยังมีเรื่องการ
จำหน่ายสินค้าไม่ได้คุณภาพอีกด้วย ตัวละครหญิงเหล่านี้จึงถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นอุปสรรคในความรัก
ของตวัละครชายรักชาย 

 ทั้งหมดนี้เป็นการหาเหตุผลมารองรับให้ตัวละครชายรักชายนั้นมีความชอบธรรมในการเลือก
ตัวละครชายอีกตัวแทนที่จะคบกับแฟนของตน อีกทั้งเป็นการสร้างภาพให้ตัวละครชายรักชายยังดูดี
อยู่ในสายตาผู้ชม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ตัวละครชายรักชายเองก็นอกใจคนรักของตนเช่นกัน 
พฤติกรรมของตัวละครชายรักชายที่มีแฟนอยู่แล้วนี้ แท้จริงแล้วท้าทายและเมิดบรรทัดฐานของสังคม
และความเชื่อทางศาสนาในประเด็นเรื่อง ความรักเดียวใจเดียว ด้วยการคบซ้อนทั้งผู้ชายและผู้หญิงใน
เวลาเดียวกัน แต่สุดท้ายแล้วซีรีส์วายก็จบด้วยการกลับมาอยู่ในแนวคิดรักเดียวใจเดียวในที่สุด 

2. เพื่อศึกษาการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

จากลักษณะการประกอบสร้างคุณลักษณะเฉพาะของตัวละครชายรักชายข้างต้น ผู้วิจัยได้นำ
ทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม มาใช้เพ่ืออภิปรายวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนี้ อัน
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย  ซึ่งเริ่มตั้งแต่จุด
กำเนิดของซีรีส์วายที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายนั้น ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการแสดงออกของผู้หญิงในการ
ต่อสู้กับการถูกกดทับในเรื่องเพศ ผสานเข้ากับจินตนาการในโลกแห่งความเพ้อฝัน อันเป็นการตอบโต้
แนวคิดสังคมชายเป็นใหญ่ ที่มักจะใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ ด้วยการใช้เรือนร่างของผู้ชายเป็นวัต ถุ
ทางเพศแทน (ญาณาธร เจียรรัตนกุล, 2560) 

แต่ในขณะเดียวกันแนวคิดสังคมชายเป็นใหญ่ก็ยังถูกนำมาประกอบสร้างลักษณะของตัว
ละคร โดยการใช้บรรทัดฐานของความสัมพันธ์รักต่างเพศ รวมถึงการให้คุณค่าความเป็นชาย และ
อิทธิพลมาจากรูปแบบละครแนวรัก ที่สะท้อนออกมาเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวละครชายรักชายในซี
รีส์วาย คือ ลักษณะชายในอุดมคติ การนำความสัมพันธ์ชายหญิงมาครอบทับ และความรักเดียว ใจ
เดียว  
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นอกจากนี้ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายยังได้นำเอาวาทกรรม “ความเป็นชาย” และ 
“ความน่ารัก” มาผนวกรวมกันจนทำให้ “ชายหนุ่ม” เป็นสิ่งที่น่าปรารถนา เป็นวัตถุทางเพศ และเกิด
เป็นภาพมายาที่สวยงามที่พบเห็นได้ในวัฒนธรรมบริโภคท่ีนำเรือนร่างเพศขายเป็นสินค้าทางเพศ (นฤ
พนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560) จนกลายเป็นลักษณะชายในอุดมคติอีกด้วย 

ขณะที่การสร้างโลกในอุดมคติของการยอมรับกลุ่มชายรักชาย ถูกประกอบสร้างขึ้นมาเพ่ือ
ตอบโต้การตีตราทางสังคมที่มีต่อกลุ่มชายรักชาย ว่าบุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะตรงกับเพศสภาพแบบ
ชายและหญิงจะถูกมองว่า “เป็นอ่ืน” ด้วยการยึดติดในระบบเพศที่มีเพียงเพศชายและเพศหญิง และ
ความเชื่อทางศาสนา (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และคณะ, 2546) 

จะเห็นได้ว่าตัวละครชายรักชายในซีรีส์วายได้นำเอาเศษเสี้ยวหนึ่งของความเป็นจริงในโลก
แห่งความเป็นจริง (Reality World) มาประกอบสร้างให้ตัวละครชายรักชาย ซึ่งมีส่วนตรงกับความ
เป็นจริงของกลุ่มชายรักชาย และไม่ตรงกับความเป็นจริง สามารถสรุปถึงประเด็นการประกอบสร้าง
ตัวละครชายรักชายได้ดังนี้ 

ซีรีส์วายได้ประกอบสร้างตัวละครชายรักชายออกมาเพ่ือสะท้อนภาพความเป็นจริง (Reflect) 

บางส่วน ด้วยการทำให้เห็นว่ากลุ่มชายรักชายไม่ได้มีความแตกต่างจากกลุ่มคนทั่วไป ด้วยการสร้าง
พฤติกรรมการแสดงของตัวละครทั้งลักษณะการพูด การแสดงอารมณ์ นิสัยส่วนตัว รูปแบบการดำเนิน
ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไป ขณะเดียวกันก็เลือกนำเสนอภาพความรักแบบรักเดียวใจเดียว ซึ่งช่วยลดวาท
กรรมไม่มีรักแท้ในหมู่ชายรักชายออกไปได้ รวมถึงการสร้างการยอมรับกลุ่มชายรักชายในโลกอุดมคติ 
พร้อมทั้งช่วยสร้างแบบอย่างและทำให้สังคมเกิดการยอมรับในกลุ่มชายรักชายได้มากขึ้นเช่นกัน 

 ส่วนการนำเสนอภาพเกินจริงที่ผิดไปจากความเป็นจริง (Distortion) ด้วยการนำเสนอตัว
ละครชายรักชายมีแต่ความเป็นชายในอุดมคติ ด้วยรูปลักษณ์ภายนอก รูปร่างหน้าตาดูดี ฐานะดี 
อาศัยอยู่ในเมือง อยู่ในวัยเรียน และมักจะมีชื่อเสียง เป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคม เป็นนักกีฬา หรือ
เรียนดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำเสนอความสัมพันธ์ของตัวละครชายรักชายด้วยรูปแบบของชายหญิง
มาสวมทับ ทำให้ตัวละครนายเอก มีความเป็นผู้หญิงสูงกว่าตัวละครพระเอก และมีการกำหนด
บทบาททางเพศอย่างตายตัว ไม่มีความลื่นไหลทางเพศ 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบเฉพาะและการประกอบสร้างตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

3. เพื่อศึกษารูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

 เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส์ วาย ผู้วิจัยได้อาศัย
วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาจุดร่วมขององค์ประกอบตัวละครชายรักชายทั้ง 20 ตัวละคร จากซีรีส์
วายทั้ง 10 เรื่อง นำมาสังเคราะห์ ร่วมกับแนวคิดบทละครโทรทัศน์และแนวคิเกี่ยวกับตัวละคร จนได้
ออกมาเป็นรูปแบบการนำเสนอพัฒนาการของตัวละครชายรักชายที่ซุกซ่อนอยู่ในซีรีส์วาย ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 รูปแบบการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 

 จากภาพที่ 2 พบว่า ในขั้นแรกของการนำเสนอพัฒนาการตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย 
เรียกว่า “บทเปิดเรื่อง (Exposition)” เป็นการแนะนำตัวละครให้ผู้ชมได้รู้จักผ่าน 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. ลักษณะทางกายภาพของตัวละคร ประกอบด้วย อายุ อาชีพ ระดับฐานะทางสังคม ที่พัก
อาศัยและภูมิลำเนา ลักษณะทางกายภาพ รูปร่างหน้าตา บทบาททางเพศ รสนิยมทางเพศ และเครื่อง
แต่งกาย 2. พฤติกรรมการแสดงออกของตัวละคร ประกอบด้วย ลักษณะการพูด การแสดงอารมณ์ 
นิสัยส่วนตัว และรูปแบบการดำเนินชีวิต 3. สิ่งที่ตัวละครกำลังเผชิญ เป็นสิ่งช่วยเสริมให้ผู้ชมเข้าใจว่า
ตัวละครมีกำลังพบเจอสิ่งใดอยู่ สถานการณ์ ณ ตอนเริ่มเรื่องของตัวละครเป็นอย่างไร ประกอบด้วย 2 

ส่วน คือ 1. ตัวละครรอบข้าง ได้แก่ กลุ่มเพ่ือน ครอบครัว และบางตัวละครมีคนรักที่เป็นผู้หญิงด้วย 
2.สถานการณ์ ซึ่งมักเริ่มต้นด้วยการเปิดเทอมใหม่ อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น ขณะที่ตัวละคร
นายเอกส่วนมากจะรับรู้ตั้งแต่ในระยะนี้ว่าตนเองเป็นกลุ่มชายรักชาย ส่วนบางตัวละครก็จะมีความรัก
ทีด่ีกับคนรักที่เป็นผู้หญิง สำหรับในระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ตอนแรกของซีรีส์ 

 ในตอนที่ 3 – 6 ของซีรีส์วาย เข้าสู่ระยะของ “การผูกปม (Complication)” เป็นช่วงปัญหา
และความขัดแย้งของตัวละครเริ่มปรากฏให้เห็น พระเอกและนายเอกได้พบกัน ใช้เวลาร่วมกัน หรือ
บางเรื่องตัวละครพลาดท่ามีเพศสัมพันธ์กัน จนความสัมพันธ์ได้ก่อตัวและพัฒนาขึ้น ขณะเดียวกันตัว
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ละครรอบข้างเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของพระเอกและนายเอก นอกจากนี้ิ หากในเรื่องมีโครงเรื่อง
ย่อย (Subplot) ก็จะเริ่มปรากฏในระยะนี้เช่นกัน 

 จากนั้นจะเข้าสู่ “จุดวิกฤต (Crisis)” ในตอนที่ 7 - 9 ซึ่งเป็นจุดที่ตึงเครียดและเข้มข้นของ
เรื่อง โดยตัวละครชายรักชายจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ของกลุ่มชายรักชาย สำหรับตัว
ละครพระเอกมีสับสนในความรู้สึกของตนเองที่มีต่อนายเอก จนต้องพิสูจน์ความรู้สึกนั้นด้วยการ
ทดลองจูบ หรือปรึกษาบุคคลอ่ืนที่นับถือ ในเวลาเดียวกันตัวละครนายเอกจะมีความทุกข์จากการแอบ
รักพระเอก หรือรู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรกับพระเอก 

 เมื่อพระเอกยอมรับในตนเองได้ พระเอกและนายเอกจะตกลงคบหากันในฐานะคนรักอย่าง
เปิดเผย เป็นที่รับรู้ในกลุ่มคนรอบข้าง ในบางตัวละครที่คนรักผู้หญิงจะไปบอกเลิกผู้หญิง ซึ่งมักจะจบ
ลงไม่ดี จะผู้หญิงมักจะหาทางแก้แค้น และในบางครอบครัวจะยังไม่สามารถยอมรับได้ อย่างไรก็ตามซี
รีส์บางเรื่องที่มีโครงเรื่องย่อย (Subplot) ปัญหาเหล่านั้นจะถูกนำเสนออกมาในช่วงนี้เช่นเดียวกัน เช่น 
มือที่สาม ปัญหาความรักของตัวละครจากความคิดที่เป็นการเป็นกลุ่มชายรักชายเป็นเรื่องผิด  

 ในตอนที่ 10 – 11 ของซีรีส์วายจะเข้าสู่ระยะ “การแก้ปม (Falling Action)” ตัวละครชาย
รักชายจะพิสูจน์และทำให้ครอบครัวยอมรับในความรักของตนด้วยการเสนอให้เห็นว่าเมื่อตัวละคร
ดำรงสถานะคนรักกันแล้ว พากันไปในทางที่ดีข้ึน หรือดูแลซึ่งกันและกันในยามเจ็บป่วย หรือบุคคลอื่น
ไปช่วยพูดให้ยอมรับได้ ขณะที่ปัญหาคนรักเก่าจะถูกแก้ไขด้วยการเปิดโปงความไม่ดีของผู้หญิง
เหล่านั้น ส่วนปัญหาความรักของตัวละครจากความคิดที่เป็นการเป็นกลุ่มชายรักชายเป็นเรื่องผิด หรือ
ความไม่เข้าใจกันของตัวละครก็ถูกแก้ไขด้วยการปรับความเข้าใจกัน 

 สุดท้ายเมื่อซีรีส์ดำเนินมาถึงตอนจบ “จุดคลี่คลายเรื่อง (Resolution) ปัญหาทั้งหมดได้ถูก
แก้ไข ตัวละครในเรื่องทั้งหมดสามารถยอมรับความรักและตัวตนของตัวละครชายรักชายได้ ส่งผลให้
พระเอกและนายเอกอยู่ครองรักกันอย่างมีความสุข อันเป็นตอนจบแบบสุขนาฏกรรม (Happy 

