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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหรูปแบบกระดานสนทนาไทยเก่ียวกับเน้ือหาดาน
สุขภาพท่ีประสบความสำเร็จ โดยมีสมมติฐานวารูปแบบกระดานสนทนาท่ีประสบความสำเร็จจะตองมี
องคประกอบของโมเดลคุณภาพของสารสนเทศครบทุกดาน ซ่ึงประโยชนของงานวิจัยน้ีจะใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการนำไปสรางตนแบบกระดานสนทนาเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุตอไป  

การวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) จาก
กระดานสนทนาท่ีมีเน้ือหาดานสุขภาพ ไดแก Pantip (ดิโอลดสยาม), Dek-D (สุขภาพ), Sanook 

(สุขภาพ), Kapook  (สุขภาพ), และ MThaiTalk (สุขภาพ) และการสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล 
(In-dept Interview) จากประชากรจำนวน 13 คน ที่มีคุณสมบัติในเร่ืองบทบาทและความเก่ียวของ
กับกระดานสนทนา การส่ือสารและการดูแลผูสูงอายุตามท่ีกำหนดไว 

ผลการวิเคราะหพบวา รูปแบบกระดานสนทนาเก่ียวกับเน้ือหาดานสุขภาพท่ีประสบ
ความสำเร็จจะเนนองคประกอบดานเน้ือหากับเทคนิคและการปฏิสัมพันธ  โดยนอกจากเน้ือหา
กระดานสนทนาในหมวดท่ีเก่ียวกับสุขภาพแลวควรมีหมวดอ่ืนๆ ประกอบอยูดวย ไดแก กระทูแนะนำ 
ถามตอบ เลาเร่ือง รีวิว ซ้ือขาย ขาว บทความ สายตรงนักจิตวิทยา การเชื่อมตอโร งพยาบาลและ
ปฏิทินกิจกรรม สวนดานเทคนิคและการปฏิสัมพันธกับผูใชน้ันเปนส่ิงจำเปนในการแสวงหาเพราะจะ
ชวยดึงใหผูชมเขามารวมกิจกรรมกับกระดานสนทนาเพ่ือสรางใหเกิดเปนชุมชนออนไลนในดาน
สุขภาพในท่ีสุด 

คำสำคัญ: กระดานสนทนาสุขภาพ ผูดูแลผูสูงอายุ ชุมชนออนไลน 
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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) 

อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทตอการส่ือสารของประชากรไทยเปนอยางมาก โดย Google, 

Temasek และ Bain & Company ไดแสดงสถิติการใชงานดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจำป 
2562 พบวาประชากรไทยใชอินเทอรเน็ตถึง 80 เปอรเซนตและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมากทุกป  
(Hoppe & Baijal, 2019) โดยพวกเขามองวาอินเทอรเน็ตนำมาซ่ึงประโยชนอยางมหาศาลและกลายเปน
สวนหน่ึงของชีวิตประจำวันท่ีขาดไมได ซ่ึงเว็บไซตยอดนิยมของคนไทย จัดอันดับโดย Similarweb คือ 
Google.co.th, Facebook.com, Google.com, Youtube.com แ ล ะ  Pantip.com ต า ม ล ำ ดั บ 
กิจกรรมในการใชอินเตอรเน็ตเปนประจำในแตละสัปดาหของประชากรไทย คือ ใชคนหาบน Search 

Engine โซเชียลเน็ตเวิรค เลนเกม  ดูวิดีโอและใชมองหาขอมูลผลิตภัณฑ  (MarketingOops!, 2561) 

เห็นไดชัดวาอินเทอรเน็ตกลายเปนระบบโครงขายท่ีไดรับความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะอยางย่ิงในกระดาน
สนทนา (Webboard) ที่เปนโปรแกรมซ่ึงทำหนาท่ีแจงขาวสาร ขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 
โดยใชรูปแบบการแสดงผล HTML ที่นิยมใชใน World Wide Web กระดานสนทนาจะอนุญาตใหผู
เย่ียมชมเว็บไซต และผูพัฒนาเว็บไซต สามารถต้ังหัวขอกระทู เพ่ือประกาศขาวสาร แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันได โดยสามารถแยกหัวขอตางๆ ออกเปนกระทู มีความโตตอบกันในการสนทนาในหัวขอ
เดียวกันได (กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม, 2556)  

ประชากรไทยท่ีทำหนาท่ีดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัวก็เชนกัน พวกเขาสวนใหญมีอายุระหวาง 
30 – 50 ป มีอัตราการใชอินเทอรเน็ตเฉล่ียถึงวันละ 5 ชั่วโมง (Hoppe & Baijal, 2019) และเน่ืองจาก
พวกเขาอยูในสถานะท่ีเปนบทบาทเชิงซอน คือ ตองดูแลท้ังบุตรและไปบุพการีพรอมๆ กัน จึงทำใหเปน
ภาระท่ีคอนขางหนัก (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2551) แมวาภาครัฐและเอกชนหลายแหงจะมีการจัดอบรม
ผูดูแลผูสูงอายุพรอมจัดทำคูมือเพ่ือเปนแนวทางข้ึนมาดวยเน้ือหาท่ีครอบคลุมรอบดาน แตการรับสมัครผู
เขาอบรมท่ีจำกัดจำนวน อีกท้ังบางแหงยังมีคาใชจายในการเขาอบรมสูง รวมไปถึงผูดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัวสวนใหญท่ีไมสามารถแบงเวลาไปเขารวมได ทำใหผูดูแลขาดท่ีพ่ึงในดานองคความรูท่ีชัดเจน
และเขาถึงงาย จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองสรางชองทางการส่ือสารไปยังคนกลุมน้ีใหเหมาะสมย่ิงข้ึน ชอง
ทางการสื่อสารผานกระดานสนทนาจึงเปนชองทางท่ีนาสนใจอยางย่ิง  

ความนิยมในกระดานสนทนาน้ันสังเกตไดจากเว็บไซตพันทิปซ่ึงมีหองท่ีแบงตามความสนใจมาก
ถึง 38 หอง และมีผูเย่ียมชมเว็บมากถึง 128.49 ลาน Page View จากการเก็บตัวเลขของ Similar 

(อางอิงในเดือนกันยายน 2561)  คนตอวัน (Nuttachit, 2561) แมวาในปจจุบันซ่ึงเปนยุคดิจิทัล 
ผูบริโภคไมไดแสวงหาขาวสารจากกระดานสนทนาเพียงชองทางเดียว และความเปนชุมชนน้ันมีอยูใน
ชองทางอ่ืนๆ เชน Facebook, Instagram, Twitter เปนตน แตกระดานสนทนาในฐานะการแสวงหา
ขาวสารดานสุขภาพก็ยังมีความสำคัญ เพราะกระดานสนทนาเปนส่ือกลางเปรียบเสมือนเวทีใหสมาชิก
เขาไปแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี นอกจากน้ียังเปนสถานท่ีแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นในทุกเร่ือง 



