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พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อสื่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของ 

นักลงทุนรายได้ปานกลาง 

พนัชกร  เลียวสกลุ1 

วรัชญ์  ครุจิต, Ph.D.2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นในการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อสื่อและเนื้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุนรายได้ปานกลาง เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมที่
นักลงทุนผู้มีรายได้ปานกลางสนใจ  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาคือกลุ่มผู้ที่
มีรายได้ปานกลางที่เคยลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อย 1 ครั้ง รายได้ 30 ,000 บาท ถึง 100,000 บาท จำนวน 16 
คน และศึกษาแนวทางการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของกลุ่ม
ผู้จัดทำ หรือผู้ดูแลเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม จำนวน 4 คน  

ผลการศึกษาพบว่านักลงทุนรายได้ปานกลางส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อประเภทออนไลน์ โดย
ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในการลงทุนของปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับรูปแบบ และ
เนื้อหา ทั้งนี ้กลุ่มผู้ดูแล และจัดทำจึงต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามหลักเกณฑ์ TGE เพื่อ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

คำสำคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, พฤติกรรมผู้รับสาร 
  

 

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
2 2ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Exposure and attitude of middle-income investors toward mutual fund 

investment media and content 

Abstract 

This research aims to study the exposure and attitudes of middle-income investors towards 

mutual fund investment media and contents to guide the design of mutual fund investment media 

and contents that effectively capture middle-income investors’ interest. 

This qualitative research uses in-depth interviews. The subject studied were 1 6  middle-

income earners who have invested in mutual funds at least once, invest in mutual funds for at 

least once a year with income from 30 , 000  to 100 , 000  baht. This research studies the ways to 

analyse communication strategies of the design of mutual fund investment contents of four 

creators or directors of mutual fund investment media. 

The research results reveals that most middle-income investors have mutual fund 

investment media perception behaviours that are consistent with their daily lifestyle, being 

regularly exposed to online media. Knowledge foundation of mutual fund investment and 

individual’s investment experience influence his choice of exposure to style and contents. Directors 
and creators need to focus on studying and holistically analysing the target audience using the TGE 

criteria as a guide for designing media and contents that effectively meet the target audience’s 
needs.  

 

Keywords: Communication strategy, Audience behavior
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บทนำ 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการ
ทบทวนเกณฑ์การแบ่งกลุ ่มตามระดับรายได้ของ
ธนาคารโลกโดยเกณฑ์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560 ประเทศไทยอยู่ในฐานะกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้
ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2519 และยังคงอยู ่ในฐานะนี ้มากว่า 40 ปี 
สะท้อนว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจมีข้อจำกัด ซึ่งการ
จะเลื ่อนไปอยู ่ในกลุ ่มของประเทศรายได้ส ูงนั้น 
ประเทศไทยจะต้องมีรายได้ประชากรต่อหัวสูงกว่า 
12,235 ดอลลาร์สหรัฐ (แพรวไพลิน วงษ์สินธุวิเศษ 
และณัชพล จรูญพิพ ัฒน ์ก ุล , 2560) ในขณะที่
โครงสร้างประชากรไทยมีแนวโน้มเข้าสู ่วัยสูงอายุ
เพิ่มขึ้น โดยประเทศไทยมีการประมาณการว่าอีก 30 

ปีข้างหน้าจํานวนผู้สูงอายุในไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 30 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (ลงทุนแมน , 

2562) ดังนั ้น ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหา
ผลิตภาพจากวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุที่ไม่มีการ
เก็บออมจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตต้อง
พึ ่งพิงลูกหลานและภาครัฐ ซึ ่งจะเป็นปัญหาของ
สังคมและภาครัฐที่จะต้องจัดสรรงบประมาณดูแล
ผู้สูงอายุในอนาคต  

ประกอบกับผลสำรวจของไทยพีบีเอส 
(2561) เปิดเผยผลสำรวจศูนย์วิจัยประสบการณ์และ
ข้อมูลลูกค้าทีเอ็มบี หัวข้อ "คนไทยมีเงินเหลือใช้ไม่ถึง 
6 เดือน เมื่อหยุดทำงาน" โดยการสำรวจออนไลนก์ับ
คนไทยทั่วประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 18-54 ปี จาก
ฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพ 35 ล้านคน พบว่าคนไทย
ร้อยละ 80 ประมาณ 28 ล้านคน มีเงินออมไม่พอใช้
ถึง 6 เดือน นอกจากนี้ วิน อุดมรัชตวนิชย์ (2563) 

ยังระบุว่า แนวคิดการออมของ Generation Y กำลัง 

มีปัญหา ทั ้งที ่คนกลุ ่มนี ้สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
ลงทุนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ มากที่สุด อาทิ เว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ก ยูทูป และสื่ออื่น ๆ  เป็นต้น แต่ด้วยลักษณะ
ของกลุ่มนี้มีความเป็นอิสระสูง ให้ความสำคัญกับการ