Ending) ตามฉบับนิยายรัก 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นคำแนะนำให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การกำหนดนโยบายนำเสนอภาพกลุ่มชายรักชาย เนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่
มีนโยบายในด้านการนำเสนอภาพกลุ่มชายรักชายในสื่อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อ สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใช้
เป็นแนวทางสำหรับการนำเสนอภาพกลุ่มชายรักชายในสื่อ ที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง ลด
การตีตราของสังคม และเพ่ิมมิติความหลากหลายทางเพศ โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1) ไม่ควรกำหนดบทบาททางเพศของตัวละครชายรักชายอย่างตายตัว ด้วยการให้ตัวละคร
ชายรักชายอยู่ภายใต้กรอบความสัมพันธ์ของชายหญิง ที่ทำให้พระเอกมีความเป็นชายสูง และนายเอก
มีความเป็นหญิง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกลุ่มชายรักชายมากยิ่งขึ้น 

 2) เพ่ือให้ซีรีส์วายมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์
ไทยที่ซีรีส์วายมักจะได้รับว่าเป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี อีกทั้งยัง
เป็นการยกระดับวงการซีรีส์วายไทย และขจัดการตีตราของสังคมที่มองว่ากลุ่มชายรักชายเป็นผู้
หมกมุ่นในเรื่องเพศ ผู้ผลิตซีรีส์วายควรพิจารณาสัดส่วนของฉากเข้าพระเข้านาย (Love Scene) ที่
แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ และ ฉากโชว์เรือนร่างตัวละคร ให้มีความเหมาะสม 

 3) เพ่ือเพ่ิมมิติความหลากหลายทางเพศ นอกจากตัวละครชายรักชายที่มีความเป็นชายสูง
แล้ว ควรมีการนำเสนอตัวละครชายรักชายที่มีลักษณะออกสาว หรือตัวละครในเพศวิถีอ่ืน ๆ เช่น 
กลุ่มคนข้ามเพศ กะเทย หรือตุ๊ด ที่มีบทบาทต่อเนื้อเรื่อง ไม่ใช่เพียงตัวละครประกอบที่สร้างสีสัน
เท่านั้น 

 2. การพัฒนาและแนวทางการผลิตซีรีส์วายแก่ผู้ผลิตซีรีส์วาย ในปัจจุบันซีรีส์วายของไทย
นั้นเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังมีการนำเสนอ
ออกมาในรูปแบบที่คล้าย ๆ เดิม ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซีรีส์วาย
ให้ดีและอยู่บนความเป็นจริงยิ่งขึ้นไป โดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 1) เพ่ือเป็นการพัฒนาและเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการซีรีส์วายของไทย ผู้ผลิตซี
รีส์วายควรเลือกนำเสนอตัวละครชายรักชายซีรีส์วายที่มีลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครชายรักชายที่
มีความแตกต่างออกไปจากเดิม ทั้ง อายุ อาชีพ ระดับฐานะทางสังคม ตลอดจนลักษณะทางกายภาพ 
รูปร่างหน้าตา ให้ครอบคลุมมากขึ้น ลดความเป็นชายในอุดมคติลง อยู่ในโลกความเป็นจริงยิ่งขึ้น ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการเลือกโครงเรื่องและประเภทของนิยายที่จะมาทำซีรีส์วาย ก็จะต้องมีความ
หลากหลายมากข้ึนตามไปด้วย 

 2) จากการวิเคราะห์ตัวละครชายรักชายในซีรีส์วาย และความเห็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
พบว่าในซีรีส์วายไม่ค่อยมีการกล่าวถึงการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ ดังนั้นผู้ผลิตซีรีส์วายควรให้
ความสำคัญกับการนำเสนอประเด็นการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของตัวละครให้มากกว่านี้ ตั้งแต่การ
เกิดความสับสน ความทุกข์ การยอมรับตนเอง และการเปิดเผยตนเอง เนื่องจากกระบวนการเหล่านี้
ล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของกลุ่มชายรักชาย เพ่ือให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจในตัวตนของ
กลุ่มชายรักชายได้มากยิ่งข้ึน 

 3) ผู้ผลิตซีรีส์วายควรให้ความสำคัญกับบทละครให้มีความเป็นธรรมชาติ การสร้างภูมิหลังตัว
ละคร และปรับโครงเรื่องให้มีความหนักแน่น แข็งแรง อาจจะมีการเสริมโครงเรื่องย่อย (Subplot) ที่
เป็นประเด็นทางสังคม โดยที่ไม่ทำให้โครงเรื่องเสียและยังอยู่ภายใต้กรอบของละครแนวรัก 
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 4) ไม่สร้างความเข้าใจผิดและความสับสนให้แก่ผู้ชมและสังคม ด้วยการสร้างวาทกรรมที่ระบุ
ว่า “ตัวละครชายรักชายไม่ได้เป็นชายรักชาย เป็นผู้ชายแท้ แต่สามารถรักผู้ชายคนนี้ได้คนเดียว” 
เนื่องจากไม่ตรงกับนิยามของ “เพศชาย” ที่สังคมเข้าใจ ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลุ่ม
ชายรักชายหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่า 

 5) นำเสนอวัฒนธรรมชายรักชาย รูปแบบการดำเนินชีวิต หรือสิ่งที่กลุ่มชายรักชายต้องต่อสู้
และเผชิญในซีรีส์วาย เพ่ือให้ผู้ชมและสังคมได้ตระหนักและเข้าใจในตัวตนของกลุ่มชายรักชายมาก
ยิ่งขึ้น 

 3. กลุ่มผู้ชมและสังคม จากผลของการวิจัยพบว่าตัวละครชายรักชายถูกประกอบสร้างมา
จากความเป็นจริงเพียงเศษเสี้ยวของความเป็นจริง จึงอาจทำให้ผู้ชมและสังคมสร้างภาพเหมารวมของ
กลุ่มชายรักชายตามที่ปรากฏในซีรีส์ ดังนั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในตัวตนของกลุ่มชายรักชายให้มาก
ขึ้น ผู้วิจัยจึงมีคำแนะนำแก่ผู้ชมและสังคม ดังต่อไปนี้ 

 1) เนื่องจากซีรีส์วายสร้างตัวละครออกมาภายใต้กรอบความสัมพันธ์ของชายหญิง จึงทำให้
เข้าใจว่าบทบาททางเพศของชายรักชายนั้นมีเพียงแค่ “รุก” และ “รับ” ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงใน
สังคมที่ยังมีกลุ่ม “โบท” ดังนั้นผู้ชมควรทำความเข้าใจว่าภาพตัวตนของกลุ่มชายรักชายที่ปรากฏในซี
รีส์วายนั้นไม่สามารถนำมาเป็นการเหมารวมตัวตนของกลุ่มชายรักชายในสังคมได้ทั้งหมด เพราะเพศ
สภาพและเพศวิถีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่มีความตายตัว และไม่สามารถตัดสินได้จาก
ลักษณะภายนอก 

 2) นอกจากกลุ่มชายรักชายในสังคมจะมีความลื่นไหลทางเพศที่มากกว่าการปรากฏในซีรีส์
แล้ว ลักษณะทางกายภาพตั้งแต่อายุ รูปร่าง หน้าตา สีผิว อาชีพ ระดับความเป็นชาย ก็ย่อมมีความ
แตกต่างกันออกไปเช่นกัน ดังนั้นผู้ชมและสังคมควรให้เกียรติ และสนับสนุนกลุ่มชายรักชายในสังคม
อย่างเท่าเทียม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีหน้าตาดี มีความเป็นชายสูง ดังที่ปรากฏในซีรีส์วาย
เท่านั้น 

 3) จากผลการศึกษาพบว่า ซีรีส์วายสร้างความท้าทายความเชื่อทางสังคมด้วยการให้ทุกคนใน
ซีรีส์วายสามารถยอมรับตัวละครชายรักชายได้ในแทบจะทันที และแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชายรักชายก็มี
ความเป็นมนุษย์ที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งคงจะเป็นการดีไม่น้อย หากผู้ชมและคนในสังคมสามารถ
ยอมรับและเห็นว่ากลุ่มชายรักชายก็คือคนทั่วไป ไร้ซึ่งการเหยียดและการกลั่นแกล้งเหมือนกับในซีรีส์วาย 
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ภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา  
Representation Heroine in Thai Television serials of Time Travel 

สุกัญญา ศิริสมบูรณ์ชัย8  
สมสุข  หินวิมาน,Ph.D.9 

บทคัดย่อ 

  

 การศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา” เป็นการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพตัวละครนางเอกท่ีถูกเล่าผ่านละคร
โทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา ใช้วิธีการศึกษาผ่านตัวบท (Text) ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาระหว่างปี 
2560 - 2562  โดยเจาะจงไปที่ การประกอบสร้างภาพตัวแทนนางเอกที่แตกต่างออกไป  โดยมีตัว
ละครนางเอกปัจจุบันย้อนไปในอดีตอย่างชัดเจน  เป็นละครที่มีการออกอากาศช่วงเวลาที่มีผู้ชม
ปริมาณมากที่สุด (Prime Time) ประกอบไปด้วยละครโทรทัศน์จำนวน 4 เรื่องได้แก่  ละครเรื่องบ่วง
บรรจถรณ,์ ละครเรื่องบุพเพสันนิวาส, ละครเรื่องเพลิงพรางเทียน, และละครเรื่องลิขิตแห่งจันทร์ 
 ผลการศึกษาพบว่าละครโทรทัศน์ทั้ง 4 เรื่อง มีการสร้างภาพตัวแทนนางเอกที่ถูกประกอบ
สร้างจากมุมมองชนชั้นกลาง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องรักโรมานซ์ (ความรักที่นําไปสู่การแต่งงาน) นั้น
ถือกําเนิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของชนชั้นกลาง นอกจากนี้“เวลา” ของคนในโลกชนชั้นกลางใน
สังคมแบบสมัยใหม่นี้ทุกเสี้ยววินาทีเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นมุมมองการรับรู้เวลาจึงเป็นเส้นตรงการมอง
ไปข้างหน้า  เมื่อสำนึกเรื่องเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบวงกลมแบบสังคมดั้งเดิมตัวละคร
นางเอกจึงเป็นตัวแทนของคนในสังคมปัจจุบันที่เข้าไปจัดการกับเวลาที่แปรเปลี่ยนไป    ในส่วนของ
ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาเปรียบเสมือน “ห้องทดลอง” ให้กับผู้ชมที่ในความเป็นจริงทำไม่ได้   

 

 คำสำคัญ : ภาพตัวแทน ,นางเอก ,ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา  
 

 

 

  

 

8 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
9 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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 Abstract 

 The study of “Representation Heroine in Thai Television serials of Time 
Travel” is Qualitative Research. The objective is to study the characters of the female 

protagonists that have been told through Thai TV serials of Time Travel. Using the 

method of study through the text, television drama in time from 2017 - 2019 

Specifically, the composition of the heroine's image is different with the protagonist of 

the present heroine clearly back in the time. The drama has the Prime Time. In 

addition, there consists of four TV dramas Love beyond Time, Love Destiny, Candle in 

the Sun and Destiny of the Moon. 

 The results were founded that all of the images of female prototypes. 

There were created through time travel dramas, all of which were female 

protagonists depicted from the middle-class perspective. This is partly because of the 

romantic love story (Love that leads to marriage). There was born at the same time 

with the emergence of the middle class. In addition, the "time" of people in the 

middle-class world in modern society. Every fraction of a second is valuable 

Therefore; the time-perception perspective is linear. When the consciousness of time 

changed into a cyclical traditional society, the female protagonist was the 

representative of the people in today's society who deal with the changing times. In 

time-serials television, it is like a "laboratory" for viewers that in Fact is not possible. 

