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ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

Predicting Factors Behavior of Reducing the use of Plastic Bags of 

Residents in Phuket 

ฐิติพร ภักดีวิโรจน์1 
พัชนี เชยจรรยา2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและหาความสัมพันธ์ของการรับรู้ ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม และหาตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกได้ 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคคลที่ ทำงานและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดภูเก็ตมากกว่า 5 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน 
ส่วนความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม แต่มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกและความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ 

 

คำสำคัญ: การรับรู้, ความรู้, ทัศนคต,ิ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม, พฤติกรรม 
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Abstract 

This research aims to study and find the relationship of perception, knowledge, 

attitude, environmental awareness, and behavior. including studying predictor variables that 

can explain the behavior of reducing the use of plastic bags. 

This research is quantitative. The sample of this study were from 400 persons aged 

over 20 years old, working and living in Phuket for over 5 years. Questionnaires were used as 

a tool to collect data, Analysis of percentage, mean, and the correlation of Pearson, 

including regression analysis was conducted. 

The results of the study showed that Perception of plastic bag reduction is related to 

environmental awareness, attitude and behavior. Knowledge is not related to perception, 

attitude and behavior but is related to environmental awareness. Perception of plastic bag 

reduction and environmental awareness are predictor variables that can predict the behavior 

of reducing the use of plastic bags in Phuket. 

 

Keywords: Perception, Knowledge, Attitude, Environmental awareness, Behavior 

 

บทนำ 

 ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่
ทุกคนต้องช่วยกันเห็นถึงปัญหาและช่วยกันแก้ไข ซึ่งถุงพลาสติกเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) โดยคณะกรรมการนานาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (IPCC: Intergovernmental Panel of Climate Change) พบว่า 
สาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน ร้อยละ 90 มาจากการเผาเชื้อ เพลิงฟอสซิลส่งผลทำให้ เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก (สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ , 2552) สิ่งที่ต้องรีบแก้ไขคือ การ
ลดการเกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิงให้มากที่สุด เช่น การผลิตถุงพลาสติกจะก่อให้เกิดการเผาผลาญเชื้อเพลิง
จำนวนมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาด้านมลพิษทางอากาศจะตามมาด้วย 
(สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ, 2552). 

ถุงพลาสติก (Plastic bag) ถูกนำมาใช้ในโลกเมื่อประมาณ 40 กว่าปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิด
ขึ้นมาเพ่ืออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค แถมยังมีต้นทุนที่ต่ำมาก ถุงพลาสติกผลิต
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ขึ้นจากเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ หากนำมาใช้จะมีอายุ การใช้
งานที่สั้น (อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ และวิษณุ เหลืองลออ, 2557) พร้อมเป็นขยะทันทีหลังการใช้ แต่ใช้เวลาใน
การย่อยสลายเป็นระยะเวลาถึง 450 ปี ทำให้พบว่ายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับสร้างขยะให้แก่โลกมากขึ้น 
นอกจากปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนแล้ว ถุงพลาสติกยังก่อให้เกิดการเสื่อมโทรมของดินและคุณภาพของน้ำ เป็น
สารก่อมะเร็งเมื่อถูกเผา ทำให้เกิดการอุดตันในทางระบายน้ำและทำให้เกิดน้ำท่วม เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ 
เป็นการเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของพาหะนำโรคต่าง ๆ และเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของการ
เดินทางทั้งบนบก ทางอากาศ และทางน้ำ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในน้ำด้วย (สนุก, 

2556) นักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียได้ทำการสำรวจขยะพลาสติกในโลก พบว่า ประเทศ
ไทยติดอันดับ 7 ของโลก สร้างขยะสูงถึง หนึ่งล้านตัน และกลายเป็นขยะในทะเล 0.41 ล้านตัน (เดอะ
โมเมนตัม, 2562) ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเสี่ยงสูญพันธุ์มากขึ้น ดังเช่น มาเรียม ลูกพะยูนกำพร้าแม่ที่
เสียชีวิตจากขยะพลาสติกที่ไปติดอยู่ในกระเพาะ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการพูดถึงปัญหาถุงพลาสติกและเกิดการ
รณรงค์มากมาย นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยคิดเป็น 12% หรือ 2 ล้านตันของ
ปริมาณขยะทั้งหมด นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตันถูกนำไปกำจัดด้วยวิธี
ฝังกลบหรือเตาเผา และยังมีบางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) นอกจากนี้ยังพบอีกว่า 
ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วเป็นอันดับ 1 ของขยะทะเลที่พบมากที่สุดในทะเลไทย ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใน
ประเทศไทยมีมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี โดยมีที่มาของถุงพลาสติกหูหิ้ว 3 แห่งด้วยกัน คือ ร้อยละ 40 มา
จากตลาดสด เทศบาล เอกชน และแผงลอย จำนวน 18,000 ล้านใบต่อปี ร้อยละ 30 มาจากร้านขายของชำ 
จำนวน 13,500 ล้านใบต่อปี และร้อยละ 30 มาจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ จำนวน 13,500 ล้าน
ใบต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

 จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลอันดามัน  เป็น
เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2562) บริเวณชายฝั่งทะเลโดยรอบของจังหวัด
ภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และการ
ประมง เป็นต้น และจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยเข้ามาท่องเที่ยวกว่าปีละ 13 ล้านคน ในปี 2559 (สำนักสถิติจังหวัดภูเก็ต, ม.ป.ป.) ยิ่งจำนวน
ประชากรที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นก็ยิ่งส่งผลต่อปริมาณขยะพลาสติกหรือใช้ถุงพลาสติกเพ่ิมมากขึ้น 
ก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ และชายฝั่งทะเล  โดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่ต้องตายไปพร้อมกับพลาสติก 

สถานการณ์ขยะทะเลพบว่า สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากการทิ้งขยะจากชุมชน นักท่องเที่ยว การประกอบอาชีพทาง
ทะเล และโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบว่าถุงพลาสติกเป็นขยะที่พบมากที่สุดในท้องทะเลไทยเป็น
อันดับที่ 1 มีประมาณ 15,850 ชิ้น อาทิเช่น ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เป็นต้น (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2560) 
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 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ทุกกระทรวง กรม และ 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ได้ร่วมมือกัน เพ่ือช่วยกันลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
(Single-use Plastic) โดยการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap seal) ทั่วประเทศ ลดใช้
ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ทุกวันที่ 4 ของเดือน การรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติกในตลาดสด  การลดคัดแยกขยะมูลฝอย และการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
(ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, 2562) โดยภายในจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้มีการร่วมมือกันของสมาคมโรงแรมภูเก็ต 
(Phuket Hotels Association) และ เซ็ลทรัล กรุ๊ป (Central Group) จะยกเลิกการให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า
ในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังได้จัดโครงการ ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก เพ่ือลดปริมาณขยะที่ส่งผล
ต่อภาวะโลกร้อนและทำลายสิ่งแวดล้อม หันกลับมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณ
ขยะได้ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน (ผู้จัดการออนไลน์, 2553) 

 หลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบันได้ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปัญหาขยะจากถุงพลาสติกมากขึ้น 
จะเห็นได้จากมาตรการต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศนำมาใช้ในการลดปัญหาจากการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่ง
มาตรการต่าง ๆ นั้นก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เช่น ประเทศอิน เดีย ประเทศฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา และโมร็อกโก ที่ห้ามใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น (กรีนพีซ , 2559) ส่วนประเทศไทย รัฐบาลก็ได้มี
นโยบายการจัดการขยะพลาสติก โดยเริ่มในปี 2563 – 2573 ทั้งการลดและเลิกใช้พลาสติก โดยให้หันมาใช้
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน โดยในปี 2565 จะยกเลิกใช้พลาสติกแบบหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 

ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร หลอดพลาสติก ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นสำหรับเด็ก คนชรา และผู้ป่วย โดย
แบ่งมาตรการออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.มาตรการลดการเกิดขยะพลาสติก 2. มาตรการลดและเลิกใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) 3.มาตรการการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยสนับสนุนให้
นำกลับมาใช้ใหม่ และร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการให้ความร่วมมือ สร้างความรู้ความเข้าใจ 
และสนับสนุนการนำขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมนุนเวียน (Circular Economy)(กรมควบคุมมลพิษ, 

2562) 

 การลดถุงพลาสติกในประเทศไทยถึงแม้ยังไม่มีกฎหมายออกมาควบคุมการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง แต่
ก็เห็นได้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็พยายามช่วยกันรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกเพ่ือเสริมสร้าง
จิตสำนึก การรับรู้ และการตระหนักถึงปัญหาขยะถุงพลาสติกออกมาอย่างต่อเนื่อ ง แต่บางครั้งพฤติกรรม
ผู้บริโภค เวลาซื้อของต่าง ๆ ก็ยังคงรับถุงพลาสติกอยู่ เพ่ือความสะดวกของตัวเองในการหิ้ว และมองว่า
สามารถนำถุงนั้นไปใช้เป็นถุงขยะต่อได้อีก ทั้ง ๆ ที่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางครั้งไม่จำเป็นต้องรับถุงพลาสติกก็ได้ 
แต่อาจกลายเป็นความเคยชินของพฤติกรรมในสังคมไทยไปแล้ว ถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้นำถุงผ้ามาใช้แทน
แล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ และเพ่ิมการรับรู้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้มีมุมมองความคิดที่ดี ส่งเสริมให้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม จน
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นำไปสู่พฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและสามารถขยายขอบเขต นำผลวิจัย
ไปใช้ร่วมกับจังหวัดอ่ืนๆ ได้ 

 

วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก ทัศนคติ
เกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติก ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก และพฤติกรรมการลดใช้
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร ได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
กับพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 3.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 

1.การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 2.การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ เกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 3.การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความรู้ เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 4.ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 5.ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 6.ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
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 7.การรับรู้ ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหา
ถุงพลาสติก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 8.การรับรู้ ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และทัศนคติ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหา
ถุงพลาสติก สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ 

 

นิยามศัพท์ 

1.การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก (Perception) หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์การลด
การใช้ถุงพลาสติกจากการเปิดรับข่าวสารจากสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น สื่อเฉพาะกิจ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
ต้น รวมทั้งสื่อบุคคล เช่น บิดา มารดา ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือน เป็นต้น 

 2.ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก (Knowledge) หมายถึง ความสามารถที่แสดงว่าประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตจดจำได้ บอกได้อย่างถูกต้องเก่ียวการวิธีการลดการใช้ถุงพลาสติก 

 3.ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติก (Attitude) หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึก และความตั้งใจ
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตท่ีมีต่อการลดใช้ถุงพลาสติก 

 4.ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก (Awareness) หมายถึง ความสำนึกของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตถึงการลดการใช้ถุงพลาสติก การเห็นคุณค่าหรือความสำคัญของการลด
การใช้ถุงพลาสติก 

 5.พฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก (Action) หมายถึง การที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตปฏิเสธที่จะ
รับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้า และร้านของชำต่าง ๆ อีกทั้งมีพฤติกรรมในการทดแทนการใช้ถุงพลาสติก
ด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ตะกร้า และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการใส่สิ่งของ เป็นต้น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาชนที่ทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี ทุกเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ สามารถคิด วิเคราะห์ เรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกได้ และเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีกำลังในการซื้อของ เดินทางท่องเที่ยว อาศัยและทำงานในจังหวัดภูเก็ต จากการรวบรวมโดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นราย
อำเภอ พ.ศ. 2560 จำนวน 276,284 คน นอกจากนั้นผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการแปร
ผันร่วมกันระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น โดยอาศัยตารางสำเร็จรูปของทาโร 
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ยามาเน (Yamane, 1973) เป็นเกณฑ์ โดยกำหนดระดับความน่าเชื่อมั่นที่ 95% คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จาก
การแทนค่าสูตรจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 399.42 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กำหนดให้กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยมี
จำนวนเท่ากับ 400 คน และผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยเก็บ
ข้อมูลจากบุคคลที่ทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 5 ปี โดยพ้ืนที่ที่ใช้ในทำ
การวิจัยมี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 3 

อำเภอ จึงเลือกอำเภอทั้งหมดเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต โดยได้กำหนดการวัดค่าที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อำเภอ โดยเป็นคำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบคำตอบเดียวจากหลาย
คำตอบ (Multiple choice question) ส่วนตัวแปรที่ใช้มาตรวัดแบบ Likert scale แบบ 5 ระดับ ได้แก่ ด้าน
การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งหมด 21 ข้อ ด้านทัศนคติเกี่ยวปัญหาถุงพลาสติก
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด 11 ข้อ ด้านความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งหมด 9 ข้อ และ ด้านพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต ทั้งหมด 5 ข้อ ส่วนด้านความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตโดยเป็น
คำถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบอย่างหนึ่งอย่างใดในสองคำตอบ (yes-no question) รวมทั้งหมด 15 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

1.ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพ่ือ
นำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้ในการสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจริง 

 2.ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามจากโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป (SPSS) โดยตรวจสอบหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 30 ชุด พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถามโดยรวมมากกว่า 0.7 ขึ้นไป ซึ่งค่าที่ได้ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก คือ 0.89 ด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก คือ 0.90 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติก คือ 0.70 ด้านความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก คือ 0.80 และด้านพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก คือ 
0.76 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก” จากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
ภูเก็ต จำนวน 400 คน พบว่าสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ด้านลักษณะประชากร 

 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มตัวอย่างเกือบ
ครึ่งหนึ่ง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มากกว่าครั้งหนึ่งมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในส่วนของอาชีพเกือบ
ครึ่งหนึ่งมีอาชีพข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 

 ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก 

 การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การรับรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต ในขณะที่การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกที่กลุ่มตัวอย่างมีในระดับมาก ได้แก่ การรับรู้ผ่าน
ถุงผ้า รองลงมา คือ การรับรู้ผ่านกิจกรรมการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก การรับรู้ผ่านทางโทรทัศน์ การรับรู้ผ่าน
ป้ายประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ผ่านเพ่ือน ตามลำดับ 

 ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง คือ การรับรู้ผ่านครู 
อาจารย์ และนักวิชาการ รองลงมา คือ การรับรู้ผ่านแผ่นพับ ญาติ พ่ีน้อง บุคคลในครอบครัว การรับรู้ผ่าน
บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลำดับ โดยการรับรู้ผ่านนิตยสาร 
วารสาร และการรับรู้ผ่านหนังสือพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้น้อย 

ด้านความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก 

 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับมาก พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ว่าปัญหาขยะในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิด
จากการใช้ถุงพลาสติกในปัจจุบัน รองลงมา คือ มีความรู้ว่าถุงพลาสติกเป็นขยะที่กำจัดได้ยาก เราใช้ภาชนะอ่ืน
ทดแทนถุงพลาสติกได้ และ การเผาถุงพลาสติกจะทำให้โลกร้อนขึ้น ตามลำดับ 

 ขณะที่ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
การเผาถุงหิ้วพลาสติกทำให้เกิดก๊าซออกซิเจน รองลงมา คือ การทิ้งขยะถุงพลาสติกควรทิ้งในถังรองรับขยะที่มี

ข้อความว่า “มูลฝอยย่อยสลาย” และ สัญลักษณ์  หมายถงึ การลดการใช้ถุงพลาสติก ตามลำดับ 

 ส่วนความรู้ เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ 
ถุงพลาสติกสามารถนำไปขายได้ และ การใช้ถุงพลาสติกทำให้เกิดโรคนิ้วล็อค 
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 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติก 

 ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกอยู่ในระดับดีมากที่สุด ได้แก่ ควรส่งเสริมการลด
การใช้ถุงพลาสติกในระยะยาว รองลงมา คือ คิดว่าการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ 
รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก ตามลำดับ 

 ขณะที่ทัศนคติเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ มีความ
ตั้งใจในการลดใช้ถุงพลาสติก รองลงมา ได้แก่ การใช้ถุงผ้าแทนใช้ถุงพลาสติกทำให้ท่านสะดวกมากขึ้น  รู้สึกว่า
การใช้ถุงผ้าทำให้ดูแปลกกว่าคนอ่ืนและรู้สึกว่าการลดใช้ถุงพลาสติกทำให้รู้สึกทันสมัยกว่าคนอ่ืน ตามลำดับ 
ส่วนการมองว่ายังคงใช้ถุงพลาสติกได้บ้างเมื่อจำเป็นเพราะถึงไม่ใช้ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมากนักและรู้สึก
ว่าการลดใช้ถุงพลาสติกเป็นความชอบส่วนบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง หากคนรอบข้างไม่ใช้ถุงพลาสติกจะ
เลือกไม่ใช้ตาม อยู่ในระดับน้อย 

 ด้านความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก 

 ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประเทศไทยควรต้องรีบรณรงค์ให้เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของการลดการใช้ถุงพลาสติก และแม้ว่าปัญหาถุงพลาสติกเป็นปัญหาที่ควรต้องแก้ไข แต่ยังไม่ใช่
ปัญหารีบด่วนมากนัก รองลงมา คือ การปลูกฝังและรณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกเป็นสิ่งจำเป็นและควรทำ
อย่างต่อเนื่อง และ ควรหันมาใช้ถุงผ้าหรือภาชนะอ่ืน ๆ ใส่ของ เช่น ตะกร้า ปิ่นโตใส่อาหาร แทนการใส่
ถุงพลาสติก ตามลำดับ 

 ขณะที่ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
การนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ รองลงมา  คือ ปัญหามลพิษทาง
สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้นที่จะต้องแก้ปัญหา เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรง 

ด้านพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก 

 พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การลดการใช้ถุงพลาสติกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกในระดับมากท่ีสุด
มีเพียงข้อเดียว คอื เมื่อต้องซื้อของชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้น จะนำของมาใส่รวมกันในถุงใบเดียว 

 ขณะที่พฤติกรรมเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกอยู่ในระดับมาก ได้แก่  พยายามใช้ถุงพลาสติกให้น้อย
ที่สุด รองลงมา คือ ปฏิเสธที่จะรับถุงพลาสติกจากร้านค้าและห้างสรรพสินค้า 
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 ส่วนพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มักจะบอกคนรอบข้างให้
หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และ พฤติกรรมเก่ียวกับการลดใช้ถุงพลาสติกท่ีอยู่ในระดับน้อย คือ มักจะขอถุง
หิ้วเพ่ิมจากร้านค้าเป็นประจำ 

ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
เกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 2 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก 

 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงไม่เป็นไปต าม
สมมติฐานที่ 3 

 สมมติฐานที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ไม่เป็นไปตามสมติฐาน
ที่ 4 

 สมมติฐานที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.039 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ 5 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก 

 สมมติฐานที่ 6 ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 

เป็นไปตามสมติฐานที่ 6 ในทิศทางบวก ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง  

 สมมติฐานที่ 7 การรับรู้ ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และทัศนคติ  ความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ในทิศทางบวก 
ระดับความสัมพันธ์ต่ำ ขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.007  ระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก นอกจากนี้พบว่าความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.005  ระดับความสัมพันธ์ต่ำมาก ส่วนความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที ่7 

สมมติฐานที่ 8 การรับรู้ ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และทัศนคติ  ความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตได้ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมใน
การลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.01 มี
ทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกและความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหา
ถุงพลาสติก ตามลำดับ โดยผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 2 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมในการลด
ใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ โดยการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นตัวแปรที่
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สามารถพยากรณ์ได้มากที่สุด สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 14.1 (R2 = 0.141) และเมื่อนำมารวมกับความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกจะสามารถพยากรณ์ได้ดียิ่งขึ้น สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 15.0 

(R2 = 0.155) 

อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าการรับรู้ เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมี
ความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะการรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อเฉพาะกิจ สื่อ
ออนไลน์ และสื่อบุคคล เป็นต้น อีกทั้งปัญหาที่ได้พบจากข่าวเกี่ยวกับสัตว์ในท้องทะเล เช่น ข่าวของมาเรียมซึ่ง
เป็นพยูนที่ได้เสียชีวิตลง ซึ่งผลการชันสูตรพบว่า มีพลาสติกอยู่ในกระเพาะของมาเรียม สะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาของถุงพลาสติก สอดคล้องกับผลวิจัยของ สุตตมา แสงวิเชียร (2555) พบว่า การรับรู้ข่าวสารที่คนสนใจ
มากท่ีสุด คือ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ และสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก ซึ่งข่าวสัตว์ทะเลตายจากพลาสติก เป็นปัญหาใหญ่ที่ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่อย่างจังหวัดภูเก็ตที่ล้อมรอบ
ไปด้วยทะเลอันดามัน ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดในเรื่องความสวยงามทางทะเล และสัตว์ทะเลต่าง ๆ 
ที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นปัญหาของถุงพลาสติกในปัจจุบันทำ
ให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความสนใจต่อเรื่องของการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก และสภาพของปัญหาที่
เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความตระหนักขึ้นได้ง่าย ดังที่ Koffka, K. (1978) เสนอว่า ความตระหนักเป็นสภาวะทาง
จิตที่เกี่ยวกับสภาวะที่บุคคลได้รับรู้ หรือได้ประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วมีการประเมินค่าและมีความตระหนักถึง
ความสำคัญของตนเองที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะตื่นตัวทางจิตใจต่อเหตุการณ์หรือสภาพการณ์นั้น 
ๆ ซึ่งหมายความว่า ระยะเวลา หรือประสบการณ์และสถานการณ์แวดล้อม หรือสิ่งเร้าภายนอกเป็นปัจจัยที่ทำ
ให้บุคคลเกิดความตระหนักข้ึน และสอดคล้องกับความคิดของ Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. 