เติมเต็มประสบการณ์ชีวิต รายได้ที่ได้มาจึงทุ่มให้กับ
ส่วนอื่นก่อนการออมการลงทุน ทำให้เงินออมที่ได้
จากคนกลุ่มนี้จะไม่มากเท่ากับรุ ่นพ่อแม่ ในขณะที่ 
Generation X ม ี เ ง ิ น ออม เ ง ิ น ล งท ุ นม ากกว่ า 
เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่เริ่มมีความมั่นคง มีรายได้สูง 
จึงมีความพร้อมที่จะออม หรือลงทุนมากกว่า แต่
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี หรือสื ่อการ
ลงทุนจะมีน้อยกว่า ซึ่งปัจจุบันการออมทำได้หลายวิธี 
ได้แก่ การออมรูปแบบเงินฝากธนาคาร ซึ่งการออม
ลักษณะนี้จะมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก มี
สภาพคล่องสูง  และมีความเสี ่ยงต่ำ ส่วนการออม
ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ต ่างๆ เช่น พันธบัตร
รัฐบาล ตราสารหนี้ กองทุนรวม หลักทรัพย์ เป็นต้น 
คือการนำเงินที ่สะสมไว ้ไปลงทุนผ่านสินทร ัพย์
ด ังกล ่าว เพื ่อให ้ได ้ผลตอบแทน โดยการลงทุน
ลักษณะนี้มีความเสี่ยงมากกว่าเงินฝาก และมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากหลายเท่า หรือมี
โอกาสขาดทุนก็เป็นได้ ดังนั ้นผู ้ลงทุนจำเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลให้ถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง  

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คนในประเทศรู้จักการออมเงินและการ
ลงทุนผ่านสินทรัพย์หลากหลายประเภทมากขึ้น 
เพราะนอกจากจะช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนมี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การขยายต ัวทางเศรษฐก ิจ เห ็นได ้จากการที่
หน่วยงานทั ้งภาครัฐ และภาคเอกชนที ่เกี ่ยวข้อง
พยายามผลักดันนโยบายส่งเสริมการออมเพื่อรองรับ
การเกษียณ อาทิ การจัดตั ้งกองทุนสำรองเลี ้ยง 
(Provident Fund) นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายหลกัท่ี
ภาครัฐ และหลายหน่วยงานให้ความสำคัญและ
ต้องการโน้มน้าวกลุ่มนี้หันมาลงทุน ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินมากขึน้ 
คือกลุ่มผู ้ที ่มีรายได้ระดับปานกลาง เนื ่องจากเป็น
กลุ่มที่มีจำนวนมากในประเทศและมีศักยภาพที่จะ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการให้สิทธิลดหย่อน
ภาษีเง ินได้สำหรับผู ้ท ี ่ลงทุนในกองทุนรวมบาง
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ประเภท เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุน
รวมเพื่อการเกษียณ (RMF) กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาว (SSF) กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ 
(SSFX)  เป็นต้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) ซึ่งจากการ
กระตุ้นดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย
เติบโตต่อเนื่องในรอบ 11 ปี มูลค่าทรัพย์สินภายใต้
การบริหาร หรือจำนวนนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุน
รวมมีมากขึ้น รวมถึงมีผลิตภัณฑ์กองทุนเพิ่มขึ้นและ
หลากหลายสินทรัพย์ (โพสต์ทูเดย์, 2561) 

 นอกจากนี้ ข้อมูลจาก BLT Bangkok  (บี
แอลที แบงคอก, 2560) ได้เปิดเผยผลการวิจัยเชิง
สำรวจของสถาบ ันว ิ จ ัยและบร ิการว ิ ชาการ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เรื่องการออมและ
การลงทุนของคนกรุงเทพ พบว่ารูปแบบการออมและ
การลงทุนในปัจจุบัน ร้อยละ 78.25 ออมผ่านการ
ฝากธนาคาร และร้อยละ 21.75 เลือกที ่จะนำไป
ลงทุน เช่น ซื้อพันธบัตร หุ้น กองทุนรวม ทั้งยังพบว่า 
คนกรุงเทพมีความต้องการในการบริหารจัดการเงิน
ลงทุนจัดการด้วยตนเอง รวมถึงการศึกษาสภาวะการ
ออมของประชาชนเพื ่อเตรียมความพร้อมก่อนวัย
ผู ้ส ูงอายุของญภัทรา ภูรภัทเกียรติกุล (2562) ยัง
พบว่าภาพรวมระดับสภาพการจัดการการออมด้าน
การตระหนักถึงความสำคัญของการออมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีจุดมุ ่งหมายในการออมเพื ่อการลงทุน 
รองลงมาเป็นเร ื ่องการมีความรับผิดชอบในการ
ประหยัดและการเก็บออม สะท้อนให้เห็นถึงการให้
ความสนใจในเรื่องการลงทุนของประชาชนมีเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถหาข้อมูล 
หร ือทำธุรกรรมต่าง ๆ และแสวงหาข้อม ูลและ
ต้องการบริหารจัดการด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการ
สื่อสารเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบสื่อออนไลน์ หรือ
รูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการสื่อสารในเรื่องของ
การลงทุนให้ประชาชน หรือนักลงทุนรับรู้ และเข้าใจ
ความสำคัญของการลงทุน หร ือให้ข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วย
สร้างแรงจูงใจ หรือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 

ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินการลงทุน หรือบลจ. ต่างๆ 
เริ่มมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องการลงทุน
ผ่านสื ่อออนไลน์และออฟไลน์มากขึ ้น เพื ่อจูงใจ
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดการติดตาม และสนใจลงทุนใน
อนาคต 

จากบทบาทและความสำค ัญของการ
สื่อสารเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม จึงควรศึกษา
ว่าสื ่อและรูปแบบเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม
แบบใดจะสามารถสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงการ
วางแผนการลงท ุนผ ่านกองท ุนรวมได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษา
ปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครของ
พรรษกร จิรภิญโญ (2559) และการศึกษาข้อเท็จจริง
ของพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของนักลงทุนในประเทศไทยของสยาม ปัญจนาพงศ์
ช ัย  (2564) ซ ึ ่ ง งานว ิจ ัยท ั ้ งสองเร ื ่ องน ี ้ ศ ึ กษา
เฉพาะเจาะจงไปที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และยัง
ไม่มีการศึกษาแนวทางการสื่อสาร หรือการออกแบบ
สื่อ เนื้อหา และเลือกใช้สื่อด้านการลงทุนในกองทุน
รวมที่นักลงทุนสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายได้
ปานกลางซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ีศักยภาพในการลงทุน และมี
จำนวนประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทย 

ด้วยเหตุน ี ้  จ ึงเป ็นที ่มาของการศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที ่มีต่อสื ่อและ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายได้
ปานกลาง เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบสื่อ และ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมที่นักลงทุนผู้มีรายได้
ปานกลางสนใจ นําไปสู ่การวิเคราะห์และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนการสื ่อสารการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้นต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดการวิจัย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการออมและการลงทุน    
มันนี่คลาส (2564) ได้อธิบายความแตกต่าง

ระหว่างการออมและการลงทุน โดยสรุปไว้ว่า 
การออม คือ การเก็บสะสมเงินให้พอกพูน

ขึ้นในรูปแบบของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัท
เงินทุน โดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน มีความ
เสี่ยงต่ำ เนื่องจากรัฐบาลค้ำประกันเงินฝากทั้งเงินต้น
และดอกเบี้ยตามจำนวนท่ีกำหนด 

จิณณรัตน์ วราบุญนาคภิรมย์ (2558) สรุป
แนวคิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมไว้ดังน้ี  

การรับรู้ (Perception) คือ การตีความว่า
สิ่งที่รู ้สึกนั้นคืออะไร การรับรู้เป็นกระบวนการทาง
ความคิด (Cognitive Process) ที่ซับซ้อน มนุษย์ต้อง
ตัดสินใจก่อนที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ในการ
ตัดสินใจมนุษย์ต้องอาศัยข้อมูลที่ตนได้รับจากแหล่ง
ต่าง ๆ และอาศัยกระบวนการรู้สึก (Sensation) เก็บ
ข ้อม ูลด ิบของส ิ ่ งเร ้าส ่งไปย ังสมอง และเข ้าสู่
กระบวนการรับรู้   

การลงทุน คือ การนำเงินที่เก็บสะสมไป
สร้างผลตอบแทน ผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ 
เช่นพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือ

หลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีสูง มีโอกาสขาดทุน 
และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่า
การออมทั่วไป ทั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ (2560) สรุปปัจจัย
ที ่ช ่วยในการตัดส ินใจลงทุน โดยนักลงทุนควร
พิจารณาถึงอัตราผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ส ิทธ ิประโยชน์ทางภาษี และความค ุ ้มค ่าด ้าน
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ต่อการลงทุน  

กองทุนรวม คือ เครื ่องมือในการลงทุน
สําหรับผู้ลงทุน ท่ีช่วยลดข้อจํากัดด้านทุนทรัพย์ เวลา
ในการติดตามการลงทุน ข้อมูลในการลงทุน และ
ประสบการณ์หรือความชํานาญในการลงทุน โดยการ
ระดมเงินลงทุนเป็นก้อนใหญ่ แล้วให้ผู้บริหารกอง 
ทุนที่มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการการ
ลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนดทีีส่ดุ
ภายใต้กรอบความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย , 2560) ในประเทศไทย บริษัท
จัดการกองทุนรวมแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 
โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัท
การเงินระหว่างประเทศ ( International Finance 