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 4 

โดยสมาชิกสามารถเขาไปต้ังคำถามเพ่ือไขขอของใจ หรือตอบกระทูเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูใหแก
สมาชิกอ่ืน โดยในหนา Homepage สมาชิกยังใชเปนแหลงไวส่ือสารหรือประกาศขาวได องคประกอบ
ของกระดานสนทนาท่ีการอภิปรายเปดกวางและตอนรับสมาชิกใหมๆ ทุกคน จะมีขอแนะนำพ้ืนฐานท่ีผูมี
สวนรวมถูกคาดหวังใหปฏิบัติตาม ซ่ึงบางคร้ังจะเรียกวา “Netiquette” (เปนการรวมกันของคำวา 
Internet กับetiquette) กฏขอใหญท่ีไมไดมีการพูดออกมาตรงๆ มีขอกำหนดการตอบโต ในกระดาน
สนทนาออนไลน โดยในบางกรณีกฏจะถูกบังคับโดยผูดำเนินการ และในบางชุมชนใชวิธีกำกับดูแลดวย
ตัวเอง (Kotler & Armstrong, 2017) สำหรับผูท่ีไมไดตรวจสอบกฎเกณฑ ผูที่สนทนาอยูกอนจะแสดง
ความตอตานอยางรวดเร็ว ทำใหขอมูลท่ีอยูในกระดานสนทนามักไดรับความเชื่อถือมากกวาชองทางอ่ืนๆ 
การไดมาซ่ึงขอมูลท่ีแมผูคนหาจะเร่ิมตนจาก Search Engine ยอดนิยมอยาง Google แตคนจำนวนไม
นอยก็เลือกท่ีจะพิมพคำวา Pantip ตอทายไปดวย เพราะตองการความคิดเห็นจากผูอ่ืนซ่ึงตนเองรูสึก
เชื่อถือมากกวาขอมูลท่ีไดจาก Website ผาน Google เพียงดานเดียว แตการท่ีจะสรางตนแบบกระดาน
สนทนาเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัวใหเกิดเปนพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนขอมูลสำหรับปรับไปใชกับ
สถานการณจริงไดนั้น จำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเร่ิมจากการศึกษาถึงรูปแบบของกระดานสนทนาท่ีประสบ
ความสำเร็จกอน วามีเน้ือหา การออกแบบ เทคนิคและองคประกอบดานตางๆ อยางไรจึงทำใหมีผูสนใจ
ติดตามอยางตอเน่ือง จากน้ันจึงทำการคนหาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของเพ่ือใหไดคำตอบใน
รายละเอียดท่ีครอบคลุมย่ิงข้ึน ซ่ึงในอนาคตผูวิจัยจะนำขอมูลเหลาน้ีไปออกแบบและพัฒนาตนแบบ
กระดานสนทนา และใหผูดูแลผูสูงวัยไดประเมินตนแบบกระดานสนทนาดังกลาว 

วัตถุประสงค (Objective) 

เพ่ือวิเคราะหรูปแบบกระดานสนทนาไทยเก่ียวกับสุขภาพท่ีประสบความสำเร็จ และนำเอา
รูปแบบนั้นไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการนำไปสรางตนแบบกระดานสนทนาเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุตอไป  

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 

แนวคิดเร่ืองการสื่อสารออนไลนและส่ือออนไลน 
ลักษณะของส่ือออนไลนเปนการส่ือสารสองทาง เขาถึงในวงกวาง เปนส่ือใหมท่ีกอใหเกิดการ

เรียนรูท่ีตอเน่ือง เพราะมีการปฏิสัมพันธกับสารและสามารถเผยแพรตอ เชื่อมโยงขอมูลไดเปนจำนวน
มาก ขอมูลขาวสารบนส่ือออนไลนมีลักษณะแยกชิ้นสวน หากผูรับสารไมเขาใจและไมสามารถ
ประกอบรวมไดอาจทำใหเกิดการเขาใจผิดข้ึน  แตถาประกอบรวมไดจะมีประโยชนในการส่ือสารท่ี
รอบดาน ส่ือออนไลนเอ้ือตอการสรางชุมชน ทำใหเกิดการรวมกลุม โดยเฉพาะการรวมกลุมทาง
ความคิด นำไปสูการหลอหลอมทัศนคติและพฤติกรรมกลุม ส่ือออนไลนมีความสามารถในการ
ประมวลเน้ือหาจากหลายแหง ทำใหบทบาทของผูใชท่ีสรางเน้ือหาเอง (User-generated content) 

มีความสำคัญ ส่ือออนไลนมีลักษณะสงเสริมการรวมกลุมและรวมมือกันทางสังคม นอกจากน้ียังทำให
เกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ คือการเลือกเน้ือหามาดัดแปลง ตัดตอ ประกอบสรางใหม โดยท่ีผูรับสาร
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เปนผูเปล่ียนแปลงเน้ือหาน้ัน (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2558. น. 148) จากแนวคิดน้ีทำใหองคประกอบ
ดานเน้ือหาท่ีมาจากผูใช ถือเปนองคประกอบดานหน่ึงท่ีใชวิเคราะหรูปแบบกระดานสนทนาท่ีประสบ
ความสำเร็จในคร้ังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารกับสื่อใหม (Communication in New Media) 

 Castells (2007, p. 248) อธิบายวา การเลือกใชและเลือกรับสารของสื่อใหม เปนการ
สื่อสารดวยตัวเอง (Self-communication) มีลักษณะของการเลือกเองตามความตองการ (Self-

selectivity) และการผลิตสื่อก็มีลักษณะเปนการสรางสื่อดวยแตละบุคคล (Self-generated) 

การศึกษาจึงตองใหความสำคัญกับทั้งการรับเนื้อหาและกระบวนการสรางเนื้อหา แนวคิดเรื่อง
ทฤษฎีผลกระทบจากสื่อที ่สรางดวยตัวเอง (Self-generated Media Effect) เปนแนวคิดที ่
เพ่ิมเติมข้ึนมาในสวนของการศึกษาส่ือใหม โดยใหคำอธิบายวาการสรางเนื้อหาส่ือของปจเจกชนมี
ผลตอการรับรู ความเชื่อ และพฤติกรรมของผูสรางเนื้อหาเอง โดยผลทางตรงคือ กระบวนการใน
การผลิตส่ือน้ันหลอหลอมและมีผลตอความคิดของผูผลิตในเร่ืองน้ันๆ การโพสตเปนการกล่ันกรอง
ความคิดความเชื่อของตัวเอง ในขณะท่ีผลกระทบทางออมมาจากการท่ีมีคนปฏิสัมพันธ หรือใหผล
ตอบกลับตอเน้ือหาท่ีผลิตข้ึน จะสงผลตอความคิด ความรูสึก ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูผลิตส่ือ 
แนวคิดนี้ใชไดกับสื่อมวลชนและสื่อระดับปจเจกชนคนทั่วไปที่สรางเนื้อหาลงบนสื่อออนไลน 
(Castells, 2007, p. 248) ท้ังน้ี จากการวิจัยของ  Shah, Cho, Eveland และ Kwak (2005, p. 