(1971) กล่าวว่า ความตระหนักจะเกิดเมื่อมีสิ่งเร้ามาทำให้เกิดความตระหนัก และสอดคล้องกับกระบวนการ
เกิดความตระหนักของแนวคิดเกี่ยวกับการตระหนัก ที่พบว่า การที่บุคคลได้สัมผัสหรือได้รับสิ่งเร้าจะส่งผลให้
บุคคลนั้นเกิดการรับรู้ และทำให้เกิดความเข้าใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสุดท้ายจึงนำไปสู่การที่บุคคลเกิด
ความตระหนัก (Bloom et al, 1971) ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต คือ 
ประสบการณ์การรับรู้ที่ได้พบเห็นและมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และรูปแบบของเรื่องที่
ได้รับรู้ (บัณฑิต จุฬาศัย, 2528) นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 20 – 

29 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค เป็นต้น มากที่สุด ซึ่งเป็นช่องทาง
ของการให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว สร้างการรับรู้ได้โดยง่าย อีกทั้งยังมีรูปภาพ เสียง และความคิดเห็นของคน
ในพ้ืนที่เดียวกันที่มีความรู้สึกนึกคิดไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับเป็นประเด็นความสนใจของทั้งคนภายใน
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และภายนอกประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (2552) ที่พบว่า เยาวชนส่วน
ใหญ่ เคยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนผ่านทางโทรทัศน์ มีการเปิดรับแบบจบบ้างไม่จบบ้าง 
นอกจากนั้นการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกับความตระหนักรู้มีความสัมพันธ์กัน 
ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับผลวิจัยของ วาสนา ศิริมงคล (2556) พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมมีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ จริยา 
ศรีจรูญ (2559) พบว่า การรับรู้และความตระหนักต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าการรับรู้ เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้เพราะประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับสารโดยตรง 
อีกทั้งด้านทัศนคติของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตพบว่าอยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้เกี่ ยวกับ
ปัญหาถุงพลาสติกส่งผลต่อทัศนคติที่ดีของประชาชนในการพยายามลดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือป้องกันปัญหาจาก
การรับรู้ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ จำเนียร ช่วงโชติ (2519) ที่กล่าวว่า ทัศนคติจะต้องมี
การรับรู้ การเกิดอารมณ์ที่มาจากความต้องการและแนวโน้มทางพฤติกรรมมีความเกี่ยวพันอยู่เสมอ ซึ่งการรับรู้
มักจะพ่วงด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี ดังนั้นเมื่อการรับรู้เปลี่ยน จึงทำให้ทัศนคติมักเปลี่ยนตาม
ไปด้วย และส่งผลต่อพฤติกรรมสูง โดยการรับรู้จากสิ่งเร้าภายนอกและการคิดพิจารณาจากภายใน ก็เป็นส่วน
หนึ่งในองค์ประกอบของทัศนคติ อีกท้ังยังสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีลำดับขั้นของผลกระทบการสื่อสารของ
โรเจอร์ (Rogers, E. M., 1973) ที่ได้กล่าวว่า การสื่อสารจะก่อให้เกิดผล 3 ด้าน  คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้ ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมของผู้รับสาร ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้น กล่าวคือ เมื่อ
ผู้รับสารได้รับรู้ ก็จะเกิดความรู้ แล้วนำไปสู่ทัศนคติและนำไปสู่พฤติกรรมได้ ดังนั้นถ้าประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ได้รับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ก็จะมีผลทำให้เกิดทัศนคติต่อเรื่องนั้น ๆ ด้วย นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบอีกว่าการรับรู้ในระดับมากของคนในจังหวัดภูเก็ต ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ถุงผ้า การรับรู้ผ่าน
กิจกรรมการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและการรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ปิยะนันท์ 
บุญณะโยไทย (2556) ที่ได้พบว่า การรับรู้ต่อสื่อกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
(มหาชน) จากสื่อมวลชนและสื่อที่ไม่ผ่านสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคต่อสื่อกิจกรรมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชถนันท์ 
ปลื้มใจ (2560) ที่พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านชุมชนและด้านสังคม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิสา คงกะทรัพย์ (2555) ที่
พบว่า การรับรู้โครงการผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำมากกับทัศนคติที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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ธัญวรรณ แก้วชะฎา และพัชนี เชยจรรยา (2558) พบว่า การเลือกใช้สื่อแบบผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น สื่อบุคคล 
สื่อกระจายเสียง สื่อพ้ืนบ้าน สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อมวลชล ผลจากการเลือกใช้สื่อเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของคนในชุมชนได้ 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการวิจัยพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกไม่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่ละ
บุคคลมีความรู้ที่แตกต่างกัน จากการอาศัยประสบการณ์ การสั่งสมความรู้ตั้งแต่อดีตต่างกัน จึงทำให้มีการรับรู้
ที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการลดถุงพลาสติกผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ในระดับปานกลาง จึง
ทำให้การรับรู้และความรู้ไม่สัมพันธ์กัน สอดคล้องกับความหมายของความรู้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ที่ให้
ความหมายไว้ว่า ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา ค้นคว้า ประสบการณ์ รวมถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือข้อมูลข่าวสารที่ได้จากประสบการณ์ และจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด และ
กาปฏิบัติ อีกทั้ง Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. (1971 อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และ
ฉันทนา ปากัดถา, 2554) ได้กล่าวว่า ความรู้ของแต่ละบุคคลยังขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ในการจำและระลึก
ได้ ระดับความเข้าใจของบุคคล ๆ นั้นอีกด้วย และเป็นเพราะประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีการรับรู้เนื้อหา
ข่าวสารเรื่องของการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่ต่างกัน แต่ความรู้ของแต่ละบุคคลใน
การตีความ แปลความ หรือความสนใจในเนื้อหาของบุคคล ๆ นั้น ต่างกัน จึงทำให้การรับรู้ไม่ส่งผลต่อความรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิศากร ตัณลาพุฒ ( 2538 อ้างถึงใน ลัดดา ประเสริฐวิริยะกุล , 2540, น.14) ที่ได้
กล่าวว่า การรับรู้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปิดรับและแปลข่าวสารของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลนั้น
ถึงแม้จะมีการเปิดรับข่าวสารเหมือนกันในสถานการณ์เดียวกัน แต่จะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อข่าวสารที่
แตกต่างกันได้ เพราะแต่ละบุคคลนั้น มองสถานการณ์ที่แตกต่างมุมมองกัน เนื่องมาจากความแตกต่างของ
กระบวนการรับรู้ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่มากระทบในรูปแบบของข่าวสาร แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งเร้ากับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงื่อนไขภายในของแต่ละตัวบุคคลด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภวรัญชน์
รัตน์  ภู่ วิ จิตร์  (2555) ที่ พบว่า การเปิ ดรับข่ าวสารเกี่ ยวกับภาวะโลกร้อนของนิ สิ ต  นั กศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยสำคัญกับความรู้เกี่ยวกับการลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นผลกระทบที่ทำให้ทุกคน
ได้รับรู้รับทราบว่าอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ การเปิดรับข่าวสารจึงไม่ได้เป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้เกิดความรู้
มากหรือน้อยตามไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ 
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สมมติฐานที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหา
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการวิจัยพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
ถึงแม้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกผ่านสื่อต่าง ๆ แต่การที่
บุคคล ๆ หนึ่งจะเกิดทัศนคติทั้งด้านบวกหรือด้านลบต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลาย
ด้านที่เป็นตัวกำหนดทัศนคติของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต (จอห์น ซี แมกซ์เวลล์ แปลโดย วีระ สถิตย์ถาวร, 

2546) เช่น ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่มีอยู่โดยธรรมชาติและอารมณ์ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีลักษณะนิสัยต่างกัน เช่น 
บางคนรักสิ่งแวดล้อม ก็จะมีทัศนคติต่อเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกในทางบวก แต่ถ้าบุคคล ๆ นั้นไม่รัก
สิ่งแวดล้อม ก็จะอาจจะมีทัศนคติในทางลบหรือเป็นกลางต่อเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งปัจจัยด้า น
สภาพแวดล้อมซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบความเชื่อของคนเราเป็นสิ่งแรก และพ้ืนฐานของทัศนคติจะอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เรากำเนิดมา หากมีการปลูกฝังเรื่องทัศนคติด้านรักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กำเนิดก็จะมีทัศนคติที่ดี
ต่อสิ่งแวดล้อม ในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับการปลูกฝังมาเลย ก็อาจจะมีทัศนคติเฉยๆหรือไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า ถึงแม้ในบางเรื่องบางเหตุการณ์ ผู้รับสารจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ก็
ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่ Rogers, K. (1978 อ้างถึงใน ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และบุณฑริก ศิริ
กิจจาขจร, 2553: 57) ได้อธิบายไว้ว่า หากมีความไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กันของความรู้ เจตคติ และ
พฤติกรรมเกิดขึ้น หรือที่เรียกว่า “การเกิดช่องว่างของความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม” หรือ KAP-gap 

(“Knowledge-Attitude-Practice” gap) ทั้ งนี้ อ าจ เป็ น เพ ราะการเห็ น ความสำคัญ ในตั วบุ คคล อ่ืน 
(Significant Others) เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมในสถานการณ์ท่ีมีผู้อื่นอยู่ด้วย คนเหล่านี้จะมีแรงกดดันให้
ต้องกระทำตามคนหมู่มาก เช่นเดียวกับการลดใช้ถุงพลาสติก ถึงแม้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะมีความรู้เรื่อง
การลดใช้ถุงพลาสติก แต่ทัศนคติจะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้เกิดจากความรู้เสมอไป อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่สังคม
ส่วนใหญ่กำลังเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการลดใช้ถุงพลาสติก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อณัณญา กิตติถาวร และโชติมา แก้วกอง (2560) ที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการบริหารจัดการบนหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ รินรักษา (2559) พบว่า ความรู้การจัดการขยะมูล
ฝอยไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติกไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ 

สมมติฐานที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
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 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์
กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ในระดับต่ำมาก 
สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการเกิดความตระหนัก ดังที่ Good, C. V. (1973: 54 อ้างถึงใน วีระชน ขาวผ่อง
, 2551: 42) กล่าวว่า กระบวนการเกิดความตระหนักเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive 

Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า หรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้เมื่อรับรู้ 
ก็จะเกิดเป็นความเข้าใจในสิ่งเร้านั้น คือ เกิดความคิดรวบยอด และนำไปสู่การเรียนรู้ คือมีความรู้ในสิ่งนั้น 
และนำไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุด ซึ่งความรู้และความตระหนักต่างก็จะนำไปสู่ การกระทำ หรือการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้น ๆ อีกทั้ง Brackher (อ้างถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536) กล่าวว่า 
ความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า หาก
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้มากเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก ก็จะส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
มีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมาก แต่ถ้าประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้น้อยเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก 
ก็จะส่งผลทำให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุทรา สุนันทกรญ์  (2555) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
นันทนาการฐานป่าไม้ของผู้มาเยือน คือ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรนันทนาการฐานป่าไม้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุตตมา แสงวิเชียร (2555) พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนมี
ความสัมพันธ์กับความตระหนักในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความรู้เกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตได้ 

สมมติฐานที่ 6 ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
จากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์
กับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังที่ Rogers, K. (1971) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะทำให้
เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ ก็จะไปมีผลทำให้เกิดทัศนคติ และขั้นสุดท้าย คือ การก่อให้เกิดการกระทำ ซึ่งก่อน
จะเกิดพฤติกรรมได้นั้น บุคคลต้องเกิดความตระหนักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน แล้วจึงนำพาไปสู่การเกิดพฤติกรรม
ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. (อ้างถึงใน ศิริกาญจน์ ศิริเลข, 

2551) ที่ได้อธิบายว่า ความตระหนักเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของพฤติกรรมด้านเจตคติ เมื่อบุคคลได้รับการ
กระตุ้นจากสิ่งเร้าต่าง ๆ อันได้แก่ ความรู้ข้อเท็จจริง ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความ
ตระหนักและทัศนคติ ตลอดจนเกิดเป็นการปฏิบัติในที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความตระหนัก ดังที่ สถิต วงษ์สวรรค์ (2525) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ลักษณะของสิ่งเร้าที่ทำให้
บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรู้อันนำไปสู่ความตระหนักต่อไป ซึ่งทัศนคติ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่จะแสดง



17 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) 

ออกมา นำไปสู่การแสดงความตระหนัก ซึ่งกล่าวได้ว่า ทัศนคติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดความตระหนัก
ต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

สมมติฐานที่ 7 การรับรู้ ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และทัศนคติ  ความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต 

 ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน โดยพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก 
ทัศนคติและความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดใช้
ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องแนวคิดทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP Theory) ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติขึ้นอยู่กับความรู้ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจดี 
ทัศนคติก็จะเปลี่ยน เมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลง ก็จะเกิดการยอมรับปฏิบั ติ หรืออาจกล่าวได้ว่า เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ (2555), มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556), วี
ระศักดิ์ จรบุรมย์, กวี ไชยศิริ, และคงศักดิ์ บุญยะประณัย (2558) และ ผกามาศ รินรักษา (2559) ที่พบว่า 
การรับรู้ ความรู้ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

 ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องแนวคิดทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ 
Rogers, K. (1971) ที่ได้อธิบายว่า ช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-Gap 

กล่าวคือ เมื่อมีการรับรู้จนเกิดเป็นความรู้และทัศนคติต่อสิ่งที่เผยแพร่ แต่ในขั้นของการยอมรับการปฏิบัติอาจ
มีผลในทางตรงกันข้ามได้ ทั้งนี้ในบางกรณีอาจเกิด KAP-Gap ขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไณยณันทร์ 
นิสสัยสุข (2559) พบว่า ความรู้และความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปาปัด
ถา (2554) ที่ได้พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อปัญหาสภาวะโลก
ร้อน เนื่องจากระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ไม่มีความ
แตกต่างกันในพฤติกรรมเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน ดังที่ Bloom, B. S., Thomas, J. & Madaus, G. F. (1971 

อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และฉันทนา ปากัดถา, 2554) ได้กล่าวว่า ระดับความรู้มีหลายระดับ คือ ระดับ
ของความรู้ ระดับของความเข้าใจ และระดับของการนำไปใช้ ดังนั้นการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตใน
เรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกอาจะเป็นระดับของความรู้ในระดับแรกจึงไม่มีผลต่ อพฤติกรรมการลดใช้
ถุงพลาสติก ซึ่ง Rogers, K. (1971) ได้เสนอวิธีแก้ 4 วิธี คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการต่อกลุ่มเป้าหมายให้
มากขึ้น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ให้รางวัลแก่ผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมหรือยอมรับการปฏิบัติ และสุดท้ายคือการ
ใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ โดยใช้สื่อบุคคล เป็นผู้นำทางความคิด เพ่ือโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับปฏิบัติ ด้วย
เหตุนี้จึงทำให้การรับรู้ ทัศนคติ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดใช้
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ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกไม่มีความสัมพันธ์กั บ
พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

สมมติฐานที่ 8 การรับรู้ ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และทัศนคติ  ความตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อมจากปัญหาถุงพลาสติก สามารถร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตได้ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมใน
การลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.001 มี
ทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก และ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ 
โดยผลการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 2 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ โดยการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้มาก
ที่สุด และเม่ือนำมารวมกับความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจะสามารถพยากรณ์ได้ดียิ่งขึ้น 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานนี้ พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
(KAP Theory) ที่อธิบายว่า เมื่อใดที่บุคคลมีความรู้ จะส่งผลต่อทัศนคติ และส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ซึ่ง
หมายความว่า การที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะเกิดความรู้ได้นั้น ต้องผ่านการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ มาก่อน 
ดังนั้นการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จึงสามารถพยากรณ์ได้ว่า ประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ตนั้นมีพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกได้มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ หากประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตมีการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกในระดับน้อย หรือไม่มีการรับรู้เลย แสดงว่าประชาชนในจังหวัด
ภูเกต็มีพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกเลย ขณะเดียวกัน
หากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกในระดับมาก แสดงว่าประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตมีพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกที่ถูกต้อง สอดคล้องกับผลวิจัยของ ณัชชารีย์ ชัยศิริจิรสิน 
(2560) พบว่า ปัจจัยด้านการับรู้ข่าวสารและความตระหนัก มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธเนศ เกษศิลป์และชนันนา รอดสุทธิ (2561) 
พบว่า ปัจจัยทางครอบครัว ปัจจัยทางโรงเรียน และปัจจัยทางชุมชน มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 การศึกษาหาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
ได้นั้น จากผลการทดสอบสมมติฐาน ยังพบว่ามีอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญ คือ ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เมื่อมารวมกับตัวแปรการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกจะทำให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้
ถุงพลาสติกได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของกระบวนการเกิดความตระหนักที่ Good, C. V. (1973) ได้
กล่าวว่า การที่บุคคลได้สัมผัสหรือได้รับสิ่งเร้า ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดการรับรู้ และทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่ง
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เหล่านั้น หรือเกิดความคิดรวบยอดและนำไปสู่การเรียนรู้ และนำไปสู่การเกิดความตระหนัก ซึ่งความรู้และ
ความตระหนักนำไปสู่การเกิดพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ทะนงศักดิ์ 
ประสบกิตติคุณ ( 2535 อ้างถึงใน สายรุ้ง ชาวสุภา, 2559) ที่ได้กล่าวว่า ความตระหนักรู้ของคนนั้นขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ของบุคคลด้วย ดังนั้นจึงทำให้ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้จึงส่งผลต่อความตระหนักรู้ด้วย ได้แก่ 
ประสบการณ์ที่มีต่อการรับรู้ ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม ความใส่ใจและการเห็นคุณค่า ลักษณะและ
รูปแบบของสิ่งเร้า ระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นั้นส่งผลต่อความตระหนักรู้และก่อให้เกิด
พฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติก สอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ำผึ้ง นาพันธ์และจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธ์ 
(2562) พบว่า ความรู้และความตระหนักในคุณค่าการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์ (2561) ที่พบว่า ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลเชิงบวก 

 แน่นอนว่าปัญหาถุงพลาสติกในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตและในทะเลนั้นมีผลกระทบกับประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ตโดยตรง ซึ่งหากไม่ช่วยกันดูแลพ้ืนที่ของเรา ก็อาจจะส่งผลกระทบในอนาคตต่ออาชีพและความเป็นอยู่
ของคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตโดยตรง เพราะเมื่อหากประชาชนเกิดการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติก จนนำไปสู่การที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตรู้คุณค่า เกิดเป็นความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะรู้สึก
หวงแหนและอยากมีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริบทของสังคมและ
สภาพแวดล้อมก็มีส่วนที่ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกทั้งในระดับน้อยหรือมากได้ ถึงแม้
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจะมีการรับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมากน้อยก็ตาม เพราะถุงพลาสติก
เป็นสิ่งที่เอ้ืออำนวยให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากขึ้นในปัจจุบัน เหมือนคำกล่าวของ กล้า สมุทวณิช 
(2562) ที่กล่าวว่า “มาตรการเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่รณรงค์และจะมาบังคับใช้กันนั้น มันจะเพ่ิมภาระให้แก่คนที่
ปกติการใช้ชีวิตนั้นไม่ค่อยมีความสะดวกสบายอยู่แล้วให้ลำบากเกินกว่าปกติขึ้นไปอีก” ซึ่งยากต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรม แต่หากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยกับการ
รับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Brackher (1986 อ้างถึงใน ประภาส บุญยินดี, 2536) ที่กล่าวว่า การจะให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางที่
พึงปรารถนานั้น จำเป็นที่จะต้องให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึ่งบุคคลจะเกิดความ
ตระหนักได้ก็ต้องมีการรับรู้สิ่งนั้น 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรการรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต จะ
สามารถพยากรณ์ได้ว่าพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไร ขณะเดียวกัน
เมื่อรวมกับการที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกด้วย
แล้ว จะยิ่งทำให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกได้ดียิ่งขึ้น ตามที่ผลการทดสอบสมมติฐานได้
ระบุไว้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก
ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 

ตัวแปรพยากรณ์ 
R2 R2 สัมประสิทธิ์ถดถอย t Sig 

 Change B ß   

การรับรู้เกี่ยวกับการลดใช้
ถุงพลาสติก 

0.141 0.141 0.065 0.358 7.283*** 0.000 

ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม 0.155 0.014 0.072 0.120 2.433** 0.015 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1.ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันที่เคยชิน
ของทั้งผู้บริโภคและผู้ขาย ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้า ห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตให้ลดลง ด้วยการสร้างการรับรู้ 
ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงรณรงค์ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาตั้งแต่
ชั้นอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษาช่วยกันปลูกฝังความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดจิตสำนึกในการรัก
สิ่งแวดล้อม 

 2. หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย โรงพยาบาลในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข สถานศึกษา เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ควรให้
ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับการจัดการกับขยะพลาสติกและถุงพลาสติก ได้แก่ 
วิธีการแยกขยะ การรีไซเคิล (Recycle) การนำถุงพลาสติกไปขาย การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การยืดอายุ
วัสดุ (Upcycle) เป็นต้น ในทางกลับกันภาครัฐและเอกชนควรให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะในองค์กรและ
หน่วยงานด้วย 

 3. ควรนำผลวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันในวง
กว้างมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ผู้วิจัยควรใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านการสัมภาษณ์ หรือสนทนาแบบกลุ่ม เพื่อให้การศึกษาเรื่อง
นี้ครอบคลุมและเจาะลึกมากยิ่งขึ้น 

 2.ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ โดยเน้นศึกษาตัวแปรที่มีการค้นพบมาล่วงหน้า ซึ่งส่งผลทางบวกต่อ
พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก เช่น การบริหารจัดการครอบครัว ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral 
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Beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคมุ (Control Beliefs) และเจตคติเชิงพฤติกรรม เป็นต้น 

 3.จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่า ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้ ทัศนคติ และความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกอยู่ในระดับมาก ซึ่งขัดแย้งกับพฤติกรรมของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตต่อการลดใช้ถุงพลาสติกท่ีพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น การศึกษาในอนาคตควรจะศึกษาตัว
แปรเพ่ิมเติม เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การพัฒนาตน (Self-development) 
แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) และการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive) เป็นต้น ซึ่งตัว
แปรที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีความสัมพันธ์กับการจัดการหรือการตัดสินใจในด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
การนำตัวแปรเหล่านี้มาใช้ในการวิจัยในอนาคตจะสามารถช่วยให้รับรู้วิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนในจังหวัดภูเก็ตได้ 

 4.ควรศึกษาแบบเจาะกลุ่มประชากร เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพ เช่น 
ชาวประมง เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ทราบปัญหาและจะได้รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

 5.งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับถุงพลาสติกท่ีเป็นถุงหูหิ้วโดยตรง ดังนั้นครั้งต่อไปควรเจาะไป
ที่ขยะพลาสติกแบบภาพรวม เช่น เศษซากแหอวนที่ไม่ใช้แล้ว (Ghost Gear) ซึ่งคิดเป็น 10% ของปริมาณขยะ
ทะเลทั้งหมด (กรีนพีซ, 2562), ตาข่ายจับปลา, ขวดเครื่องดื่มพลาสติก, ห่อ/ถุงอาหาร เป็นต้น (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2560) ที่ส่งผลต่อทะเลไทย โดยระบุขอบเขตพ้ืนที่ในการวิจัยเป็น 2 แหล่งในจังหวัด
ภูเก็ต คือ ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแกและอ่าวกะรน ซึ่งเป็นสถานที่พบปริมาณขยะทะเลมากที่สุด (กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, 2560) เพ่ือให้ตรงกับปัญหาที่ประสบในพ้ืนที่ที่วิจัยอย่างจังหวัดภูเก็ต 

6.งานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ดังนั้นเครื่องมือวิจัยครั้งต่อไปควร เป็นการ
สัมภาษณ์คนในพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและลึกซึ้งมากข้ึนหรือการสังเกตพฤติกรรมคนในพ้ืนที่ที่เป็นการ
เก็บกับแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งผลที่ได้จะสามารถทำให้แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ตรงจุด เข้าใจถึงปัญหาที่
แท้จริง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
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การฟังอย่างลึกซึ้งเครื่องมือการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างสร้างสรรค์ของครอบครัวเด็กพิเศษ 
กรณีศึกษา เดอะ เรนโบว์ รูมที่พึ่งของพ่อแม่ที่ดูแลกลุ่มภาวะออทิสซึ่ม (ASD) 

Deep listening is a communication tool that creates constructive awareness 

of special children's families, The Rainbow Room case study relies on parents 

caring for autism (ASD) 

 วิชชุตา มังคะลี3 
บทคัดย่อ 

มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มนุษย์นั้นสามารถเข้าถึงความจริงอย่างลึกซึ้งได้ และสามารถเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐาน (Transformation) ในตัวเอง เกิดอิสรภาพ ความสุข ความรักเพ่ือนมนุษย์และ
ธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและเข้าใจ 

มนุษย์ต้องพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงความจริงอย่างลึกซึ้ง จิตตปัญญาศึกษาจึง
มีความจำเป็น และเป็นสิ่งที่ขาดหายไป ความเป็นจริงของโลกมีโลกภายนอกกับโลกภายใน โลกภายในคือ จิต
หรือใจ ในการเรียนรู้ เราจะเรียนรู้แต่เฉพาะโลกภายนอกเกือบทั้งหมดที่ปราศจากการเชื่อมโยงกับโลกภายใน 
ก็ไม่สามารถทำให้มนุษย์ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง การฟังอย่างลึกซึ้งที่นำเสนอผ่านกรณีศึกษามูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ 
รูม นำไปสู่กระบวนเปลี่ยนแปลงความรู้เฉพาะตนอย่างเข้าใจและยืดหยุ่นกับเหตุการณ์รอบตัวมากขึ้น 
ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กลุ่มผู้ปกครองคือกุญแจสำคัญต่อเด็กในการดำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคม มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม จึงเกิดขึ้นเพ่ือสร้างการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ดูแล
เลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้ และเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองในการถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

บทความนี้ นำเสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ และ
สามารถสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูมที่จัดขึ้นสำหรับผู้ปกครองเด็กพิเศษ
ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนต่อไป 

 

คำสำคัญ : กระบวนการสร้างความรู้ใหม่ การฟังอย่างลึกซึ้ง พื้นที่ทางการสื่อสารของครอบครัวเด็กพิเศษ 
สุนทรียสนทนา ช่องทางการสื่อสาร  
 

  

 

3 อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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Abstract 

Humans are different from animals in that they have deep access to the truth. As 

well as being able to make fundamental changes (Transformation) within oneself to produce 

freedom, happiness and love for fellow human beings and nature for a peaceful and 

understanding coexistence. 