Corporation:  IFC) ซ ึ ่ ง เป ็นหน ่วยงานหน ึ ่ งของ
ธนาคารโลก และในปี พ.ศ. 2538 สำน ักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เป ิดให ้ย ื ่นคำขอร ับใบอน ุญาตประกอบธ ุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพิ่ม (ไทย
มิวชัวฟันส์, 2562)  ซึ่งกองทุนรวมนั้นนอกจากจะ
เป็นแหล่งเงินออม และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีให้แก่นักลงทุนรายย่อยแล้ว จากการศึกษาการ
เจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
บัญชา ส ีหะวงษ์ (2561)  พบว่าการเติบโตของ
อ ุ ตสาหกรรมกองท ุ นรวม ในประ เทศ ไ ทยมี
ความสัมพันธ์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของประเทศในระยะยาว 

2. แนวคิดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเป็นกระบวนการ

เลือกสรรช่องทาง หรือข่าวสาร ในการรับรู้ของผู้รับ
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สาร ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลขึ้นอยู่
ก ับความเชื ่อ ทัศนคติ ประสบการณ์ และความ
ต้องการในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันช่องทางการสื่อสารมี
หลากหลายทั้งสื่อรูปแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
พนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ยูทูป 
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งโรดริเกซ และ โร
ซ ิ โอ  (2015)  กล ่ าวว ่ า  ส ื ่ อส ั งคมออนไลน ์ ได้
เปลี่ยนแปลงวิธีที่องค์กรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในธุรกิจ
ออนไลน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้การตลาดบนสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นที่นิยมในการสร้างช่องทางสื่อสาร
ในโลกธุรกิจ นอกจากนี้ การศึกษาของ เสมอ นิ่มเงิน 
(2561) สร ุป Generation กับพฤติกรรมการรับ
ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

1) Generation X หรือผู้ที่เกิด
ในปี พ.ศ. 2508-2523 คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีของกลุ่มนี้เน้นใช้เพื่อการทำงาน เนื่องจาก
การเข้าถึงเทคโนโลยียังไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบัน 
แต่คนกลุ ่มนี ้ม ีพฤต ิกรรมกลัวตกข่าว (Fear of 

Missing Out: FOMO) จ ึงร ับข่าวสารผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ในสำนักข่าวที่เป็นทางการ หรือรับข่าวสาร
ผ่านคนใกล้ชิด แต่ให้ความเชื่อถือสื่อดั้งเดิมมากกว่า
สื่อออนไลน์  

2) Generation Y หรือผู้ที่เกิด
ในปี พ.ศ. 2524-2543 คนกลุ่มนี้มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ทั้งด้านการทำงาน หรือการสื่อสาร 
พฤติกรรมการรับข่าวสารส่วนใหญ่เน้นใช้สื่อใหม่ แต่
ไว้ใจสื่อดั้งเดิม โดยรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์มาก
ท ี ่ ส ุ ด  รองลงมาค ือ โทรท ัศน ์  เ ว ็บ ไซต ์  หรื อ
แอปพลิเคชั่นข่าว หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ตามลำดับ 

3. แนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหา 
GrowthBee (โ ก ร ท บี , 2558) ไ ด ้ ใ ห้

ความหมายของการตลาดเชิงเน ื ้อหา (Content 

Marketing) ว่าคือการทำการตลาด ผ่านการสร้าง
เนื ้อหาและนำเสนอข้อมูลที ่ดึงดูดความสนใจของ
กลุ ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ ่มเป้าหมายพึงพอใจและ
จดจำสินค้า หร ือบร ิการได ้ เพื ่อกระตุ ้นให้เกิด
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร โดย “คอน

เทนต์ที ่ดี” อยู่ในทุกช่วงของ Customer Journey 

ได ้แบบถูกคน – ถ ูกจ ังหวะ – ถ ูกเวลา ต ั ้ งแต่
กระบวนการสร้างการรับรู ้  – จดจำ นำไปสู ่ขั้น
พิจารณา ขั้นตัดสินใจซื ้อ และกลับมาซื้อซ้ำ เพื่อ
ร ักษา Customer Loyalty และต่อยอดสู ่  Brand 

Love ในที่สุด (มาร์เก็ตติ้งอุ๊บ, 2562) 

ซึ่งศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ (2560) ได้สรุปการ
จำแนกรูปแบบการทำการตลาดเชิงเนื ้อหาไว้ 2 

รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบสื่อที่นำเสนอ (Form) เช่น 
ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิค บทความสั้น วีดีโอ เป็น
ต้น และ 2) กลวิธีนำเสนอ (Execution) เช่น  การ
สาธิต การแนะนำ สาระ ข้อเท็จจริง บุคคลผู้ใช้จริง 
หรือพรีเซ็นเตอร์ กิจกรรม การเปรียบเทียบ แนะ
แนวทางแก้ไข เป็นต้น นอกจากนี้เว็บไซต์เผยแพร่
วีดีโอชื ่อดังอย่าง YouTube and Google (2014) 
ได้คิดค้นกลยุทธ์การทำเนื้อหาผ่านสื่อวีดีโอเพื่อให้
ผู้สร้างวีดีโอมีกลยุทธ์สำหรับสรา้งเนื้อหาวีดีโอท่ีดึงดดู
จำนวนผู้ชมได้ดียิ่งข้ึน โดยมีลักษณะดังนี้  

1)  Hero Content คือการสร้างเนื้อหาที่
สามารถดึงดูดกลุ่มผูช้มเป็นจำนวนมาก แปลกใหม่จน
เป็นที่พูดถึงในสังคมออนไลน์ มักใช้เพื่อสร้างการรับรู้ 
(Brand Awareness) และจดจำ  

2)  Hub Content คือการสร ้างเนื ้อหา
ทั่วไป เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการแก่ผู้รับชม เพื่อ
เพิ ่มการร ับร ู ้  สร ้างความน่าเช ื ่อถ ือ และร ักษา
ความสัมพันธ์กับผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

3)  Hygiene Content คือการสร้างเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตรงกับความสนใจ และ
ความต้องการของกลุ ่มเป้าหมาย โดยเน้นความ
รวดเร็ว และความถี่ในการนำเสนอ เพื่อให้เข้าถึง 
และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

จากการศ ึ กษาค ้ นคว ้ าและทบทวน
วรรณกรรม ผู ้ว ิจ ัยจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิวที ่ใช้
สำหรับงานวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มี
ต่อสื ่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของนัก
ลงทุนรายได้ปานกลางไว้ดังน้ี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการเก็บข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ 1) การเก็บ
ข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีรายได้ปานกลางที่เคยลงทุนในกองทุน
รวมอย่างน้อย 1 ครั ้ง และยังคงมีการลงทุนในกองทุนรวมภายใน 1 ปี อย่างน้อย 1 ครั ้ง อาศัยอยู ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 100,000 บาท จำนวน 16 คน แบ่งจำนวนตามช่วง
อายุและรายได้ ดังนี้ ช่วงอายุระหว่าง 21 - 39 ปี (Generation Y) รายได้ระหว่าง 30,000 – 50,000 บาท จำนวน 
4 คน รายได้ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท จำนวน 4 คน ช่วงอายุระหว่าง 40 - 50 ปี (Generation X) รายได้
ระหว่าง 30,000 – 50,000 บาท จำนวน 4 คน รายได้ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท จำนวน 4 คน และกลุ่ม
ผู้จัดทำ หรือผู้ดูแลเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมในสื่อต่าง ๆ  เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารและการออกแบบ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมจำนวน 4 คน รวมทั้งสิ ้น 20 คน รวมถึง 2) การวิเคราะห์ข้อมูล ( Document 

Analysis) จากสื่อการลงทุนในกองทุนรวมแบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ใน
ประกอบผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาดำเนินการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึง
สัมภาษณ์พฤติกรรมและทัศนคติของนักลงทุนรายได้ปานกลางที่มีต่อสื ่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม 
ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ดูแล หรือผู้ดูแลเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมในสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบผลการวิจัย 
ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นหลักของการวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักลงทุนรายได้ปานกลาง 
จากผลการศึกษาพบว่านักลงทุนรายได้ปานกลางให้ข้อมูลไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยทุกคนมี

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์เป็นหลักในชีวิตประจำวัน นำไปสู่การเปิดรับสื่อการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
สื่อออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป เป็นต้น เนื่องจากเป็นสื่อที่ใช้เป็นประจำทุกวัน จึงมีความชำนาญในการใช้
งาน ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก และรวดเร็วกว่าสื่อประเภทอ่ืน ผู้วิจัยพบว่าประเภทสื่อการลงทุน
ในกองทุนรวมที่กลุ ่มตัวอย่างทั้งหมดเปิดรับคือ เฟซบุ๊ก เพราะสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ และความ
เคลื่อนไหวของเพื่อน หรือคนในครอบครัวได้ในสื่อเดียว รวมถึงใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยกลุ่มตัวอย่างมักจะเข้าไปดู
ข้อมูลกองทุนรวมที่สนใจจากการเห็นผ่านฟีดข่าวในเฟซบุ๊กเพจที่ติดตาม นอกจากนี้ สื่อที่นักลงทุนรายได้ปานกลาง
ทั้งหมดไม่เปิดรับข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมคือ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
บางท่านเลือกที่จะเปิดรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์แทน โดยให้ข้อมูลว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีข้อมูลทั้งการลงทุนใน
กองทุนรวม เศรษฐกิจ การตลาด และอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ช่วยสำหรับการลงทุนในกองทุนรวม 
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2. พฤติกรรมการเปิดรับรูปแบบ และเนื้อหา
การลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายได้ปาน
กลาง 