552) ระบุวา การแสดงออกในลักษณะของพลเมืองผานสื่อออนไลน มีอิทธิพลตอการปฏิสัมพันธ
และการมีส วนรวมตอประเด็นตางๆ ไดมากกวาสื ่อดั ้งเดิม ขึ ้นอยูกับผู ร ับสาร เนื ้อหา และ
กระบวนการ ซ่ึงเนื้อหานั้นจะมีผลตอตัวผูผลิตสารเองดวย ไมใชเพียงผลที่จะเกิดจากผูรับสาร ส่ือ
ใหมเปนสื่อที่เลือกไดตามความพึงพอใจและสามารถสรางเนื้อหาไดเอง จึงมีผลตอการหลอม
พฤติกรรมท้ังในดานวิธีการใชส่ือ รูปแบบการใช ความถ่ี การเขาถึง รูปแบบของการเอาขอมูลจาก
สื่อใหมมาใชประโยชนในเร่ืองตางๆ จากแนวคิดน้ี การวิเคราะหรูปแบบกระดานสนทนาที่ประสบ
ความสำเร็จจึงตองวิเคราะหประโยชนและการนำไปใชจากท้ัง 2 ทางคือ ส่ือทำอยางไรใหคนเอาส่ิง
ที่นำเสนอไปใช และคนทำอยางไรในการผลิตส่ือเพ่ือประโยชนของตัวเอง  
กระดานสนทนา (Webboard) 

 กระดานสนทนา คือ การบริการท่ีผูเขารวมสามารถแลกเปล่ียนขอความซ่ึงกันและกันได 
ชุมชนเสมือน (Virtual Reality) มักถูกพัฒนาข้ึนจากกระดานสนทนา ซ่ึงมีสมาชิกท่ีแบงปนความ
สนใจรวมกัน ชุมชนเหลาน้ีสามารถจูงใจใหเกิดท้ังความสัมพันธท่ีดีและความแตกแยกในส่ือออนไลน 
ข้ึนอยู กับน้ำเสียงและหัวขอท่ีสนทนากัน (Barker, M.S., Barker, D.I., Bormann, and Neher, 

2013) โครงสรางของกระดานสนทนาแบงเปนกลุมข้ึนอยูกับความสนใจในแตละหัวขอ กลุมสนทนามา
จากการอภิปรายกัน ซ่ึงทำใหเกิดการข้ึนประกาศ (Post) และการตอบไปตามการล่ืนไหลของบท
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สนทนา โครงสรางท่ีมีลักษณะคลายตนไมเรียกวาเหตุการณตอเน่ือง (Thread) เพราะการโพสตและ
ตอบจะแสดงเปนลำดับอยางตอเน่ือง (Barker et al., 2013)  

 ความนิยมในกระดานสนทนาไมไดวัดเพียงแคหัวขอท่ีสนทนา แตจำนวนผูท่ีเขามาตอบสนอง
เปนตัวชี้วัดท่ีชัดเจนวาผูชมเขาไปมีสวนรวมมากนอยเพียงใด เม่ือมีคนเขามามีสวนรวมในบทสนทนา
เปนจำนวนมาก จะทำใหขยายการดึงดูดออกไปยังผูชมมากข้ึน (Videojug, 2019) จากแนวคิดน้ีทำให
คัดเลือกกระดานสนทนาท่ีนำมาวิเคราะหโดยใชเกณฑจากจำนวนผูท่ีเขามาชมและมีสวนรวมเปนหลัก 
แนวคิดเร่ืองโมเดลคุณภาพสารสนเทศ 

สุรีย ฟูนิลกุล, วิเชียร ชุติมาสกุลและวิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ (2551) ไดกำหนดโมเดลคุณภาพ
ของสารสนเทศ โดยนำไปใชกับสารสนเทศรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1: โมเดลคุณภาพของสารสนเทศในการจัดทำรัฐบาลอิเลกทรอนิกส : กรณีศึกษาใน
ประเทศไทย (สุรีย ฟูนิลกุลและคณะ, 2551) 

 โดยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตองประกอบไปดวยมิติ 5 ดานดังตอไปน้ี 

- คุณภาพของสารสนเทศในมิติเขาถึงไดงาย/ความพรอมใชงาน 

- คุณภาพของสารสนเทศในมิติความนาเชื่อถือ/ความเสถียร 
- คุณภาพของสารสนเทศในมิติประสิทธิภาพ 

- คุณภาพของสารสนเทศในมิติความสมบูรณ/ความถูกตอง 
- คุณภาพของสารสนเทศในมิติความม่ันคง/การรักษาความลับ 

ชาตินพคุณ วิไลวรรณ (2552) ไดนำโมเดลน้ีไปใชในงานวิจัยเร่ืองความนาเชื่อถือของขอมูล
ขาวสารในเว็บบอรดบลูพลาเน็ตพันทิปดอทคอมวาปจจัยใดบางท่ีสงผลตอการประเมินความนาเชื่อถือ
ของขอมูลขาวสาร ผลการวิจัยพบวาเกณฑท่ีผูใชเว็บบอรดหองบลูพลาเน็ทใหความสำคัญมากท่ีสุดใน
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การประเมินความนาเชื่อถือคือ ความทันสมัย ความเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน และความเปน
กลางปราศจากอคติ ซ่ึงเกณฑน้ีไดถูกนำมาใชในงานวิจัยคร้ังน้ีสำหรับการประเมินดานเน้ือหากระดาน
สนทนาท่ีประสบความสำเร็จ 

นนทชัย ทรัพยทวีพงศ (2554) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซต
ผูสูงอายุในประเทศไทย โดยใชโมเดลคุณภาพของสารสนเทศเปนเคร่ืองมือสำหรับชี้วัดถึงระดับ
คุณภาพเชนกัน ผลการสำรวจพบวาทุกเว็บไซตท่ีคัดเลือกมามีการนำเสนอสารสนเทศเก่ียวกับองคกร
คอนขางครบถวน ซ่ึงถือวาเปนจุดแข็ง สวนท่ีเปนจุดออน คือ สารสนเทศดานงบประมาณ ซ่ึงพบวาทุก
เว็บไซตไมมีการนำเสนอขอมูลงบประมาณผานเว็บไซตเลย งานวิจัยชิ้นน้ีแสดงใหเห็นวาป จจัยท่ีเปน
ตัวชี้วัดการประเมินน้ันสามารถผนวกเกณฑจากโมเดลคุณภาพของสารสนเทศแลวขยายดวยปจจัย
จากการประเมินจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของได 