Human beings must therefore develop the human potential of reaching truth deeply 

and sustainably. Cognitive education is needed and is missing. Human reality is external and 

internal. The inner world is the mind or soul of learning. We will only learn almost all the 

outside worlds that are free from connection to internal objects and cannot truly make 

humans better. The Deep Listening presented through The Rainbow Room Foundation's case 

study led to a process of transforming personal knowledge with greater understanding and 

flexibility to the events surrounding it. The importance of building awareness and 

understanding among parents is the key to children living in society. The information 

relevant to the family caring for the child and it is the center of the parents to share their 

experiences with each other. 

This article presents the process of transforming new knowledge into concrete for 

the benefit. As well as being able to support the achievements in the activities of The 

Rainbow Room Foundation organized for special parents to have a deep and sustainable 

understanding. 

 

Keywords: New Knowledge Process, Deep Listening, Special Children's Families 

Communication Area, Dialogue, Communication Channel 
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หลักการและความสำคัญ 

“เราทั้งหมดได้ถูกหล่อหลอมขึ้นจากเบ้าหลอมที่เรียกว่าครอบครัว”  การอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นระบบ เป็นกลุ่มของคนที่เชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น แต่ละ
คนต่างก็มีความรู้สึกรักใคร่ลึกซึ้งต่อกันทั้งเปิดเผยและเป็นส่วนตัว ครอบครัวจึงเป็นเครือข่ายที่มีความรู้สึก
บรรจุอยู่ภายในทั้งความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจ ความวิตกกังวล ความสนุกสนาน บางช่วงเวลาก็
มีความรู้สึกผิด เป็นระดับที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอารมณ์มนุษย์ อารมณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ
ทัศนคติของครอบครัวขึ้นกับสัมผัส การรับรู้และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

ระบบครอบครัวจะหล่อหลอมตัวตนของบุคคลนั้น ๆ เกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเอง และวิธีการที่
จะติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากวิธีการที่ครอบครัวของบุคคลนั้น ๆ ได้สื่อสาร และสั่ง
สอนให้มองโลก ถ้าครอบครัวหรือผู้ปกครองมีทัศนคติด้านลบ หรือไม่สร้างสรรค์ในการสื่อสารและสั่ งสอน 
การตัดสินใจเหล่านี้คือ การลดคุณค่าตัวเอง และต้องถูกเปลี่ยนแปลง เพ่ือคุณภาพในการใช้ชีวิตร่วมกับคนใน
สังคมอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาบรรยากาศของสังคมต้องมองที่แนวคิดของแต่ละครอบครัวก่อนเป็นอันดับ
แรก โดยเฉพาะความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการปฏิบัติตนต่อลูก และสิ่งที่ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ ซึ่งความเชื่อ
แบบนี้จะเป็นตัวกำหนดทัศนคติ การตัดสินใจ และความสามารถรับรู้ต่าง ๆ ทำให้บุคคลในสังคม สามารถ
แยกแยะสิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด และนำไปสู่การกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ จรรยาบรรณ การให้ความรู้ การ
เลือกอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ ความเชื่อ ทัศนคติ คือสิ่งที่หล่อหลอมพฤติกรรมของครอบครัว  

การที่มนุษย์หาวิธีการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ เพ่ือมนุษย์จะได้รู้สึกว่าดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นอย่างมี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม คำว่า “คุณค่า” ถึงจับต้องไม่ได้ แต่มนุษย์ทุกคนก็อยากได้รับ
ความรู้สึกที่มีคุณค่ากันทุกคน จากการสัมภาษณ์กลุ่ม จึงสรุปนิยาม “คุณค่า” คือความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลที่มีประโยชน์ และสามารถเพ่ิมประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่งจนเชี่ยวชาญ จึงทำให้จดจำหรือ
ติดในความทรงจำต่อคน สัตว์ สิ่งของและเหตุการณ์นั้น ๆ โดยไม่มีวันหมดอายุ  

เมื่อกล่าวถึง ครอบครัว การเลี้ยงดูและการดูแล พบว่าเมื่อลูกมีความบกพร่อง หรือเป็นเด็กพิเศษ พ่อ
แม่ผู้ปกครองจำนวนมากมีความรู้สึกผิดหวัง เสียใจ กลัวและกังวลกับอนาคตของครอบครัว ไม่มั่นใจใน
ความสามารถของตนเองในการดูแลเด็กพิเศษได้ ผู้ปกครองจำนวนมากต้องผ่านช่วงของการปรับตัว เพ่ือ
สามารถเผชิญกับความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งด้านชีวิตส่วนตัว การงาน ชีวิตครอบครัว และทางด้านจิตใจ 
เช่น ความรู้สึกโกรธ รู้ผิด ไม่เชื่อว่าลูกมีปัญหา ความอับอายที่มีลูกผิดปกติ ความรู้สึกรังเกียจ ปฏิเสธลูก เป็น
ต้น ครอบครัวและผู้ปกครอง รวมถึงผู้ดูแลต้องสามารถผ่านกระบวนการของความรู้สึกเหล่านี้ให้ได้ และ
สามารถยอมรับเด็กอย่างที่เป็น ซึ่งการปรับตัวเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นกับเวลา และไม่ใช่ทุกครอบครัวต้องรู้สึกในแบบ
เดียวกัน รวมทั้งความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตใจ หรือเป็นโรคทางจิตเวช หรือ
เป็นการบ่งบอกว่าพ่อแม่จะปรับตัวไม่ได้ และจะมีปัญหาในการดูแลเด็ก พ่อแม่จำนวนหนึ่งอาจต้องการได้รับ
คำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ ทีมผู้ดูแลเด็กในเรื่องการดูแลเด็ก การปรับตัว เพื่อเผชิญกับสถานการณ์
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ที่เกิดขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากที่สามารถปรับตัว และยอมรับเด็กได้ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเส ริม
พัฒนาการให้เด็กเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ (Barnbey & Ruppert, 1978) 

ดังนั้นการพัฒนากระบวนการสื่อสาร โดยใช้แนวทางการฟังอย่างลึกซึ้ง ในแนวทางการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญา จะสามารถช่วยผู้ปกครองของเด็กพิเศษได้เรียนรู้จากภายใน จนกลายเป็นความรู้ใหม่แบบเฉพาะ
บุคคล ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำไปออกแบบการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของแต่ละครอบครัว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กระบวนการหลักในการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา  
 กระบวนการจิตปัญญาศึกษาต้องใช้คุณลักษณะภายในที่สงบ มั่นคง ยืดหยุ่น รับฟังโดยไม่ตัดสิน เป็น

พ้ืนฐานในการเปิดใจผู้ส่งสารเพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ปลอดภัยเพ่ือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใน และเพ่ือเก็บรายละเอียด
เพียงพอที่จะสามารถสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง (Self Reflection) ได้ และเป็นแนวทางสู่การตระหนักรู้ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยตนเอง ใช้ทักษะการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะจัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Facilitator) 

เพ่ือให้ผู้ส่งสารได้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ตรงที่สร้างความขัดแย้งภายในที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ภายใน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ซึ่งมีกระบวนการหลักของการเรียนรู้ดังนี้ 

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในจิตใจ (Internal Experience Learning) การเรียนรู้จิตใจ
ตนเอง ซึ่งจะเกิดจากการสังเกตประสบการณ์ภายในของตนเองอย่างมีสติรู้ตัว (Awareness) ในระหว่างการ
เกิดประสบการณ์ตรงโดยการถูกกระตุ้นให้สังเกตความคิด ความรู้สึก การกระทำอยู่ตลอดกระบวนการเรียนรู้ 
ทำให้ได้มีโอกาสเห็นความคิด ความรู้สึก การกระทำบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตเห็นในชีวิตปกติที่ดำเนิ นไปด้วย
ความไม่รู้สึกตัว เมื่อผู้เข้าอบรมเกิดประสบการณ์ตระหนักรู้ใหม่ (New Awareness) หรือเกิดความรู้สึกขัดแย้ง
ภายใน (Dilemma) จากการไม่มีประสบการณ์ในการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน ซึ่งเป็นการกระตุ้น
ธรรมชาติแห่งความสงสัยใคร่รู้ที่จะรับรู้มุมมองที่แตกต่างออกไป นำไปสู่การสะท้อนย้อนคิดภายในตนเอง 
(Self Reflection) เพ่ือเป็นการหาต้นเหตุ การแก้ปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจในตนเอง ผู้ อ่ืนและบริบท
แวดล้อมที่เพ่ิมข้ึน 

ในกระบวนการจิตปัญญาศึกษา สามารถใช้คำถามที่กระตุ้นการใคร่ครวญสิ่งที่อยู่ภายในตนเอง 
เกมที่สร้างความท้าทายในการแก้ปัญหาต่าง ๆ คลิปวีดีโอที่สร้างมุมมองใหม่ ๆ การพูดคุยเป็นกลุ่มแบบ
สร้างสรรค์การสนทนา เป็นต้น ในการสร้างประสบการณ์ตรงที่ต่างจากความเคยชินในชีวิตประจำวัน ท้าทาย
ความเชื่อเดิม สร้างความขัดแย้งภายในจิตใจ เพ่ือเกิดประสบการณ์ภายในนำไปสู่การเรียนรู้ 

2. การสะท้อนย้อนคิดภายในตนเอง (Self Reflection) เป็นการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิด ความเข้าใจ การรับรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมการแสดงออกของการกระทำต่าง ๆ (Head Hand 

Heart) หรือปัญญา 3 ฐาน (กาย ใจ คิด) เป็นแนวทางการใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึงจนถึง ความเชื่อ ความต้องการ 
ความปรารถนา การมีตัวตนของตนเองต่อประสบการณ์ตรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใน
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ขณะนั้น หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ การสะท้อนย้อนคิดทำให้เกิดความเข้าใจในตัวเอง ผู้อ่ืน และบริบท
แวดล้อมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดแจ้งขึ้น 

วิธีการที่ใช้เพ่ือทำให้เกิดการสะท้อนย้อนคิดภายในตนเอง ได้แก่ การเขียนตอบคำถาม การเขียน
เรื่องเล่า การเขียนสะท้อนความคิดความรู้สึกในปัจจุบันขณะ การพูดเล่าเรื่องทบทวนประสบการณ์ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การวาดภาพหรือทำงานศิลปะอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3. การเรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่างของผู้อ่ืนผ่านการรับฟังผู้ อ่ืน (Discourse) เป็นการเรียนรู้
เรื่องราว ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และตัวตนของผู้อ่ืนที่แตกต่างหลากหลาย กระบวนการสำคัญที่ใช้ คือ 
สร้างสรรค์การสนทนา (Dialogue) ซึ่งประกอบด้วย “ผู้พูด” ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ และการใคร่ครวญ
ภายในตนเอง และ “ผู้ฟัง” ที่ใช้การฟังอย่างแท้จริง 

“ผู้ฟัง” ใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)  คือ การฟังที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งที่คาดว่าจะ
ได้จากการสนทนา และไม่ใช่การฟังเพ่ือเจรจาต่อรอง กล่าวได้ว่าคือการฝึกสติ ทำให้เกิดภาวะการว่างจาก
ความคิดของตนเพ่ือรับเอาความคิดของผู้พูดหรือคู่สนทนาเข้ามา การได้ฟังอย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนเปลี่ยนแปลงตัวเอง ฟังอย่างไม่ตัดสิน (Suspending) ยอมรับและอยู่กับคน
ตรงหน้าอย่างแท้จริง (Respecting) จะทำให้เกิดความรับรู้ ความเข้าใจประสบการณ์ตรงของผู้อ่ืนอย่างแท้จริง 
สามารถกระตุ้นสติปัญญาภายในตัวผู้ฟังให้เกิดการหย่ังรู้ในใจข้ึนได้ (Intuition) 

- ส่วน “ผู้พูด” ควรถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองอย่างมีการสะท้อนย้อนคิด
โดยทบทวนความคิด ความรู้สึก การเรียนรู้จากการใคร่ครวญภายในต่อประสบการณ์นั้น 

- เมื่อมีผู้ที่รับฟังที่ดี ไม่ขัดจังหวะ ไม่ถามนำ ไม่ตัดสินไปล่วงหน้า รับฟังจนจบกระบวนความในการ
พูดเรื่องเล่านั้นจะเป็นเหมือนการพูดกับตัวเอง (Self Talk) ที่มีพลังการรับฟังอย่างยอมรับและไม่ตัดสินจาก
ผู้ฟังส่งเสริมทำให้ผู้พูดมีสติสมาธิในการทบทวนตนเองอย่างตรงไปตรงมาได้มากขึ้น 

- และหากผู้ฟังสามารถตอบสนองด้วยการพูดสะท้อน (Reflection) ความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการลึก ๆ ของคนที่กำลังถ่ายทอดเรื่องราวนั้นอย่างตรงไปตรงมาปราศจากอคติของตัวเองได้ (Empathy) 

ผู้ฟังจะเหมือนเป็น “กระจกเงา” ที่เป็นส่วนช่วยให้พูดเล่าเรื่องสามารถสะท้อนย้อนคิดตัวเองได้มีประสิทธิภาพ
และลึกซึ้งขึ้น 

- การสะท้อนกลับ (Feedback) จากผู้ฟังสามารถเป็น (1) การถามคำถามเพ่ือช่วยสำรวจและ
ใคร่ครวญภายในได้มากขึ้น (2) การให้ข้อสังเกต มุมมองที่แตกต่าง (3) การชี้แนะแนวทางใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง
กับเรื่องราวที่ผู้พูดถ่ายทอดมา การที่ผู้ฟังสะท้อนกลับได้ดีจะมีประโยชน์ในการที่จะทำให้ผู้พูดเข้าใจตัวเองมาก
ขึ้น กระตุ้นการมองมุมมองที่แตกต่างยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และได้รู้วิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหา 

- หากผู้ ฟั งมีความเข้าใจในเรื่องทักษะการให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็น เบื้ องต้นหรือเชิงลึก 
(Counseling and Psychotherapy) การเป็นโค้ช (Coaching) หรือการเป็นผู้ดูแลสนับสนุนการเติบโต และ
การพัฒนาศักยภาพ (Mentoring) จะให้การสะท้อนกลับที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กระบวนการอ่ืน ๆ ที่ใช้เพ่ือรับฟังมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของผู้คน ตัวอย่างเช่น การแสดง
บทบาทสมมติ (Role Play) กระบวนการละครสะท้อนชีวิต (Transformative Theater) เป็นต้น การ
ประยุกต์ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Group Discussion) แบบมีการใช้การสร้างสรรค์การสนทนา 
(Dialogue) หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มแต่ละคนได้แลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึกต่อปัญหา 
หรือประสบการณ์ตรงแบบเดียวกันอย่างตรงไปตรงมาก็สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่าง
ระหว่างตัวเองและผู้อ่ืนได้เช่นกัน 

4. กระบวนการรู้จักเข้าใจยอมรับตัวเองและผู้อ่ืน (Self and Other Awareness and Respect) 

โดยเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองและผู้อ่ืนอย่างแท้จริงด้วยการเข้าใจสาเหตุของบุคลิกลักษณะ ความคิด ความเชื่อ
ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผ่านการรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของชีวิต (Life Review) และใช้หลักการด้าน
จิตวิทยาบุคลิกภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการสังเกต วิเคราะห์ ทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งสาเหตุของสิ่งที่
ตัวเองและผู้อื่นแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดความตระหนักรู้ที่ชัดเจนถึงตัวตน ศักยภาพ และสิ่ง
ที่ควรจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงในตัวเองและผู้อ่ืน นำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน 
“การยอมรับตัวเอง” จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ส่วน “การยอมรับผู้อ่ืน” จะนำไปสู่การรับฟัง สร้าง
สัมพันธภาพเชิงบวก และเรียนรู้มุมมองที่แตกต่างจากผู้อ่ืนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะย้อนกลับมาสร้างการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงความมั่นคงภายในของตัวเองได้อีกด้วย 

5. การมีสติ สมาธิและความมุ่งม่ันในกระบวนการสะท้อนคิดใคร่ครวญภายในอย่างต่อเนื่อง (การ
รักษาสมดุลภายในตัวเอง: Insight Meditation) ตลอดกระบวนการเรียนรู้หากผู้ส่งสารสามารถมี “สติ” รู้
ความคิดความรู้สึกอย่างลึกซ้ึง และเท่าทันการกระทำของตัวเองในปัจจุบันขณะได้อย่างละเอียด มี “สมาธิ” ใน
การทบทวนใคร่ครวญประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลึกซึ้ง และมีความมุ่งมั่นในกระบวนการสะท้อน
ย้อนคิดใคร่ครวญภายในอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า “การรักษาสมดุลภายใน” เพ่ือคงความใส่ใจและตั้งมั่น
เรียนรู้ตามกระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ในทิศทางที่กว้างและลึกซึ้งมากขึ้น เข้าถึงความจริงที่แท้ของ
พ้ืนฐานมนุษย์และธรรมชาติได้มากขึ้น ทุก ๆ คนในกลุ่มจะมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีพลังแห่ง
ความสงบ ตระหนักรู้ และเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ภายในอย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการจะต้องมี
กลวิธีในการกระตุ้นพลังแห่งสติ สมาธิ และการรัษาสมดุลภายในของผู้ส่งสารเป็นช่วง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอด
กิจกรรม การกระตุ้นให้มีสติเพ่ือสังเกตความคิด ความรู้สึก การกระทำ การผ่อนคลายร่างกายอย่างรู้ตัว การ
รักษาสมดุลภายในตนเพ่ือรับรู้ความละเอียดของขั้นตอนภายในจิตใจและเรียนรู้จากการสังเกตจิตใจภายในได้
ชัดเจน  

 จึงนำมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยการนำกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญามาบูรณาการกับ
ทฤษฎีตัวยู  (U-Theory) เพ่ือเรียนรู้การเกิดโลกทัศน์ใหม่ เกิดที่ เกิดจากกระบวนการที่ทำให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในระดับลึก ซึ่ง ออตโต ชาร์เมอร์ (Otto Scharmer) ได้พัฒนาทฤษฎีตัวยู (U-Theory) เพ่ือ
อธิบายถึงระดับการรับรู้ และการเปลี่ยนแปลงของการกระทำท่ีเกิดจากการรับรู้นั้น ๆ   
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ทฤษฎีตัวยูมีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำให้พ้นจากสภาวะเดิม การคิดแบบเดิม เราต้องเปลี่ยนความคิด
ใหม่เพ่ือไม่ให้ได้ผลลัพธ์เดิม หรือต้องการผลลัพธ์ใหม่ โดยส่วนใหญ่คนเรามักนำเอาความคิดเดิม ๆ ทฤษฎีเดิม
มาใช้ แต่ถ้าหากเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ จำเป็นต้องใช้แหล่งใหม่ของปัญญา ซึ่งต้องไม่คิดเหมือนเดิม แบบเดิม 
ออตโต ชาร์เมอร์ (Otto Scharmer) ยกตัวอย่างถึงการสร้างงานของศิลปินไว้ว่า เรามักจะเห็นภาพที่เขาวาด 
และกระบวนการที่เขาวาด แต่ขณะที่ศิลปินกำลังจะวาดภาพลงบนผืนผ้าใบสีขาวนั้น เราไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในใจ
ของผู้วาดที่ทำให้ผู้วาดสร้างภาพนั้นขึ้นมา ดังนั้นการคิด 4 ระดับต้องพาลงไปถึงแหล่งของการสร้างซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพคือการอธิบายถึงกระบวนการที่ทำให้เกิด “ความรู้” จากภายในความพยายามที่จะก่อให้เกิ 
ดการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ เกิดข้ึนโดยการลงไปตามขารูปตัวยูในระดับตื้น ๆ ซึ่งเป็นเพราะขาดการเฝ้าสังเกต
ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง โดยทั่วไปคนเรามักจะพยายามรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนยืนยันข้อสรุปหรือ
สมมุติฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ “เห็น” ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคน เราจึง
ติดอยู่กับกรอบเดิม ๆ ที่สร้างขึ้นมาไว้แล้ว ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นจริงได้จนกว่าเราจะเป็น 
“หนึ่งเดียว” กับสิ่งนั้น ๆ ได้ในที่สุด 

“Downloading” ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ อธิบายว่าเป็นการนำไปสู่การคิดในระดับ Action-Reaction 

คือการตัดสินจากข้อมูลเดิม และแสดงออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำอย่างรวดเร็ว การที่เราเฝ้าสังเกต
สถานการณ์ใด ๆ  หรือเรื่องใดโดยรู้ตัว โดยวางไว้ไม่ตัดสิน (Suspending) มองด้วยสายตาใหม่สด และลงไป
สัมผัสกับเรื่องนั้น ๆ อย่างลึกซ้ึง (Deep Dive) ทำให้เรามีการปรับเปลี่ยนแบบแผนของพฤติกรรม (Redesign) 
ของตัวเองจากความคุ้นชินเดิมๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนกรอบของตัวเองที่เคยมีมาแต่เดิม (Reframe) เปลี่ยน
กรอบของคำถามที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ  อันเกิดจากการที่เราได้เห็นความคับแคบของความคิดของตัวเองปล่อยความ
เชื่อเก่า ๆ ความคิดเก่า ๆ (Letting Go) ซึ่งทำให้เราไม่เป็นอิสระ การที่เปิดหัวใจให้กว้าง มีจิตที่ใหญ่ขึ้น 
(Open Heart) ทำให้สามารถสัมผัสสภาวะปัจจุบันที่เป็นสภาวะของการตื่นรู้ (Presenting) เป็นการเปิดให้สิ่ง
ใหม่เข้ามาหาเรา (Letting Come) เกิดความรู้ใหม่ คุณสมบัติใหม่ขึ้นภายในเกิดการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
แท้ ไปสู่จิตเหนือสำนึกเพ่ือให้เกิดศักยภาพอันสูงสุด เราไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ได้จากแหล่งเดิมซึ่งเป็นเพียงแค่
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ระดับสมองหรือความคิด มนุษย์ควรตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราคือใคร ภารกิจของเราคืออะไร เมื่อเราทิ้งสิ่งต่าง 