ประเด็นนี้นักลงทุนรายได้ปานกลางส่วน
ใหญ่ให้ข้อมูลว่าจะเปิดรับเนื ้อหาการลงทุนที ่เป็น
ประโยชน์ หรือสอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนของ
ตนเอง โดยส่วนใหญ่เปิดรับเนื ้อหาการลงทุนตาม
วัตถุประสงค์ หรือความต้องการทางการเงิน เช่น 
เพ ื ่อการลดหย ่อนภาษี เพ ื ่อการออมเง ิน เพื่อ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เป็นต้น ขณะที่บางคนเปิดรับ
เนื้อหาตามความสนใจของตนเองในขณะนั้น เพื่อเป็น
ข้อมูลในการใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับ
การลงทุนใน ผลการศึกษายังพบว่ากลุ่มนักลงทุน
รายได ้ปานกลางที ่ ไม ่ม ีความร ู ้  หร ือเป ็นผ ู ้ท ี ่มี
ประสบการณ์ด้านการลงทุนน้อยจะเปิดเนื้อหาที่สั้น 
กระชับ ส่วนรูปแบบที่เปิดรับมักเป็นบทความสั้น 
การ์ตูน หรืออินโฟกราฟฟิค ที่มีลักษณะภาษที่เข้าใจ
ง่าย โดยคนกลุ่มนี้จะมีความโน้มเอียงต่อข้อมูลที่
นำเสนอ หากข้อมูลดังกล่าวตรงกับความต้องการ 
และความเชื ่อ ในขณะที่กลุ ่มนักลงทุนรายได้ปาน
กลางท่ีมีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการลงทุน จะ
เปิดรับเนื้อหาหลากหลายและไม่จำกัดรูปแบบ ส่วน
ใหญ่จะให้ความสำคัญกับหัวข ้อ และเนื ้อหาที่
นำเสนอที่ตรงกับกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ หรือ
ความสนใจในขณะนั้น  

3. ทัศนคติของนักลงทุนรายได้ปานกลางที่มี
ต่อสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม 

ความน่าเช ื ่อถ ือของส ื ่อการลงทุนใน
กองทุนรวมนักลงทุนรายได้ปานกลางมองว่าสื่อ
ออนไลน์มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มี
หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบ หรือคัดกรองก่อน
เผยแพร่ไปสู่ผู้รับสาร ดังนั้น ข้อมูลที่ออกไปอาจไม่
ได้มาจากข้อเท็จจริง หรือมีการบิดเบือนข้อมูลได้ 
ผู้รับสารจึงจำเป็นต้องประเมินความน่าเชื่อถือจาก 
ประวัติผู้เขียน ผู้จัดทำ หรือองค์กร จำนวนผู้ติดตาม 
จำนวนผู้อ่านของสื่อนั ้นๆ ความชอบ และทัศนคติ

ของตนเอง ประกอบกับการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ
หาความเหมือน หรือสอดคล้องกันของข้อมูลจาก
แหล่งอื่น รวมถึง ชื่อเสียง ประสบการณ์ของผู้เขียน 
หรือจัดทำ ความคิดเห็นของผู้ติดตาม หรือผู้อ่าน ก็
เป็นปัจจัยในการพิจารณาความน่าเชื ่อถือของสื่อ 
และเนื้อหานั้นๆ  ในขณะที่นักลงทุนรายได้ปานกลาง
ยังมองว่าสื ่อยุคเก่ามีความน่าเชื ่อถือมากกว่าสื่อ
ออนไลน์ เพราะมีบริษัท หร ือผู ้ดำเนินงานเป็น
ผู้รับผิดชอบ รวมถึงมีหน่วยงานหลายหน่วยงานคอย
ควบคุมดูแลก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ถึงแม้ว่า
สื่อยุคเก่าจะมีความน่าเชื่อมากกว่าสื่อออนไลน์ แต่
นักลงทุนรายได้ปานกลางกลับเลือกที่จะไม่เปิดรับสื่อ
ยุคเก่า โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเนื้อหาการลงทุน
ในกองทุนรวมเป็นเนื้อหาที่ต้องอ่านซ้ำ หรือใช้เวลา
ในการทำความเข้าใจ และต้องเป็นสื ่อที ่สามารถ
ค้นหาข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างทันทวงที ซึ่งสื่อยุค
เก่าไม่สามารถตอบสนองส่วนนี ้ได้ ผลการศึกษา
พบว่า นักลงทุนรายได้ปานกลางมองว่าสื ่อบุคคล 
ได้แก่ นักวิเคราะห์ กูรู ผู้เชี่ยวชาญ หรือ Influencer 