ในดานของเว็บไซตท่ีออกแบบมาสำหรับผูสูงอายุน้ัน มีผูจัดทำข้ึนมามากมาย และมีการ
ประเมินผลเว็บไซตบางอัน ซ่ึงสวนใหญออกมาในเชิงบวก เชน ชญากุล อ่ิมแลม (2557) ไดจัดทำ
เว็บไซตเพ่ือนำเสนอขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแลวประเมินผล พบวาความพึง
พอใจจากผูใชงานโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหดีย่ิงข้ึน  สวน
วรางคณา จันทรคง (2554, น. 31) ไดประเมินเว็บไซตศูนยความรูสำหรับผูสูงอายุแลวพบวาผูตอบ
แบบสอบถามประเมินคุณภาพของเว็บไซตในภาพรวมอยูในระดับดี โดยดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ
ความมีประโยชนของขอมูล แสดงใหเห็นวาชองทางผานสื่อทางอินเทอรเน็ตเปนชองทางท่ีเหมาะสมใน
การนำเสนอขอมูล อยางไรก็ตามจากการสำรวจขอมูลเบ้ืองตนผูวิจัยพบวา ยังไมมีเว็บไซตท่ีจัดทำ
ข้ึนมาเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุโดยตรง  

งานวิจัยสวนใหญมุงเนนไปท่ีการศึกษาเก่ียวกับผูดูแลท่ีเปนพยาบาลหรืออาสาสมัคร และใน
สวนท่ีเปนผูดูแลในครอบครัวมักเนนไปท่ีดานวิธีการดูแลและภาวะทางดานจิตวิทยา เชน รัถยานภิศ 
พละศึกและเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (2560, น. 147) ไดศึกษาตัวแบบของครอบครัวในการดูแล
ผู สูงอายุ แลวพบวา 1. ผู สูงอายุตองการการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวดานคาใชจายใน
ชีวิตประจำวันและคารักษาพยาบาล การตอบสนองการทำกิจวัตรประจำวัน ไดแก การรับประทาน
อาหาร การรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล การแกปญหาอาการทางกาย การจัดการส่ิงแวดลอมใหไดรับ
ความสะดวกสบายและปลอดภัย การไปรับการรักษาตามนัดหรือเม่ือไดรับการเจ็บปวยท่ีไมสามารถ
ดูแลตนเองได รวมถึงตองการเพ่ือนคุย สวนปกรณ ใยมณีและอรัญญา ตุยคำภีร (2560) ศึกษาเร่ือง
ความเครียดในบทบาท ความรูสึกซาบซ้ึงขอบคุณ ความหมายในชีวิต และความสุข ในบริบทพุทธ
ธรรมของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีความเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเร้ือรัง แลวพบวาตัวแปรทางจิตวิทยาท่ี
สำคัญตอการสงเสริมความสุขสงบในผูดูแลเหลาน้ีคือ ความรูสึกซาบซ้ึงขอบคุณตอบุพการีหรือญาติ 
และความหมายในชีวิตดานการคนหาความหมายในชีวิต  
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ผูวิจัยพบวายังไมมีการศึกษาคนควาท่ีเก่ียวของกับวิธีการส่ือสารของผูดูแลผูสูงอายุท่ีจะชวย
ใหผูดูแลไดรับขอมูลท่ีตองการท้ังในเร่ืองขอมูลท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ หรือขอมูลเพ่ือชวยในการดูแล
ตนเองท้ังทางรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงผานการส่ือสารทางกระดานสนทนา ดั งน้ัน การ
วิจัยในคร้ังน้ีจึงมุงศึกษารูปแบบกระดานสนทนาที่ประสบความสำเร็จและคนหาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือนำไปออกแบบและพัฒนาตนแบบกระดานสนทนาในลำดับถัดไป ในการวิจัยไดใชโมเดลคุณภาพ
ของสารสนเทศและปจจัยท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากความหมายท่ีใกลเคียงกันของแตละเกณฑการ
ประเมิน แลวนำมาผนวกเขาดวยกันดังน้ี 

 มิติคุณภาพ สารสนเทศ รายละเอียดเน้ือหา 
เขาถึงไดงาย/ความพรอมใชงาน การออกแบบ สะดวก ใชงานงาย ความสวยงาม 

ความนาเช่ือถือ/ความเสถียร เน้ือหาท่ีมาจากผูผลิตสื่อและมาจาก
ผูใชสื่อ 

ความทันสมัย ความเคารพในความ
คิดเห็นของผูอ่ืน และความเปนกลาง
ปราศจากอคติ 

ประสิทธิภาพ เทคนิคและปฏิสัมพันธ คำแนะนำการใช  การตอบกลับ 

ความสามารถรองรับการใชงาน 

ความสมบูรณ/ความถูกตอง ประโยชนและการนำไปใช ประโยชนของผูผลิตและผูนำไปใช 

ความม่ันคง/การรักษาความลับ ความม่ันคง/การรักษาความลับ คำช้ีแจงความเปนสวนตัวและความ
มั่นคง/ปลอดภัย  

ตารางท่ี 1: เกณฑท่ีมีผลตอคุณภาพของสารสนเทศในแตละประเด็น 

วิธีการศึกษา (Research methodology)  

ใชวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล (In-dept Interview) 

การวิเคราะหเน้ือหา ใชวิธีการตามเอ้ือมพร หลินเจริญ (2555. น. 23) ที่ไดศึกษาเร่ืองเทคนิคการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีนักวิจัยนิยมใช แลวสรุปข้ันตอนในการวิเคราะหเน้ือหา ไวดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 เลือกขอมูลท่ีจะนำมาแยกสวนประกอบเพ่ือหาคุณสมบัติท่ีตองการเปรียบเทียบ
ซ่ึงควรมีขอมูลอยางนอยต้ังแตสองชุดข้ึนไปแตก็ไมควรมากเกินไปควรพิจารณาใหเหมาะสมสะดวกตอ
การเปรียบเทียบ โดยในการวิจัยคร้ังน้ีไดคัดเลือกเน้ือหาจาก 5 กระดานสนทนา คือ Pantip (ดิโอลด
สยาม), Dek-D (สุขภาพ), Sanook (สุขภาพ), Siamza บอรด (สุขภาพ), และ MThaiTalk (สุขภาพ) 
เน่ืองจากเปนกระดานสนทนาท่ีไดรับการจัดอันดับวามีผูเขาชมมากท่ีสุด (บริษัทศูนยวิจัยนวัตกรรม
อินเทอรเน็ตไทย, 2562) และมีหองสนทนาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
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ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหแยกสวนประกอบขอมูลแตละชุด ในการวิจัยคร้ังน้ีแยกสวนประกอบ
ของขอมูลออกเปน ความเหมาะสมดานการออกแบบ เน้ือหา เทคนิคและปฏิสัมพันธกับผูใช 
ประโยชนและการนำไปใชความม่ันคงและการรักษาความลับ 

ข้ันตอนท่ี 3 จดรายชื่อขอมูลและสวนประกอบท่ีจะแยกขอมูลชุดน้ันๆไวในบันทึกเพ่ือปองกัน
การลืม 

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติขอมูลแตละชุดแยกตามสวนประกอบและใส
คุณสมบัติขอมูลแตละชุดแยกตามสวนประกอบลงในตาราง 

ข้ันตอนท่ี 5 เปรียบเทียบคุณสมบัติของขอมูลท้ังหมดตามสวนประกอบโดยพิจารณาความ
เหมือนและความแตกตางและสรางขอสรุปท่ีไดจากการเปรียบเทียบโดยบรรยายโยงใหเห็นคุณสมบัติ
ของขอมูลตามสวนประกอบน้ันๆ 

การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล 

กลุมผูใหขอมูล 

การสุมตัวอยาง ผูวิจัยทำการเลือกผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนด
คุณสมบัติในเร่ืองบทบาทและความเก่ียวของกับกระดานสนทนา การส่ือสารและการดูแลผูสูงอายุ
ออกมาใหผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน คือนักวิชาการดานนิเทศศาสตร ดานจิตวิทยา ดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรและดานสารสนเทศพิจารณา ไดคุณสมบัติของผูใหสัมภาษณออกมา ดังน้ี  

- ผูบริหารบริษัทเว็บไซตกระดานสนทนา เพ่ือใหไดขอมูลดานการบริหารจัดการ
เว็บไซต 

- ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเน้ือหาและสรางชุมชนในกระดานสนทนา เพ่ือใหได
ขอมูลดานวิธีการออกแบบและการสรางเน้ือหา 

- ผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหไดขอมูลดานเน้ือหา 

- ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวท่ีเปนเครือญาติกัน เพ่ือใหไดขอมูลดานการเขาถึง
กลุมเปาหมาย 

- แพทยดานเวชศาสตรฟนฟู เพ่ือใหไดขอมูลดานเน้ือหา 

- นักจิตวิทยา เพ่ือใหไดขอมูลดานเน้ือหา 

- นักนิเทศศาสตร เพ่ือใหไดขอมูลดานวิธีการส่ือสารกับกลุมเปาหมาย 

จากน้ันไดจัดทำคำถามคัดกรองในคุณสมบัติของบทบาทและความเก่ียวของกับกระดาน
สนทนา การส่ือสารและการดูแลผูสูงอายุ ถาไมมีความเก่ียวของจะคัดออก โดยผูวิจัยถามคำถามคัด
กรองไปยังผูใหขอมูล 20 ทาน มีผูท่ีตอบตรงตามคุณสมบัติ 7 ทาน นอกจากน้ียังผสมผสานกับเทคนิค
การสุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) โดยใหผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) 

แนะนำผูท่ีมีความเก่ียวของอีกทอดหน่ึงเพ่ือใหม่ันใจวาสามารถเขาถึงผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดได 
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ทั้งน้ี ผูวิจัยทำการสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของไป 13 ทาน แลวเกิดการซ้ำของขอมูลท่ีเพียงพอจึงหยุดทำ
การสัมภาษณ การสัมภาษณในคร้ังน้ีประกอบไปดวยบุคคลท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

ลำดับ เพศ อายุ อาชีพ วันท่ีสัมภาษณ 

1 ชาย 42 ผูบริหารบริษัทเว็บไซตกระดานสนทนา 
บริหารเว็บไซตกระดานสนทนาที่ติดอันดับ 1 ใน 5 มากวา 20 ป 

10/8/2562 

2 ชาย 38 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบเน้ือหาและสรางชุมชนในกระดานสนทนา 

ผูดูแลเว็บไซตกระดานสนทนาท่ีติดอันดับ 1 ใน 5 มากวา 20 ป 
10/8/2562 

3 ชาย 43 อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
มีสวนรวมในโครงการพัฒนายานนวัตกรรมและสมารทซิต้ี เทคโนโลยี
อัจฉริยะสำหรับผูสูงวัย 

14/8/2562 

4 หญิง 50 แพทยดานเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
รับผิดชอบโครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.)  

31/8/2562 

5 ชาย 51 แพ ทย ด าน เวชศ าสต รฟ น ฟู  โร งพ ย าบ าล แห งห น่ึ งใน จั งห วัด
กรุงเทพมหานคร 

ผูอำนวยการศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ 

24/8/2562 

6 หญิง 50 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเทศบาลชลบุรี 
รับผิดชอบโครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.) 

23/8/2562 

7 ชาย 35 อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.) เทศบาลกรุงเทพมหานคร 

แกนนำในการดำเนินกิจกรรมผูสูงอายุตางๆ ในชุมชน 

2/9/2562 

8 หญิง 55 ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวท่ีเปนเครือญาติกัน 

ดูแลบิดาและมารดาสูงอายุท่ีปวยดวยโรคมะเร็งมากวา 10 ป 
8/8/2562 

9 ชาย 51 ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวท่ีเปนเครือญาติกัน 

ดูแลบิดา มารดาและพ่ีเลี้ยงสูงอายุท่ีมีโรคประจำตัวท่ีไมติดตอเร้ือรัง 
30/8/2562 

10 หญิง 47 นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลแหงหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตรวจวินิจฉัยทางดานจิตคลินิก บำบัดรักษาผูสูงอายุดวยวิธีจิตบำบัด 

5/9/2562 

11 ชาย 59 นักวิชาการดานจิตวิทยา มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 
ผูรับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก กรรมการอำนวยการ
สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย 

27/9/2562 

12 หญิง 43 นักนิเทศศาสตร บริษัทตัวแทนโฆษณาแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบอาชีพดานนิเทศศาสตรมากวา 10 ป และดูแลบิดา มารดา
สูงอายุ 

26/7/2562 

13 ชาย 44 นักนิเทศศาสตร บริษัทตัวแทนโฆษณาแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบอาชีพดานนิเทศศาสตรมากวา 15 ป และดูแลบิดา มารดา
สูงอายุ 

23/9/2562 

ตารางท่ี 2: ขอมูลสวนบุคคล 
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จากน้ันผูวิจัยจะนำขอมูลขางตนท้ังหมดรวมท้ังขอมูลจากการวิเคราะหเน้ือหาในตอนแรกมา
กำหนดความตองการในองคประกอบท่ีพึงมีสำหรับกระดานสนทนา เพ่ือเปนโจทยใหแกผูรับจาง
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตกระดานสนทนาตนแบบตอไปในอนาคต 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ใชแบบสอบถามก่ึงโครงสราง (Semi Structure Interview) โดยต้ังแนวคำถาม (Guideline 

Questions) ที่เปนคำถามกวางๆเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณสามารถใหขอมูลไดอยางเต็มท่ีและผูวิจัย
สามารถยืดหยุนในการสัมภาษณประเด็นตางๆท่ีนาสนใจเพ่ิมเติมได โดยผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัย
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของประกอบกับการวิเคราะหเน้ือหากระดานสนทนาท่ีประสบความสำเร็จ  ซ่ึงคำถามท่ี
ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณประกอบดวยคำถามดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1: ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ความเก่ียวของกับหัวขอในการศึกษาคร้ังน้ี 

สวนที่ 2: องคประกอบท่ีสำคัญของคุณภาพกระดานสนทนา ไดแก 

2.1 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความสวยงาม/เขาถึงไดงาย/มีความพรอมใชงานอยางไร 
(ดานการออกแบบ) 

2.2 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความนาเช่ือถือ/ความเสถียรอยางไร (ดานเน้ือหา) 
2.3 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีประสิทธิภาพอยางไร (ดานเทคนิคและปฏิสัมพันธกับผูใช) 
2.4 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความสมบูรณ/ความถูกตองอยางไร (ดานประโยชนและ