 

Keyword:  Representation, Heroine, Genre Television series Time Travel 
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ที่มาและความสำคัญ 

สื่อละครโทรทัศน์ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถให้ความรู้ในทางอ้อมให้แก่ผู้ชม รวมถึงสร้าง
กระแสความนิยมได้เพียงชั่วข้ามคืน โดยคุณสมบัติที่ทำให้ละครมีความโดดเด่นในการสื่อสารไปยังผู้
รับชม คือ การสื่อสารด้วยภาพ เสียงรวมถึงเหตุการณ์สมมติที่เกิดขึ้นภายในเนื้อเรื่องทำให้ผู้รับชมเกิด
ความรู้สึกร่วม และมีความต้องการในการติดตามในที่สุด อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ทุกคนในสังคมสามารถ
เข้าถึงได้ทำให้เกิดกระแสได้รับความนิยมโดยทั่วไปในสังคมได้ไม่ยาก (พลศาสตร์ของการสื่อสาร , 

2536) “ละครโทรทัศน์” มีลักษณะเป็นความบันเทิงแบบเล่าเรื่อง (Narrative Form) นำเสนอเป็น
ตอนๆ เรื่องราวที่นำมาเสนอมักจะนำบางส่วนของชีวิตจริงมาแสดง ช่วยให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยอารมณ์
ผ่านการกระทำของตัวละคร (Singhal & Rogers, 1999 อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, 2545) 

ในกรณีของตัวละครหญิงแห่งโลกละครโทรทัศน์ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทของตัวละคร
“นางเอกแบบฉบับ” มักเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ละครโทรทัศน์มีความน่าสนใจ และยังทําหน้าที่สะท
อนภาพลักษณ์ สถานภาพ สิทธิ และทาทีในการแสดงออกของผูหญิงในบรรทัดฐานของสังคม(Social 

Norms) ตามบริบททางดานวัฒนธรรมและคานิยมในสมัยนั้นๆ ตามความคิด ความเชื่อ ความรู และ
ความเขาใจของคนในสังคม  นับแต่อดีตมาเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักมองภาพของ “นางเอก” ว่า
จะต้องเป็นตัวละครที่มีความอ่อนแอ ไม่มีความสามรถต่อสู้กับนางร้ายได้ ต้องให้พระเอกปกป้อง เนื่อง
ด้วยภายใต้กรอบและบริบทของสังคมไทยนั้น ได้รับการปลูกฝังมาว่า เพศหญิงควรมีความเป็นกุลสตรี
และเพศชายเป็นเพศที่ต้องมีความเข้มแข็ง เพ่ือปกป้องเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าได้ ซึ่งเป็นที่
แน่นอนว่าเมื่อเวลาผ่านไปบริบทต่างๆในสังคมก็ทำให้ภาพต่างๆ นั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ตัวอย่างเช่น กรณีของนางเอกในละครโทรทัศน์ของไทย ตัวบทภาพลักษณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่าง
มากมาย จากนางเอกที่ภาพลักษณ์เรียบร้อย อ่อนหวาน ไม่ทันโลก ไม่สู้คน โดนนางร้ายรังแก ต่อมา
เป็นนางเอกที่มีความมั่นใจในตัวเอง ฉลาดหลักแหลม ทำงานเก่ง ทันคนมากขึ้น ต่อมาเป็นภาพของ
นางเอกที่ต่อสู้กับนางร้ายเพ่ือแย่งชิงพระเอก ดังที่งานวิจัยของ จารุภา พานิชภักดิ์ (2549) พบว่าภาพ
ตัวแทนผู้หญิงในละครโทรทัศน์มีลักษณะที่เป็นพลวัตอยู่ ถึงแม้ว่าจะถูกนำเสนอวนเวียนอยู่กับความ
เป็นกุลสตรี แต่ในขณะเดียวกันก็พบลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย เช่น ละครเรื่องคนละโลก ที่
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเปลี่ยนแปรไป ละครก็ต้องทำออกมาให้กลมกลืนกับยุคสมัยและความ
เปลี่ยนไปนั้น นางเอกที่น่าสงสาร จึงจำต้องปรับบทบาทให้ใกล้เคียงหญิงสาวในโลกความจริง” (“โลก
อยู่ยากข้ึนทุกวัน”, 2556) 

เมื่อกล่าวถึง ‘เวลา’ ทั้งนี้การเดินทางข้ามเวลานั้นมีทั้งการเดินทางย้อนไปอดีต และการ
ข้ามไปในอนาคตตลอดจนเดินทางย้อนกลับไปมาด้วย  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการทางวัฒนธรรมกระทั่ง
นักคิดจิตวิเคราะห์ต่างมองว่าอดีตมีมิติของความปรารถนาที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน เรามักนึกถึงหรือโหย
หาอดีตที่เราคิดว่าเรา ‘ขาด’ เช่นว่า ถ้าในภาวะปัจจุบันเราขาดและปรารถนาอะไร เราก็มีแนวโน้มที่
จะบอกว่าในอดีตเราเคยมีสิ่งนั้นเพียงแค่ทุกวันนี้เราไม่มีแล้ว เช่นทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่วุ่นวายและ
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รวดเร็ว เราก็มีแนวโน้มที่จะจินตนาการอดีตที่เนิบช้า สงบร่มเย็น เป็นระเบียบ ซึ่งในอดีตโดยรวมก็
อาจจะมีทั้งความยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่เรากลับเลือกที่จะวาดภาพอดีต เลือกที่จะนึกถึงอดีต เพ่ือ
ตอบสนองความไม่น่าพึงพอใจในปัจจุบัน การที่เรานึกถึงอดีตสร้างเรื่องที่อดีตและปัจจุบันบิดเข้าหากัน 
ภายในนั้นย่อมมีรายละเอียดบางอย่างเราถึงอยากย้อนอดีต (The Matter,2561) 

ผู้วิจัยเลือกศึกษาภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา เนื่องจาก ตัวละคร
นางเอกแนวย้อนเวลามีการปรากฏบทบาทที่น่าสนใจ แปลกใหม่ และมีการลำดับเรื่องราวแตกต่างไป
จากละครโทรทัศน์แนวอ่ืนๆ อีกทั้งกระแสละครย้อนเวลากำลังเป็นที่พูดถึงกันมากที่สุด จากการ
ค้นคว้ายังพบว่าละครแนวย้อนเวลาในช่วงปี 2560-2562 มีการผลิตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ทั้งยัง
ถูกนำมารีรันให้เห็นบนจอโทรทัศน์อยู่ตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าละครแนวย้อนเวลากำลังเป็นที่ต้องการ
ของผู้ชมโทรทัศน์ อีกทั้งยังเป็นละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในโทรทัศน์ไทยช่อง 3 ที่ถูกนำไปฉายในแพต
ฟอร์มออนไลน์อย่าง Netflix เป็นการตอบโจทย์ความนิยมการรับชม Video on-demand ซึ่งเป็นกล
ยุทธ์ขยายฐานคนดูออกสู่ต่างประเทศ(อ้างในไทยโพสต์ ,2563)  ด้วยตัวบทละครที่เข้มข้น อีกทั้งมีการ
สอดแทรกความอ่อนช้อยงดงามของภาษาไทย  จำลองเรื่องราวประวัติศาสตร์ มีบทบาทในการเป็น
สื่อกลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านมรดกวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านเนื้อหา
บทละครโทรทัศน์แก่ผู้ชม  ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา (Time Travel) ช่วยเติมรากเหง้าให้เราได้รู้ว่า
เราเดินมาจากไหน ในอดีตเราเป็นอย่างไร และเราจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิต  สิ่งนี้ทำให้ได้รู้ว่าตนเอง
กำลังยืนอยู่ที่ ไหน เสมือนหนึ่ งช่วยทำให้สังคมมี “ความทรงจำ” หวนคิดถึงอดีต (nostalgia) 

นอกจากนี้ยังมีการเอาโครงเรื่องเก่าแต่เชื่อมให้ถึงปัจจุบัน เกิดการเรียนรู้กันและกัน มีทั้งความคิด
สมัยใหม่และสมัยเก่าปะทะกัน ช่วยให้เรื่องมีความทันสมัยแต่คงคุณค่าของอดีตที่ความเก่ากลายเป็น
ความงามทางวรรณกรรมที่ต้องรักษาLouise Spence (1995) ที่สนใจมิติเรื่องเวลา (temporal 

aspect) กล่าวว่าละครโทรทัศน์จะสร้างความหมายสองด้าน  ทั้งที่แสดงภาพแทน (represent) และ
ท้าทาย(challenge) ปรากฏการณ์ในโลกความเป็นจริงไปพร้อมๆกัน  เช่น ด้านหนึ่งละครโทรทัศน์แนว
ย้อนเวลา ตัวละครนางเอกในยุคอดีตมักจะ “แสดงภาพแทน” ผู้หญิงที่ “เป็นอยู่” ในโลกความจริงว่า  
เธอมักอ่อนแอ สู้กับคนร้ายไม่ได้ต้องรอคนมาช่วย  แต่อีกด้านหนึ่ง ตัวละครนางเอกในยุคสมัยปัจจุบัน
ก็ได้ “ท้าทาย” ความคิดดังกล่าว  ด้วยการเสนอภาพผู้หญิงที่แข็งแกร่ง  มีการศึกษา ยืนหยัด และเป็น
ความใฝ่ฝันที่ผู้หญิงหลายคน “อยากเป็น”ในชีวิตจริง(Spence ,1995 อ้างถึงใน สมสุข  หินวิมาน
,2545)   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ภาพตัวแทนของตัวละครนางเอกละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา” 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีสตรีนิยมและใช้แนวคิดการวิเคราะห์ตัวละครมาเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ตัวบทในครั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้วิธีการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)และนำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
 โดยนำแนวคิดเก่ียวกับการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์มาใช้ในการวิเคราะห์  ดังนี้ โครง

เรื่อง(Plot)  แก่นเรื่อง(Theme) ตัวละคร(Character) และฉาก(Setting) เพ่ือสามารถเรียงลำดับ
เหตุการณ์ในการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาได้ 

การวิเคราะห์ตัวละครนางเอก 

1. ลักษณะทางประชากร ที่มา ภูมิหลัง  ได้แก่ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ฐานะทางสังคม 

2. บุคลิกลักษณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
 ภายนอก  ได้แก่  หน้าตา  ผิว ร่างกาย  การแต่งตัว 

 ภายใน ได้แก่ ฉลาด อบอุ่นอ่อนโยน กล้าหาญ อารมณ์ขัน เป็นตัวของตัวเอง  
 มีเสน่ห์ดึงดูด 

3. แรงจูงใจในการเดินทางข้ามเวลา  ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น การตามหา
ประสบการณ์ การหลีกหนีปัญหา  การดึงดูดและความผูกพัน และความต้องการใฝ่พึ่งพา 

4. เป้าหมายและภารกิจในการเดินทางข้ามเวลา ได้แก่  เพ่ือแก้ไขเหตุการณ์ในอดีต  
เพ่ือสืบหาความจริงบางประการ  เพื่อทำคุณประโยชน์  และเพ่ือแก้แค้น   

การวิเคราะห์กระบวนการเดินทางย้อนเวลา 

1. จุดเริ่มต้นการเดินทางย้อนเวลา 
2. กระบวนการที่ทำให้เดินทางย้อนเวลา 

3. ช่วงเวลา/ยุคสมัยที่เดินทางย้อนเวลา 

4. ฉาก สถานที่เดินทางย้อนเวลา 

5. ประสบการณ์ที่พบเจอ 

6. ผลกระทบที่เกดิกับอดีต 

7. จุดจบของการเดินทางย้อนเวลา 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “ภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา” ชี้ให้เห็น
ว่าตัวละครนางเอกเป็นตัวแทนของคนชนชั้นกลางในปัจจุบันที่เล็งเห็นคุณค่าของ “อดีต” การประกอบ
สร้างภาพตัวแทนของละครแนวย้อนเวลาชี้ให้เห็นว่าอดีตมีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์  ดังนั้น เนื้อหา
ของละครจึงปรากฏในลักษณะของการผสมผสานความเป็นยุคสมัยใหม่กับความเป็นอดีตเข้าด้วยกัน  
ซึ่งละครแนวย้อนเวลาเป็นละครที่อยู่ในกระแสตลอดเวลามีการผลิตออกฉายให้ได้ชมในทุกๆปี  
เนื่องจากได้รับความนิยม(Rating)จากผู้ชมละคร ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากทุกวัยทั้งผู้ชมคนรุ่น
เก่าและผู้ชมคนรุ่นใหม่ได้  หากพิจารณาเกี่ยวกับการสะท้อนแนวคิดการโหยหาอดีต (Nostalgia) ใน
สื่อต่างๆจะปรากฏในระดับ (Level) ที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ ผลผลิตจากสื่อมวลชนบางชิ้นอาจจะ
สะท้อนแนวคิดโหยหาอดีตค่อนข้างชัดเจน  อาทิเช่น  ละครแนวย้อนยุค (Period) ละครจักรๆวงศ์ๆ  
ในขณะที่ละครแนวย้อนเวลาจะสะท้อนแนวคิดโหยหาอดีตในระดับท่ีต้องอาศัยการตีความอย่างลึกซ้ึง
ที่จะสะท้อนการโหยหาอดีตผ่านตัวละคร   ซึ่งสามารถอภิปรายผลสรุปเป็นประเด็นสําคัญ ได้ 2 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.“นางเอก” ในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลาถูกประกอบสร้างจากมุมมองชนชั้นกลาง 

