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  งานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงคณุภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษากลยุทธก์ารสือสาร
สขุภาพผ่านสือสงัคมออนไลนที์มีผลต่อการตดัสินใจร่วมกิจกรรมวิงมาราธอน  2) ศึกษารูปแบบ
และเนือหาการสือสารสุขภาพผ่านสือสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อการตัดสินใจร่วมกิจกรรมวิง
มาราธอน และ 3) ศึกษาการตดัสินใจของกลุ่มวยัทาํงานตอ่การรว่มกิจกรรมวิงมาราธอน ผา่นสือ
เฟซบุ๊กเพจวิงไหนดี : Wingnaidee ทาํให้เกิดการติดตามขอ้มูลข่าวสาร และพัฒนาระบบการ
สือสารสขุภาพออนไลนข์องไทยโดยใชวิ้ธีการรายงานผลในรูปแบบตารางและรูปแบบพรรณนาเชิง
วิเคราะห ์(Descriptive Analysis) 

จากการศึกษา กลยุทธก์ารสือสารสุขภาพผ่านสือสงัคมออนไลน ์เฟซบุ๊กเพจวิงไหนดี : 
Wingnaidee ทีมีผลตอ่การตดัสินใจร่วมกิจกรรมวิงมาราธอน มีการใชก้ลยุทธก์ารสือสารสขุภาพ
ผ่านสือเฟซบุ๊กเพจ โดยแบ่งออกเป็น   กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์รูปแบบการสือสารสุขภาพ
ออนไลน ์(Communication Form) และ 2) กลยทุธเ์นือหาการสือสารสขุภาพออนไลน ์(Content) 
พบว่า เพจมีกลยุทธก์ารใชรู้ปแบบทีมีความหลากหลาย และใชรู้ปแบบทีน่าสนใจ ทันสมยั และ
สอดคลอ้งกับเนือหาทีตอ้งการสือสาร ส่วนกลยุทธก์ารสือสารเนือหาสขุภาพ ทางเพจจะมุ่งเน้น
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวิงมาราธอน โดยแจ้งขอ้มูลรายละเอียดของกิจกรรม รวมถึง
ข่าวสารอืนๆ ทีเกียวขอ้ง   และเสริมดว้ยเนือหาให้ความรู  ้สรา้งความสัมพันธอ์ันดีโดยการเปิด
โอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายมีการพูดคยุกัน สรา้งการมีสว่นร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย สรา้งกาํลงัใจ และ
ให้ความบันเทิง ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสาํคัญของการดแูลสขุภาพ  และเกิดการ
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เปลียนแปลงพฤติกรรมหันมาสนใจในกิจกรรมการวิงเพือสขุภาพไปจนถึงการแขง่ขนัวิงมาราธอน
ในงานตา่งๆ 

ผูวิ้จัยยังศึกษาถึง รูปแบบและเนือหาการสือสารสุขภาพออนไลน์ผ่านสือเฟซบุ๊ก โดยมี
รูปแบบงานกิจกรรมและมีเนือหาประเด็นการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารมากทีสุด เพือให้
กลุม่เป้าหมายไดต้ิดตามขา่วสารเกียวกบักิจกรรมวิงมาราธอน ทงัรายละเอียดเกียวกับกิจกรรมวิง 
สถานที วนั เวลา ประเภทการวิง รวมถึงข่าวสารอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายไดต้ิดตาม
ขอ้มลูข่าวสารอย่างทันท่วงที ทาํใหเ้กิดการรบัรูแ้ละนาํไปสู่การวางแผนประกอบการตดัสินใจรว่ม
กิจกรรมวิงมาราธอนต่อไป  ผลการศึกษาพบว่าการสือสารสุขภาพออนไลนผ์่านสือเฟซบุ๊กแบ่ง
ประเดน็ตามวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี 

1. ดา้นรูปแบบการสือสารสขุภาพออนไลนผ์า่นสือเฟซบุ๊ก 
 1.1 รูปแบบกิจกรรม  

1.2 รูปแบบบทความ  
1.3 รูปแบบขา่วสาร  
1.4 รูปแบบขอ้ความสนั  
1.5 รูปแบบวิดีโอ  
1.6 รูปแบบการต์นู 