การนำไปใช) 
2.5 คุณภาพของกระดานสนทนาควรมีความม่ันคง/การรักษาความลับอยางไร 

สวนท่ี 3: การส่ือสารผานกระดานสนทนา ไดแก การส่ือสารผานกระดานสนทนาในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
ผูสูงอายุชวยในการดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัวหรือไม อยางไร 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ทำการวิเคราะหขอมูลจากบทสัมภาษณและนำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาจัดเปน
หมวดหมู ใชการวิเคราะหสรุปเน้ือหาและการจัดกลุมขอมูลจากน้ันเสนอผลสรุปการวิจัยโดยอธิบายถึง
รายละเอียดของสภาพการณ แลวนำเสนอขอมูลในรายละเอียด รวมไปถึงขอคิดเห็นของผูวิจัยเอง 
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ผลการศึกษา (Results) 

สรุปผลจากการวิเคราะหเน้ือหารูปแบบกระดานสนทนาเก่ียวกับสุขภาพท่ีประสบความสำเร็จ 

หัวขอ ประเด็นท่ีเหมือนกัน ประเด็นท่ีแตกตาง 
ดานการออกแบบ -ความสวยงาม เนนความเรียบงาย                       

-ความเขาถึงไดงาย เขาถึงไดงายเพราะมี
หัวขอชัดเจน แยกแยะดวยช่ือหัวขอ ภาพ 
Icon แบงหัวขอหลักและยอยตามสีและ
ขนาดตัวอักษร  
-ความพรอมใชงาน สะดวก ประเมินผล
รวดเร็ว 

-เทคนิคการออกแบบ โดย Pantip ใชภาพ
กราฟฟก,   Dek-D ใชภาพการตูน, Sanook, 

Kapook และ Mthai ใชภาพถาย 

ดานเน้ือหา -การนำเสนอขอมูลถูกตอง ไมซ้ำซอน มีการ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
สามารถแสดงผลลัพธการประมวลผลได
ถูกตองเช่ือถือได 

-ความเคารพในความคิดเห็นของผู อ่ืน และ
ความเปนกลางปราศจากอคติ 

ด าน เทคนิคและ
ปฏิสัมพันธกับผูใช 

-ระบบงายตอความเขาใจของผูใช  
-มีการจัดทำคูมือการใชงานในสวนตางๆ 
เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานระบบไดอยาง
ถูกตอง 
-ไมสามารถรองรับการใชงานจำนวนมาก ณ 
เวลาเดียวกันของผูใชงานในชวงเหตุการณ
สำคัญๆ ที่มีผูเขาชมจำนวนมากสังเกตได
จากขอความตำหนิท้ังในอดีตและปจจุบัน
หรือความยากลำบากในการเขาถึง ในบาง
ชวงเวลา 

-รองรับการใชงานไดดี แตเน่ืองจากยังไมเคยมี
การใชงานจำนวนมาก ณ เวลาเดียวกันของ
ผูใชงานจึงยากท่ีจะนำไปเปรียบเทียบกับเว็บ
อื่นๆ 

ดานประโยชนและ
การนำไปใช 

-ผูผลิตไดรับประโยชนในดานรายไดท่ีมา
จากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาและโฆษณาแฝง 
สวนผูชมไดประโยชนในดานการนำขอมูลไป
ใช 

-ขอมูลท่ีแตกตางกันทำใหจำกัดกลุมเปาหมาย 
เชน Dek-D วัยรุนจะไดประโยชนจากเน้ือหา
เรื่องการศึกษา บันเทิง งานอดิเรก การใชชีวิต 
และการดูแลตัวเอง แตในวัยอ่ืนๆ อาจไม
สามารถนำไปใชประโยชนได 

ดานความม่ันคง/
การรักษาความลับ 

-มีการแจงถึงการรักษาความลับของผูใช 
-การเขาถึงขอมูลในแตละสวนมีการกำหนด
สิทธ์ิใชงานตามบทบาทของผูใชงานแตละ
คน 

-มีการสำรองขอมูลท้ังระบบ ทุกสัปดาห 
ยอนหลัง 3 เดือน 

-เคยมีการละเมิดสิทธ์ิของผูใช 
-เคยมีการแอบอางใชภาพผูใชโดยไมเปนความ
จริง 
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หัวขอ ประเด็นท่ีเหมือนกัน ประเด็นท่ีแตกตาง 

-สามารถกูคืนระบบใหใชงานไดเปนปกติ
ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง หากระบบเกิดความ
ผิดพลาดหรือลมเหลว 

ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะหเน้ือหา 

 เว็บบอรดท้ัง 5 ออกแบบเรียบงาย มีภาพประกอบท่ีเปนลายเสนกราฟฟกและรูปภาพเพียง
ไมก่ีภาพ ใชสีพ้ืนหลังเปนส่ิงแสดงถึงอัตลักษณ คือ Pantip สีมวง, Dek-D สีสม, Kapook สีเขียว, 
Sanook และMthaiTalk สีขาว สามารถเขาถึงไดงายเพราะมีหัวขอชัดเจน แยกแยะดวยชื่อหัวขอและ
ภาพ Icon แบงหัวขอหลักและยอยตามสีและขนาดตัวอักษร มีความพรอมใชงาน สะดวก ประเมินผล
ไดอยางรวดเร็ว ในดานเน้ือหาน้ันเว็บบอรดท้ัง 5 มีการนำเสนอขอมูลถูกตอง ไมซ้ำซอน ปรับปรุง
ขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถแสดงผลลัพธการประมวลผลไดถูกตองเชื่อถือได แตบางคร้ัง
เม่ือมีเน้ือหาท่ีเปนประเด็นขัดแยงหรือโฆษณาแฝงจะเกิดการตอบโตกันอยางไมเปนกลาง สวนดาน
เทคนิคและปฏิสัมพันธกับผูใชระบบน้ันงายตอความเขาใจของผูใช มีการจัดทำคูมือการใชงานในสวน
ตางๆ เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานระบบไดอยางถูกตอง ท้ังน้ี เว็บบอรดไมสามารถรองรับการใชงาน
จำนวนมาก ณ เวลาเดียวกันของผูใชงานในชวงเหตุการณสำคัญๆ ท่ีมีผูเขาชมจำนวนมากได สังเกตได
จากขอความตำหนิทั้งในอดีตและปจจุบัน หรือความยากลำบากในการเขาถึงในบางชวงเวลา ยกเวน 
Kapook ที่รองรับการใชงานไดดี เพราะยังไมเคยมีการใชงานจำนวนมาก ณ เวลาเดียวกันของผูใชงาน
มากอน ในแงของประโยชนและการนำไปใชผูผลิตไดรับประโยชนในดานรายไดท่ีมาจากสปอนเซอร 
สวนผูชมไดประโยชนในดานการนำขอมูลไปใช ในสวนขององคประกอบดานความม่ันคง/การรักษา
ความลับน้ัน มีการแจงถึงการรักษาความลับของผูใช แต Kapook นั้นผูใชเคยถูกละเมิดสิทธิ์จากผูใช
คนอ่ืนและ MThaiTalk ผูใชถูกแอบอางใชภาพโดยผูใชคนอ่ืนซ่ึงไมเปนความจริง สำหรับดานการ
เขาถึงขอมูลน้ัน ในแตละสวนมีการกำหนดสิทธิ์ใชงานตามบทบาทของผูใชงานแตละคน มีการสำรอง
ขอมูลท้ังระบบทุกสัปดาห ยอนหลัง 3 เดือน สามารถกูคืนระบบใหใชงานไดเปนปกติภายในเวลา 3 
ชั่วโมง หากระบบเกิดความผิดพลาดหรือลมเหลว   
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ผลจากการสัมภาษณเจาะลึก (In-dept Interview) 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