พิจารณาจากลักษณะทางประชากรของตัวละครนางเอกแลวจะพบวา ลักษณะของ
ตัวละคร “นางเอก” ที่ถูกนําเสนอผานในละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาแบบโรมานซสวนใหญจะอยูใน
สถานะชนชั้นกลาง ประเด็นที่นาสนใจคือการถวิลหาอดีตของชนชั้นกลางในไทย ที่ได้รับความเชื่อมา
จากศาสนาพุทธดังคำกล่าวที่ว่า “สูงสุดย่อมคืนสู่สามัญ”สอดคล้องกับ สมสุข  หินวิมาน (2542) คือ 
“เวลา” ของคนในโลกชนชั้นกลางในสังคมแบบสมัยใหม่ (Modern Society)นี้ทุกเสี้ยววินาทีเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าที่คนพยายามที่จะเอาชนะเวลากัน หรือซื้อขายเวลากันได้  ดังนั้นมุมมองการรับรู้เวลาจึงเป็น
เส้นตรง(linear)การมองไปข้างหน้า ความพยายามขับเคลื่อนก้าวหน้าเป็นเส้นตรงสู่อนาคต  เมื่อสำนึก
เรื่องเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบวงกลม(Cyclical)แบบสังคมดั้งเดิมตัวละครนางเอกจึงเป็น
ตัวแทนของคนในสังคมปัจจุบันที่เข้าไปจัดการกับเวลาที่แปรเปลี่ยนไป  

อีกทั้งตัวละครนางเอกเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตเพ่ือต่อสู้ในเรื่องชนชั้น เนื่องจาก
มีบางตัวละครที่กลับมีสถานะชนชั้นล่าง ซึ่งนางเอกส่วนมากจะย้อนกลับไปมีสถานะเป็นชนชั้นสูง โดย
ตัวละครนางเอกที่อยูในสถานะชนชั้นลาง(ในยุคอดีต)จะถูกสรางใหมีลักษณะ เปนคูขนาน (Binary 

opposition) กับชนชั้นกลาง(ในยุคปัจจุบัน) ซึ่งจะปรากฏภาพเปนคนที่แตกต่างกันสุดขั้วโดยเมื่อเป็น
คนชนชั้นล่างจะถูกดูถูกกดขี่ข่มแหง  เมื่อกลับมาเป็นคนชนชั้นกลางจะได้รับการยกย่องใน
ความสามารถของตนมีแตค่นรัก 

โดยลักษณะของตัวละครนางเอกลวนถูกประกอบสรางจากอุดมคติความเปนกุลสตรี
ของชนชั้นกลางทั้งสิ้น  ซึ่งถึงแม้มาจากอุดมคติของชนชั้นกลางแต่ทว่าก็เป็นอุดมคติที่ขาดความ
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สมบูรณ์แบบที่มีปมปัญหาชีวิตในปัจจุบัน ดังจะเห็นวา ตัวละครนางเอกจะมีชวงอายุ 21-25 ป ซึ่งเป
นอายุเหมาะแกการแตงงานมีคูครอง อีกทั้งยังเปนชวงอายุหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญา
ตรี    ซึ่งแสดงใหเห็นวาเรื่องรักโรมานซซึ่งในที่สุดทายแลวจบลงดวยตอนจบแบบ Happy Ending ผ
านพิธีการแตงงานหรือตกลงที่จะครองคูกันไปตลอดนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อชายหญิงอยูในชวงวัยที่
เหมาะสม นั่นคือชวงหลังจากสําเร็จการศึกษา ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาขั้นต่ำที่ “นางเอก” ควรจะ
สําเร็จก็คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการศึกษานั้นถือเปนทุนความรูและทุนทางวัฒนธรรมที่ถูก
ใชในการ คงสถานะความเปนคนชั้นกลางซึ่งจะตางจากชนชั้นอ่ืนๆที่คงสถานะดวยชาติกําเนิดหรือ
วัฒนธรรมของชุมชน  

นอกจากการศึกษาจะทําหนาที่ ในการสืบทอดสถานะของชนชั้นกลางแลว     
การศึกษายังทําหนาที่ต่อยอดในการสั่งสมทุนอ่ืนๆ ตอไปในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องอาชีพ ซึ่งจาก
การศึกษาผานตัวละครนางเอกพบว่า อาชีพของตัวละครนางเอกจะเปนอาชีพที่มาจากการตอยอด 
หลังจากการสําเร็จการศึกษาโดยอาชีพที่พบจะเปนอาชีพประเภท white collar อันไดแก อาชีพรับ
ราชการ อาชีพแบบ modern life  

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ภาพตัวแทนเรื่องอาชีพของนางเอกก็คือภาพตัวแทนของ
อาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีสถานะสูงและมีศักดิ์ศรีในสังคมนั่นเอง นอกจากนี้ละครโทรทัศนยัง 
ประกอบสรางภาพตัวแทนของอุดมคติเกี่ยวกับอาชีพของชนชั้นกลาง  

นอกจากนี้ ตัวละครนางเอกส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานภาพโสด ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ชายสามารถทําความรู้จักได้โดยไม่ผิดศีลธรรม (norm) ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือนางเอกที่ผ่านการ
แต่งงานมาแล้วสามารถเริ่มต้นรักครั้งใหม่ได้ก็ต่อเมื่อผู้ชายทำเรื่องผิดพลาดเกินกว่าจะให้อภัยได้  เกิด
จากค่านิยมผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) ที่เป็นที่แพร่เข้ามาในสังคมไทยพร้อมๆ กับการเกิดข้ึนของ
ชนชั้นกลางในสังคม 

ทั้งนี้ การที่ภาพตัวแทน “นางเอก” ที่ถูกประกอบสร้างผ่านละครโทรทัศน์แนวย้อน
เวลา เป็นการประกอบสร้างจากมุมของชนชั้นกลางนั้นยังสามารถอธิบายได้จากประเภท (Genre) ของ 
ละคร โดยเฉพาะละครแนวโรมานซ์ที่มุ่งเน้นการนําเสนอความรักแบบโรแมนติกระหว่างชายหญิงที่รัก
กันข้ามยุคสมัย  

ความรักแบบโรแมนติก (Romantic love) เป็นรูปแบบของความรักที่เริ่มปรากฏ 
ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นรูปแบบความรักที่พัฒนาขึ้นจากอุดมคติที่เชื่อมโยงเสรีภาพและ 
การตระหนักรู้ในตนเอง หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง ความรักแบบโรแมนติกที่ นําไปสู่การแต่งงานเป็น
ความรักที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับชนชั้นกลาง (Middle class) ในสังคมทุนนิยม และสังคมที่เน้นความ
เป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวความรักแบบโรแมนติกจึงได้กลายเป็นพ้ืนที่ในการ
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ถ่ายทอดอุดมการณ์ของชนชั้นกลางได้ เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในสื่อละครโทรทัศน์ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมที่กําเนิดขึ้นโดยมีชนชั้นกลางเป็นผู้ผลิตหลัก ซึ่งจะสังเกตได้จาก บุคลากรที่ทํางานอยู่
เบื้องหลังละครโทรทัศน์นั้นก็ล้วนมีพ้ืนเพมาจากชนชั้นกลางทั้งสิ้น  

จากการศึกษาภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศนแนวย้อนเวลา ผู้วิจัยพบว่า
ลักษณะภายนอก ดังจะสังเกตได้ว่า หน้าตา (ความสวย) ของตัวละครนางเอกในละครโทรทัศน์แนว
ย้อนเวลา ดังที่ไดศึกษาในงานชิ้นนี้สามารถจัดประเภท แบบกว้างๆ ได้ 3 แบบคือ ความสวยแบบ
ตะวันตก (ลูกครึ่ง) ความสวยแบบตะวันออก (จีน เกาหลี) ความสวยแบบไทย ซึ่งการนําเสนอภาพ
ตัวแทนดังกล่าวนั้นอาจหมายถึง ความ หลากหลายในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมพหุวัฒนธรรม จากที่
แรกเริ่มเดิมทีหากสังเกตละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา  ยุคแรกๆนั้นจะปรากฏภาพนางเอกสวยแบบ
ตะวันตก (ลูกครึ่ง) อาทิเช่น  ดาวิกา โฮร์เน่ จากเรื่องบ่วงบรรจถรณ์(2560) ราณี แคมเปน จากเรื่อง
บุพเพสันนิวาส(2561) เท่านั้น  แต่ในปีถัดมาจะเห็นว่าความสวยของตัวละครนางเอกมีความ
หลากหลายมากข้ึน ความสวยแบบตะวันออก (จีน เกาหลี) อย่าง ณัฏฐณิชา ดังวัธ-นาวณิชย์ จากเรื่อง
เพลิงพรางเทียน(2562) และความสวยแบบไทย พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ จากเรื่องลิขิตแห่งจันทร์ 
(2562) นอกจากนี้จะสังเกตว่าผิวของตัวละครนางเอกที่ปรากฏในละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาจะมีผิว
ขาวมากกวาผิวเข้ม  อีกทั้งตัวละครนางเอกยังมีการรักษา (Maintain)รูปรางผ่านการออกกำลังกาย  
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเรื่องการแตงกายพบว่า ตัวละครนางเอกยังคงนิยม แต่งตัวด้วยสีโทนสดใส ขาว ชมพู 
ฟ้า น้ำตาล และสีทอง แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือตัวละครนางเอกจะมีความพิถีพิถันในการแต่งตัวมากขึ้น
เนื่องจากชุดในแต่ละยุคสมัยนั้นมีความละเอียดอ่อน  ต้องใช้ความประณีตรวมถึงให้ความสําคัญกับการ
แต่งตัวให้ถูกตองตามกาลเทศะ  

ในส่วนลักษณะภายใน (Personality traits) ของตัวละครนางเอกในละครโทรทัศน์
แนวย้อนเวลา    มีจุดรวมกันที่น่าสนใจคือ ลักษณะของ “นางเอก” ในละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา  
ได้แก่ ฉลาด (Intelligence) อบอนุออนโยน (Tenderness) มีความกล้าหาญ  เป็นตัวของตัวเอง  และ
มีเสน่ห์ดึงดูด ซึ่งจากการศึกษาด้วยเกณฑดังกลาวผานตัวละครนางเอกในละครโทรทัศนแนวย้อนเวลา
นั้น ผู้วิจัยพบว่า ลักษณะทั้ง 5 ประการดังกล่าวเป็นลักษณะที่มีเหมือนกันในทุกตัวละครนางเอก 

ดังนั้นจะเห็นว่าตัวละคร “นางเอก” จึงเป็นภาพตัวแทนของชนชั้นกลางไทยในอุดม
คติได้เป็นอย่างดี สื่อละครโทรทัศน์จึงกลายเป็นพื้นที่ที่ชนชั้นกลางใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพวกเขาให้
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วในสังคมอุดมการณของชนชั้นกลางจึงถูกถายทอดผ่านตัวละครหลัก อยางตัวละคร
นางเอกเพ่ือชี้ให้เห็นว่านางเอกแบบชนชั้นกลางควรมีลักษณะอย่างไรทั้งในมิติของรูปแบบการใช้ชีวิต 
รสนิยม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางการศึกษา  และทุนทางด้านร่างกาย 
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2.  หน้าที่ของละครแนวย้อนเวลาเป็นพื้นที่เวทีหรือห้องทดลองในจินตนาการ ที่ผูกโยงกับ
ความโรแมนซ์ท่ีมีต่อประวัติศาสตร์แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละยุคสมัย 