ๆ ความเชื่อเก่า ๆ สมมุติฐานเดิม ๆ ไป  
สภาวะที่เป็นตัวยูขาขึ้น เป็นเหมือนการทำให้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นให้มาเป็นความจริงในชีวิตของเรา

เช่นเดียวกับผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทั่วไปต่างกันแต่แหล่งกำเนิดของ “ความรู้” นั้นลึกซ้ึงกว่าความรู้ที่ 
จากระดับจิตที่ใช้เหตุและผล โดยปรากฎเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างไหลเลื่อนไปอย่างเป็นธรรมชาติ 
เปรียบเสมือนการฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่ผู้ฝึกจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของตัวเอง โดยมีความรู้สึกเกี่ยวพัน
อยู่กับการเป็นผู้กระทำ ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ติดยึดอยู่กับอาการนั้น ๆ รวมถึงไม่เป็นผู้กำหนดเจตนาของ
กระทำ (Open Will) 

คนที่อยู่ในสภาวะของตัวยูขาขึ้นจะเป็นผู้ที่สามารถสัมผัสเชื่อมโยงกับผู้อ่ืนและโลกโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว 
ข้อแตกต่างในระดับพ้ืนฐานที่สุดระหว่าง ทฤษฎีตัวยู กับวิธีการที่เรามักจะใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็คือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเราในฐานะผู้สังเกต และในฐานะผู้กระทำกับโลกท่ีเราปฏิบัติต่อ ทฤษฎีตัวยู ได้ให้มุมมอง
ที่แตกต่างต่อความเป็นหนึ่งเดียวของ ปัจเจก กลุ่ม และโลก ให้เห็นว่าตัวตนและโลกเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

จากการศึกษาทฤษฎีตัวยู เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาซึ่งความรู้ใหม่นั้น สอดคล้องกับการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม จึงได้ทำการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จากการ
สัมภาษณ์สมาชิก และอาสาสมัครของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูมเพ่ิมเติม  
 

พื้นที่ทางสังคมของครอบครัวเด็กพิเศษ : มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม (The Rainbow Room) 

เพราะโลกนี้มีคนอยู่ร่วมกันในสังคมมากมาย และเต็มไปด้วยบุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย 
และมีความพิเศษที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเด็กที่มีภาวะความต้องการพิเศษที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป 
การที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจก็ต้องรู้จักกับความต่างในข้อนี้ด้วยเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

ที่มาและแนวคิดของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม 

 โรสซาลีน่า อเล็กซานเดอร์ แมคเคย์ ประธานกลุ่มและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม 
ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2553 ร่วมกับเพ่ือนๆอีก 9 คน ที่มีแรงบันดาลใจเดียวกันคือ ต้องการให้สังคมได้เห็น
ศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพได้ ซึ่งการจะทำให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ สิ่งที่จำเป็นคือ ความเข้าใจเชิงบวกของพ่อแม่ที่มีลูกที่มีภาวะความต้องการพิเศษ หรือ
ภาวะออทิสซึ่ม รวมทั้งคนอ่ืนๆในสังคม ความพยายามของมูลนิธิคือ ร่วมแรงร่วม ใจกันรณรงค์ไม่ใช้คำว่า 
“ปัญญาอ่อน” กับเด็กๆกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เพราะการตีความคำพูดด้านลบสามารถลิดรอนและตัดสิน
เด็กกลุ่มที่มีความต้องการที่พิเศษไปเรียบร้อยแล้ว  
 จากการทำงานด้านนี้มานานหลายปีของ เดอะ เรนโบว์ รูม ทำให้รู้และตระหนักว่าหนึ่งในกุญแจ
สำคัญที่สามารถเปิดประตูแห่งศักยภาพของเด็ก ๆ ที่มีความต้องการพิเศษนั้นคือ คำพูด หากข่าวที่ได้รับด้วย
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ความเข้าใจที่ผิด หรือความไม่รู้ ทำให้พ่อแม่หลายคนต้องดิ่งจมอยู่กับความไม่เข้าใจ ซึ่งนำไปสู่ความขมขื่น 
ความทุกข์ และความสิ้นหวัง ในทางกลับกันคำพูดที่เป็นไปในเชิงบวก คำพูดที่สร้างสรรค์ คำพูดที่เปี่ยมไปด้วย
ความหวัง ทำให้ได้รับการวินิจฉัยในความแตกต่างของลูกว่าไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่เป็นโอกาสที่พ่อแม่จะมีความ
เข้าใจด้านบวกเกี่ยวกับศักยภาพของเด็ก ๆ แล้วลุกขึ้นให้ความช่วยเหลือกระตุ้นพัฒนาการแรกเริ่มอย่างเร็ว
ที่สุด บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพ่อแม่ และผู้ปกครอง สิ่งนี้จะเป็นการเสริม
ศักยภาพ และทักษะชีวิตของเด็กในทิศทางบวกมากข้ึน 

 เดอะ เรนโบว์ รูม จึงพยายามรณรงค์เรื่องการใช้ถ้อยคำที่ให้เกียรติและไม่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยกลุ่มเดอะ เรนโบว์ รูม เลือกใช้คำว่า “ความล่าช้าทางเชาว์ปัญญา” หรือ “ความ
แตกต่างทางเชาว์ปัญญา” หรือ “ความท้าทายด้านเชาว์ปัญญา” แทนคำว่า “ปัญญาอ่อน” เพ่ือเป็นการระบุ
ภาวะของเด็กๆได้อย่างถูกต้องและเป็นความจริง โดยไม่มีผลกระทบด้านลบกับเด็ก ๆ 

 ดังนั้นงานส่วนใหญ่ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม คือการให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้เข้าใจลูกๆที่
มีภาวะความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ มีการจัดงานเสวนาเดือนละ 1 ครั้งที่มูลนิธิซอยสุขุมวิท 38 และมี
อบรมคุณพ่อคุณแม่ เพ่ือให้มีความเข้าใจลูก ๆ มากขึ้น โดยทางมูลนิธิมีเครือข่ายด้านผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
อาสาสมัครมาให้คำแนะนำด้านต่างๆเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวการดูแลเด็กพิเศษ และการแชร์
ประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลเด็กพิเศษ เพ่ือให้คุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มได้เตรียมตัวรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือให้เด็ก ๆ ฝึกทักษะ
ต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารผ่านรูปภาพ การฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ซึ่งทุกกิจกรรมที่มูลนิธิ เดอะ 
เรนโบว์ รูม จัดได้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ของครอบครัวเด็กพิเศษ  มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูมมีเป้าหมายในการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในภาวะความต้องการพิเศษ และเป็นสถานที่เปิดสำหรับพ่อแม่
และเด็ก ๆ มุ่งเน้นการทำงานกับพ่อแม่เปน็ส่วนใหญ่ 

การนำเสนอการทำงานของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม เพ่ือเป็นกรณีศึกษาเฉพาะประเด็น เป็นการถอด
บทเรียนที่เน้น เฉพาะกิจกรรมสำคัญของโครงการ และสามารถนำผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้น ๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป จากกาสัมภาษณ์อาสาสมัคร และ
สมาชิกในกลุ่มเดอะ เรนโบว์ รูม อธิบายการจัดการด้านการสนับสนุนด้านเงินทุนของมูลนิธิจากการจัดกิจกรรม
เพ่ือระดมทุนจากผู้ร่วมงาน อาทิ กิจกรรมเรนโบว์ฟันรัน (Rainbow Fun Run) ปีละ 1 ครั้ง กิจกรรมกินเล่น
เป็นเด็ก (Eat Play Be Kid) เป็นต้น รวมถึงการบริจาคของผู้ที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ในส่วน
การจัดกิจกรรมทางพัฒนาการ และสร้างความเข้าใจของเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่ ทางเดอะ เรนโบว์ รูมมี
กิจกรรมให้สมาชิกทุกเดือน สำหรับเรนโบว์ ออน เดอะ โร๊ด (Rainbow on the road) เป็นกิจกรรมที่จัด
สำหรับองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน ที่ต้องการได้คำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษทั่วประเทศ 
มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม จะนำผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กพิเศษเดินทางไปให้คำแนะนำ เพ่ือให้สังคมนั้น ๆ ได้เข้าใจ 
และมีความรู้ช่วยสร้างพัฒนาการ รวมถึงวิธีการเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กพิเศษ  
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แนวทางเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างกัน Parent to Parent Model 

กลุ่มผู้ก่อตั้งกลุ่มเดอะ เรนโบว์ รูมมีความเชื่อว่าแนวคิดแบบ Parent to Parent Model เป็นวิธีการที่
ให้พ่อแม่ที่เคยดูแลเด็กพิเศษได้แบ่งปันประสบการณ์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละครอบครัว เพ่ือช่วยคุณ
พ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องดูแลเด็กพิเศษที่มีความแตกต่างทางเชาว์ปัญญาได้มีกำลังใจในการเลี้ยงดู และช่วยกัน
พัฒนาทักษะชีวิตของลูกได้อย่างมีเข้าใจ วิธีการของแนวคิดพ่อแม่สู่พ่อแม่จะดำเนินการโดยให้พ่อแม่ที่มี
ประสบการณ์ และคุ้นเคยในการดูแลเด็กพิเศษให้ความช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการรับมือด้านอารมณ์ 
และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ (Banach M. et al., 2010)  เนื่องจาก
การมีประสบการณ์ร่วมกันจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคย
รับมือ ลดบรรยากาศความตึงเครียดภายในตัวเอง เพ่ือนำไปสู่การปรับตัวของพ่อแม่ และครอบครัวในที่สุด 
การรับมือกับภาวะออทิสซึ่มของพ่อแม่ ต้องมีการปรับตัวปรับใจ เพ่ือการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่าง
เข้าใจ สอดคล้องกับงานของ (Bray L. & Others, 2016) ได้กล่าวถึงศักยภาพของการนำประสบการณ์ที่
เหมือนกันมาถ่ายทอดในสถานะแบบ “หัวอกเดียวกัน” ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรู้สึกถึงมิตรภาพ และความรู้สึก
นี้จะสามารถขยายความสัมพันธ์เป็นแบบเพ่ือน และคนในครอบครัว ผู้พร้อมให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน
ทุกสถานการณ์ของครอบครัวที่ดูแลเด็กพิเศษ ดังนั้นการช่วยเหลือผ่านคนที่มีประสบการณ์ร่วม สามารถช่วยให้
พ่อแม่มือใหม่ในการดูแลเด็กพิเศษปรับตัวยอมรับ และตั้งหลักกับสถานการณ์ของครอบครัวได้เร็วขึ้น ผลของ
การพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็กพิเศษจะได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 จากการถอดบทเรียนด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม ผู้เขียนได้สรุปแนว
ทางการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้ การนำแนวคิดแบบ Parent to Parent มาใช้เชื่อมโยงการสื่อสาร
ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองของเด็กพิเศษ สามารถเชื่อมต่อประสบการณ์ระหว่างกันได้อย่างเข้าใจสถานการณ์ของ
แต่ละครอบครัว จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือให้เกิดการรับรู้ และการยอมรับอย่างลึกซึ้งนั้น ผู้เขียนได้
นำแนวทางการเรียนรู้โดยใช้การฟังอย่างลึกซึ้งมาเป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
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ภายในระดับลึก เมื่อเกิดการเรียนรู้ และยอมรับในความรู้ใหม่ ผู้ปกครองจะสามารถออกแบบวิธีการสื่อสารต่อ
เด็กพิเศษ และครอบครัวในแบบเฉพาะตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 โมเดลที่ 1 เป็นการเพ่ิมขั้นตอนการเกิดความรู้จากภายใน โดยนำขั้นตอนของทฤษฎีตัวยูเข้ามาจัด
ระดับการฟังอย่างลึกซึ้งของผู้ปกครอง เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้น นำไปสู่พัฒนาความรู้
ภายในตนได้อย่างมีทิศทาง และสามารถออกแบบการสื่อสารความรู้ใหม่สู่ภายนอกด้วยวิธีเฉพาะตนได้อย่าง
ยืดหยุ่นและหลากหลายขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลที่ 2 เป็นการเพ่ิมกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรม
กับผู้ปกครองของเด็กพิเศษเป็นหลัก ผู้เขียนเชื่อว่าการนำทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งมาใช้กับกลุ่มผู้ปกครองจะ
สามารถช่วยให้แต่ละครอบครัว สามารถเข้าใจและยอมรับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้อย่างไม่มี
อคติ เมื่อปราศจากอคติ การสื่อสารและการปฏิบัติต่าง ๆ จะมีความยืดหยุ่น และมีสติทางความรู้สึกมากขึ้น 
ดังนั้นก่อนที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ปกครองเด็กพิเศษ ควรมีการอบรมหรือเสวนา เรื่อง “การสร้างทักษะ
การฟังด้วยหัวใจ” เพ่ือปรับทัศนคติในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ ว หรือที่กำลังจะเกิดขึ้น 
และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไป 

  จากการอธิบายในโมเดลที่ 2 สามารถเพ่ิมศักยภาพของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม 
จัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่มูลนิธิฯ เน้นการสื่อสารระหว่างกันของพ่อแม่สู่ พ่อแม่ และเพ่ือประสิทธิภาพ

โมเดลรูปที่ 2 

โมเดลรูปที่ 1 
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ในการสื่อสารระหว่างกัน การนำแนวทางจิตตปัญญามาบูรณาการกับทฤษฎีตัวยู (U-Theory) ของ ออตโต 
ชาร์เมอร์ (Otto Scharmer) นั้นจะทำให้ผู้ปกครองมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้แบบเฉพาะตนได้อย่าง
เป็นธรรมชาติด้วยตนเอง ซึ่งการฟังอย่างลึกซึ้งยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะสนับสนุนความรู้ใหม่อย่างเข้าใจ 
และเปิดกว้างยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้สืบค้นทางเอกสารออนไลน์ พญ. สุวรรณี เรืองเดช ผอ.รพ.ยุ วประสาทไวทโยป
ถัมภ์ กล่าวว่า การดูแลเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่มอันดับแรกสุด ผู้ปกครองต้องยอมรับก่อนว่าลูกมีความแตกต่าง
ทางเชาว์ปัญญาเมื่อเทียบกับเด็กทั่วไป จากนั้นผู้ปกครองควรเรียนรู้ ให้ความเข้าใจเพ่ือการดูแลที่เหมาะสม 
เพราะสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เขามีศักยภาพ และอยู่ร่วมกับเด็กคนอ่ืนได้ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเป็นหลัก ซึ่ง
สอดคล้องกับการทำงานของโมเดลที่ผู้เขียนได้นำเสนอ ดังนั้นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปกครอง 
รวมทั้งให้กลุ่มผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้สึกระหว่างกัน เพ่ือให้ได้ระบายความรู้สึก ความทุกข์ยาก 
ความทุกข์ใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำกิจกรรมของกลุ่มเดอะ เรนโบว์ รูมอีกด้วย และรวมถึงการฟัง
อย่างลึกซึ้งในแนวทางจิตตปัญญาศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาริสรา ทองเหมและประพิมพ์ใจ เปี่ยม
คุ้ม (2560) เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกที่สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมตัวผู้ส่งสารและผู้สอนสามารถนำมาสนับสนุนการสื่อสาร
ระหว่างผู้ปกครองและเด็กพิเศษได้อย่างผ่อนคลาย และสามารถช่วยในด้านห้อยแขวนอคติหรือการตัดสินสิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างสร้างสรรค์ และยอมรับในบุคคลนั้นได้อย่างยืดหยุ่นตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลยิ่งขึ้น  

และเมื่อนำทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวของ (White J. et al, 1993) ที่อ้างถึงกระบวนการพัฒนาการ
ของครอบครัวมีลักษณะของความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน มีความหมายว่า พัฒนาการของปัจเจกบุคคลหรือ
ของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ ดังนั้นในการ
พิจารณาพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวนั้น รวมถึงปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
จำเป็นต้องพิจารณาพัฒนาการทั้งของครอบครัว และของปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนพร้อม
กัน และยังให้ความสำคัญด้านมุมมองเกี่ยวกับช่วงชีวิต (life course perspective theorists) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านคุณภาพของเวลาให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว เป็น
การชี้ชัดว่าพ่อแม่เป็นปัจจัยหลักด้านพัฒนาการของเด็กพิเศษ 

  มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูมจึงมุ่งเสริมสร้าง และเป็นแหล่งรวมทั้งความรู้ และกิจกรรมที่สามารถช่วย
สนับสนุนพ่อแม่ เพ่ือเชื่อมโยงไปถึงเด็กพิเศษ เมื่อความสามารถของสมาชิกในครอบครัวเกิดความยืดหยุ่นใน
การจัดการปัญหาต่าง ๆ การตัดสินใจร่วมกันจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำรงชีวิต รวมไปถึงบทบาท 
และกฎกติกาต่างๆในครอบครัวที่ถือเป็นแนวปฏิบัติ เมื่อครอบครัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีความสามารถใน
การปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ย่อมจัดการกับความเครียดได้อย่างดี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายรูปแบบ จากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียด โดยใช้แบบจำลองโรลเลอร์-โคสเตอร์ 
ของ ฮิล ซึ่งแบ่งระยะการปรับตัวของครอบครัวเมื่อเผชิญสถานการณ์ความเครียดเป็น 4 ระยะดังนี้ 

ระยะแรก คือการเผชิญภาวะวิกฤต เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเผชิญกับเหตุการณ์ที่รุนแรงทำให้เกิด
ความเครียด ระยะต่อมา ความระส่ำระสายของครอบครัว จากการที่สมาชิกครอบครัวเผชิญกับภาวะวิกฤตใน
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ระยะนี้สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องใช้ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตของสมาชิกแต่ละคนให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ระยะที่สาม การฟ้ืนฟูของครอบครัว ในการฟ้ืนฟู
ของครอบครัวนั้นใช้ระยะเวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์นั้น ๆ ส่วนระยะสุดท้าย 
การสร้างรูปแบบใหม่ของครอบครัว เมื่อครอบครัวได้ผ่านพ้นระยะวิกฤต สามารถจัดการกับความระส่ำระสาย 
ตลอดจนสามารถฟ้ืนฟูได้สมาชิกครอบครัวครอบครัวจะมีการสร้างรูปแบบใหม่ในการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่ ง
จะเป็นแนวทางเฉพาะของแต่ละครอบครัวซึ่งสมาชิกในครอบครัวเห็นว่าดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับครอบครัว
ตนเอง 

จากการสืบค้นงานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดแบบผสมผสานต่อทักษะการ
จัดการกับความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก สเปกตรัม” (เสาวภาคย์ ทัดสิงห์ , 2560) พบว่าการเรียนรู้
ทักษะการจัดการกับความเครียด โดยผ่านการเรียนรู้จากการสะท้อนความคิดในประสบการณ์เดิม และมีการ
ทบทวนปัญหาของกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับกระตุ้นให้มารดาตรวจสอบความรู้สึกตนเอง และยอมรับกับ
ประสบการณ์ด้านลบทำให้มารดาเกิดทัศนคติใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ใหม่ในการนำไปเป็นแนว
ทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบเฉพาะตนต่อไป  

และการทำงานของกระบวนการทางครอบครัวมีความสำคัญต่อการสร้างอุปนิสัยของเด็กพิเศษ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาทฤษฎีอุปนิสัยของกอร์ดอน ออลพอร์ต (Gordon Allport) ว่าด้วยโครงสร้าง
บุคลิกภาพประกอบด้วย อุปนิสัย (Traits) บุคลิกภาพถูกกำหนดจากอุปนิสัย หรือเป็นการทำงานของอุปนิสัย
และในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของบุคคล จะเกิดจากแรงจูงใจ หรือแรงขับจากอุปนิสัย  กอร์ดอน ออลพอร์ต 
(Gordon Allport) ได้แบ่งโครงสร้างหรืออุปนิสัยของบุคคลออกเป็นส่วน  ๆ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและ
กระบวนการทำงานของอุปนิสัยต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น ออลพอร์ตให้ความหมายของคำว่า “บุคลิกภาพ” คือ 
ระบบการทำงานทั้งหมดซึ่งอยู่ภายในของแต่ละบุคคลเป็นหลักการของระบบทางกาย และจิตที่มีพลังในตัว
บุคคล ซึ่งกำหนดการปรับตัว ที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อม หรืออาจกล่าวสั้น ๆ ว่าบุคลิกภาพ 
คือลักษณะบางอย่าง และการกระทำบางอย่าง ซึ่งอยู่เบื้องหลังของการทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ภายใน
บุคคล และการทำหน้าที่ที่สำคัญของบุคลิกภาพก็คือ การปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กอร์ดอน ออลพอร์ต (Gordon Allport) ให้ความสำคัญในเรื่องระบบการแปรพลัง (Dynamic 

Organization) ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตลอดเวลา ระบบการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการ
เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ (Psychophysical) ที่ทำให้เกิดการ
หล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคล และเป็นการกำหนด (Determine) แนวทางในการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล เมื่อผู้ปกครองมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพของ
ตนเอง ซึ่งยังส่งผลกระทบโดยตรงสู่เด็กพิเศษ 

โครงสร้างบุคลิกภาพ ของออล์พอร์ตมีองค์ประกอบอุปนิสัย (Traits) เจตนารมณ์ ( Intentions ) 

และตน (The Proprium หรือ Self) มีรายละเอีดยดังนี้ 
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1. อุปนิสัย (Traits) เป็นตัวกำหนดแนวโน้มในการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้า และชี้นำพฤติกรรมของบุคคล 
อุปนิสัยจะสังเกตได้จากพฤติกรรมที่ปรากฏออกมา (Overt Behavior) ถือว่าเป็นศูนย์กลางของระบบจิตที่มี
ลักษณะเฉพาะ และลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคล ทำให้เกิดความสามารถที่จะทำหน้าที่ต่อสิ่งเร้าให้เกิดความ
สมดุลในรูปของการปรับตัวและการแสดงออกทางพฤติกรรม อุปนิสัยนั้นจะเป็นตัวแทน หรือพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของบุคคลนอกจากนี้อุปนิสัยของมนุษย์มีมาก และไม่มีอุปนิสัยใดที่ตายตัว ในแต่ละบุคคล
และการที่บุคคลจะแสดงอุปนิสัยที่ โดดเด่นออกมานั้นขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical 