หัวขอ ประเด็นท่ีเหมือนกัน ประเด็นท่ีแตกตาง 
ดานการออกแบบ -ไมใชเรื่องสำคัญท่ีสุด ควรออกแบบใหเรียบงาย 

แลวเนนท่ีความสะดวกในการใชงานหรือการใช
ประโยชนจากพ้ืนท่ีอันจำกัดจะเหมาะสมกวา 

-มีความสำคัญ สงผลดึงดูดใหผูชมเขาไป
อาน เขาไปติดตาม 

-ควรออกแบบใหสดใส อบอุน ไมหดหู 

ดานเน้ือหา -สำคัญมาก เน้ือหาควรจะถูกตอง ไมซ้ำซอน มี
การปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ตองสราง
เน้ือหาท่ีแปลกใหมข้ึนมาใหผูชมสนใจแลวเกิด
เปนชุมชนสำหรับแสดงความคิดเห็น  ควร
แบงเปนหมวดหมู และนอกจากหมวดกระทูก็
ควรมีหมวดอ่ืนๆ ดวยควรมีนักจิตวิทยามาคอย
ตอบ คำถาม และค วร มี  Link เ ช่ื อม ไป ยั ง
โรงพยาบาล 

-เน้ือหาท่ีผูดูแลควรทราบเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุ ไดแก ขอมูลดานรางกาย 
สติปญญา อารมณและสังคม 

-สนใจแตหมวดกระทูเทานั้น 

-ถาเปนเร่ืองเก่ียวกับการรักษาโรค ควร
ติดตอกับแพทยโดยตรงมากกวามาสอบถาม
ทางกระทู 

ด าน เทค นิคและ
ปฏิสัมพันธกับผูใช 

-ระบบควรงายตอความเขาใจของผูใช มีการ
จัดทำคู มือการใชงานในสวนตางๆ เพ่ือให
ผูใชงานสามารถใชงานระบบไดอยางถูกตอง      
-ดานปฏิสัมพันธกับผูใช เปนสิ่งจำเปน อาจเปน
การดึงใหผูชมเขามารวมกิจกรรมเพ่ือสรางให
เกิดชุมชน เม่ือชุมชนเปนท่ีสนใจจะสามารถ
สรางรายไดจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาและนำมา
จายใหกับผูดูแลเว็บได   

-ไมคาดหวังกับการมีปฏิสัมพันธในเว็บ
บอรด 

ดานประโยชนและ 

การนำไปใช 
-เว็บบอรดมีประโยชน สามารถนำไปใชไดทำให
ดูแลผูสูงอายุไดดีขึ้น 

-ถาเน้ือหาไมถูกปรับปรุงใหเปนปจจุบัน จะ
ไมสามารถนำไปใชประโยชนได 

ดานความมั่นคง/ 
การรักษาความลับ 

-ไมไดรูสึกวาถูกละเมิดสิทธ์ิในเว็บบอรด ขอมูล
ที่ใหเปนเร่ืองพ้ืนฐานอยูแลว การสงตอขอมูล
เปนสิ่งท่ีชวยแบงปนประสบการณออกไป  
-ภาพท่ีลงไปในอินเทอรเน็ตถือวาเปนเร่ือง
สาธารณะท่ีไมสามารถเปนสวนตัวไดอีกตอไป 

-การนำภาพบางภาพไปโพสตตอเปนเรื่องไม
สมควรอยางย่ิง โดยเฉพาะอยางย่ิงภาพ
ผูปวย ควรมีการควบคุม 

ตารางท่ี 4: สรุปประเด็นจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
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สำหรับองคประกอบดานการออกแบบ กลุมตัวอยาง 1 ทานมีความเห็นวาการออกแบบมี
ความสำคัญสงผลดึงดูดใหผูชมเขาไปอาน เขาไปติดตาม กลุมตัวอยางอีก 1 ทานแนะนำวาควร
ออกแบบใหดูสดใส อบอุน ไมหดหู กลุมตัวอยางท่ีเหลือท้ังหมดเห็นวาการออกแบบไมใชเร่ืองสำคัญ
ทีสุ่ด ควรออกแบบใหเรียบงาย แลวเนนท่ีความสะดวกในการใชงานหรือการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีอัน
จำกัดจะเหมาะสมกวา ในองคประกอบดานเน้ือหา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเน้ือหามีความสำคัญ
มาก เน้ือหาควรจะถูกตอง ไมซ้ำซอน มีการปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ตองสรางเน้ือหา
ที่แปลกใหมข้ึนมาใหผูชมสนใจ แลวเกิดเปนชุมชนสำหรับแสดงความคิดเห็น มากกวาท่ีจะคาดหวังให
ผูชมเขามาโพสตหรือแชรดวยตนเอง เนื้อหาควรแบงเปนหมวดหมู ซ่ึงนอกจากหมวดกระทูแลว ควรมี
หมวดอ่ืนๆ ดวย เชน ขาว บทความ ปฏิทินแจงขาวกิจกรรม ปรึกษาปญหากับนักจิตวิทยา เปนตน 
และควรมี Link ที่เชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาล ท้ังน้ี มีกลุมตัวอยางเพียง 1 คนท่ีไมสนใจเน้ือหาอ่ืนๆ 
นอกจากกระทูเทาน้ัน นอกจากน้ีกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพเปนแพทยมีความเห็นวาถาเปนเร่ืองเก่ียวกับ
การรักษาโรค ควรติดตอกับแพทยโดยตรงมากกวามาสอบถามทางกระทู กลุมตัวอยางท่ีเปน
นักจิตวิทยาแนะนำวาเน้ือหาท่ีผูดูแลควรทราบเพ่ือตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ไดแก ขอมูล
ดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ในองคประกอบดานเทคนิคกลุมตัวอยางมีความเห็นวา
ระบบควรงายตอความเขาใจของผูใช มีการจัดทำคูมือการใชงานในสวนตางๆ เพ่ือใหผูใชงานสามารถ
ใชงานระบบไดอยางถูกตอง สวนในดานปฏิสัมพันธกับผูใชกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาเปนส่ิงจำเปน 
อาจเปนการดึงใหผูชมเขามารวมกิจกรรมเพ่ือสรางใหเกิดชุมชน เม่ือชุมชนเปนท่ีสนใจจะสามารถสราง
รายไดจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาและนำมาจายใหกับผูดูแลเว็บได ท้ังน้ี มีกลุมตัวอยาง 2 คนท่ีไม
คาดหวังกับการมีปฏิสัมพันธในเว็บบอรด ในองคประกอบดานประโยชนและการนำไปใช กลุมตัวอยาง
รูสึกวาเว็บบอรดมีประโยชน ไดเปรียบเทียบความคิด สนับสนุนความคิด หาทางแกปญหาไดเร็วข้ึน 
เน้ือหาในเว็บบอรดจะอยูท่ีเดิมในระยะเวลายาวนานกวาส่ืออ่ืนๆ ท้ังน้ี เน้ือหาตองแปลกใหมมีความ
แตกตาง ไมเคยมีมากอน ในองคประกอบดานความม่ันคง/การรักษาความลับกลุมตัวอยางมีความเห็น
วาไมไดรูสึกวาถูกละเมิดสิทธ์ิในเว็บบอรด ขอมูลท่ีใหเปนเร่ืองพ้ืนฐานอยูแลว การสงตอขอมูลเปนสิ่งท่ี
ชวยแบงปนประสบการณออกไป แตการนำภาพบางภาพไปโพสตตอเปนเร่ืองไมสมควรอยางย่ิง 
โดยเฉพาะภาพผูปวย ควรมีการควบคุม กลุมตัวอยางอีกสวนใหความเห็นวาภาพท่ีลงไปใน
อินเทอรเน็ตถือวาเปนเร่ืองสาธารณะท่ีไมสามารถเปนสวนตัวไดอีกตอไป 
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อภิปรายผล 