สื่อละครโทรทัศนมีอํานาจในการประกอบสรางภาพตัวแทน “นางเอก” กับคนดูให้
มีประสบการณ์ร่วมกันในการมองย้อนดูประวัติศาสตร์  (ฐิตา ทิพย์รัตน์ ,2562)การเรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรมเพ่ือการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจะช่วยให้ผู้ชมเกิดความผูกพัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร
และติดตามเรื่องราว มิติของตัวละครเกิดจากลักษณะทางสังคมที่ช่วยหล่อหลอมให้ตัวละครมีเรื่องราว 
มีชีวิตอยู่จริง โดยผู้ เขียนบทมีหน้าที่ในการดึงตัวละครให้เชื่อมโยงกับความเป็นท้องถิ่น เพราะทุก
ท้องถิ่นล้วนมีเสน่ห์ที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดความสมจริงในละครโทรทัศน์ด้านผู้ผลิตได้ทำการศึกษาข้อมูล
จากความเป็นอยู่ สภาพบ้านเรือน อาชีพ อาหารการกิน การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนตลอดจน
ประเพณี พิธีกรรมท้องถิ่น ละครจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการดึงรากเหง้าความเป็นไทย รวมทั้งช่วย
กระตุ้นให้บางวัฒนธรรมที่ถูกกลืนหายไปยังต่อลมหายใจได้อีกครั้ง   ดังนั้นละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อน
เวลาจึงนำเสนอยุคสมัยอันได้แก่  ยุคเวียงขิน  ยุคอยุธยา(สมัยตอนกลางและตอนปลาย)  และยุค
ล้านนา  ซึ่งจุดเริ่มต้นการเดินทางย้อนเวลามาจากเงื่อนไขภายนอกปัจเจกบุคคล แต่ตอนท้ายกลับเป็น
การตัดสินใจที่มาจากแรงปรารถนาของตัวเอง โดยข้อค้นพบที่สำคัญคือ ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา
เปรียบเสมือนชุมชนในจินตนาการที่เป็น “พ้ืนที่” หรือ “ห้องทดลอง” (โลกเสมือนจริง)ให้กับผู้ชม  ที่
ในความเป็นจริงทำไม่ได้ในการโหยหาอดีต ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาจึงเป็นห้องทดลองใช้ชีวิตที่
แปลกและแตกต่างในการให้คนดูในปัจจุบันไปอยู่ในห้องทดลองใน “เวลา”และ “พ้ืนที่” แบบใหม่
สามารถเป็นตัวเธอ แต่ในอีกโลกทัศน์ที่ต่างออกไปที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่สามารถทำได้ในที่คุ้นเคย  
เพ่ือให้คนได้ทบทวนตัวเอง ดังนั้นตัวละครนางเอกจึงกลับไปในประวัติศาสตร์ตามที่เราเคยได้เล่าเรียน
กันมาและสร้างมุมมองหรือรื้อถอนเติมแต่งขึ้นใหม่  จากภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศนแนว
ย้อนเวลาทําหนาที่ในการสรางความแฟนตาซี (fantasy) เพ่ือชดเชยสวนที่ขาดหายไปในชีวิตโลกของ
ความเป็นจริงและเติมเต็มสิ่งนั้นใหอีกครั้ง  นอกจากนี้ ภาพตัวแทน “นางเอก” ยังเปนพ้ืนที่ที่คานิยม
หรืออํานาจตางๆ ในสังคมพยายามเขามาชวงชิงพ้ืนที่ในการสําแดงอํานาจ (exercise power) การเข
ามาแยงชิงพ้ืนที่ในการกําหนด ความหมาย “นางเอก” แมจะเปนพ้ืนที่ “ในฝน” (fantasy) ก็ตามทํา
ใหเกิดการปะทะกันระหวาง คานิยมและอํานาจตางๆ ปรากฏผานตัวละครนางเอกในลักษณะที่มี
ความยอนแยงกันอยูในตัว  ดังจะสังเกตไดจากการตัวละครนางเอกในละครโทรทัศนแนวย้อนเวลามี
ลักษณะของความเปนชนชั้นกลาง แตเมื่อต้องเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตนางเอกส่วนใหญ่เน้น แบบ
สังคมชนชั้นสูง ในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความโรแมนซ์ผ่านตัวละครนางเอกที่ได้พบเจอกับชายในฝัน
ที่เป็นดั่งโชคชะตาบุพเพพาให้มาเจอกัน  ซึ่งในทุกเรื่องจะถ่ายทอดผ่านฉากงานแต่งงานที่เป็นการ
ประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่า คู่บ่าวสาวตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นม่านประเพณีที่ทำสืบทอดต่อ
กันมา  ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ 
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 อย่างไรก็ดี ตัวละคร “นางเอก” เป็นตัวละครที่คนดูสนใจ (Focus)มาตั้งแต่
แรกเมื่อเทียบกับตัวละครอ่ืน อีกทั้งเป็นตัวละครที่ซุกซ่อนอุดมการณ์ไว้มากที่สุด ซึ่งนางเอกในละคร
โทรทัศน์แนวย้อนเวลามีการสืบทอดอุดมการณ์เดิม  อาทิเช่น ค่านิยมการบูชาความรัก  ตามหารักแท้ 
และค่านิยมผัวเดียวเมียเดียว และได้สร้างของใหม่ขึ้นมา อาทิเช่น  สิทธิความเป็นสตรีที่ตัวละคร
นางเอกทุกตัวต้องเข้าไปต่อสู้เรื่องความเป็นหญิงในอดีต ทั้งนี้ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาทำหน้าที่
สะท้อนให้กับผู้หญิง (Self Reflection) โดยจากแนวคิดสตรีนิยม (Feminist) ตัวละครนางเอกได้เข้า
ไปต่อสู้ระหว่างระดับโครงสร้าง (Structure) และความเป็นผู้หญิง (Agency) ซึ่งคำตอบที่สำคัญของ
งานชิ้นนี้พบว่าตัวละคร “นางเอกแก้ปัญหาในระดับปัจเจกได้ เช่นเรื่อง สิทธิสตรี, ความรัก  แต่
แก้ปัญหาในระดับโครงสร้างไม่ได้” ดังนั้นต่อให้เป็นผู้หญิงในอุดมคติ แต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ
เพราะผู้หญิงกลุ่มนี้ถูกเรียกร้องโดยอำนาจบางอย่างของสังคม  เช่น ม่านประเพณี ที่ในทุกสังคมต่างก็
ถูกครอบครองด้วยชุดอุดมการณ์ (Ideology) ที่คอยทำหน้าที่เป็นกรอบในการกำหนดวิธีคิด (set of 

ideas / conceptual of framework) ของคนในสังคม (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน , 

2553, น. 218) เช่นเดียวกันกับเรื่องของผู้หญิงกับการทำอาหาร(พรลภัส บุญฟัก,2562) ที่คนในสังคม
มักมีความเชื่อที่ติดข้องอยู่กับอุดมการณ์หลัก (dominant ideology) อันมีรากฐานมาจากอำนาจทาง
โครงสร้าง (structure) ของสถาบันต่าง ๆ เช่น การมองว่าการผู้หญิงอยู่บ้าน ผู้ชายอยู่สาธารณะ 
ดังนั้นละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลาจึงสำคัญในการเป็นพ้ืนที่ทดลอง ทำให้คนในปัจจุบันเข้าไปอยู่ใน
ห้องทดลองใน “เวลา” และ “พ้ืนที่”แบบใหม่สามารถแหกกฎทำอะไรที่ต่างออกไปได้  เป็นเสมือน
พ้ืนที่ในการสื่อสารในแง่ของการต่อสู้ผ่านตัวละครนางเอกในเรื่อง  อำนาจของสตรีที่เข้าไปมีบทบาทใน
การต่อสู้  ต่อรองกับสถาบันครอบครัว  สถาบันเศรษฐกิจ  ชนชั้น  และประวัติศาสตร์  ที่ใช้ละคร
โทรทัศน์เป็น “ห้องทดลอง”ในการใช้อำนาจของผู้หญิงซึ่งละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลานำเสนอออกมา
เป็น  2  แนวทาง ได้แก่  1.เลือกทำตามความต้องการสาธารณะ(ส่วนรวม)  กล่าวคือ จุดเริ่มต้นของ
การเดินทางย้อนเวลาเกิดมาจากความต้องการของส่วนรวม  สังคมรอบข้าง  ทำให้นางเอกใช้อำนาจ
เพ่ือเติมเต็มความปรารถนาภายในจิตใจของพวกเธอ ทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ ทั้งนี้
การเดินทางย้อนเวลาของพวกเธอ “ไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์” แต่เข้าไปเปลี่ยนความ
รับรู้ความหมายเสียใหม่  และ2.เลือกทำตามความต้องการของปัจเจกส่วนตน  กล่าวคือจุดจบของพวก
เธอเลือกใช้อำนาจส่วนตนเพ่ือที่จะได้อยู่กับคนที่เธอรัก จบลงแบบสุขนาฎกรรม (Happy Ending) ผ
านพิธีการแตงงาน  เช่นเดียวกับเรื่องบ่วงบรรจถรณ์ท่ีนางเอกเคยผ่านงานแต่งงานมาแล้ว และงานแต่ง
ของน้องตองริ้วที่ยิ่งใหญ่อลังการแต่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย การแต่งงานครั้งใหม่กับชายในฝันของเธอ
จึงเป็นความเรียบง่ายไม่มีพิธีการ  เพราะแพรนวลได้เรียนรู้แล้วว่าพิธีการไม่สำคัญเท่ากับความรักของ
คนสองคนที่มั่นคงกว่า  และกลินท์จากเรื่องเพลิงพรางเทียนซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเธอได้ดับความแค้นใน
ใจของเธอได้สำเร็จ  เธออโหสิกรรมให้กับทุกคน  เมื่อเธอปล่อยวางได้แล้วทำให้เธอเหมือนกลายเป็นก
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ลินท์คนใหม่ด้วยการกลับไปใช้ชีวิตกับภพปัจจุบัน  ซึ่งละครพยายามให้ข้อคิดกับผู้ชมได้เห็นในฐานะ
เป็นห้องทดลองการใช้อำนาจในจินตนาการ 

สรุป 

จากการศึกษาตัวบทสรุปได้ว่าตัวละครนางเอกเป็นตัวละครที่ซุกซ้อนอุดมการณ์ไว้อย่างมาก 
โดยใช้ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาเป็นพ้ืนที่ในการปะทะกันระหว่างเก่าและใหม่ช่วยสร้างคุณค่า  
อำนาจในสังคมที่เข้ามาช่วงชิงพ้ืนที่ในการกำหนดความหมาย “นางเอก”ลงเอยด้วยค่านิยมชนชั้นกลาง 
ซึ่งแสดงภาพตัวแทนนางเอกให้ผู้ชมได้เห็นว่า  ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างไร  และ
หากสำเร็จในทุกด้านแล้วในชีวิตจริงก็ยังต้องการโหยหาสิ่งที่มาเติมเต็มชดเชยส่วนที่ขาดหายไป  
เพราะในท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวความรักแบบโรแมนซ์เป็นกระบวนการครอบงำผู้หญิงให้ยังคงอยู่ภายใต้
ระบบชนชั้นกลางและค่านิยมแบบผัวเดียวเมียเดียวต่อไปได้  กระบวนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นขณะที่ เรา
รับชมละครในชีวิตประจำวันของเราอย่างแนบเนียนจนเราไม่ทันสังเกตเห็น  เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในจินตนาการของเราจนเราหลงลืมไปว่ามันมีอยู่จริงผ่านละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา  ทั้งนี้ได้ให้แง่คิด
กับคนดูไว้ว่า “คนเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้  อยู่ที่ว่าเราจะทำปัจจุบั นให้ดีได้อย่างไร”  เพราะ
ท้ายที่สุดตัวละครนางเอกก็พยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของคนในระดับปัจเจกบุคคล  แม้ว่าจะ
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในระดับสังคมไม่ได้  ดังนั้นตัวละครนางเอกจึงเป็นภาพตัวแทนของการต่อสู้
เรื่องประวัติศาสตร์แห่งเพศสภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 4 ประการ ซึ่งหากมีการวิจัยในครั้ง
ต่อไปควรจะได้มีการแก้ไขปัญหาหรือต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมทั้งยัง
นําไปพัฒนาสื่อมวลชนใน ด้านของละครโทรทัศน์ ได้แก่   

1.งานวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลาถือ
เป็นงานชิ้นแรกที่เริ่มบุกเบิกพ้ืนที่ในการศึกษากลุ่มละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา  ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วสื่อละครโทรทัศน์ไม่ได้เป็นสื่อชนิด เดียวที่นําเสนอเรื่องย้อนเวลาแต่ยังมีสื่ออ่ืนๆ เช่น นวนิยาย 
หรือภาพยนตร์ ที่นําเสนอเรื่องย้อนเวลาอีกด้วย นอกจากนี้ ในปัจจุบันช่องทางในการรับชมละครแนว
ย้อนเวลาได้เปิดกว้างและมีพ้ืนที่ในการนําเสนอรายการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางช่องดิจิตอลทีวีหรือช
องทางออนไลน์ที่เพ่ิมเข้ามา ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรศึกษาภาพตัวแทนนางเอกในละคร
โทรทัศน์แนวย้อนเวลาผ่านสื่ออ่ืนๆ เพ่ือครอบคลุมการศึกษาในสื่อประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่เพียงสื่อ
ละครโทรทัศน์กระแสหลักเท่านั้น 

2.งานวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อนเวลา
เท่านั้น  ภายใต้กรอบแนวคิดของสตรีนิยม  ซึ่งในปัจจุบันผู้วิจัยพบว่าละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลามีตัว
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ละครนำชายหรือพระเอกเดินทางย้อนเวลาอยู่หลากหลาย  ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมี
การศึกษาภาพตัวแทน “พระเอก”ในละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลา  