Environment) และสิ่ งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) รวมทั้ งอุปนิสัยของแต่ละคนที่ จะ
แสดงออกนั้น จะมีการประสมประสานกันของหลาย ๆ อุปนิสัย ที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างเก่ียวข้องกัน  
2. เจตนารมณ์ (Intentions) เป็นความตั้งใจของบุคคลที่จะก้าวไปข้างหน้า หรือแสวงหาเป้าหมายเพ่ืออนาคต 
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคคลเข้าใจบุคลิกภาพของบุคคลได้มากกว่าการค้นหาอดีต หรือ ประวัติความเป็นมาของ
บุคคล เช่น ความหวัง ความปรารถนา ความใฝ่ฝัน ความทะเยอทะยานและการวางแผนเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ จะ
ผลักดันให้บุคคลก้าวไปข้างหน้าและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และเป็นสิ่งชี้นำพฤติกรรม
ปัจจุบัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายในอนาคต ดังนั้นเจตนารมณ์ จึงเป็นกุญแจที่สำคัญท่ีจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของ
มนุษย์  
3. “ตน” (The Proprium หรือ Self) กอร์ดอน ออลพอร์ต (Gordon Allport) จะใช้คำว่า “Proprium” 
แทนคำว่า “Self” ซึ่งหมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล เขาเปรียบว่า ถ้าบุคลิกภาพของมนุษย์เหมือนต้นไม้
ใหญ่ที่ประกอบไปด้วย ราก กิ่ง ใบ ก้าน เปลือก “The Proprium” ก็จะเปรียบเสมือนแก่นของต้นไม้ และ
อธิบายว่า ลักษณะต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จะมีทั้งส่วนกาย จิต สังคม อารมณ์ มีจุด
ร่วมและจุดรวม หรือ “The Proprium” ถ้าจุดร่วมและจุดรวมนี้สามารถประสานสัมพันธ์ กันได้อย่าง
เหมาะสม ก็จะทำให้บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ (Healthy Personality) ดังนั้น “The Proprium” จึง
หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงเอกภาพภายในของบุคคล ที่เกิดจาก
พัฒนาการที่ต่อเนื่องตั้งแต่วัยทารกจนสิ้นอายุขัย โดยผ่านขั้นต่าง ๆ ของพัฒนาการชีวิต  

ทั้งนี้สรุปได้ว่าการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการสร้างสุนทรียสนทนา เพ่ือนำไปสู่ การสร้าง
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยของเด็กพิเศษในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ผู้ปกครองต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งทัศนคติ 
เป็นอย่างมาก ทางมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม เล็งเห็นความสำคัญขององค์ประกอบหลักภายในครอบครัวเด็กท่ีมี
ภาวะออทิสซึ่ม นั่นคือ คุณพ่อคุณแม่ของเด็กพิเศษ ดังนั้นมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม จึงเริ่มต้นสร้างการสื่อสาร
ภายในกลุ่ม โดยการให้ข้อมูล ความรู้และกิจกรรมด้านต่างๆ เพ่ือช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
อย่างเข้าใจ   
 จากการศึกษานี้  มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม เป็นกลุ่มที่ ใช้การสื่อสารนำเสนอความแปลกแยก 
(Alienation) ที่เบี่ยงเบนทางสังคมเป็นมุมมองที่จะสร้างค่านิยม (Value) เน้นการทำหน้าที่ของครอบครัวใน
สังคม โดยนำแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Learning) มาใช้เป็นแนวทางการเรียบเรียง
กระบวนการสื่อสารของผู้ส่งสารจากนามธรรมเป็นรูปธรรม เพ่ือในผู้ส่งสารสามารถนำมาปรับ และพัฒนาการ
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สื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของผู้ส่งสาร หรือครอบครัวเด็กพิเศษให้เข้าใจ 
เข้าถึงเป้าหมายในการสื่อสารของตัวเองชัดเจน และมีแนวทางที่หลากหลาย เพ่ือให้มนุษย์เข้าใจใน
ประสบการณ์ของตนแบบยืดหยุ่น จากงานวิจัยของ (วัชรพงษ์ ทรัพย์สิทธิกุล , 2019) เรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกกลุ่มที่มีระดับอาการน้อยในโรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ์” พบว่าปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งทางด้านครอบครัว ผู้ดูแล 
ปัจจัยจากตัวเด็กเอง และปัจจัยทางด้านการดูแลรักษาทางการแพทย์ ดังนั้นการดูแลหรือจัดการกับปัญหา
พฤติกรรมของเด็กพิเศษที่มีความแตกต่างทางเชาว์ปัญญา จึงควรมีการดูแลรักษาแบบองค์รวม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับครอบครัวและตัวเด็กเอง บทความนี้เชื่อว่าทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ช่วยให้ครอบครัวเด็กพิเศษ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน    
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โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ 
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เจนจิรา เชื้อประดิษฐ์4 
กิรติ คเชนทวา, Ph.D.5 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ใช้ตัวแปรในแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็นกรอบในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาว่าโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ และใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ด้วยตนเอง จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์
ของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งานเป็น 2 ตัวแปรสำคัญที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้งานจริง นอกจากนั้น การรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติเชิงบวกในการใช้งาน 
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติเชิงบวกในการใช้งานและความตั้งใจในการ
ใช้งาน ท้ายที่สุด ความตั้งใจในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริง ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแล
ผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ได้คล่อง และใช้
ในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น เป็นช่องทางในการขายสินค้า หรือเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 

คำสำคัญ : โมเดลเชิงสาเหตุ, การยอมรับแอปพลิเคชันไลน์, ผู้สูงอายุ 

  

 

4 นักศึกษาปริญญาโท คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
5 ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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Abstract 

 The variables in Technology Acceptance Model were used as a theoritical framework 

to study. This research objectives aimed to study the causal model of LINE application 

acceptance of the elders was consistent with empirical data. Quantitative methodology was 

conducted together with survey research method and close-ended questionnaire to collect 

data from 400 respondents who aged more than 60 years old,  resided in Bangkok and 

enabled to self-report. Research findings found causal model of LINE application acceptance 

of the elders was consistent with empirical data. Furthermore, perceived usefulness of usage 

and perceived ease of usage were two dominat variables which had positive indirect effects 

to actual usage. In addition, perceived ease of usage had a positive direct effect to perceived 

usefulness of usage and positive attitude towards usage, perceived usefulness of usage had 

a positive direct effect to positive attitude towards using and intention to use. Lastly, 

intention to use had a positive direct effect to actual usage. Therefore, elderly care section 

should enhance to hold workshop activity so that the elders are capable of using LINE 

application smoothly and using in beneficial way such as a channel for product sellings  or 

exposed content regarded to healthcare from credible sources. 

Keywords: Causal model, LINE Application Acceptance, Elders 
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บทนำ 

   ในปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 9 ,934,309 คน สำหรับจังหวัดที่มี
ผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 936 ,856 ราย รองลงมา ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 400,496 ราย และลำดับต่อมา ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 284 ,497 ราย ดังนั้น 
การมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2560; บรรลุ ศิริพานิช, 2550) 

  อนึ่ง จากผลการวิจัยการทำการสื่อสารการตลาดกับกลุ่มผุ้สูงอายุ พบว่า สื่อที่ผู้สูงอายุมีการใช้งาน
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ ยูทูบ และเฟซบุ๊ก ตามลำดับ ประกอบกับผลการสำรวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 (ดังภาพที่ 1) พบว่า ผู้สูงอายุนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพ่ือค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์ และอ่านหนังสือหรือข่าวสารออนไลน์ มากที่สุด (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2561). 
ภาพที่ 1 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เปรียบเทียบตามประเภทของสื่อสังคมออนไลน์รายงานผลการ

สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 

 

         สนับสนุนด้วยข้อค้นพบของเนติยา แจ่มทิม และสินีพร ยืนยง (2562) พบว่า ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทแอปพลิเคชันไลน์และเฟซบุ๊กทุกวันมากท่ีสุด รองลงมา คือ การอ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดต่าง ๆ 
และการสืบค้นและการดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากผลการสำรวจทัศนคติของผู้สูงอายุต่อการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ พบร่วมกันว่า ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากรู้สึกว่า
ความคิดและทัศนคติของตนเองในการมองโลกอ่อนกว่าอายุจริง ยังคงมีความเป็นวัยรุ่นที่พร้อมเปิดใจที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งยังต้องการเริ่มต้นกับประสบการณ์ใหม่ ๆ หลังวัยเกษียณ (Marketeer, 2562) แต่
อย่างไรก็ดี ยังคงพบข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ทั้งที่มาจากตัวผู้ สูงอายุเอง เช่น ไม่
กล้าทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือการซื้อของออนไลน์ และที่มาจากสังคมรอบข้าง เช่น 
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ผู้สูงอายุมักเป็นต้นตอในการแบ่งปันข่าวปลอมโดยไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการกิน
อาหารเพื่อป้องกันโรค เป็นต้น (โพสต์ทูเดย์, 2561)    
         ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาถึงสาเหตุของการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ สามารถนำ
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance Model (TAM) มาเป็นกรอบในการศึกษา 
โดยแบบจำลองดังกล่าวพัฒนามาจากทฤษฎีพฤติกรรมที่วางแผนไว้ (Theory of planned behavior: TPB) 

ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีพฤติกรรมที่สรรหาเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ที่มีตัวแปรทำนาย
ความตั้งใจที่จะมีพฤติกรรม 2 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจ อธิบาย และทำนายพฤติกรรมบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะคิดไตร่ตรองก่อนการ
กระทำ ในส่วนของทฤษฎีพฤติกรรมที่วางแผนไว้มีปัจจัยหลักที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ “ความตั้งใจที่
จะมีพฤติกรรม” และมีการเพ่ิมตัวแปรที่กำหนดความตั้งใจของบุคคลขึ้นมาจากทฤษฎีที่สรรหาเหตุผล ได้แก่ 
“การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม” (Perceived behavioral control) ซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลว่า เป็นความ
ง่ายหรือยากที่จะกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ โดยมีความหมายในแง่ของแรงจูงใจที่จะทำพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ดี 
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีใช้ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่นำบรรทัดฐาน
ของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมเข้ามาใช้เป็นปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง  
กล่าวคือ เน้นศึกษาตัวแปรการที่ผู้ใช้งานรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่ตนเองใช้สามารถใช้งานได้ และรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ การทานอาหารที่มีประโยชน์ ข่าวสารบ้านเมือง การได้ปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนฝูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำธุรกรรมทางการเงิน การต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการได้รับความ
เพลิดเพลินและความบันเทิงจากการทำงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ว่าจะส่งผล
ให้ผู้ใช้งานมีทัศนคติเชิงบวกที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นต่อไป มีความตั้งใจและใช้งานจริง พร้อมทั้งบอกต่อและ
แนะนำให้คนอ่ืนได้ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย (Ajzen & Fishbein, 1980;   Ajzen, 1988; Chuttur, 

2009; Venkatesh & Davis, 2000; Stigzelius, 2011; Cheyjunya, 2016)   
              สอดคล้องกับข้อค้นพบทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสื่อใหม่ของพัชนี เชย
จรรยา (2559); AI-Zoubi และ Ali (2010); Kobayashi, Wardle & von Wagner (2015). Smith (2015); 
Cheyjunya (2016)  พบว่า การที่ผู้สูงอายุมีทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Attitude toward the behavior) เช่น เว็บไซต์ โปรแกรมสืบค้น (Search engines) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) เพ่ือหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เฟซบุ๊ก และอีเมล การทำกิจกรรม/ธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันใน
สมาร์ตโฟนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ต จะมีบทบาทมากสำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ ขณะที่
แอปพลิเคชันไลน์จะมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้สูงอายุไทย เพ่ือสานสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพ่ือน และเพ่ือ
ส่งต่อข้อความ รูปภาพ และวิดีโอคลิปที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ทัศนคติเชิงบวกดังกล่าวเกิดจากการ
รับรู้ของผู้สูงอายุว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Perceived 

behavioral control) ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความตั้งใจในการเรียนรู้  (Behavioral intention) และการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร (Behavior) ในท้ายที่สุด   
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             แต่อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยส่วนหนึ่งได้ข้อค้นพบร่วมกันว่า ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งหลีกหนีการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเนื่องมาจากความยากในการใช้ กลัวคนในครอบครัวดุว่าเรียนรู้ช้า กลัวความซับซ้อนและขั้นตอนใน
การใช้งาน กลัวผลเสียจากความผิดพลาด และไม่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  (Fischer, David, Crotty, Dierks, 

& Safran, 2014; Smith, 2014) นอกจากนี้ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานยังส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
กาย เช่น อาการปวดหลัง ปวดต้นคอ ปวดตา ปวดขมับ เป็นต้น (Smith, 2014) 
              ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการวิจัยนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการจากการ
ทดสอบว่า แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีจะสามารถนำมาอธิบายการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุได้หรือไม่ ซึ่งในยุคเริ่มต้นของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่) กลุ่มนี้ถูก
มองว่าเป็นกลุ่มที่ล้าหลัง (Late majority/Laggards) ในการยอมรับเทคโนโลยีตามทัศนะการยอมรับ
นวัตกรรม (Rogers, 2003) แต่เนื่องจากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจนำ
แบบจำลองดังกล่าวมาทดสอบในกลุ่มที่ถูกเคยมองว่าล้าหลัง อีกทั้งผลการวิจัยยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ในเชิง
ปฏิบัติการที่เป็นผลสืบเนื่อง/ผลลัพธ์จากการยอมรับเทคโนโลยี กล่าวคือ การพัฒนาแนวทางการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สู งอายุ เพ่ือให้ เกิดทักษะการใช้และพัฒนาสื่อไปพร้อม ๆ กัน (Double-knit 

approaches) ในกลุ่มผู้สูงอายุจากท่ีเชี่ยวชาญอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้มีประสิทธิภาพรอบด้านมากยิ่งข้ึน 

              ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำแบบจำลองดังกล่าวมาทดสอบการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุว่าแบบจำลองดังกล่าวสามารถนำมาอธิบายสาเหตุการยอมรับ
แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุได้หรือไม่ อย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอป
พลิเคชันไลน์ ทัศนคติเชิงบวกในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ ความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเค -ชันไลน์ และ
การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ 

2) เพ่ือศึกษาว่าโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

research method) และใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และสามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง 

การกำหนดขนาดตัวอย่าง ยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดตัวอย่างของโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
Kaplan (2008) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 20 เท่าของจำนวนตัวแปร
สังเกต (Observed variables) โดยในงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดตัวอย่างต้องไม่
ต่ำกว่า 100 คน (20 X 5) อย่างไรก็ตาม เพ่ือลดค่าคลาดเคลื่อนของการกำหนดขนาดตัวอย่าง ตลอดจนเพื่อให้
สอดคล้องกับอัตราส่วนของประชากรผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การกำหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 

สำหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้วิธี “การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน” (Multi-stage random sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยพิจารณาการเก็บข้อมูล
จากการแบ่งเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครที่มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ออกเป็น 6 กลุ่ม หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
แบบอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการสุ่มจับสลากพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครจาก 6 กลุ่ม
ข้างต้นออกมา 1 กลุ่ม โดยได้กลุ่มพ้ืนที่กรุงธนเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย 8 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน 
เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และขั้นตอนที่ 2 การ
สุ่มตัวอย่างแบบกำหนดจำนวน (Quota sampling) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 เขต เขตละ 50 
คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 
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ในส่วนของการทดสอบความเที่ยงด้วยวิธีวัดอัลฟ่าครอนบาช (Cronbach's alpha) กับกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 40 คน โดยมีค่าอัลฟ่าครอนบาชของทั้ง 5 ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.903 – 0.988 

ขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural 

Equation Modelling: SEM) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล กับข้อมูล เชิ งประจักษ์  
โดยประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimates และใช้ค่าดัชนีต่าง ๆ เป็น
ค่าสถิติในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยใช้เกณฑ์ดัชนีตาม
ข้อสรุปที่ผู้วิจัยได้ทบทวนมาจากแนวคิดของ ยุทธ ไกยวรรณ์ (2556) ; สังวรณ์ งัดกระโทก (2557) รวมทั้งสิ้น 
12 ค่าดัชนี แต่ในที่นี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การตรวจสอบความสอดคล้อง คือ ค่าดัชนีต้ องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
มากกว่า 3 ค่าดัชนี จากการวัดจากทั้งหมด 12 ค่าดัชนีดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  เกณฑ์ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  ค่าสถิติวัดความสอดคล้อง          เกณฑ์ความสอดคล้อง 
1. ค่า  𝜒2 มากกว่า 0.01 

2. ค่า  𝜒2/df น้อยกว่า 5.00 

3. ค่าดัชนี Goodness of Fit Index (GFI) มากกว่า 0.95 

 4.   ค่าดัชนี Adjusted Good of Fitness (AGFI)  มากกว่า 0.95 

 5.   ค่าดัชนี Comparative Fit Index (CFI) มากกว่า 0.95 

6. ค่าดัชนี Normed Fit Index (NFI) มากกว่า 0.95 

7. ค่าดัชนี Non-normed Fit Index (NNFI) มากกว่า 0.95 

8. ค่าดัชนี Incremental Fit Index (IFI) มากกว่า 0.95 

9. ค่าดัชนี Relative Fit Index (RFI) มากกว่า 0.95 

10. ค่าดัชนี Critical N (CN) มากกว่า 200 

11. ค่าดัชนี Root Mean Square Residual (RMR) น้อยกว่า 0.05 

12. ค่าดัชนี  Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR) 
น้อยกว่า 0.05 

ที่มา : ยุทธ์ ไกยวรรณ์. (2556). การวิเคราะห์สถิติสำหรับงานวิจัยหลายตัวแปร (พิมพ์ครั้งที่ 1).  
        กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 22 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน  400 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 -65 
ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มี
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ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ 3-4 ปี มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือการสนทนา โดยอุปกรณ์ที่เข้า
ใช้แอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด คือ สมาร์ตโฟน 

การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงประโยชน์ใน
การใช้แอปพลิเคชันไลน์ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 เมื่อจำแนกการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้แอป-

พลิเคชันไลน์เป็นรายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันไลน์สามารถช่วยให้สะดวกในการพูดคุยมากขึ้น มากที่สุด 
รองลงมา คือ ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพ่ือนได้ และลำดับต่อมา คือ ช่วยให้ได้รับคำแนะนำจาก
เพ่ือน มีพ้ืนที่สามารถแสดงความคิดเห็น และช่วยให้ท่านได้รับข่าวสารต่าง ๆ จากเพ่ือนได้ ตามลำดับ  

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้แอปพลิเคชันไลน์ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อจำแนกการรับรู้ความง่ายในการใช้แอปพลิเค -

ชันไลน์เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถส่งรูปภาพและข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ง่าย มากที่สุด 
รองลงมา คือ  เข้าใจถึงวิธีการติดต่อพูดคุยกับผู้อ่ืนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ง่าย และลำดับต่อมา คือ สามารถ
เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันไลน์ได้โดยง่าย ตามลำดับ  

ทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกที่มี
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 เมื่อจำแนกทัศนคติที่มีต่อการใช้งานแอป
พลิเคชันไลน์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์มากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ รู้สึกว่าการใช้แอปพลิเคชันไลน์พูดคุยกับลูกหลานทำให้ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น มากที่สุด 
รองลงมา คือ รู้สึกได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และรู้สึกว่าการใช้แอปพลิเค -

ชันไลน์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การโทรผ่านไลน์ และลำดับต่อมา คือ รู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินในการ
สื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับเพ่ือน ๆ ตามลำดับ  

ความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชันไลน์
ต่อไปในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.91 โดยมีความตั้งใจจะแนะนำเพ่ือนหรือคนรู้จักให้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ 
มากที่สุด 

พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ลักษณะต่าง ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงอยู่บนโปรไฟล์ของท่านเป็นข้อมูลที่แท้จริงอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ใช้โทรเข้า/รับสายด้วยเสียง และลำดับต่อมา คือ ใช้ถ่ายรูป/ส่งรูป ตามลำดับ 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : *ระดับนัยสำคัญที่ .05, **ระดับนัยสำคัญที่ .01 

Chi-square/df = 4.05, p-value = 0.01745, CN = 455.20, = RMR = 0.0062, 

SRMR = 0.0077, IFI = 1.00, CFI = 1.00, NFI = 1.00, NNFI = 0.99, RFI = 1.00 

ภาพที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Path coefficient) ของโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับ              
แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ 

ตารางท่ี 2 ค่า Tolerance และค่า VIF ของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุ 
ตัวแปร Useful Attitude Intention Behavior 

ค่า Tolerance 0.18 0.17 0.30 0.87 

ค่า VIF 5.56 5.88 3.33 1.15 

หมายเหตุ : ค่า Tolerance < 1, ค่า VIF < 10 

ภาพที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุจากโปรแกรมลิ
สเรล 
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             จากภาพที่ 3 และ 4 แสดงให้เห็นว่า โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากมีค่าดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ความสอดคล้องกลมกลืน 10 ค่าดัชนี อัน
ได้แก่ 1) ค่าดัชนี Chi-square/df = 4.05 (< 5.00) 2) ค่า p-value = 0.01745 (> 0.01) (แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลที่สอดคล้องกลมกลืน ค่า p-value ต้องไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) 3) ค่าดัชนี Critical N (CN) = 455.20 
(> 200) 4) ค่าดัชนี RMR = 0.0062 (< 0.05) 5) ค่าดัชนี SRMR = 0.0077 (< 0.05) 6) ค่าดัชนี IFI = 1.00 
(> 0.95) 7) ค่าดัชนี CFI = 1.00 (> 0.95) 8) ค่าดัชนี NFI = 1.00 (> 0.95) 9) ค่าดัชนี NNFI = 0.99 (> 

0.95) และ 10) ค่าดัชนี RFI = 1.00 (> 0.95) นอกจากนั้น ยังมีค่า VIF ไม่เกิน 10 และค่า Tolerance ไม่เกิน 
1 ของทุกตัวแปร (ดังปรากฏในตารางที่ 2) 
            ในส่วนของค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์
ของผู้สูงอายุ พบว่า 1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Ease) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Useful) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.90 
2) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Ease) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติ
เชิงบวกในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Attitude) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.61 3) การรับรู้ประโยชน์
ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Useful) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทัศนคติเชิงบวกในการใช้
งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Attitude) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27 4) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Useful) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ของผู้สูงอายุ (Intention) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.10 5) ทัศนคติเชิงบวกในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของ
ผู้สูงอายุ (Attitude) อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ 
(Intention) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.80 และ 6) ความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ 
(Intention) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการใช้งานจริง (Behavior) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.82 

         ขณะที่ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ของโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของ
ผู้สูงอายุ พบว่า 1) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Ease) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิง
บวกต่อทัศนคติเชิงบวกในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Attitude) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.25 ความ
ตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ ( Intention) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.78 และการใช้งานจริง 
(Behavior) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0 .64 2) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ 
(Useful) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ ( Intention) มี
ค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22 และการใช้งานจริง (Behavior) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.27 และ 3) ทัศนคติเชิงบวกใน
การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ (Attitude) มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานจริง (Behavior) 

มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.66 ดังสรุปได้ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรต่าง ๆ  ใน
โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ 
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ตัวแปรตาม อิทธิพล                     ตัวแปรทำนาย 