การวิเคราะหเน้ือหากระดานสนทนาโดยใชองคประกอบจากโมเดลคุณภาพสารสนเทศน้ัน
พบวา กระดานสนทนาเก่ียวกับสุขภาพท่ีประสบความสำเร็จท้ัง 5 มีความสมบูรณครบถวนในทุก
องคประกอบ  

โดยองคประกอบดานเน้ือหามีความสำคัญมาก เน้ือหาตองแปลกใหมนาสนใจแบงเปน
หมวดหมูเพ่ือใหผูชมสนใจแลวเกิดเปนชุมชน เชนเดียวกันกับท่ี Barker et al. (2013) เสนอวากลุม
สนทนาเกิดข้ึนมาจากการอภิปรายในเน้ือหาของประกาศท่ีต้ังไว ซ่ึงข้ึนอยูกับความสนใจในแตละ
หัวขอการสรางกระดานสนทนาท่ีประสบความสำเร็จ สามารถสรางใหเกิดชุมชนเสมือน ท่ีมีสมาชิก
สนใจในส่ิงเดียวกันซ่ึงสงอิทธิพลท้ังดานบวกและลบดังท่ีสกุลศรี ศรีสารคาม (2558, น. 148) เสนอวา
สื่อออนไลนเอ้ือตอการสรางชุมชน ทำใหเกิดการรวมกลุม โดยเฉพาะการรวมกลุมทางความคิด 
นำไปสูการหลอมทัศนคติและพฤติกรรมกลุมและเม่ือมีการโตตอบกันผูใชจึงเปนผูสรางเน้ือหาเอง 
(User-generated content) สื่อออนไลนทำใหเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ คือการเลือกเน้ือหามา
ดัดแปลง ตัดตอ ประกอบสรางใหม โดยท่ีผูรับสารเปนผูเปล่ียนแปลงเน้ือหาน้ัน เน้ือหาท่ีผูดูแลควร
ทราบเพ่ือตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ไดแก ขอมูลดานรางกาย สติปญญา อารมณและ

สังคม ซ่ึงตรงกันกับท่ีรัถยานภิศ พละศึกและเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช (2560, น. 148) พบวา ผูดูแล

ควรชวยเร่ืองความเจ็บปวยทางกาย ชวยใหไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและปลอดภัยชวยพาไปพบ
แพทยและชวยเปนเพ่ือนคุย  

 สำหรับดานเทคนิคและปฏิสัมพันธกับผูใชน้ันก็มีความสำคัญเชนกันเพราะเปนการดึงผูชม
ใหเขามารวมกิจกรรม ตรงกับที่ Castells (2007, p. 248) อธิบายวา กลุมสนทนาทำใหเกิดการ
โพสตท่ีแสดงเปนลำดับอยางตอเน่ืองไปเร่ือยๆเม่ือบุคคลสรางเนื้อหาขึ้นมาแลวมีคนปฏิสัมพันธ จะ
สงผลตอความคิด ความรูสึก ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูผลิตสื่อ และเชนเดียวกันกับงานวิจัย
ของ Shah, Cho, Eveland และ Kwak (2005, p. 552) ที่ระบุวาสื่อออนไลนมีอิทธิพลตอการ
ปฏิสัมพันธและการมีสวนรวมตอประเด็นตางๆ ไดมากกวาสื่อดั้งเดิม ซึ่งเนื้อหานั้นจะมีผลตอตัว
ผูผลิตสารเองดวย ไมใชเพียงผลที่จะเกิดจากผูรับสาร สื่อใหมเปนสื่อที่เลือกไดตามความพึงพอใจ
และสามารถสรางเน้ือหาไดเอง  
 กระดานสนทนามีประโยชนสำหรับผูดูแลผูสูงอายุ เพราะผูดูแลสามารถนำขอมูลไปใชได 
ดังท่ีสกุลศรี ศรีสารคาม (2558) เสนอวา สื ่อใหมมี 2 แงมุม คือ สื ่อทำอยางไรใหคนเอาสิ่งที ่
นำเสนอไปใช และคนทำอยางไรในการผลิตสื่อเพื่อประโยชนของตัวเอง และตรงกันกับที่ นนทชัย 
ทรัพยทวีพงศ (2554) พบวาเว็บไซตท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุน้ันสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุใหดีย่ิงข้ึนได เชนเดียวกันกับท่ี ชวลิต สวัสด์ิผล, ธวัชชัย เพ็งพินิจ, อัครเดช เสนานิกรณและ
วารีศรีสุรพล (2560) พบวาปญหาของผูดูแลดานหน่ึง คือ ขาดประสบการณและความรูดานการดูแล
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ซ่ึงกระดานสนทนาจะเปนประโยชนในการใหขอมูลได ขณะท่ีศศิพัฒน  ยอดเพชร (2551) พบวา
ความสามารถและคุณภาพในการดูแล ข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผูดูแล และภาวะสุขภาพท้ังของผูดูแล
และผูสูงอายุ ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการไดรับขอมูลท่ีดีนั่นเอง 
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายดานรูปแบบและ
เน้ือหาสำหรับตนแบบกระดานสนทนา โดยเม่ือสรางตนแบบกระดานสนทนาออกมาแลวควรทำการ
สำรวจความคิดเห็นเชิงลึกจากผูดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัวเพ่ือใหตรงความตองการของผูใชมาก
ที่สุด 
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