3.จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจ
ศึกษาเจาะลึกเฉพาะกลุ่มผู้ชมละครหญิงกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางกําหนดทิศทางการนําเสนอ
ละครโทรทัศน์แนวย้อนเวลาที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของช่องแต่ละช่อง ทั้งนี้เนื่องจาก ช่อง
ทางการนําเสนอละครโทรทัศน์ที่มากขึ้นนั้นก็เพ่ือสอดรับกับความต้องการที่หลากหลายของ กลุ่มผู้ชม
เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป 

 4. จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศน์ไทยแนวย้อน
เวลาเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันละครที่สะท้อนการเดินทางข้ามเวลา ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย  ได้แก่   
แนวย้อนเวลา (Time Travel) และแนวย้อนเวลาการกลับไป เกิดใหม่ /สั งสารวัฎ  (Rebirth/ 

Reincarnation) เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาต่อยอดในแนวละคร (Genre)แบบการ
กลับไปเกิดใหม่(สังสารวัฎ)ได้ 
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ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

Predicting Factors Rabies Preventive Behaviors in Chachoengsao 

Province 

ธนวัฒน์ เล็กสุวัฒน์10 

พัชนี เชยจรรยา11 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรกับการรับรู้และ
ความรู้ ความสัมพันธ์ของการรับรู้ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตัว
แปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีอายุ 
20 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ใน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกงและอำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 400 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาและถิ่นที่อยู่แตกต่างกันมี
การรับรู้แตกต่างกัน แต่เพศไม่พบความแตกต่าง ส่วนด้านความรู้พบมีความสัมพันธ์กับการศึกษาและ
รายได้ ขณะที่การรับรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและความรู้แต่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และ
ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรม โดยตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าได้ คือ ทัศนคติและการรับรู้  
คำสำคัญ: การรับรู้, ความรู้, ทัศนคต,ิ พฤติกรรม, การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

 

 
 

10 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ 
11 ที่ปรึกษา ศาตราจารย์ คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Abstract 

 This research aims to explore difference in awareness and knowledge about 

Rabies and Rabies preventive behaviors of different demographic characteristics, the 

relationship between awareness, knowledge, attitude and behaviors, and the 

predictor variables that can 

 The research is a quantitative research conducted by a questionnaire with 

400 people aged over 20 years old, working and living in Chachoengsao Mueang, 

Bang Pakong and Tha Takiab district.  The statistics used in this study are percentage, 

mean, the correlation coefficient of Pearson and regression analysis. 

 The results of the study showed that people of different demographic 

characteristics: age, education, and residence location except sex, were found to 

perceive Rabies preventive behaviors differently. Perception was found to have no 

relationship with attitude and knowledge but have relationship with behaviors while 

knowledge was found to have relationship with behaviors. Predictor variables found 

to be able to predict Rabies preventive behaviors were attitude and perception. 

Keywords: Awareness, Knowledge, Attitude, Behavior, Rabies Preventive Behavior 

 

บทนำ 
 โรคพิษสุนัขบ้า หรือเรียกอีกอย่างว่า โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่สำคัญ 
เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมาก มีชื่อว่า เรบีส์ ไวรัส (Rabies Virus) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว กระแต หนู ฯลฯ และพบสัตว์ที่ติด
เชื้อมากที่สุดในสุนัข และรองลงมา คือ แมว โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางระบบประสาท 
โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง ถ้าเป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุก
ราย นอกเสียจากป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีน โรคไวรัสพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ทั่วโลก มี
ผู้ เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ 26,000 ถึง 55,000 คนต่อปี กว่า 95% เกิดขึ้นในทวีป
แอฟริกาและเอเชีย โดยพบว่าสุนัขและแมวที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เป็นพาหะนำโรคสู่คนที่สำคัญ 
(ถนอม น้อยหมอ และอรปวีณ์ สการะเศรณี , 2560) เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ยังรักษาไม่ได้ องค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office 

International des Epizooties) และยุทธศาสตร์ของประเทศอาเซียนบวก ๓ (สาธารณรัฐประชาชน
จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกกำจัดโรคพิษ
สุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) (กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, 2556) และ
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การสำรวจประชากรสุนัขในปี พ.ศ. 2558 มีสุนัขเพียง 1 ใน 8 ของประชากรสุนัขทั้งหมดที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง , 2560) 

 โรคพิษสุนัขบ้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ใครเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ต้องเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน จึงทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลไป ซึ่งไม่สามารถคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินได้ และเสียงบประมาณในการฉีด
วัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนปีละหลายร้อยล้านบาท และนอกจากนี้ยังไม่มีวิธีใดที่จะรักษาโรคนี้
ให้หายขาดได้ อีกทั้งถ้าสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้ว ถ้าถูกสุนัขบ้ากัดก็เป็นโรคนี้ได้ เนื่องจากสุนัขส่วน
ใหญ่ขาดอาหารและสุขภาพไม่ดี โดยเฉพาะสุนัขไม่มีเจ้าของที่มีผู้ให้อาหารแต่ขาดการดูแลเรื่อง
สุขภาพ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนก็ตาม ภูมิคุ้มกันโรคก็จะไม่ดีเท่าที่ควรไม่สามารถป้องกันโรคได้ 
 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุด ในปี 2523 จำนวน 
370 ราย หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยน้อยกว่า ปีละ 10 ราย ตั้งแต่ปี 
2554 ถึง 2558 พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 8, 4, 7, 6 และ 5 ราย ตามลำดับ 
แต่ในปี 2559 พบว่าผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้เพ่ิมขึ้นเป็น 14 ราย ซึ่งสูงสุดในรอบ 8 ปี และ
ลดลงเหลือ 11 ราย ในปี 2560 ถึง 2561 (กรมสุขภาพจิต, 2561) 

 จากการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ราย พบว่า
ผู้เสียชีวิต 7 ราย จาก 11 ราย อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ราย จังหวัดชลบุรี 3  ราย และจังหวัด
สมุทรปราการ 1 ราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 2 มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์
สูง เช่นเดียวกับอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เสียชีวิต
จังหวัดละ 1 ราย อยู่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 3 และอีก 1 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในพ้ืนที่ปศุสัตว์
เขต 4 ซึ่งก็มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าสูงทั้งในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 3 และเขต 4 (กรมสุขภาพจิต, 

2561) และมีการตรวจพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 251 ตัว สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมาถึง 1.5 เท่า จากข้อมูลพบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ติดเชื้อมากที่สุดกว่าร้อยละ 90 รองลงมาพบใน
แมว และโค ที่มีรายงานการตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในโคเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ( สำนักข่าวไทย  , 2561) 
 กรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในช่วงเดือน มกราคม ถึง 28 เมษายน 2561 เป็น
การประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวอายุ 30 วัน จำนวน 47 จังหวัด ปัจจุบันคงเหลือ 38 จังหวัด 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง 
สมุทรปราการ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เชียงราย พิจิตร กาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง 
ระนอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และสตูล เพ่ือให้สามารถระบุชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ต้องควบคุมได้
ทุกชนิด และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ตามประกาศเว้นแต่ได้รับอนุญาต (มติชนออนไลน์, 
2561) 
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 จังหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวนสุนัขจรจัดสูงมากถึงประมาณ 10,000 ตัว จากสุนัขทั้งหมด
ประมาณ 100,000 ตัว หรือประมาณ 10% ซึ่งเป็นอัตราจำนวนของสุนัขจรจัดที่ค่อนข้างสูงมาก และ
จากการสุ่มตรวจจากการตัดนำหัวสุนัขไปตรวจ พบว่า สุนัขประมาณ 60% มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

 ในปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 2 ราย 
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมจำนวนตามมา คือ ชลบุรี จำนวน 3 ราย ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นจังหวัด
ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้านั้นได้ห่างเหินจากคนไทยไปนานมาก 
โดยเพ่ิงจะเริ่มกลับมามีผู้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสถิติของจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มี
ผู้เสียชีวิตนั้นมีเพียงแค่รายเดียว โดยสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต เนื่องจากไม่ยอมพบแพทย์เพ่ือรับวัคซีน
เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) 

 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ให้นโยบายในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากเกิดวิกฤติ มี
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยปี 2561 ถึง 18 คน รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
สำนักงานนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการขับเคลื่อน “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือ
สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย
กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
ในปี 2563 โดยปัจจัยสำคัญในการควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย คือ 1.การฉีด
วัคซีนเพ่ือกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มโรคในสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทั้งประเทศมากกว่า 80% 2.การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนใรจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการเลี้ยง ไม่ปล่อยปะหรือละทิ้ งสัตว์
เลี้ยงให้เป็นปัญหาของชุมชน และ 3.การผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใช้เองในประเทศไทยในปี 
2567 เป็นความยั่งยืน ไม่ต้องพ่ึงพาการนำเข้าจากต่างประเทศ (สยามรัฐ, 2563) 
 ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดฉะเชิงเทราพบหัวสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 5 ตัว และไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรามี
แผนดำเนินงานในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือ เป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า โดยกรมปศุสัตว์ 13,500 ตัว และผลการดำเนินการรวมทั้งจังหวัดร้อยละ 80 ของประชากรสุนัข
และแมว (อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดหาวัคซีนและรณรงค์ในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563) 

นอกจากนี้แผนการดำเนินงานในการควบคุมประชากรสัตว์ โดยมีเป้าหมายผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว 
2,500 ตัว (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา,2563) 
 เนื่องจากปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันถูกกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในปี 2563 อีกทั้ง
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบ เป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุม ป้องกัน และกำจัด
โรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำนายเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
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ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเข้าถึงประชาชนโดย สร้างการรับรู้ 
ความรู้ และทัศนคติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 

 

วัตถุประสงค ์

 1.เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรกับการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ การรับรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรม 
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.เพ่ือศึกษาตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

สมมติฐาน 

 1.ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าแตกต่างกัน 

 2 ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้าแตกต่างกัน 

 3.การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5.ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 6.การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 7.การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 8.การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ 
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นิยามศัพท์ 
 1.การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (Awareness) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
จากการเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ป้ายประกาศ และสื่อ
บุคคล ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Attitude) หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึก 
และความตั้งใจของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า 

 3.ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Knowledge) หมายถึง ความสามารถที่แสดง
ว่าประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจดจำได้ บอกได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ สาเหตุ
ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคน และวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่าง
ถูกต้อง 
  4.พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Action) หมายถึง การที่ประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราพาคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของตนไปฉีดวัคซีน ป้องกันการสัมผัสกับสัตว์จรจัด
ตามสาธารณะ ได้แก่ หมา แมว และกระรอก และสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีเมื่อโดน
สัตว์กัดเพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยที่ได้ศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 107,522 คน  (สำนักสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2560) นอกจากนี้ผู้วิจัย
ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน โดยอาศัยตารางสำเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 

1973) เป็นเกณฑ์ โดยกำหนดระดับความน่าเชื่อมั่นที่ 95% คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จากการแทนค่า
สูตรจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 398.51 และผู้วิจัยได้ใช้แบบแบ่งชั้น (Stratified random 

sampling) โดยเก็บข้อมูลประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราที่  อาศัยอยู่ใน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอ
บางปะกง และอำเภอท่าตะเกียบ เนื่องจากอำเภอบางปะกงมีข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 3 ราย และอำเภอท่าตะเกียบมีข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ราย ส่วนอำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรายังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแต่มีประชากรที่อยู่อาศัยจำนวนมากที่สุด และ
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีครอบคลุมมากขึ้น 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยลักษณะประชากร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
อำเภอ เป็นคำถามเลือกตอบจากหลายคำตอบจากหลายคำตอบ (Multiple choice question) ส่วน
คำถามด้านการรับรู้ จำนวน 9 ข้อ ด้านทัศนคติ จำนวน 9 ข้อ และด้านพฤติกรรม จำนวน 5 ข้อ เป็น
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การกำหนดการวัดค่าแบบสอบถามแบบ Likert Scale จำนวน 5 ระดับ คือ (1) น้อยที่สุด (2)น้อย (3) 

ปานกลาง (4) มาก (5) มากที่สุด ส่วนด้านความรู้ มีจำนวน 15 ข้อ เป็นคำถามปลายปิดแบบให้
เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 คำตอบ ได้แก่ ถูก ผิด (yes-no question) 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

 1.ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ (Wording) เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้ในการสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจริง 
 2.ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามจากโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (SPSS) โดยตรวจค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาซ 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 30 ชุด พบว่ามีค่าความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยรวมมากกว่า 0.7 ขึ้นไป ค่าการรับรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0.87 
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.76 ทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.85 และ
ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.70 