Ease Useful Attitude Intention Behavior 

Useful DE 

IE 

TE 

0.90** 

- 

0.90** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Attitude DE 

IE 

TE 

0.61** 

0.25** 

0.86** 

0.27** 

- 

0.27** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Intention DE 

IE 

TE 

- 

0.78** 

0.78** 

0.10* 

0.22** 

0.32** 

0.80** 

- 

0.80** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Behavior 

DE 

IE 

TE 

- 

0.64** 

0.64** 

- 

0.27** 

0.27** 

- 

0.66** 

0.66** 

0.82** 

- 

0.82** 

- 

- 

- 

หมายเหตุ : **ระดับนัยสำคัญที่ .01, *ระดับนัยสำคัญที่ .05, DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม  (Indirect Effect), 

TE = อิทธิพลรวม (Total Effect) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

             ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนั้น การรับรู้ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ คือ แอปพลิเค -

ชันไลน์สามารถช่วยให้สะดวกในการพูดคุยมากขึ้น มากที่สุด รองลงมา คือ ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
และเพ่ือนได้ และลำดับต่อมา คือ ช่วยให้ได้รับคำแนะนำจากเพ่ือน มีพ้ืนที่สามารถแสดงความคิดเห็น และช่วย
ให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ จากเพ่ือนได้ และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ คือ 
การที่ผู้สูงอายุรับรู้ว่าแอปพลิเคชันไลน์สามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพ่ือนได้ ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็ว ช่วยให้ได้รับข่าวสารต่าง ๆ จากเพ่ือนได้ ช่วยให้
สามารถหาข้อมูลที่ทันสมัย ยังเป็น 2 ตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ของผู้สูงอายุ คือ การโทรเข้าและรับสายด้วยเสียง การดาวน์โหลดสติกเกอร์ การสนทนาเป็นกลุ่มกับเพ่ือนใน
กลุ่ม การแบ่งปันข้อความแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นบนไทม์ไลน์ การอัดและส่งคลิปเสียงหรือไฟล์วิดีโอ 
การถ่ายรูปและส่งรูป ผ่านตัวแปรทัศนคติเชิงบวกในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ คือ ความรู้สึก
สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร การประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสามารถโทรผ่านแอปพลิเคชัน ผ่อนคลายและ
เพลิดเพลินในการสื่อสารกับเพ่ือน ๆ มีความสุขท่ีได้แบ่งปันเหตุการณ์หรือข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ให้เพ่ือนรับรู้ ทำ
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ให้ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น และความตั้งใจในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ คือ การมีความ
ตั้งใจที่จะใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อไป ตลอดจนมีความตั้งใจจะแนะนำเพ่ือนหรือคนรู้จักให้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance 

Model (TAM) ที่พบว่า การที่ผู้ใช้งานรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่ตนเองใช้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน พกพา
สะดวก มีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการติดตามข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ การ
ทานอาหารที่มีประโยชน์ ข่าวสารบ้านเมือง การได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนฝูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำ
ธุรกรรมทางการเงิน การต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงการได้รับความเพลิดเพลินและความบันเทิงจากการทำงาน 
ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกท่ีดีที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น
ต่อไป มีความตั้งใจและใช้งานจริง พร้อมทั้งบอกต่อและแนะนำให้คนอ่ืนได้ใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย 
(Ajzen & Fishbein, 1980; Chuttur, 2009; Venkatesh & Davis, 2000; Stigzelius, 2011; Cheyjunya, 

2016) 
              อีกทั้งยังสอดคล้องกับที่อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554); Ajzen (1988); Cheyjunya (2016) 
พบว่า การที่ผู้สูงอายุมีทัศนคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Attitude toward the 

behavior) เกิดจากการรับรู้ของผู้สูงอายุว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Perceived behavioral control) ย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความตั้งใจ (Behavioral intention) และส่งผลต่อ
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Behavior) ในท้ายที่สุด รวมทั้งจากงานวิจัยของ AI-Zoubi และ Ali (2010) ที่
ศึกษาเรื่องการยอมรับการทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน (E-mobile) โดยใช้ทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีแบบครบวงจร ก็พบร่วมกันว่า การที่ผู้สูงอายุใช้สื่อใหม่เกิดจากทัศนคติว่ามี
การใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประโยชน์ที่จะได้รับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากใช้เทคโนโลยี
นั้น ๆ 

              นอกจากนั้น จากข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ยังตรงกับข้อค้นพบในงานวิจัยของพัชนี เชยจรรยา 
(2559) ที่พบว่า หากผู้สูงอายุคุ้นเคยกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมาก่อนในช่วง
ก่อนเกษียณอายุ ก็จะเป็นต้นทุนให้ผู้สูงอายุในกลุ่มดังกล่าวสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้คล่องแคล่ว
มากกว่ากลุ่มท่ีไม่มีประสบการณ์ในช่วงวัยทำงาน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารจะสามารถ
ใช้งานได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับผู้สูงอายุก็ยังต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุบางส่วนเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารจากการทดลองด้วยตนเอง แต่ก็เป็นสถานการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก อีกทั้ง
ผลการวิจัยยังตรงกับกับข้อค้นพบของ Smith (2014) ที่พบว่า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุมักมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว ญาติ พ่ีน้องและเพ่ือนฝูง ผ่าน
การปฏิสัมพันธ์ในโปรแกรม/แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทั้งยังเป็นไปตามข้อค้นพบของ Kobayashi และ
คณะ  (2015) ที่พบว่า ผู้สูงอายุมักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น เว็บไซต์ อีเมล โปรแกรมสืบค้น 
(Search engines) เพ่ือแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
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              จากการสรุปและอภิปรายผลเบื้องต้น พบว่า งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบใหม่จากการนำแนวคิดการ
ยอมรับเทคโนโลยี มาทดสอบกับกลุ่มผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้มีการศึกษาสูงและรายได้ที่มากนัก ทั้งนี้ เนื่องมาจากวิธีการใช้งานที่ง่าย การเปิดใจ
เรียนรู้ ประกอบกับการเห็นถึงประโยชน์จากการสานเครือข่ายผ่านการสนทนากับครอบครัว เพ่ือนฝูง ส่งผลให้
ได้ข้อค้นพบใหม่ที่งานวิจัยในยุคก่อนมักพบว่า ผู้สูงอายุจะหลีกหนีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเนื่องมาจาก
ความยากในการใช้ กลัวคนในครอบครัวตำหนิ กลัวผลเสียจากความผิดพลาด และไม่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
(Fischer et al., 2014) แต่อย่างไรก็ดี แอปพลิเคชันไลน์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีการเปิดใจเรียนรู้มากขึ้น 
เพลิดเพลินในการใช้งาน ซึ่งส่งผลถึงการมีสุขภาพทางจิตใจ (Mental health) ที่ดีขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจาก
การได้สานสัมพันธ์การสื่อสารแบบเครือข่ายที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้นั่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 

            ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
             เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ และการ
รับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ เป็น 2 ตัวแปรสำคัญที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้
งานจริง ผ่านตัวแปรทัศนคติเชิงบวกในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ และความตั้งใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุควรส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุ หรือหน่วยงานที่
ดูแลผู้สูงอายุจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ได้คล่อง และใช้ในทางที่
เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น เป็นช่องทางในการขายสินค้า หรือเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากแหล่งที่
น่าเชื่อถือ 

 

           ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

           1. ควรศึกษากลุ่มผู้สูงอายุอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุตอนกลาง (อายุ 70-80 ปี) ผู้สูงอายุตอน
ปลาย (อายุ 81 ปี ขึ้นไป) หรือผู้ที่เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 55 -59 ปี) ว่ามีรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยี
การสื่อสารที่แตกต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุตอนต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากในงานวิจัยนี้หรือไม่ 
           2. ควรเชื่อมโยงโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีกับแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อใหม่ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมักส่งต่อข้อความหรือรูปภาพภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งบางที
อาจจะเป็นข้อความ วิดีโอคลิป หรือรูปภาพที่เป็นข่าวปลอม (Fake news) ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตควร
นำตัวแปรในแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อมาบูรณาการกับแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ 2.1) ตัวแปรด้านผู้ส่ง
สาร – คือการพิจารณาว่าข้อมูลมากจากบุคคลที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ หรือไม่ 2.2) ตัวแปรด้านเนื้อหาสาร – 
คือการพิจารณาตัวเนื้อหาว่าเป็นการพูดโน้มน้าว โอ้อวด หรือชักชวนให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามโดยขาด
การสนับสนุนด้วยเหตุผลอย่างรอบด้านหรือไม่ 2.3) ตัวแปรด้านช่องทางการสื่อสาร – คือสื่อที่นำเสนอตกแต่ง
ภาพจนเกินจริง นำเสนอภาพไม่รอบด้าน หรือนำภาพเก่ามานำเสนอหรือไม่ และ 4) ตัวแปรด้านผู้รับสาร – 
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คือผู้รับสารรู้สึกเห็นด้วย ต่อรอง หรือไม่เชื่อเนื้อหาที่ได้รับเพราะเหตุใด (กิรติ คเชนทวา , 2562; Center for 

Media Literacy, 2005)  มาศึกษาร่วมด้วย เพ่ือร่วมกันตรวจสอบและให้ความรู้กับผู้สูงอายุว่า สิ่งที่ตนเอง
ต้องการส่งต่อเป็นความจริงหรือไม่ 
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การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

และการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
Communication of Television Newscaster into Being influencer 

And Building Popularity and Credibility by Social Media 

กันย์สินี ภู่พูลทรัพย์6 
พัชนี เชยจรรยา, Ph.D.7 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ในการเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ทักษะ คุณสมบัติ เทคนิควิธีการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการสื่อสาร 
และวิธีการสื่อสารนั้นสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยใช้
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางสื่อ
สังคมออนไลน์ จำนวน 5 ท่านและกลุ่มนักวิชาการด้านการสื่อสาร จำนวน 3 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ด้วย
คุณสมบัติและทักษะในการเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษา การวิเคราะห์
คัดเลือกข้อมูลที่จะนำเสนอ การผลิตเนื้อหาให้น่าสนใจ รวมถึงมีการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ สิ่งที่เพ่ิมเติมนั้น
คือการปรับตัวการทำงานโดยนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมี
ความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพ่ือให้เข้ากันกับการนำเสนอทางสื่อออนไลน์ มีการ
วิเคราะห์ผู้รับสาร วิเคราะห์ช่องทาง วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือนำมาผสมผสานในการเลือกใช้ให้มีความเหมาะสม
กับแต่ละแพลตฟอร์มบนสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอที่ดูเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย มีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความเป็นชุมชนเดียวกัน เนื้อหาที่นำเสนอต้องเป็นประโยชน์
ต่อผู้ชม โดยมีทั้งมิติลึกและมิติเร็ว รวมถึงผู้สื่อสารควรยึดหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ใน
การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ และมีคุณค่า ไม่
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้
ดีขึ้นได ้

คำสำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์, ผู้มีอิทธิพลทางความคิด, กลยุทธ์การสื่อสาร, ความน่าเชื่อถือและความนิยม,  
               ผู้ประกาศข่าว 

 

 

6 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7 ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ อาจารยป์ระจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
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Abstract 

The aim of this research is to study television newscaster communication as a social 

media thought influencer, namely skills, qualifications, techniques, methods, content used in 

communication. And how to communicate it can build credibility including creating good 

popularity on social media by using qualitative research methods In an interview with a 

group of five TV newscasters with social media thought influencers and three 

communication scholars, the results showed that the qualifications and skills as a news 

anchor before. It make proficient in the language selection analysis of information to be 

presented, producing interesting content Including a professional presentation.  

What's more is working adaptation by bringing social media to work more efficiently. 

And have a sense of identity It is more natural to match online media presentations. With 

receiver analysis, Channel analysis, Analyze the content to be combined in selection to suit 

each platform on the online media by using a presentation technique that is fun, not boring, 

easy to understand and has created interactions with audiences in different ways that create 

a unified community. The content presented must be beneficial to the audience both deep 

and fast dimensions including communicators should to the principles of ethics and social 

responsibility in communicating on social media. It Make the information obtained reliable, 

useful and valuable. It does not cause any negative effects on society. This will be a role 

model for communication on social media to create a better society. 

Keyword : Social Media, Influencer, Communication strategy, Credibility and Popularity, 

                Newscaster 
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บทนำ 

อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คนที่เป็นงานที่ท้าทาย ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คือ ผู้ประกาศ
ข่าวโทรทัศน์  ที่ต้องผ่านการสรรหา คัดเลือก ทดสอบ โดยต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางและเฉพาะตัวมากมายหลายด้าน นอกจากจะเห็นในเบื้องหน้าผ่านจอโทรทัศน์แล้ว เขาเหล่านั้นยัง
มีหน้าที่เบื้องหลังอีกมากมายในการผลิตข่าวที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆไปยัง
ผู้รับสารจำนวนมากโดยอาศัยสื่อโทรทัศน์ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และกว่าจะก้าวเข้ามาข้ึนแท่นผู้
ประกาศข่าวแถวหน้าและเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนและภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ในการนำเสนอ
ข่าวให้กับประชาชนได้รับชมจำเป็นต้องมีทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมถึงต้องมีบุคลิกภาพที่ดี 
มีเสน่ห์ มีพฤติกรรมเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ชม  อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีกลุ่มแฟน
คลับติดตามเป็นจำนวนมาก  ผู้ประกาศข่าวจึงถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพลสำคัญยิ่งใน
การสี่อสารข่าวสารหรือข้อมูลใด ๆต่อผู้ชมหรือผู้รับสาร 

ประกอบกับปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ เป็นสื่อใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในยุคดิจิทัล สามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ
งานด้านการประชาสัมพันธ์  ทำให้การแพร่กระจายของข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น  
Global Village ที่ทุกคนสามารถรู้จักกันได้หมดทั่วทั้งหมู่บ้าน  ติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน มีการเสพ
ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน แบ่งปันข่าวสารข้อมูลให้ซึ่งกันและกัน (Share)  และสามารถผลิตข่าวสาร
ข้อมูล (Information, Content) ได้เอง ดังที่อารีย์ นัยพินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, และธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและ
โทรคมนาคม ทำให้สังคมโลกไม่มีกำแพงขวางก้ัน ขอบเขตพรมแดนหายไป โลกทั้งโลกเสมือนหมู่บ้าน
เดียวกัน ใครหรือชุมชนใดทำอะไรอยู่ที่ไหนก็สามารถรับรู้ได้กันทั่วทั้งโลก สิ่งใดกระทบประเทศหนึ่งก็
ย่อมกระทบถึงประเทศอ่ืน ๆ ไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงยากที่จะปิดกั้นข่าวสารใด ๆได้ในกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวล้ำ  ด้วยเหตุนี้จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านที่มีท้ังด้านดี
และด้านลบ ข้อดีและข้อเสีย  หากผู้สื่อสารนำสื่อใหม่ไปใช้ทางที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง ก็อาจส่งผลเสีย
ผลกระทบตามมา  แต่หากรู้จักหรือรู้เท่าทันและนำไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสม ก็จะเกิด
ผลดีตามมา อันจะส่งผลกระทบต่อสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป 

จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับแวดวงคน
สื่อสาร และนักประชาสัมพันธ์ต้องมีการปฏิวัติทักษะและบทบาทของตนเองใหม่  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของตนในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกาศข่าวนั้นถือได้ว่าเป็นสื่อมวลชนและหากจะเปรียบกับโลก
ของสื่อออนไลน์ ผู้ประกาศข่าวก็จะเสมือนเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ได้เช่นเดียวกัน  
ในแง่ของผู้ผลิตคอนเทนต์ในยุคดิจิทัลนั้น  เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้การสร้างสรรค์คอน
เทนต์หรือข่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองแนวโน้มว่า การจะ
นำข่าวออกไปอยู่ในช่องทางที่ถูกต้องและช่วงเวลาที่เหมาะสมได้นั้นมีวิธีการอย่างไร ดังนั้นในปัจจุบัน
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ความเร็วอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญประการเดียวอีกต่อไป  แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ นั่นคือ คอนเทนต์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่นำเสนอข่าวสารนั้น  
ถือเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งกว่า 

ในอนาคตแพลตฟอร์มในการเล่าข่าวและเทคโนโลยีต่าง ๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน
มาก ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวต้องมีการปรับตัวและพัฒนาในทักษะด้านต่าง ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 
ต้องสามารถทำคอนเทนต์ได้ วิเคราะห์ได้ และมองออกซึ่งประเด็นสำคัญ มีความสามารถรอบด้าน 
ต้องมีความรู้เรื่องแพลตฟอร์ม เข้าใจและรู้จักช่องทางการนำเสนอที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน แล้วหากลุ่ม
คนที่เป็นฐานคนดูของตนเองให้ได้  และด้วยความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนควรต้องสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับคอนเทนต์ซึ่งผู้ผลิตคอนเทนต์ทั่วไปทำได้ยาก อีกทั้งในสื่อออนไลน์ก็สามารถถูก
ตรวจสอบจากภาคประชาชนได้เช่นกัน  การรับผิดชอบต่อสังคมของผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวนั้น จึง
เป็นสิ่งที่ยังคงมีความสำคัญทั้งในยุคของสื่อเก่าและในกลุ่มคนที่ทำสื่อใหม่  ในขณะที่การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิผล จะทำอย่างไรที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความนิยมได้อย่าง
ต่อเนื่อง  และที่สำคัญอย่างยิ่งควรคำนึงถึงบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เพราะผู้สื่อข่าว ผู้
ประกาศข่าวสามารถเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีได้ สามารถชักจูงผู้คนในสังคมให้
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีงาม สามารถกระตุ้นเตือนให้ผู้คนหยุดคิด และเป็นกำลังใจรวมถึงแรง
บันดาลใจของใครหลายคนได้ ถือเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเป็น
บทบาทสำคัญยิ่งในยุคของสื่อออนไลน์ที่มักจะมีข่าวปลอม ข่าวยั่วยุ ข่าวความรุนแรงที่ไม่ผ่านการ
กลั่นกรอง  ดังนั้นการที่ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าวเพ่ิมช่องทางการสื่อสารของตนในสื่อใหม่และเพ่ิม
บทบาทของตนเองในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์  จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วย
ลดปัญหาของข่าวที่ไม่มีคุณภาพ ให้มีข่าวที่มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น และจะส่งผลดีตามมาในด้านต่างๆ ใน
การพัฒนาประเทศให้ผาสุกต่อไป เพราะถึงแม้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีคุณประโยชน์มากมาย
เพียงใดในการติดต่อสื่อสาร แต่ก็มีภัยมหันต์หากมีการใช้อย่างไม่ถูกต้องและไม่ระมัดระวัง และหาก
ผู้ใช้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม สามัญสำนึกที่ดี อันเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและควบคุมจากตัวผู้ใช้เอง 
มิเช่นนั้นสังคมออนไลน์เหล่านี้ก็จะกลายเป็น “สังคมอันตราย” ที่จะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลากหลาย
ด้านให้กับสังคมไทย  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้น จึงต้องการศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารจากผู้มีประสบการณ์และมี
ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารให้แก่มวลชนอย่างมืออาชีพ ได้แก่ “ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์”  ซึ่งเป็น
อาชีพหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสื่อสารกับประชาชนเป็นอย่างมาก  รวมถึงศึกษากลยุทธ์การสื่อสารจากผู้
ประกาศข่าวโทรทัศน์ที่ผันตัวหรือเพ่ิมบทบาทของตนเองในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อ
สังคมออนไลน์  ซึ่งผลการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานด้านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์และผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพทักษะของ
ตนเองในการพัฒนาการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่นิยม
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ของผู้ชมผู้ฟังได้อย่างมีจริยธรรมและสร้างข่าวให้มีคุณค่าต่อสังคมในยุคของการสื่อสารที่ทุกคนทำได้
อย่างเสรี  เพ่ือลดปัญหาต่าง ๆที่จะเกิดจากการรับรู้ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือนำนวัตกรรมการสื่อสารไปปรับใช้ในการสื่อสารในยุคปัจจุบัน 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบน
สื่อสังคม  
ออนไลน์ อันจะเป็นการต่อยอดการพัฒนาการสื่อสารที่ยั่งยืน 

 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัติผู้ประกาศข่าว 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้รูปแบบของการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นผู้
ประกาศข่าวซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการนำเสนอข่าวสารไปยังประชาชน จำต้องมีการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนบทบาทเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การสื่อสารในปัจจุบัน โดยได้มีการ
กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ประกาศข่าวในยุคดิจิทัล ดังนี้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2558) 

1) Multi Skill, Multimedia, One Man Journalism : ทักษะในกระบวนการผลิตข่าวและ 

การนําเสนอรายการข่าว โดยนักข่าว 1 คนต้องมีความสามารถในการเป็นทั้งผู้ประกาศข่าว สื่อข่าว 
ช่างภาพ ตัดต่อ รีไรเตอร์ ช่างเทคนิค และบรรณาธิการข่าว ฯลฯ  

2) Digital Skill and Thinking:  มีทักษะในการขุดคุ้ย (Mining)  การรวบรวม (Collecting)  

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การพิสูจน์ความถูกต้อง (Check and Prove) การคัดสรร 
(Curating) การนําเสนอในรูปแบบภาพและกราฟิก (Visualizing) ไม่มีข้อจํากัดเรื่องพ้ืนที่และเวลาอีก
ต่อไป  

3) Trans media–Story Telling: ทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ โดยการออกแบบการเล่าเรื่อง 
ให้มีเสน่ห์ที่น่าสนใจ เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหา 

4) Decode and Encode Script:  มีความสามารถในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการแสดงผลข่าวหรือรายการ อีกทั้งความสามารถในการเขียนเว็บ
บล็อกหรือเขียนเว็บไซต์ข่าวออนไลน์  

5) Audience Research: ใช้เครื่องมือทางการตลาดเพ่ือเก็บรวบรวมสถิติความนิยมของผู้รับ
สารได ้
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6) Application Utilize: ความสามารถในการใช้งาน แก้ไข รวมถึงการออกแบบแอปพลิ  
เคชันสําหรับการแสดงผลหรือการเชื่อมโยงเนื้อหารายการกับผู้ชมให้มีประสิทธิผลมากที่สุด 

7) News Gathering, Collaboration and Participation:  มีทักษะการทํางานเป็นทีมและ 

มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลทางลึกและกว้าง  
8) Data Journalism: ผู้สื่อข่าวต้องมีความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารโดยใช้

หลักการของดาต้าเจอร์นัลลิซึ่ม (วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล)  
9) Be familiar with Laws and Ethics: ผู้สื่อข่าวต้องมีความตระหนัก มีความเข้าใจ และมี

การนําเสนอข่าวอย่างระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ต้องรู้กฎหมาย มีจริยธรรม ไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

10) Teaching Teamwork and Leadership: นักข่าวต้องสามารถทํางานเป็นทีมและมี
ความคิดเป็นผู้นําทางสังคม เป็นผู้รังสรรค์ประเด็นข่าวสารทางสังคมให้เฉียบคมและนําพาสังคมไป
ในทางท่ีดีขึ้น 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับรายการข่าว การสื่อข่าว หลักการและเทคนิค 

