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งานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษากลยุทธ์การสือสาร
สุขภาพผ่านสือสังคมออนไลน์ที มีผลต่อการตัดสินใจร่วมกิจกรรมวิงมาราธอน 2) ศึกษารูปแบบ
และเนื อหาการสื อสารสุข ภาพผ่านสื อสังคมออนไลน์ที มี ผ ลต่อการตัด สิ น ใจร่วมกิ จ กรรมวิ ง
มาราธอน และ 3) ศึกษาการตัดสินใจของกลุ่มวัยทํางานต่อการร่วมกิจกรรมวิงมาราธอน ผ่านสือ
เฟซบุ๊ก เพจวิงไหนดี : Wingnaidee ทําให้เกิ ด การติดตามข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบการ
สือสารสุขภาพออนไลน์ของไทยโดยใช้วิธีการรายงานผลในรูปแบบตารางและรูปแบบพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
จากการศึก ษา กลยุทธ์ก ารสือสารสุขภาพผ่านสือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจวิงไหนดี :
Wingnaidee ทีมีผลต่อการตัดสินใจร่วมกิจกรรมวิงมาราธอน มีการใช้กลยุทธ์การสือสารสุขภาพ
ผ่านสือเฟซบุ๊ก เพจ โดยแบ่ งออกเป็ น กลยุท ธ์ ได้แก่ 1) กลยุท ธ์รูป แบบการสื อสารสุขภาพ
ออนไลน์ (Communication Form) และ 2) กลยุทธ์เนือหาการสือสารสุขภาพออนไลน์ (Content)
พบว่า เพจมีกลยุทธ์การใช้รูปแบบที มีความหลากหลาย และใช้รูปแบบทีน่าสนใจ ทันสมัย และ
สอดคล้องกับเนื อหาทีต้องการสือสาร ส่วนกลยุทธ์ก ารสือสารเนื อหาสุขภาพ ทางเพจจะมุ่งเน้น
การประชาสัมพัน ธ์กิ จ กรรมงานวิงมาราธอน โดยแจ้งข้อมูลรายละเอียดของกิ จ กรรม รวมถึ ง
ข่าวสารอืนๆ ทีเกี ยวข้อง และเสริมด้วยเนื อหาให้ความรู ้ สร้างความสัมพัน ธ์อันดี โดยการเปิ ด
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีการพูดคุยกัน สร้างการมีสว่ นร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างกําลังใจ และ
ให้ความบันเทิง ทําให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสําคัญ ของการดูแลสุขภาพ และเกิดการ
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เปลียนแปลงพฤติกรรมหันมาสนใจในกิจกรรมการวิงเพือสุขภาพไปจนถึงการแข่งขันวิงมาราธอน
ในงานต่างๆ
ผูว้ ิจัย ยังศึก ษาถึ ง รูป แบบและเนื อหาการสือสารสุขภาพออนไลน์ผ่านสือเฟซบุ๊ก โดยมี
รูป แบบงานกิ จ กรรมและมี เนื อหาประเด็น การประชาสัมพัน ธ์ขอ้ มูลข่าวสารมากที สุด เพื อให้
กลุม่ เป้าหมายได้ติดตามข่าวสารเกียวกับกิจกรรมวิงมาราธอน ทังรายละเอียดเกียวกับกิจกรรมวิง
สถานที วัน เวลา ประเภทการวิง รวมถึงข่าวสารอืนๆ ทีเกียวข้อง ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที ทําให้เกิดการรับรูแ้ ละนําไปสู่การวางแผนประกอบการตัดสินใจร่วม
กิจกรรมวิงมาราธอนต่อไป ผลการศึกษาพบว่าการสือสารสุขภาพออนไลน์ผ่านสือเฟซบุ๊กแบ่ ง
ประเด็นตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี
1. ด้านรูปแบบการสือสารสุขภาพออนไลน์ผา่ นสือเฟซบุ๊ก
1.1 รูปแบบกิจกรรม
1.2 รูปแบบบทความ
1.3 รูปแบบข่าวสาร
1.4 รูปแบบข้อความสัน
1.5 รูปแบบวิดีโอ
1.6 รูปแบบการ์ตนู
2. ด้านเนือหาการสือสารสุขภาพออนไลน์ผา่ นสือเฟซบุ๊ก
2.1 ประเด็นการสือสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
2.2 ประเด็นให้ความรู ้ (Knowledge)
2.3 ประเด็นการสือสารสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)
2.4 ประเด็นสือสารสร้างกําลังใจ
นอกจากนี ผูว้ ิจัย ยังได้ศึก ษาถึ งการตัดสิน ใจร่วมกิจ กรรมวิงมาราธอนของกลุ่มคนวัย
ทํางานโดยใช้วิธีก ารสัมภาษณ์เชิ งลึก กลุ่ม คนวัย ทํางานที ติ ดตามเฟซบุ๊ก เพจวิงไหนดี พบว่า
รูปแบบ
การสือสารสุขภาพผ่านสือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
วิงมาราธอนของ กลุ่มคนวัยทํางาน เนืองจากรูปแบบต่างๆ มีความน่าสนใจ น่าติดตาม สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ และแต่ละรูปแบบมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะตัว ทําให้กลุม่ คนวัยทํางานทีรับสาร
เกิดความรูค้ วามเข้าใจ เข้าถึงเนือหา ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จนนําไปสูก่ ารตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม
วิงมาราธอนของกลุ่มคนวัยทํางาน และเนือหาการสือสารสุขภาพผ่านสือสังคมออนไลน์มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมวิงมาราธอนของกลุ่มคนวัยทํางาน เนืองจากเนือหาการสือสาร
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สุขภาพเป็ นไปในทิศทางจูงใจ เชิญ ชวนให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในงานวิงมาราธอน อีก
ทังยังเป็ นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารกิ จกรรมงานวิงมาราธอนทัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย รวมถึ ง
งานวิงระดับโลก จึงเป็ น ข้อมูลสําคัญ ทีช่วยในการตัดสิน ใจของกลุ่มคนวัยทํางานว่าจะเข้าร่วม
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.