 

ผลการวิจัย 

 ด้านลักษณะประชากร  
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่าง
เกือบครึ่งหนึ่ง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี เกือบครึ่งหนึ่งมีการศึกษาปริญญาตรี ในส่วนของอาชีพ 
เกือบครึ่งหนึ่งมีอาชีพข้าราชการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25 ,000 บาทขึ้นไปและกลุ่ม
ตัวอย่างอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 ด้านการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 

 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากลุ่มตัวอย่างที่มีในระดับปานกลาง คือ การรับรู้ผ่านสื่อเฉพาะ
กิจมากที่สุด ได้แก่ ป้ายประกาศ รองลงมา คือ การรับรู้ผ่านสื่อมวลชน  การรั บรู้ผ่านสื่อบุคคล 
ตามลำดับ  
 ด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ถ้าเลี้ยงสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ควรนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า รองลงมา คือ โรคพิษสุนัขบ้ามีความรุนแรงทำให้เสียชีวิตได้ และหากฉีดวัคซีนไม่ครบชุด ไม่ตรง
ตามกำหนด อาจตายได้ ถ้าสุนัขที่กัดเป็นสุนัขบ้า ตามลำดับ ขณะที่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าใน
จังหวัดฉะเชิงเทราในระดับปานกลาง ได้แก่ อาการของสัตว์ที่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ชอบกัดสิ่งของ 
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ชอบหลบอยู่ในมุมมืด รองลงมา คือ หญิงท้องและเด็กสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ และ
สัตว์ที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าต้องมีอาการดุร้ายทุกตัว มี ตามลำดับ 

 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในระดับดีมาก ไม่เห็นด้วยอย่างมากได้แก่ เมื่อ
ถูกสุนัขกัด มองว่าเพียงแค่ล้างน้ำเปล่า ถูสบู่ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้ รองลงมา คือ มองว่าการไป
ฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคเป็นการเสียเวลา และ เชื่อว่าการฉีดวัคซีนครั้งเดียว 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตลอดชีพ ตามลำดับ ขณะที่ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เมื่อถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดจะไปฉีดวัคซีนป้องกัน
บาดทะยักเท่านั้น รองลงมา ได้แก่ คิดว่าการเลี้ยงสุนัขแบบระบบปิด หรืออยู่ภายในรั้วบ้าน ไม่
สามารถทำให้สุนัขติดโรคได้ และ จะไปรับบริการฉีดวัคซีนเฉพาะเมื่อถูกสุนัขและแมวกัดเท่านั้น 
ตามลำดับ ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เวลาถูก
กัด ไม่ปฏิบัติด้วยวิธีการตบบาดแผลด้วยรองเท้าแตะ รองลงมา คือ พบแพทย์ทันทีเมื่อถูกสุนัข แมว 
หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด และ พาสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามลำดับ ขณะที่พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ แจ้ง
เจ้าหน้าทีห่ากพบสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ดูมีอาการ  รองลงมา คือ ไม่ยุ่งกับสุนัขและแมว
จรจัด เช่น การเข้าไปเล่น หรือ การให้อาหาร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข
บ้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านอายุแตกต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยของการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจากสื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจากสื่อออนไลน์แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
อำเภอที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจากสื่อมวลชน และสื่อบุคคล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1  
 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 กลุ่มตัวอย่างอาชีพที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2.5 กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
อำเภอที่แตกต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 

 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 4 

 สมมติฐานที่ 5 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในทิศทางบวก ระดับ
ความสัมพันธ์ต่ำมาก โดยมีระดับนัยสำคัญอยู่ที่ 0.000 จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 5 

 สมมติฐานที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในทิศทางบวก 
ระดับความสัมพันธ์ต่ำ โดยมีระดับนัยสำคัญอยู่ที่ 0.010 จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 6 

 สมมติฐานที่ 7 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีความสัมพันธ์
กับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในทิศทางบวก 
ระดับความสัมพันธ์ต่ำ โดยมีระดับนัยสำคัญอยู่ที่ 0.000 จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 7 

 สมมติฐานที่ 8 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และทัศนคติ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราได้ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปลทำนายที่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าตัวแปลทำนาย 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 2 ตัวแปร สามารถร่วมกันทำนาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นตัวแปรที่
สามารถทำนายได้มากที่สุด และเมื่อนำมารวมกับการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จะสามารถทำนาย
ได้ดียิ่งขึ้น 

 

 
ภาพที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำลังสอง (R2) 
** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 *** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่แตกต่างกัน  

 ผลจากการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วน ดังนี้ ประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และอำเภอ แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้จาก ทั้งนี้เพราะการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้  
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เพศหญิง มีจำนวน มากกว่าเพศชาย  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Goidhaborsadore & Yates 
(2002: 114 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ที่ได้พบว่า เพศหญิงมีความต้องการส่งและรับ
ข่าวสารมากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายไม่มีความต้องการที่จะส่งข่าวสารแต่จะรับข่าวสารและมีการ
สร้างสัมพันธ์ดีที่เกิดจากการรับข่าวสาร สอดคล้องกับ แนวคิดของ จำเนียร ช่วงโชติ 2551 อ้างถึงใน 
ทิพยวัลย์ อุ่นนันกาศ (2551) ที่กล่าวว่า การรับรู้ของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงไป
ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล ซึ่ง อิทธิพลทางสังคม เช่น เพศ วัฒนธรรม สังคม 
บทบาท และเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้การรับรู้แตกต่างกันได้  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า คนที่มีอายุ 50 – 59 ปี และ อายุ 60 ปี ขึ้นไป จะมีการรับรู้ผ่าน
สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล มากกว่า คนที่มีอายุ 20 – 29 ปี และ 30 – 39 ปี 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมันถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, ชวาลิน เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบาง
พลู และกนิษฐา ศรีเอนก (2557) ที่กล่าวว่า อายุเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสนใจการเข้าถึงในเนื้อหา
ข่าวสารและการรับรู้ต่าง ๆ ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน และ
เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความสนใจในเรื่องประเด็นต่าง ๆ อีกทั้ง อายุยังเป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นอารมณ์ที่
แตกต่างกันของแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากการคิดและการตัดสินใจของการกลั่นกรองประสบการณ์ส่งผล
ต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์ของแต่ละช่วงอายุ นอกจากนี้ อายุที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อความต้องการที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกัน เช่น คนสูงอายุ มักจะคิดถึงเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต การรักษาพยาบาล ในขณะที่หนุ่มสาวให้ความสนใจเรื่อง การศึกษามากกว่า 
ดังนั้นทำให้ลักษณะการใช้สื่อมวลชนมีความแตกต่างกัน โดย ปรมะ สตะเวทิน (2539) พบว่า คนที่มี
อายุมากมักจะใช้สื่อมวลชนเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าเพ่ือความบันเทิง เช่น ข่าวการ เมือง 
เป็นต้น  
 ระดับการศึกษา ผลจากการวิจัยพบว่า คนที่มีการศึกษาสูงจะมีการรับรู้มากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาต่ำ  รวมถึง การวิเคราะห์เนื้อหาของสารจากสื่อต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ 
สตะเวทิน (2546 :116) ที่ได้กล่าวว่า ระดับการศึกษาทำให้คนมีความรู้ และความคิด ความเข้าใจ สิ่ง
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งที่แตกต่างกัน อีกทั้ง ยุคที่แตกต่างกัน ระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
รวมถึง สาขาวิชาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความคิด และอุดมการณ์ ที่ต่างกันออกไป นอกจากนี้ ปรมัตถ์
ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, ชวาลิน เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรีอเนก (2557) ได้
กล่าวว่า คนที่มีการศึกษาสูงมักจะสามารถกลั่นกรองในการรับข่าวสารได้อย่างดี เนื่องจากเป็นผู้มี
ความคิดกว้างขวางรวมถึงเข้าใจถึงในเนื้อหาสารได้เป็นอย่างดี และไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ หากสารที่ได้รับ
ไม่มีหลักฐานที่ให้เหตุผลหนักแน่นพอ แต่คนที่มีการศึกษาต่ำ จะใช้สื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึง 
ภาพยนตร์ และมักจะหาข่าวสารที่ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน  
 อาชีพผลการวิจัยพบว่า อาชีพข้าราชการ จะมีการรับรู้มากกว่า อาชีพพนักงานเอกชน และ 
แม่บ้าน พ่อบ้าน ทั้งนี้เพราะว่า เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเป็นข้าราชการมากกว่า 
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กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ และอาจจะเป็นเพราะอาชีพข้าราชการมีหน้าที่เป็นองค์กรสื่อสารที่เผยแพร่เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง และมีความสนใจและใส่ใจต่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ เช่น 
โรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์, ชวาลิน 
เนียมสอน, ลักษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรีเอนก(2557) ที่กล่าวว่า อาชีพ เป็นลักษณะบ่งบอก
ถึงเฉพาะบุคคล เป็นลักษณะกลุ่ม ที่ส่งผลในการเปิดรับข่าวสารที่สนใจเฉพาะกลุ่มอาชีพนั้น ๆ  
 อำเภอ ผลการวิจัยพบว่า อำเภอท่าตะเกียบ มีการรับรู้มากกว่าอำเภออ่ืน ๆ อาจจะเป็น
เพราะว่า เป็นเขตพ้ืนที่อันตรายที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าอำเภออ่ืน ๆ  จึงส่งผลทำให้
คนในพื้นที่ท่าตะเกียบมีการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน และ สื่อบุคคลมากกว่า อำเภออ่ืน ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่มีต่อคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งต่างจาก อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา และอำเภอบางปะกง ผลของการวิจัยลักษณะประชากรณ์ด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต เมืองเอก (2559) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด และตำแหน่งทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และ
สอดคล้องกับงานวิจัย นันทนัช โสมนรินทร์และณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556)  พบว่าปัจจัยด้านการ
เปิดรับข่าวสารเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะ อำเภอที่อยู่อาศัย 

 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแตกต่างกัน  

 ผลจากการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน ดังนี้ ประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่
มี ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งระดับการศึกษามีความรู้ที่แตกต่างกันเนื่องจากความรู้นั้นมี
การเข้าถึงในสารหรือเนื้อหามีหลายระดับชั้น ดังนั้นการศึกษาต่ำย่อมมีความรู้ที่แตกต่างกันกับผู้ที่มี
ระดับการศึกษาที่สูงกว่าในการวิเคราะห์เนื้อหาของสารจากสื่อต่าง ๆ สอดคล้องกับ Quinn (1994 

อ้างถึงใน พรธิดา วิเชียรปัญญา , 2547) กล่าวไว้ว่า การเชื่อมโยงในการเปิดรับข่าวสารของแต่ละ
บุคคล มีประสบการณ์และลักษณะทางประชากรของแต่ละคนแตกต่างกัน โดยถ้าบุคคลมีความพร้อม
ด้านต่าง ๆ ก็จะสามารถเชื่อมโยงกับความรู้นั้นได้ อีกท้ังยังสามารถประเมินผลความรู้ได้ทุกระดับ และ
สามารถแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการการวิจัยพบว่า รายได้มากกว่า 25,000 บาท มีความรู้มากกว่า ผู้
ที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีรายได้มากกว่าสามารถเข้าถึงสื่อ
ช่องทางความรู้ต่าง ๆ ได้มากกว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนัช โสม
นรินทร์และณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านความรู้ มีความแตกต่างกันตาม
คุณลักษณะประชากรคือ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนุสรณ์ เจริญมี (2558) พบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้บริการงาน
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาล ตำบลคลองใหญ่ แตกต่างกัน เพศ อายุ อาชีพ ผลการวิจัย
พบว่า มีความรู้ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี ใจมีธรรม (2542) พบว่า ผู้มารับบริการ
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ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีเพศ อายุ อาชีพ การได้รับข้อมูลในเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าต่างกัน มี
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติไม่ต่างกัน ในส่วนของอำเภอ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
อำเภอบางปะกง อำเภอท่าตะเกียบ มีความรู้ไม่ต่างกัน เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยี จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือหาความรู้ได้ไม่ต่างกัน เป็นเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป 
ประชาชนจึงสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้ง่ายมากขึ้น 