ในปัจจุบันนี้การสื่อข่าวทางโทรทัศน์มีการนำเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
นำเสนอ เช่น การใช้ภาพกราฟิกประกอบการเล่าข่าว การทำฉากภาพเสมือนจริง การใช้เทคนิค AI  
และเทคโนโลยีอ่ืน ๆมาใช้ประกอบ  อีกทั้งการนำเสนอยังมีรูปแบบใหม่ๆให้มีความสนุกในการรับชม
มากยิ่งขึ้น และในส่วนของผู้ประกาศข่าวมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกให้ดูเป็นกันเองกับผู้ชมมากขึ้น  ทั้ง
เรื่องการแต่งกายที่ดูสุภาพ ทันสมัย แต่ไม่ต้องใส่สูทเป็นทางการ  การใช้คำพูดในการสื่อสารที่ไม่ได้
เป็นทางการมากเหมือนการรายงานข่าวในอดีต  และสามารถวิพากษ์วิจารณ์ข่าวได้บ้างซึ่งในยุคก่อนๆ
ไม่สามารถทำได้ โดยถือเป็นการเพ่ิมอรรถรสในการรับชมและดึงดูดความสนใจในการติดตามชม
รายการของผู้ชมได้ เช่นเดียวกับธนภูมิ เรืองวิทยานุกูล (2542, น. 6) ที่มีความเห็นสอดคล้องว่า 
ปัจจุบันนอกจากการรายงานข่าวด้วยการอ่านแล้วยังมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบรายการบันเทิง
วาไรตี้ ทอล์คโชว์มาปรับใช้ อาทิ การพูดคุยกับแขกรับเชิญ การร้องเพลงโชว์ในรายการและสัมภาษณ์ 
เพ่ือสร้างสีสันให้รายการมีความน่าสนใจ ไม่ทําให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อการรับชม หรือการสัมภาษณ์
แขกรับเชิญที่กําลังตกเป็นกระแสข่าวในรายการเพ่ือดึงดูดความสนใจและติดตามรับชมรายการ 

ส่วนเทคนิคในการสื่อข่าวในรูปแบบออนไลน์ (Online Journalism)  ซึ่งเป็นลักษณะการ
สื่อสารแบบสองทาง เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสื่อออนไลน์เข้ากันกับกระบวนการทําข่าว โดย
ผู้สื่อข่าวต้องมีการวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาข่าวที่จะนําเสนอ (Multimodality) 

รวมถึงต้องคำนึงถึงช่องทางที่สามารถตอบโต้กับผู้รับสารได้ และการเลือกรับข่าวสารในรูปแบบที่
ต้องการ (Interactivity) อีกทั้งต้องคำนึงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวไปสู่ประเด็นที่
ต้องการนำเสนอหรือการดึงเข้าสู่ฐานข้อมูลอื่นๆ ผ่าน Hyperlink (Hypertextuality) ได้  รวมทั้งการ
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นำสื่ อออน ไลน์ มาใช้ทั้ ง ในกระบวนการหาข่ าว  (News Gathering) และการเผยแพร่ข่ าว 
(Distribution) เพราะด้วยคุณสมบัติของสื่อออนไลน์ทำให้มีเครือข่ายของข้อมูลและมีแหล่งข่าวใหม่
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความเห็น เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับ
สาร สร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของตัวเอง รวมถึงนําเสนอผลงานให้เป็นที่รู้จัก แต่ยังมีความถี่ใน
การใช้งานน้อยกว่าการใช้เพ่ือรายงานด้วยความเร็ว จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบของการใช้มิติ
เชิงลึกและการใช้งานในลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554) ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับ 
Michelstein และ Boczkowski (Michelstein และ Boczkowski, 2009 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสาร
คาม, 2554, น. 17) กล่าวว่า เครื่องมือบนโลกออนไลน์ทําให้นักข่าว 1 คนต้องทํางานได้หลายๆ อย่าง 
(Multiple Tasks) แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ จะมีหน้าที่เฉพาะของ
ตนเองกลายเป็นทุกคนต้องสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่า Multi-3  และต้อง
ผสมผสานเครื่องมือในการรวบรวมข่าว (Newsgathering) และเทคนิคในการเล่าเรื่อง (Story-telling 

Technique) ผา่นสื่อให้ได้อย่างเหมาะสม   
 นอกจากนี้งานวิจัยของ Skoler และ Bradshaw (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 
อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 2554, น. 9)   ได้กล่าวถึงกระบวนสื่อข่าวแบบใหม่นั้นควรให้
ความสําคัญทั้งในมิติลึก (Depth) และมิติของความเร็ว (Speed) ทั้ง 2 มิตินี้เป็นศักยภาพของสื่อ
ออนไลน์ที่ควรถูกนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมีความเห็นไปในเดียวกันกับโมเดลของสำนักข่าว AP ที่
เผยให้เห็นว่า การพัฒนากระบวนการทำข่าวในยุคดิจิทัลนั้น นอกจากการอัพเดทข่าวสารอย่างรวดเร็ว
แล้ว ควรต้องให้เบื้องลึกของข่าว และต่อยอดประเด็นข่าว โดยส่งผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi 

Channels) ในรูปแบบของเชิงลึกที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่องทาง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหา (Content) อันจะนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ผู้รับสาร 1 เรื่องแต่มี
หลากหลายมุมมองมากขึ้น (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 103) อีกทั้งกระบวนการสื่อข่าวในยุค
ดิจิทัล มีเรื่องของการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจากผู้อ่าน การรายงานข่าวระหว่างขั้นตอนกระบวนการ
สื่อข่าว ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้สื่อข่าวและผู้รับสาร และสามารถเปิดโอกาสให้ผู้รับ
สารได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อข่าวได้ โดยผู้อ่านสามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาให้ผู้สื่อข่าวเพ่ือ
ประมวลต่อยอดประเด็น และนํามาประกอบการรายงานข่าว โดยสามารถใช้ได้ทั้งการหาข้อมูล การ
หาแหล่งข่าว และการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเรียกโมเดลการรายงานข่าวแบบนี้ว่า Distributed, 

Collaborative or Opensource Reporting ประกอบกันเป็นการสร้างชุมชนออนไลน์ (Online 

Community) เกิดการปฏิสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อยอดในการะบวนการ
สื่อข่าวต่อไป (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 101) 
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3. แนวคิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) และสื่อสังคมออนไลน์ 
การหลอมรวมสื่ อ (Media Convergence) หมายถึง วิวัฒนาการการมาพบกันของ

เทคโนโลยีการสื่อสาร 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) 

เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (Broadcast and Motion Picture Technology) และเทคโนโลยี
ก า ร พิ ม พ์  (Print and Publishing Technology) โด ย มี เท ค โน โล ยี สื่ อ ส า ร โท รค ม น าค ม 
(Telecommunication Technology) เป็นตัวสนับสนุนในการหลอมรวม (สุดจิตต์ ตรีวิจิตรศิลป์, 
2555) 

สื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่อยู่ภายใต้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  เป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้โดยไม่ต้องพบปะตัวตนกันจริง ๆ แต่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร  เปรียบเสมือนกลุ่มสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ต  ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสาร
และมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูล แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ ข่าวสารต่าง 
ๆซึ่งกัน และกันในทุก ๆด้านทั้งด้านบันเทิง วิชาการ การประกอบธุรกิจต่าง ๆได้โดยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดย “สื่อสังคมออนไลน์” เป็นเรื่องของเครื่องมือการสื่อสาร ขณะที่ “เครือข่ายสังคม
ออนไลน์”เป็นเรื่องของแนวทางการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) 
พินเทอเรสท์ (Pinterest) ถือเป็นเว็บไซด์ที่เป็นได้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพราะใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารได้และยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานได้ด้วยเหมือนกัน 
ในขณะที่ยูทูบ (Youtube) เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น เนื่องจากใช้เผยแพร่ข้อมูลวิดีโอ ไม่ได้
เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนโลกออนไลน์ (อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ,์ 2558, น. 7)  

 

4. แนวคิดเก่ียวกับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Online media Influencer) 
ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อออนไลน์ หมายถึง การใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อออนไลน์ ในการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆขององค์กร หน่วยงาน หรือสินค้าและบริการออกไปในวงกว้าง และยังมี
การแบ่งประเภทของบุคคลที่นักการตลาดเลือกใช้เป็นผู้ทรงอิทธิพลไว้เพ่ิมเติม ดังนี้ (เสรี วงศ์มณฑา, 

2542) ประเภทแรกคือ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (Celebrities) โดยกลุ่มคน
ประเภทนี้จะมีอำนาจดึงดูดใจ โน้มน้าวใจ ให้ผู้บริโภคคล้อยตามหรือเลียนแบบพฤติกรรมได้โดยง่าย 
เช่น ดารานักแสดง บุคคลชั้นสูงในสังคม นักกีฬา เป็นต้น และหากบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มี
ประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้น ๆ ก็จะยิ่งทำให้ผู้บริโภครู้สึกเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้น  

ผู้ทรงอิทธิพลจึงมีหน้าที่จูงใจให้ผู้ติดตามคล้อยตามและเกิดกระแสการบอกต่อ โดยลักษณะ
ของผู้ทรงอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกระแสบอกต่อมักมีองค์ประกอบดังนี้ กล่าวคือ ควรมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆเป็นอย่างดี ผู้ติดตามจะเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อใจ  ดังนั้นผู้ทรงอิทธิพล
ต้องระวังในเนื้อหาที่นำเสนอ ต้องไม่รู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกยัดเยียดหรือเป็นการโฆษณา เพราะจะเป็น
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การบั่นทอนความน่าเชื่อถือลงไปในทันที ผู้มีอิทธิพลควรสร้างเนื้อหาให้เสมือนเป็นการเล่าสู่กันฟังของ
คนที่ปรารถนาดีต่อกันและกัน (สมคิด เอนกทวีพล และภัชภิชา ฤกษ์สิรินุกูล, 2556) 

ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ มักนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกระแสแรงหรือเป็นเรื่องราวที่ใหม่และ
คนให้ความสนใจ และหลังจากนั้นจะเริ่มเกิดเป็นกระแสการบอกต่อของกลุ่มผู้ติดตามซึ่งจะแชร์ข้อมูล
ต่อกันไป สื่อออนไลน์หลักที่ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์เลือกใช้อย่าง Facebook ที่มีกลุ่มผู้ติดตาม
เป็นจำนวนมาก และด้วยเนื้อหาที่มีความดึงดูดความสนใจ สามารถทำให้กลุ่มผู้ติดตามเกิดความคล้อย
ตาม และมีการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตามโดยเลือกใช้สื่อออนไลน์หลากหลายชนิด  

เพ่ือให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นำเสนอและให้กลุ่มผู้ติดตามได้เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้มากขึ้น  

ผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์หนึ่งคนมีการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าหนึ่งชนิดในการสร้างสรรค์
ผลงานออกมา ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ติดตามนั่นเอง ตัวอย่างเช่น คลิปวิดีโอจะ
นำเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์อย่าง YouTube เรียกได้ว่าครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของกลุ่ม
ผู้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในรูปแบบไหนก็ตาม 

 

5. ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร  
การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่สามารถสร้างการยอมรับและการติดตามจากผู้รับสารได้

นั้น สิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงคือความน่าเชื่อถือของข่าวสาร หรือแหล่งสารเป็นสำคัญ โดยอาจจะเป็น
ความเชื่อถือในตัวบุคคล ตัวข่าวสาร หรือตัวสำนักข่าวก็ได้ แต่ในกรณีศึกษานี้จะเน้นไปที่ตัวบุคคล นั่น
คือ ผู้ประกาศข่าว และผู้มีอิทธิพลทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสื่อบุคคล 

 กำจร หลุยยะพงศ์ (2560) กล่าวว่า “สื่อบุคคล” คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูล 
ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในทางปฏิบัติ สื่อ
บุคคลยังอาจทำหน้าที่ได้มากกว่าการเป็นแค่ตัวสื่อ โดยขยายไปสู่การเป็นผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง 
และผู้รับสาร 

ดังนั้นความเชื่อถือในตัวบุคคล จึงสามารถสร้างได้โดยการเสริมสร้างศักยภาพในตัวบุคคล
(empowerment) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ  Melkote and Steeves (Melkote and 

Steeves, 2001 อ้างถึงในกำจร หลุยยะพงศ์ , 2560, น. 203) ที่เสนอว่า แนวคิดการพัฒนาบุคคล 
เชื่อมั่นในการเสริมพลังของคน เพ่ือสร้างความสามารถและความเท่าเทียมกันของคนในยุคกระบวน
ทัศน์ใหม่แบบทางเลือก (Alternative paradigm) ที่เชื่อว่า บุคคลมีความรู้ความสามารถและมี
ศักยภาพที่จะพัฒนา  

ในมิติด้านการสื่อข่าวของสื่อมวลชนผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบสอง
ทางและทำให้ เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อข่าว (Participitory Journalism) ในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล มุมมอง ความคิดเห็น รวมทั้งมีการส่งต่อข้อมูล เพ่ิมเติมข้อมูลได้มากข้ึนทั้ง



 

วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563) 68 

จากพ้ืนที่และประสบการณ์ตรง จนบางครั้งสามารถนำไปต่อยอดในการทำประเด็นข่าวเชิงลึกได้ ซึ่งก็
ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อข่าวระหว่างผู้สื่อข่าวและผู้ส่งสารได้เช่นกัน แต่ปัจจุบันนี้แม้จะ
มีการนำข้อมูลมาส่งต่อในรูปแบบการรีทวีตหรือการแชร์ แต่ก็ยังไม่มีการระดมเครือข่ายและช่วยกัน
รายงานข่าวอย่างชัดเจน ซึ่งยังเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการนำเครื่องมือและการใช้
เครือข่ายมาร่วมกันสื่อสารให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นได้ (สกุลศรี ศรีสารคาม, 2554, น. 98)  
 ในอีกด้านหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือ นั่นคือ คุณภาพของผู้ประกาศข่าว และบุคลิกการ
เล่าข่าวหรือการนำเสนอข่าวของผู้ประกาศข่าว  สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้รับสารได้  ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ภาษาของผู้ประกาศข่าว ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ การใช้ภาษาที่ก่อให้เกิด
ความสับสนหรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง การพูดถึงประเด็นที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา การเมือง ชนกลุ่ม
น้อย ความรุนแรง เรื่องเพศ เป็นต้น รวมถึงบุคลิกทางกายภาพของผู้ประกาศข่าวเอง เพราะถือว่าผู้
ประกาศข่าวเป็นภาพลักษณ์ของสถานี การปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดี รวมถึงการ
แต่งกายหรือการโพสต์รูปในอิริยาบถส่วนตัวลงในสื่อสังคมออนไลน์อาจลดทอนความน่าเชื่อถือในการ
ประกาศข่าวได้ อีกทั้งการรับงานเป็นพิธีกรหรือพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าที่มีลักษณะขัดกันกับการ
ทำงาน ก็อาจลดทอนความน่าเชื่อถือได้เช่นกัน  ด้วยประเด็นต่าง ๆเหล่านี้ทำให้ผู้ประกาศข่าวต้อง
ระมัดระวังและควรตระหนักถึงให้มาก ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อาจส่งผลกับการทำงานของผู้
ประกาศข่าวได้ (ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, 2557)  

ในด้านของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดนั้น ให้ความสำคัญกับความจริงใจกับผู้รับสารมากที่สุด 
ในการเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวข่าวสารนั้น ๆอย่างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรง โดยต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นประ โยชน์และจริงใจ ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับสารได้จริง ๆ รวมถึ งการ
ยอมรับความคิดเห็นทั้งในด้านบวกและด้านลบ (กิติยา สุริวรรณ, พิชามน พวงสุวรรณ, และอุรพี จุ
ลิมาศาสตร์, 2559) 
  

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษาเรื่อง “การ
สื่อสารของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สู่การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด และการสร้างความนิยม ความ
น่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์” โดยใช้วิธีแบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) นั่นคือ การใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงซึ่งตรงกับหัวข้อการวิจัย 
โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  (Key Information Interview) ร่วมกับการศึกษาเอกสาร (Documentary 

Research) เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารของผู้ประกาศข่าว จริยธรรมของสื่อมวลชน 
การเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด ดังนี้ 
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การเก็บข้อมูลประเภทบุคคล  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  เป็นการสนทนาซึ่งหน้าแบบรายตัว 

โดยมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นผู้
ประกาศข่าวโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชน มีประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศข่าวทาง
สถานีโทรทัศน์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมทั้งมีการนำเสนอข่าวสารข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นของ
ตนเอง เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น และเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อออนไลน์ที่มียอด
ผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 100,000 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ คุณอนุวัต เฟ่ืองทองแดง ดร.ปาน
ระพี รพิพันธุ์  คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย  คุณณัชชานันท์ อรุณวงศ์  คุณเปรมสุดา สันติวัฒนา โดยผู้วิจัย
ได้ออกแบบโครงสร้างคำถามซึ่งเริ่มจากคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์การทำงานในการเป็นผู้
ประกาศข่าวทางโทรทัศน์และการปรับตัวในการทำงานยุคหลอมรวมสื่อ รวมถึงวิธีการสื่อสารในการ
เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งวิธีการสื่อสารที่ทำให้ได้รับความนิยมและ
ความน่าเชื่อถือจากผู้ชมมาจวบจนปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างประเภทที่ 2 ได้แก่ นักวิชาการ/นักพูด/นัก
สื่อสาร ที่มีประสบการณ์และคร่ำหวอดในแวดวงด้านการสื่อสาร รวมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.
พรพรรณ เชยจิตร  อ.บรรยงค์ สุวรรณผ่อง  ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต โดยผู้วิจัยออกแบบโครงสร้าง
คำถามซึ่งกล่าวถึงทักษะ คุณสมบัติ เทคนิควิธีการในการสื่อสารกับผู้คนจำนวนมาก รวมถึงกลยุทธ์
การสื่อสารที่ใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบคำถามปลายเปิดที่ มีความยืดหยุ่น 
เพ่ือที่จะสามารถนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการสัมภาษณ์ได้ทำแบบสัมภาษณ์ให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ก่อนนำไป
เก็บรวบรวมข้อมูล 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  
จากวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได้ 2 ข้อ คือ 1) กล

ยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์  2) วิธีการ
สร้างความนิยมและการสร้างความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์  

1. กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบน
สื่อสังคมออนไลน์ 

กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์
นั้น ต้องมีเทคนิคหลายอย่างประกอบกัน โดยสามารถสรุปผลเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารเป็นหลัก
ใหญ่ ได้แก่  
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1) กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร 

ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องมีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร และทักษะการสื่อสารในที่ชุมชน 
รวมทั้งมีความพร้อมในตัวเอง สามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง (Mutiple Skill) และมีความใส่ใจ 
ตั้งใจในการทำงานทุกขั้นตอน นอกจากนีบุ้คลิกเฉพาะตัวต้องมีความเป็นธรรมชาติ มีอัตลักษณ์ของตน
อย่างเด่นชัด มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือคาแรกเตอร์ในเรื่องที่จะสื่อสารหรือคอนเทนต์นั้น ๆ อย่าง
ชัดเจน และมีลีลาการนำเสนอข่าวสารได้อย่างช่ำชอง โดยการนำเสนอใด ๆ นั้นต้องคำนึงถึง
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ เป็นสำคัญ 

“เทคนิคการพูด การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น เช่น การเล่าข่าว พูดคุย เมาท์ข่าว โดยรู้จักใช้คำที่
ย่อยง่าย เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย และมีคาแรกเตอร์เฉพาะตัว หรือมีความสนใจกับสิ่งที่เรานำเสนอ เปิด
หูเปิดตาให้กว้างในการรับข่าวสาร  รวมถึงต้องมีวินัยกับตนเอง เป็นผู้กระฉับกระเฉง และใส่ใจใน
การศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ในการเล่าข่าวอยู่เสมอ” (ณัชชานันท์  อรุณวงศ์, เมษายน 2563) 

2) กลยุทธ์ด้านเนื้อหา 
นอกจากทักษะต่าง ๆของผู้มีอิทธิพลทางความคิด สิ่งที่สำคัญมากในการสื่อสาร นั่นคือ การ

วิเคราะห์เนื้อหาสาร และคัดเลือกคอนเทนต์ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ชม โดยเลือกคอนเทนต์ที่มีความ
สด ใหม่ ทันเหตุการณ์ เข้ากับสถานการณ์ ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับสาร  

สิ่งสำคัญคือการพัฒนาคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำคอน
เทนต์ให้สะดุดหู และสะดุดตา ทำให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย ประกอบกับการนำอุปกรณ์สมัยเก่าและ
สมัยใหม่มาประสมประสานในการนำเสนอให้น่าสนใจ 

3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการสื่อสาร 

ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องมีความรู้ความเข้าใจโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์ม และปรับ
วิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม และมีหลากหลายช่องทางในการนำเสนอข่าวสาร 
เพ่ือสามารถสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ได้มาก
ที่สุด  

“คอนเทนต์ที่นำเสนอในสื่อออนไลน์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอที การใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ 
แอปพลิเคชัน หรือเรื่องราวเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ บางครั้งอาจมีเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ส่วนตัว 
เพราะตัวเองเรียนจบมาด้านนี้และมีความเชี่ยวชาญและถนัดทางด้านเทคโนโลยี และต้องการสร้างคา
แรกเตอร์ให้กับผู้รับสารว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไอทีโดยเฉพาะ จึงต้องเลือกช่องทางออนไลน์ที่
เหมาะสม โดยดูฟังก์ชันของแต่ละแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ และมีวิธีการนำเสนอที่
ต่างกันไป” (ปานระพี รพิพันธุ์, พฤษภาคม 2563) 

4) กลยุทธ์ด้านผู้รับสาร 

ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องมีการศึกษาข้อมูลหลังบ้าน รู้จักวิเคราะห์ผู้ชม ความชอบ ความ
สนใจของกลุ่มผู้ติดตามของเราอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนำไปพัฒนาคอนเทนต์ให้ตรงใจและตรงตามความ
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ต้องการของผู้รับสาร และต้องรู้จักและเข้าใจผู้ติดตามของตนเองอย่างแท้จริง รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการติดตามจากผู้ชมอย่างเหนียวแน่นและ
ยาวนาน  

โดยในยุคดิจิทัลที่คนหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นสื่อสาธารณะ
ประเภทหนึ่งที่สามารถสื่อสารกันได้ท้ังสองทาง เข้าถึงง่ายโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่างไม่มีข้อจำกัดใน
เรื่องเวลา ระยะทาง และสถานที่ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสารได้ด้วยตนเอง
และมาเป็นผู้กำหนดการใช้สื่อเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้การออกแบบการสื่อสารในยุคหลอมรวม
สื่อเปลี่ยนแปลงไป มีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี มีกลยุทธ์ให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
จึงจำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการสื่อสารที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของผู้รับสารได้มากท่ีสุด โดย
ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องมุ่งผลิตคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ สร้าง
เนื้อหาที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อผู้รับสาร โดยคัดเลือกกลั่นกรองคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการและนำเสนอทั้งในมิติลึกและมิติเร็วโดยกระทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับ 
Skoler และ Bradshaw (Skoler, 2009 และ Bradshaw, 2007 อ้างถึงในสกุลศรี ศรีสารคาม , 