 2. ดา้นเนือหาการสือสารสขุภาพออนไลนผ์า่นสือเฟซบุ๊ก 
  2.1 ประเดน็การสือสารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร  

2.2 ประเดน็ใหค้วามรู ้(Knowledge)  
2.3 ประเดน็การสือสารสรา้งความสมัพนัธ ์(Relationship)  
2.4 ประเดน็สือสารสรา้งกาํลงัใจ 

 นอกจากนี ผูวิ้จัยยังไดศ้ึกษาถึงการตัดสินใจร่วมกิจกรรมวิงมาราธอนของกลุ่มคนวัย
ทาํงานโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มคนวัยทาํงานทีติดตามเฟซบุ๊กเพจวิงไหนดี  พบว่า 
รูปแบบ         การสือสารสขุภาพผา่นสือสงัคมออนไลนม์ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรม
วิงมาราธอนของ    กลุ่มคนวยัทาํงาน เนืองจากรูปแบบตา่งๆ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้และแตล่ะรูปแบบมีคณุสมบตัิเฉพาะตวั ทาํใหก้ลุม่คนวยัทาํงานทีรบัสาร
เกิดความรูค้วามเขา้ใจ เขา้ถึงเนือหา ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ จนนาํไปสูก่ารตดัสินใจเขา้รว่มกิจกรรม
วิงมาราธอนของกลุ่มคนวยัทาํงาน และเนือหาการสือสารสขุภาพผา่นสือสงัคมออนไลนม์ีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมวิงมาราธอนของกลุ่มคนวยัทาํงาน เนืองจากเนือหาการสือสาร
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สขุภาพเป็นไปในทิศทางจูงใจ เชิญชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในงานวิงมาราธอน อีก
ทังยังเป็นศนูย์รวมขอ้มลูข่าวสารกิจกรรมงานวิงมาราธอนทัวทุกภมูิภาคในประเทศไทย รวมถึง
งานวิงระดับโลก จึงเป็นขอ้มลูสาํคัญทีช่วยในการตดัสินใจของกลุ่มคนวัยทาํงานว่าจะเขา้ร่วม
กิจกรรมวิงมาราธอนทีตนสนใจ 
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This research is a qualitative research which have the following objective: 1) to 

study health communication strategies through online media that affect decisions to 

participate in marathon activities of audiences 2) to study forms and contents of health 

communication that affect decisions to participate in marathon activities of audiences 

and 3) to study the decision of working age groups towards joining marathon activities 

through the Facebook page: Wingnaidee by using the method of reporting results in 

tabular form and Descriptive Analysis 

From the study of health communication strategies through Facebook Page: 

Wingnaidee, found that strategies for communicating health can divided into 2 

strategies, there are 1) Online health communication form and 2) Online health 

communication content. The study found that Facebook Page: Wingnaidee use a variety 

of attractive and modern form that consistent with their content furthermore, they 

promote marathon activities by providing information of activities Including other news 

and educational content to educate audiences. Moreover, Wingnaidee also be a public 

space which audiences can share their story to each other to build good relationships, 

create encouragement and entertainment and make the target audiences aware of their 

health. 
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The researcher also studies forms and content of online health communication 

through Facebook Page: Wingnaidee and found that the most form in Wingnaidee is 

events promoting which inform details about the activity, location, date, time, type of 

marathon that help audiences can make decisions to participate in marathon activities in 

a timely manner. The results of the study also showed that online health communication 

via Facebook media could be categorized according to the objectives as follows: 

1. Online health communication forms through Facebook media 

1.1 Activities 

1.2 Article 

1.3 News 

1.4 Short Message 

1.5 Video 

1.6 Cartoon 

2. Online health communication Content through Facebook media 

2.1 Public relations and information issues 

2.2 Knowledge issues 

2.3 building relationships issues 

2.4 Encouraging issues 

In addition, the researcher also studied the decision to join the marathon 

activities of the working-age group by using in-depth interview method and found that 

various forms of health communication make working-age groups interest and affect 

their decisions. Each form has an own unique property that cause the working-age 

group understand contents then lead them to make decision to participate in marathon 

activities. 

 