 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผลจากการศึกษาพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าการับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เนื่องจากการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนแตกต่างกันออกไป รวมถึงสิ่งที่ตนเองมีความ
เชื่อมาแต่เดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พัชนี เชยจรรยา , เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท์ อนวัชศิริ
วงศ์ (2543) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือตั้งใจ และมักจะเกิด
ตามประสบการณ์และการสั่งสมทางสังคมโดยที่เราไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว
ต่างกัน เมื่อได้รับเนื้อหาสารเดียวกัน ดังนั้นผู้รับสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับสารเดียวกันแต่
ตีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ทัศนคติต่างกัน เลยทำให้การรับรู้ไม่สัมพันธ์กันกับทัศนคติ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Nelson&Quick (1997 อ้างถึงใน เพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ์, 2559) กล่าวโดยสรุปว่า 
ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด การติดต่อสื่อสาร และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอก ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของผู้คน 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าไม่
มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสื่อต่าง ๆยัง
มีการเผยแพร่เนื้อหาน้อยเกินไป สอดคล้องกับแนวคิดของ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (อ้างถึงใน เอมอร 
ณรงค์, 2535) ได้อธิบายไว้ว่า การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นการตีความหรือแปลความหมาย
ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตามความเชื่อของตน เพื่อให้เข้าใจอธิบายสิ่งต่าง 
ๆ ได้ โดยระดับความรู้ ก็มีส่วนทำให้การตีความต่อสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า ถึงแม้ประชาชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าน้อยก็ไม่ได้หมายความว่า
ประชาชนจะมีความรู้น้อย ในอีกด้านหนึ่งการที่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการรับรู้ผ่านสื่อต่าง 
ๆมาก ก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะมีความรู้มาก สอดคล้องกับผลวิจัยของ  
 สมมติฐานที่ 5 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ผลจากการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยพบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องแนวคิดทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) Rogers 

(1978 อ้างถึงใน ศริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริกิจจาขจร , 2553) ที่พบว่า ความรู้และ
พฤติกรรม ทั้งสองตัวแปร เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อเนื่อง เมื่อใดที่ผู้รับสารมีความรู้ ก็
จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมตามมา โดยตัวแปรด้านความรู้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามีการเปิดรับสื่อเพ่ือ
รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จึงจะนำมาซึ่งความรู้และก่อให้เกิดทัศนคตินำไปสู่พฤติกรรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาพร ปุญญโสพรรณ, ผจงศิลป์ เพิงมาก และจุฑามาศ ทองตำลึง (2554) 

ได้พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทางพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงด้านการควบคุมน้ำหนัก จะเห็นได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษ
สุนขับเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ในขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการรับรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ 
 สมมติฐานที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความรู้  ทัศนคติ พฤติกรรมของ Rogers (1978 อ้างถึงใน 
ศริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริกิจจาขจร, 2553) ที่อธิบายว่า เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทำให้
เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ ก็จะทำให้เกิดทัศนคติ และขั้นสุดท้ายคือการ ก่อให้เกิดการกระทำ นั่น
หมายความว่า เมื่อบุคคลมีความรู้ มีเจตคติอย่างไรก็แสดงพฤติกรรมอออกมาตามนั้น ซึ่งประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราบางส่วนนั้นก็มีความรู้ที่ถูกต้องจึงส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราปฏิบัติ
ตนหลังสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรกฤษณ์ รักพาณิชย์
และเกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ (2561) ที่พบว่า ความรู้ที่เพียงพอ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมาล กาฬเนตร , อารยา 
ประเสริฐชัย และวรางคนา จันทร์คง (2562) ได้พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
วัคซีนพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับการทำความสะอาดแผลหลังสัมผัสสัตว์ 
 แต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า แต่มีบางส่วนยังคงปฏิบัติตนหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากยังคงมีความรู้แต่
เดิมมาอย่างผิด ๆ หรือมีความรู้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติตนหลังสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งสอดคล้อง
กับ Bloom (1971 อ้างถึงใน โสภาพร ร่มพูลทอง , 2549) ได้กล่าวถึง ความรู้ (Knowledge) ว่า
หมายถึง ความสามารถในการจดจำและระลึกถึงประสบการณ์ที่เคยพบ สอดคล้องกับงานวิจัย อร
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พิรุฬห์ สการะเศรณี, เสาวพักตร์ ฮ้ินจ้อย, ธีระศักดิ์ ชักนำ, ธนวดี จันทร์เทียน, พรรณนาราย สมิต
สุวรรณ, นิรันดร จอหอ, ถนอม น้อยหมอ, ฉัตรวิชัย จันทร์พร้อม และประวิทย์ ชุมเกษียร (2558) 

พบว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นเชื้อที่มีพบได้ทั่วไปในประเทศไทย การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง การปฏิบัติตน
อย่างไม่ถูกต้องหลังสัมผัสโรค ความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับโรคที่น้อย และไม่ถูกต้องของประชาชน บ่ง
บอกถึงความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับโรครวมถึงการปฏิบัติตนหลังสัมผัสโรคความครอบคลุมของการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี
ความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมเก่ียวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ 
 สมมติฐานที่ 7 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐาน โดยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้าในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง KAP (Rogers, 1978 อ้างถึงใน ศริวรรณ ว่องวีรวุฒิ  และ
บุณฑริก ศิริกิจจาขจร, 2553) ที่ประกอบไปด้วยตัวแปร ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทัศนคติ และ
การยอมรับปฏิบัติของผู้รับสาร ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการเปิดรับผ่านสื่อต่าง ๆ จึงเกิด
ความรู้ และเกิดทัศนคติในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้อง
กับแนวคิด ของ วารีทิพย์ บุญยอ และ อุษา บิ้กกิ้นส์ (2562) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และทัศนคติ
โรคซึมเศร้าของกลุ่มคนวัยทำงาน พบว่า ทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบมีผลต่อการเปิดรับเนื้อหาข่าวสาร
ที่ผู้ส่งสารต้องการนำเสนอ ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ภัทรสุดา แก่นแก้ว (ม.ป.ป.) ได้พบว่า ความรู้กับทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อการนำเด็กมาฉีด
วัคซีนมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก เนื่องจากการมีทัศนคติที่ไม่ดีส่งผลต่อพฤติกรรมการนำเด็กไปฉีด
วัคซีน เช่น คิดว่าวัน เวลาการนัดรับวัคซีนมีความเหมาะสม ส่งผลต่อพฤติกรรมการพาเด็กไปฉีดวัคซีน
ตามเวลาที่สะดวกหรือมีเวลาว่าง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (2556) ที่พบว่า 
ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี / เอดส์ ของคนประจำเรือไทย  อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรกฤษณ์ รักพาณิชย์และเกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ (2561) พบว่า 
ความรู้ที่เพียงพอและทัศนคติที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 สมมติฐานที่ 8 การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และทัศนคติ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทราได้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรทำนายที่มีผล
ต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า  ตัวแปลทำนาย
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ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 2 ตัวแปร สามารถร่วมกันทำนาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นตัวแปรที่
สามารถทำนายได้มากท่ีสุด และเมื่อนำมารวมกับการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าจะสามารถทำนายได้
ดียิ่งขึ้น 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานนี้ พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP Theory) ที่อธิบายว่า เมื่อใดที่บุคคลมีความรู้ จะส่งผลต่อทัศนคติ และส่งผลให้เกิด
พฤติกรรม ซึ่งหมายความว่า การที่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเกิดความรู้ได้จะต้องผ่านการ
รับรู้ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ มาก่อน ดังนั้นการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราจึงสามารถทำนายได้ว่าประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ามากเพียงไร กล่าวโดยสรุปได้ว่า หากประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีการรับรู้ข่าวสารน้อยเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่มีการรับรู้เลย แสดงว่าประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะอนามัย ในขณะเดียวกันถ้าประชาชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามาก ก็แสดงว่า ประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขลักษณะอนามัย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมิตรา ชูแก้ว, ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม และวรรณภา ประไพพาณิช (2556) 

ได้พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการรับรู้ของพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  และ
ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการปฏิบัติ การศึกษาหาตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้นั้น จากผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ยังมี
อีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเมื่อมารวมกับตัวแปรการ
รับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จะทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) โดย สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า ทฤษฎีให้ความสำคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม ของผู้รับสาร โดยมีหลักการว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยู่กับความรู้ ถ้ามีความรู้คาม
เข้าใจดี ทัศนคติก็จะเปลี่ยน เมื่อทัศนคติเปลี่ยน ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า ความรู้นั้นมา
จากการที่ประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าผ่านสื่อต่าง ๆ ก่อให้เกิดทัศนคติ ซึ่ง สำหรับใน
ทฤษฎี KAP ที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็นผลกระทบที่เกิดจากสารสนเทศที่ส่งออกไปเพ่ือให้ผู้รับสารได้รู้สึก
ใกล้ชิดหรือห่างต่อสารสนเทศนั้น ความใกล้ชิดหรือความห่างก็หมายถึง องศา หรือ ความเข้มข้น ของ
ความวิตกกังวลหรือความผูกพันในประเด็นที่มากระทบกับผู้รับสารอันจะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม
ต่อไป ซึ่ง พฤติกรรม เป็นการแสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติที่ต่างกัน 
ซึ่งความแตกต่างของความรู้และทัศนคติ เกิดจากความแตกต่างในการรับรู้ข่าวสาร  
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 ผลการวิจัยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมาก 
และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับมาก แต่กับไม่พบความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็น
เพราะประชาชนไม่มีความตื่นกลัวและไม่สนใจต่อปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อถูกสุนัขกัดจึงไม่ปฏิบัติตัว
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 
(KAP) ดังที่ Roger & Shoemaker (1971) ได้อธิบายว่า เมื่อการสื่อสารก่อให้เกิดความรู้และทัศนคติ
ในทางบวกต่อสิ่งที่เผยแพร่นั้นแล้ว แต่ในการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงกันข้ามกันก็ได้ ซึ่งทำ
ให้เกิดช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP – GAP) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา 
บ้านกลาง, อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ และปริศนา รถสีดา (2559) ที่ได้พบว่า ความรู้ในการดูแลตนเอง
ให้เหมาะสมกับโรคเบาหวานในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางและสูง โดยเขาได้ให้
เหตุผลว่า การมีความรู้ที่ดีอย่างเดียวอาจไม่ได้ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี เรือนศรี, ลินจง โปธิบาล และภารดี นานาศิลป์ (2558) 

ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตัว
แปรการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจะสามารถทำนายได้ว่ า
พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนเป็นอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันเมื่อนำมารวมกับ
การที่ประชาชนในจังหวัดประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ด้วยแล้วจะทำให้ยิ่งสามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ดียิ่งขึ้น ตามที่ผลการ
สมมติฐานได้ระบุไว้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรทำนายที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตัวแปร 
พยากรณ์ 

R2 R2 สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig 

 Adjust B β   

ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า 
.151 .151 .291 .374 7.787*** 0.000 

การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า .176 .025 .083 .160 3.330*** 0.001 

***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1.จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามี ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับการรับรู้ของประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผ่านสื่อเฉพาะกิจ สื่อบุคคล และสื่อมวลชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อ
ประชาชนมีความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมมากเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับมากแล้ว 
ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ที่มากข้ึน 

 2.ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ พฤติกรรมของสัตว์ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ความเข้าใจพฤติกรรมการฉีดวัคซีนของ
ประชาชนเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดที่ถูกต้อง รวมถึงอาการของการติดโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อติดแล้ว
ไม่มีทางหายตายอย่างเดยีว 

 3.อำเภอท่าตะเกียบมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและ
อำเภอบางปะกง เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตสีแดงที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จึงมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างมาก แต่อำเภอบางปะกงมีการรับรู้น้อยกว่า ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสร้างการรับรู้ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอบางปะกงเพ่ิมขึ้นด้วย 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการศึกษา ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตามในการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยควรเปลี่ยนประเภทกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นประชากรชาวต่างด้าว เพราะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคพิษสุนัขบ้าและมีการ
เสียชีวิต ซ่ึงจากการค้นข้อมูลพบว่ารายแรกเป็นชาวต่างด้าว สัญชาติลาว อายุประมาณ 20 ปี เข้ามา
ทำงานโดยผิดกฎหมายในร้านอาหารแถบย่านบางประกง จึงไม่กล้ าเข้าพบแพทย์และรักษาตาม
กระบวนการสาธารณสุข (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) อีกทั้งผู้วิจัยได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่รัฐในอำเภอท่า
ตะเกียบขณะเก็บข้อมูล พบว่า ชาวต่างด้าวส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า นอกจากนี้จำนวนชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในฉะเชิงเทรามีจำนวนมากถึง 2,064 คน (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน, 2562) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวต่างด้าวเพ่ือให้ทราบ
ถึงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดผลกระทบต่อชาวต่างด้าวที่เข้า
มาอาศัยในประเทศไทยใหน้้อยที่สุด 
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