2554) ที่กล่าวถึงกระบวนการทำข่าวแบบใหม่นั้นต้องให้ความสำคัญใน 2 มิติคือ มิติเร็วและมิติความ
ลึก โดยใช้สื่อดั้งเดิมร่วมกับสื่อออนไลน์เพ่ือทำให้สามารถรายงานข่าวได้ทั้งสองมิติ  ซึ่งข่าวหรือคอน
เทนต์นั้นต้องเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภค ที่สำคัญนั้นต้องเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจริง ๆ และเหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ใช้ และมีการบูรณาการการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เลือกใช้ 

ซึ่งข้อค้นพบในงานวิจัย ชี้ให้เห็นได้ว่า แม้การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารอย่างมากมาย แต่กลับยังมีกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ตามแบบจำลองการ
สื่อสาร S M C R ที่มีทั้งผู้ส่งสาร คอนเทนต์ ช่องทาง และผู้รับสาร เป็นหลักสำคัญ โดยผู้ส่งสาร 
(Sender) นั้นคือ ตัวผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ซึ่งต้องมีทักษะความรู้ความสามารถที่
หลากหลาย ในด้านคอนเทนต์ (Message) ผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีการสื่อสารที่เน้นคุณภาพและ
คุณค่าของคอนเทนต์ที่ใช้ความสร้างสรรค์และให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับสารให้ได้มากที่สุด 
โดยคำนึงถึงความถูกต้องและความรวดเร็ว ส่วนช่องทางการเผยแพร่ (Channel) มีการใช้แพลตฟอร์ม
ทางสื่อออนไลน์อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการนำเสนอเนื้อหา
ให้เหมาะสมกับผู้รับสาร สุดท้ายผู้รับสาร (Receiver) มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ติดตามว่ามีความชอบ 
ความสนใจอะไร เพ่ือพัฒนาการนำเสนอให้ตรงจุดโดนใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้
แบบจำลอง S M C R เป็นหลักใหญ่ในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคนิควิธีการที่ก่อไห้เกิด
ผู้ติดตามทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้กลยุทธ์การสื่อสารนั้นยังนำหลักจรรยาบรรณสื่อ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นกรอบในการสื่อสารด้วย โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงในยุ ค
ดิจิทัลนี้ คือ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลกับผู้รับสาร เพราะสื่อ
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ออนไลน์เป็นสื่อที่ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ จึงมีความเหมาะสมที่จะศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของ
แพลตฟอร์มต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์ เพ่ือจะสามารถสร้างสรรค์การสื่อสารในสื่อออน ไลน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีความยั่งยืนอย่างยาวนาน  

นอกจากนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด ยังต่อยอดธุรกิจของตนเอง โดยนำสื่อสังคมออนไลน์
มาเป็นโมเดลใหม่ในการนำเสนอ เพ่ือมีวิธีหารายได้แบบใหม่ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับฐิตินัน บุญ
ภาพ คอมมอน (2559) ที่พบว่า เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมจะนำมาซึ่งช่องทางการออกอากาศ
เพ่ิมเติมซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนหน้าใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจและทำลายการผูกขาดของกลุ่ม
ทุนสื่อเดิม แต่ถึงอย่างไรนั้นการคำนึงถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ถึงการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดก็ยังคง
มาตรฐานเดิมในการเป็นนักสื่อสารสาธารณะ ที่แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร  

2. วิธีการสร้างความนิยมและการสร้างความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทาง
ความ คิดบนสื่อสังคมออนไลน์ 

เทคนิควิธีการในการสร้างความนิยม เพ่ือให้มีผู้ติดตามเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์นั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ โดยสามารถสรุปผลเป็นหลักใหญ่ ได้ดังนี้ 

1) ด้านผู้มีอิทธิพลทางความคิด  
การแสดงบุคลิกที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริง มีความเป็นธรรมชาติ ดูจริงใจ และรู้จักการวิเคราะห์

ผู้ชม วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้รู้ถึงความชื่นชอบของผู้ชมและนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำ
คอนเทนต์และวิธีการนำเสนอ แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เกิดความนิยมชื่นชอบจากผู้ติดตาม
มากยิ่งขึ้น 

2) ด้านเนื้อหา 
คอนเทนต์นั้นต้องนำเสนอให้ตรงตามความต้องการ ความสนใจของผู้ชม และใช้ความคิด

สร้างสรรค์ในการนำเสนอให้น่าสนใจ รวมถึงการใช้วาทศิลป์และวาทวิทยาร่วมด้วย  เพ่ือให้สามารถ
สร้างจุดเด่นให้กับคอนเทนต์ ที่สำคัญต้องมีประโยชน์ต่อผู้รับสารส่วนรวม และมีสัดส่วนที่เหมาะสม
ระหว่างสาระกับบันเทิง  

“เนื้อหานำเสนอไม่เป็นทางการมาก ทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกเครียด ดูแล้วยิ้มๆ และสอดแทรกความ
สนุกสนาน โดยเนื้อหาสอดแทรกสาระ และมีสัดส่วนระหว่างสาระกับบันเทิงพอเหมาะ รวมถึงภาพ
และเสียงในการนำเสนอ ต้องมีความคมชัด” (เปรมสุดา สันติวัฒนา, เมษายน 2563) 

3) ด้านช่องทางการสื่อสาร 

การนำเสนอคอนเทนต์ควรเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม ต้องมีความรวดเร็วและสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือให้ทันใจผู้ชม และเกิดการติดตามอยู่เป็นประจำ 

4) ด้านผู้รับสาร 
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สิ่งจำเป็นในการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดความนิยมจากผู้รับสาร คือ ต้องมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะสามารถสร้างความ
นิยมให้เกิดแก่ผู้มีอิทธิพลได้อย่างยั่งยืน 

“มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการไลฟ์สดกับผู้ชม  โต้ตอบคอมเมนต์ และ
พูดคุยผ่านทางอินบ็อกซ์ด้วยตนเองทุกคอมเมนต์ พร้อมให้คำตอบและบอกวิธีการแก้ไขปัญหาให้
(อนุวัต เฟ่ืองทองแดง, เมษายน 2563) 

ด้านเทคนิควิธีการสร้างความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์
นั้น สามารถสรุปผลแบ่งเป็นหลักใหญ่ ได้แก่  

1) ด้านผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

ผู้มีอิทธิพลทางความคิดควรมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ และมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะนำเสนอ รวมถึงต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม หลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข้อมูลและการประพฤติปฏิบัติตน  จึงจะสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือและสร้างศรัทธาจากผู้ชมให้เกิดแก่ตัวผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้อย่างยาวนาน 

2) ด้านเนื้อหา 
คอนเทนต์ที่นำเสนอต้องคำนึงถึง “คุณภาพ” และ “ความถูกต้อง” เป็นสำคัญ เพราะการ

นำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์จะถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง จึง
จำเป็นต้องผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมและความถูกต้องมาเป็นอย่างดีและมีวิธีการนำเสนอ
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ชมเป็นสำคัญ 

“เรามีความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าว มีการนำจรรยาบรรณของสื่อมวลชนมาใช้ในการ
นำเสนอทางสื่อสังคมออนไลน์ มีอุดมการณ์ หลักการ วิชาชีพ และเคารพในวิชาชีพ ในการนำเสนอ
ข่าวจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม รู้จักเคารพสิทธิมนุษยชน และรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่กดขี่ข่มเหง
ใคร ยึดมั่นการนำเสนอข่าว ที่วิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วว่าข่าวนั้นมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อ
สังคม ซึ่งเหตุผลนี้จะทำให้ไม่มีเชย ทำให้ข่าวมีคุณค่า และมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน” (ฐปณีย์ เอียดศรี
ไชย, มิถุนายน 2563) 
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กลยุทธ์การสื่อสาร วิธีการสร้างความนิยม วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือ 

1.กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร 

1) มีทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร
และทักษะการสื่อสารในที่ชุมชน 

2) มีความพร้อม (Mutiple Skill) 

3) บุคลิกมีความเป็นธรรมชาติ 
มีอัตลักษณ์ของตนอย่างเด่นชัด  
4) มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือคา
แรกเตอร์ในคอนเทนต์นั้น ๆ อย่าง
ชัดเจน มีลีลานำเสนออย่างช่ำชอง 
5) มี จ รรย าบ รรณ แล ะค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ใน ก า ร
นำเสนอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ  

2. กลยุทธ์ด้านเนื้อหา 

1) เลือกคอนเทนต์ที่สด ใหม่ ทัน
เหตุการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับสาร  
2) สร้างสรรค์คอนเทนต์ให้สะดุด
หู สะดุดตา เข้าใจและจดจำได้
ง่าย  
3. กลยุทธ์ด้านช่องทาง 
1) นำเสนอให้เหมาะสมกับแต่ละ
แพลตฟอร์ม  
2) มีช่องทางนำเสนอหลากหลาย 

4. กลยุทธ์ด้านผู้รับสาร 
1) วิเคราะห์ รู้จักและเข้าใจผู้ติด 
ตามของตนอย่างแท้จริง  
2) สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม

1. ด้านผู้มีอิทธิพลทางความคิด 

1) บุคลิกที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริง 
มีความเป็นธรรมชาติ ดูจริงใจ 

2) รู้จักการวิเคราะห์ผู้ชมและ 
วิเคราะห์เนื้อหา  
2. ด้านเนื้อหา 

1) นำเสนอให้ตรงตามความ
ต้องการ ความสนใจของผู้ชม 

2) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
นำเสนอ ร่วมกับวาทศิลป์และวาท
วิทยา  
3) มี ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ผู้ รั บ ส า ร
ส่วนรวม  
4) มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
สาระกับบันเทิง  
3. ด้านช่องทางการสื่อสาร 
1) เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม 
2) สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และมี
ความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

4. ด้านผู้รับสาร 
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมหรือ
ผู้ติดตามอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

1. ด้านผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิด 

1) บุคลิกและภาพลักษณ์ที่
น่าเชื่อถือ 

2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่นำเสนอ 

3) ยึดหลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณสื่อและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

2. ด้านเนื้อหา 

1) ผ่านการตรวจสอบ
กลั่นกรองความถูกต้องมาเป็น
อย่างดี 
2) มีประโยชน์ต่อผู้รับสาร 

3) นำเสนออย่างเป็นกลาง และ
ไม่มีอคต ิ
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ภาพที่ 1  แสดงผลกลยุทธ์การสื่อสาร วิธีการสร้างความนิยม ความน่าเชื่อถือของผู้ประกาศข่าวบนสื่อ
ออนไลน์ 

 โดยข้อค้นพบการวิจัย พบว่า การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิด นอกจากการใช้กลยุทธ์
การสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงแล้วนั้น การสร้างความนิยมทางสื่อสังคมออนไลน์เป็น
สิ่งจำเป็น เพ่ือให้มีผู้ติดตามเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งรสนิยมของ
คนในยุคสมัยนี้ต้องการความเป็นจริง (real) ดังนั้นบุคลิกของผู้มีอิทธิพลทางความคิด จึงต้องมีความ
เป็นจริง เป็นธรรมชาติของตนเอง ไม่ปลอม ไม่ปรุงแต่ง และถ้ายิ่งมีความต่าง ความโดดเด่น และมี
เทคนิคนำเสนอได้อย่างเพลิดเพลิน มีอรรถรส และเนื้อหาได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการตรงใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถแก้ปัญหาให้ได้ยิ่งจะทำให้เกิดความชื่นชอบ  

ผู้มีอิทธิพลทางความคิดมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ และนำมาพัฒนาคอน
เทนต์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา สร้างจุดเด่น จุดสนใจ โดยประสมประสานเทคนิคความเป็นมืออาชีพ
ในด้านการใช้ภาษาและทักษะการผลิตข่าวทางโทรทัศน์นำมาจัดทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ และใส่
ความสร้างสรรค์ลงไป ทำให้ได้คอนเทนต์ที่เป็นที่ต้องการจริง ๆ จนกลายเป็นคอนเทนต์ที่มี “คุณค่า”
ต่อผู้รับสารและยังส่งออกไปยังผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ซึ่งตรงกับวิถีชีวิตของคนในยุคนี้
ที่ต้องการความง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุด  รวมถึงการมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม การแสดงพลังด้านบวก การแสดงความสนใจ ใส่ใจ ห่วงใย อย่างจริงใจ แสดงให้
ผู้ชมผู้ฟังรู้สึกเป็นที่ยอมรับ มีตัวตนในสังคม และสร้างความใกล้ชิด ความเป็นกันเองจนทำให้เกิด
ความรู้สึกร่วม หรือเป็นชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายร่วมกัน จะทำให้ความสัมพันธ์แน่น
แฟ้นและเกิดการติดตามอย่างเหนียวแน่นมากขึ้น และสิ่งที่จะแสดงความจริงใจได้อย่างยาวนานได้นั้น
จำเป็นต้องทำเป็นประจำและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลรัฐ อินทรทัศน์ 
และพรทิพย์ เย็นจะบก (2547) ที่พบว่า หลักพ้ืนฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวแปร
หนึ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น การได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีร่วมกัน ความ
กระตือรือร้นที่จะพบปะผู้อื่น การมีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และการเติมเต็มความต้องการของกัน
และกัน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของผู้ชม เช่น การสร้าง “นักข่าวพลเมือง” (Citizen Reporter) ซึ่ง
เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ชมผู้ติดตามที่ต้องการมีส่วนร่วมในการให้ข่าว ให้ข้อมูล 
ร่วมกันผลิตคอนเทนต์ (Co-creation) ผู้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ มักต้องการการมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ติดตามในชุมชน (Community) อันจะทำให้เกิด
ความหวงแหน กลมเกลียวกันในชุมชน รวมทั้งเกิดการพัฒนาและตามมาด้วยงานที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (2549) ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมที่เชื่อว่า ความรู้สึกร่วม
และหวงแหนทรัพยากรหรือชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในชุมชนได้เข้าร่วมดำเนินการด้านต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหรือชุมชน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว 
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จะสามารถสร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของของภาคประชาชนทั้งในด้านการติดตามชม และด้าน
การให้ข้อมูล เสนอแนะเพ่ือพัฒนาองค์กรได้ 

 ดังนั้นผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่สามารถสร้างนักข่าวพลเมืองได้ในชุมชนของตนยิ่งจะทำให้
เกิดความเหนียวแน่นของกลุ่มผู้ติดตาม อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเนื้อหาที่นำเสนออีกด้วย โดย
การบริหารจัดการคุณภาพการผลิตให้คอนเทนต์มีความแตกต่าง มีมาตรฐานในระดับวิชาชีพ มีความ
โดดเด่นกว่าคอนเทนต์ที่ผลิตโดยประชาชนทั่วไป ชี้แนะข้อมูลข่าวสารนั้นให้ผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Michelstein, Eugenia, และPablo J. Boczkowski (2009) กล่าวว่า นักข่าวเปลี่ยน
บทบาทจาก Gate Keeper เป็น Gate Opening หรือการเปิดประตูเชื่อมโยงสื่อและผู้อ่านให้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการข่าว ทำงานร่วมกันมากขึ้นแทนที่จะเป็นเพียงผู้เลือกเนื้อหาเพ่ือนำเสนอ 

นอกจากการสร้างความนิยมแล้ว ผู้มีอิทธิพลทางความคิดยังต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก
ตัวผู้มีอิทธิพลทางความคิดเองที่มีบุคลิกและภาพลักษณ์เฉพาะตัวที่ดูน่าเชื่อถือแล้ว และยิ่งนำเสนอ
คอนเทนต์ที่เข้ากับบุคลิกและประสบการณ์ที่เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริง และมีลีลาการนำเสนอได้
อย่างช่ำชอง ยิ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้  โดยต้องคำนึงถึง “คุณภาพ” และ “ความ
ถูกต้อง” และที่สำคัญคอนเทนต์นั้นต้องได้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้คอนเทนต์นั้นเกิด “คุณค่า” ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของมยุรี ไพบูรย์กุลกร (2555) พบว่า เทคโนโลยีสื่อสารช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถรับข่าวสารได้หลายช่องทางอย่างรวดเร็ว แต่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับข่าวที่มาจากสำนัก
ข่าว เนื่องจากยังคงไว้วางใจในเรื่องมาตรฐานข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

และที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ นั่นคือ ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเราสื่อสารกับสาธารณะ ทุกคนสามารถเสพข่าวสารจากเราได้ทั้งนั้น 
จำเป็นต้องนำหลักจริยธรรมและหลักปฏิบัติของจรรยาบรรณสื่อ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาเป็นพ้ืนฐานในการสื่อสาร รวมทั้งในการปฏิบัติตัว การนำเสนอคอนเทนต์ หรือการแสดง
ความคิดเห็นใด ๆ ซึ่งไปในทางเดียวกันกับผลการวิจัยของสกุลศรี ศรีสารคาม (2557) พบว่า หลัก
จริยธรรมในการปฏิบัติงานบนสื่อสังคมและสื่อออนไลน์นั้น กรอบการปฏิบัติใหญ่ที่เป็นหลักจริยธรรม
ของการเป็นสื่อ สามารถยึดตามกรอบจริยธรรมของสื่อมวลชนที่กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพสื่อได้ และ
เป็นไปดังที่  JOHN V. PAVLIK (1999) กล่าวไว้ว่า New Media ทำให้สามารถเลือกรับสารได้ มี
ปฏิสัมพันธ์ได้ ช่วยให้กระบวนการสื่อข่าวทำได้ในมิติลึกมากขึ้น แต่ต้องระวังเรื่ องการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมสื่อที่อาจถูกบิดเบือนได้ในบางเรื่อง ผู้มีอิทธิพลทางความคิดควรมีจริยธรรม  มี
กฎเกณฑ์ การคัดกรองต่าง ๆ ตระหนักและคำนึงถึงความเหมาะสมในการสื่อสารต่อสาธารณะ ดังนั้น 
ผู้มีอิทธิพลทางความคิดควรวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ความเหมาะสมก่อนจะ
นำไปสื่อสาร ไม่รีบเร่งในการให้ข้อมูลข่าวสารมากเกินไป และไม่เน้นที่ปริมาณผู้ชมผู้ฟัง แต่ควรเน้น
คุณภาพ เลือกกลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายอย่างแท้จริงและมีปฏิสัมพันธ์ในการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การสื่อสารนั้นเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพต่อผู้ชมผู้ฟังมากท่ีสุด อันจะทำให้เกิดความชื่น
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ชอบ ยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 

ข้อค้นพบในงานวิจัยยังพบว่า เงื่อนไขความสำเร็จของผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

ทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากทักษะ คุณสมบัติ และการใช้กลยุทธ์การสื่อสารดังที่กล่าวมาแล้วนั้น 
สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและมีคนติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากได้นั้น ต้องมี
เป้าหมายในการสื่อสาร รวมถึงมีเรื่องของธุรกิจประกอบในการสื่อสารนั้นด้วย ซึ่งกลุ่มธุรกิจต้องการให้
กลุ่มผู้มีอิทธิพลได้เข้ามาช่วยในการบอกต่อหรือสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงซึ่งเป็น
ผู้ติดตามที่มีความชอบ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรมที่คล้าย ๆ กัน และรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐา อุ๋ยมานะชัย (2556) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักให้ความ
เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลและเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลจากผู้บริโภคด้วย
กันเอง หรือจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่การโฆษณา จึงยินดีที่จะเปิดรับโดยปราศจาก
อคติ  ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดจึงเป็นบุคคลสำคัญในการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาท่ีจะ
ทำให้กลุ่มผู้ติดตามมีการแชร์และบอกต่อข้อมูลข่าวสารไปในวงกว้าง อีกทั้งผู้มีอิทธิพลทางความคิด
เองก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาคอนเทนต์และการนำเสนอให้น่าสนใจต่อไปได้อีกด้วย 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การที่ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) มาจากการเป็นผู้
ประกาศข่าวมาก่อนนั้น นอกจากจะมีบุคลิกที่ดูดี น่าเชื่อถือแล้ว ยังมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจนไปถึง
ทักษะในกระบวนการผลิตข่าวสารข้อมูลทั้งหมด โดยนำเสนอทั้งข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกและรวดเร็วได้
อย่างเชี่ยวชาญ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นผ่านการกลั่นกรองความถูกต้องมาเป็นอย่างดี
แล้วนั้น ยังมีมิติด้านความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ได้
ในอีกทางหนึ่ง และคุณสมบัติที่สำคัญที่ได้พร้อมกันนั้นคือ การมีจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสารข้อมูล  ทำให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดสื่อสารออกมาจะเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
หรือก่อให้เกิดข่าวปลอม อันจะลดปัญหาต่าง ๆ หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสังคมได้ ถือเป็นข้อดีที่ผู้
มีอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปควรนำไปใช้เป็นแบบอย่าง เพราะถือเป็นบุคคลที่มี
อำนาจในการโน้มน้าวความคิดของผู้ติดตามท่ีชื่นชอบจำนวนมาก ถือเป็นบุคคลที่มีผลกระทบต่อสังคม 
จึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสาธารณชน และที่สำคัญต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับข่าวสาร
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ อันเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ดีมีคุณค่า และมีความยั่งยืนได้
อย่างยาวนาน นำพาความสันติสุขและสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการประยุกต์ใช้ 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ พบว่ากลยุทธ์การสื่อสารที่จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาและเป็น
ประโยชน์ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้มากขึ้น ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การใช้วิธีการสื่อสารโดยคำนึงถึง SMCR ยังเป็นสิ่งจำเป็น ควรมีการพัฒนาต่อยอด 
ปรับวิธีการให้เหมาะสมและเข้ากันกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมกันระหว่าง
ผู้มีอิทธิพลทางความคิดกับผู้รับสารมากขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจากผู้ชมและสร้างเครือข่าย
ชุมชนออนไลน์ (Online Community) ของผู้ชมให้เป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น ทำให้ผู้อ่านรู้สึกผูกพันและ
ติดตามอย่างยั่งยืนและได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง  

2. การสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นไวรอลให้เกิดการแชร์กันมากขึ้น เพราะสื่อสังคมออนไลน์เป็น
สื่อที่มีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว การแชร์ข้อมูลถึงกันยิ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นได้มากยิ่งขึ้น 

3. ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องสร้างความจำเป็น ความต้องการกับผู้รับสารให้ได้ ขาดการ
ติดตามไม่ได้ และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้าน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการสื่อสารของผู้ประกาศข่าวในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
อันจะสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปเป็นตัวอย่างในการสร้างมาตรฐานการสื่อสารที่ดีให้กับผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ และก่อให้เกิดประเด็นที่น่าศึกษาในการวิจัยครั้งต่อไป ได้ ควรมี
การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลทางความคิดบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่มาจากบุคคลทั่วไป 
หรืออาจศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างสองกลุ่ม เพ่ือให้เห็นความแตกต่างในวิธีการสื่อสารที่ทำให้เกิด
ความนิยมและความน่าเชื่อถือจากผู้ติดตาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการ
เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดหรือต้องการเป็นที่นิยมในการสื่อสารกับสาธารณะ นอกจากนี้ควรมี
การศึกษาวิธีการสื่อสารในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่
สามารถเกิดขึ้นได้ในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ อาทิ การศึกษาเนื้อหาที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อออกไป 
การศึกษาการสื่อสารของผู้รับสาร การสื่อสารของชุมชนในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือจะได้นำผล
ที่ได้มาสร้างมาตรฐานในวิชาชีพของนักสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคต  
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