ในเรื่องการลงทุน มีความน่าเช่ือถือมากกว่าสื่อบุคคล
ที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง โดยนักลงทุนรายได้
ปานกลางมีความเห็นว่าสื ่อบุคคลที ่ม ีช ื ่อเสียงมี
วัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงนอกเหนือจากการให้ข้อมูล 
หรือความรู้ด้านการลงทุนในกองทุนรวม 

ความน่าเชื ่อถือของเนื้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวม นักลงทุนรายได้ปานกลางส่วนใหญ่เลือก
ที่จะไม่เชื่อข้อมูลจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่ง
เดียว จะหาข้อมูลจากแหล่งอื่นร่วมด้วยเสมอ โดย
ส่วนใหญ่จะประเมินความน่าเชื่อถือของเนื้อหาจาก
ความน่าเช ื ่อถ ือของส ื ่อที ่นำเสนอ ประวัต ิและ
ประสบการณ์ของผู้เขียน หรือผู้จัดทำเนื้อหา ความ
เหมือน หรือสอดคล้องกันของเนื้อหาจากแหล่งอื่น
ประกอบก ัน โดยน ักลงท ุนรายได ้ปานกลางมี
ความเห็นว่าเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมเป็นเพียง
แนวทางหนึ่ง หรือเป็นเพียงการอธิบายสิ่งที ่ผู้อ่าน
สงสัยให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งไม่มีผิด หรือถูก ขึ้นอยู่กับ
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ความเช่ือ ทัศนคติ และแนวทางการลงทุนของแต่ละ
บุคคล  

ความพึงพอใจที ่ม ีต ่อส ื ่อการลงท ุนใน
กองทุนรวม นักลงทุนรายได้ปานกลางมีความพึง
พอใจต่อสื ่อการลงทุนในกองทุนรวมประเภทสื่อ
ออนไลน์มากกว่าสื่อยุคเก่า เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึง
ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลได้ตาม
ความต้องการทุกที่ทุกเวลา จึงช่วยประหยัดเวลาใน
การค้นหาข้อมูล และสามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงกับ
ความต้องการในขณะนั้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 
ยังมีความพึงพอใจต่อสื่อบุคคล อาทิ นักวิเคราะห์ กูรู 
ผ ู ้ เชี ่ยวชาญ หรือ Influencer ในเร ื ่องการลงทุน 
เพราะเป็นสื่อที ่สามารถนำเสนอข้อมูลได้น่าอย่าง
สนใจ มีการสรุปประเด็น และมีคำอธิบายในแต่ละ
ประเด็นให้เข้าใจได้ง่าย จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
นักลงทุนรายได้ปานกลางให้ความสำคัญกับการ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และทันต่อความต้องการ
ของนักลงทุนในช่วงเวลานั้น ซึ่งกลุ่มผู้ดูแล และจัดทำ
สื่อควรแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาให้ชัดเจน หรือมี
ระบบที ่ช ่วยให้น ักลงทุนสามารถค้นหาข้อม ูลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ในประเด็นนี้ความพึงพอใจ
ต่อสื่อจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของนักลงทุนได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร ็ว และตรงก ับความ
คาดหวังที่นักลงทุนวางไว้ หากสื่อใดสื่อหนึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของนัก
ลงทุนได้ จะทำให้นักลงทุนติดตามสื่อ ๆ นั้นต่อไปใน
อนาคต 

ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ และเนื้อหา
การลงทุนในกองทุนรวม นักลงทุนรายได้ปานกลางมี
ความเห็นว่ารูปแบบ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุน
รวมที่นำเสนอในปัจจุบันมีความหลากหลาย รูปแบบ
มีความน่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างครอบคลุม ในขณะที ่ความพึงพอใจของนัก
ลงทุนที่มีต่อรูปแบบ และเนื้อหามีความแตกต่างกัน
ตามปัจจัยดังนี้ วัตถุประสงค์ ความต้องการทางการ
เงิน ความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านการลงทุน 

และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยกลุ ่มนักลงทุนที่มี
ความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการลงทุนในระดับ
น้อย ถึงปานกลาง จะพึงพอใจในเนื้อหาท่ีสั้น กระชับ 
มีล ักษณะภาษาที ่เข ้าใจง่าย นำเสนอในรูปแบบ
บทความสั้น การ์ตูน รูปภาพ หรืออินโฟกราฟฟิค 
ขณะที่กลุ่มนักลงทุนที่มีความรู้ หรือประสบการณ์
ด้านการลงทุนในระดับมาก จะช่ืนชอบเนื้อหาที ่มี
ความละเอียด ให้ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน 
ไม่มีรูปแบบที่ชื่นชอบอย่างชัดเจน ให้ความสำคญักับ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ หรือเนื้อหาที่ตอบ
โจทย์วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น นโยบายการลงทุน 
ผลประกอบการ ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน แต่
ยังคงชื ่นชอบลักษณะการใช้ภาษาที ่เข้าใจง่ายไม่
ทางการจนเกินไป  

4. แนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการ
ลงทุนในกองทุนรวม 

กลุ ่มผ ู ้ด ูแล และจัดทำสื ่อส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นอันดบั
แรก จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มากำหนดแนวทางการ
ออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม 
โดยกลุ่มผู้ดูแล และจัดทำทุกท่านมีความเห็นตรงกัน
ว่าการออกแบบเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมต้อง
เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู ้ร ับสาร 
รวมถึงต ้องออกแบบเนื ้อหาให้เหมาะสมกับพื้น
ฐานความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและ
การลงทุนของผู้รับสาร โดยหากผู้รับสารมีความรู้ 
หร ือประสบการณ์แตกต่างกัน จะส ่งผลต่อการ
ออกแบบลักษณะเนื้อหา หรือลักษณะการใช้ภาษาท่ี
แตกต่างกัน  

5. แนวทางการเลือกใช้สื ่อ หรือช่องทางที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม 

กล ุ ่ มผ ู ้ ด ู แล  และจ ัดทำให ้ความเห็น
สอดคล้องกันว่าช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันมักให้
ความสำคัญกับสื ่อออนไลน์ รวมถึงสื ่อบุคคลที ่มี
ชื่อเสียง (Celebrity) หรือบุคคลที่เป็นที่นิยมในสื่อ
สังคมออนไลน์ (Influencer) เนื ่องจากสื่อดังกล่าว
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สามารถเข้าถึงกลุ ่มผู ้ร ับสารเป้าหมายได้สะดวก
รวด เ ร ็ ว  ม ี ประส ิ ทธ ิ ภ าพ  ในงบประมาณที่
สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามสื่อดั ้งเดิมยังคงต้องให้
ความสนใจ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และสร้างการรับรู ้จากกลุ่มผู ้รับสารในวงกว้างได้
มากกว่าสื่อออนไลน์ นอกจากนี้แนวทางการเลือกสื่อ
มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ กลุ่ม
ผู ้ร ับสารเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการนำเสนอ 
รูปแบบและเนื้อหาที่นำเสนอ จุดเด่นของสื่อแต่ละ
ประเภท และงบประมาณ อีกหนึ่งปัจจัยที่กลุ่มผู้ดูแล 
และจัดทำให้ความสำคัญคือแพลตฟอร์มของสื่อ 
เนื่องจากสื่อแต่ละประเภทมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน 
เช่น อินสตาแกรมใช้ภาพเล่าเรื่อง เว็บไซต์สามารถใส่
คีย์เวิร์ดให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาเจอ เฟซบุ๊กสามารถ
เผยแพร่ได้รวดเร็ว และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร
ได้ เป็นต้น ประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อแต่ละ
ประเภทก็แตกต่างกันไปด้วย เช่น ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีเวลา
เฉลี่ยในการดูคลิปก่อนตัดสินใจประมาณ 3 วินาที 
ในขณะที่ผู้ใช้ยูทูปจะใช้เวลาดูคลิปก่อนตัดสินใจนาน
กว่า เป็นต้น ผู้ดูแล และจัดทำจึงนำข้อมูลเหล่านี้มา
พิจารณาเพื่อเลือกสื่อและแนวทางการนำเสนอที่
เหมาะสม 

อภิปรายผล 

นักลงทุนรายได้ปานกลางส่วนใหญ่เปิดรับ
สื่อการลงทุนในกองทุนรวมผ่านสื่อออนไลน์ประเภท 
เฟซบุ๊ก เพราะสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหว
ของเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงสนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแชร์เร ื ่องราวต่างๆ กับเพื ่อน และ
ครอบครัว ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้สื ่อประเภท
เว็บไซต์ และยูทูป นักลงทุนรายได้ปานกลางจะ
เปิดรับเป็นบางช่วง เช่น มีข้อมูลที่ตนสนใจ หรือ
ต้องการคำอธิบายในเรื่องที่สนใจเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อ
ความบันเทิง แต่หากต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 
มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มักจะค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
จากเว็บไซต์ที ่เกี่ยวข้อง หรือ Google.com ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการเปิดรับสื่อ 

ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการ
บ้านประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ของภพธร วุฒิหาร (2561) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่
เป ิดร ับสื ่อประเภทออนไลน์ เน ื ่องจากสามารถ
ตอบสนองความอยากรู้ ความต้องการ และความ
สนใจของตนได้ และสะดวกในการเข้าถึง นอกจากนี้ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ อายุ ศาสนา 
การศึกษา และรายได้ ไม่ได้เป็นตัวกำหนดความ
แตกต่างในการเปิดรับสื่อการลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนรายได้ปานกลาง ซึ ่งขัดแย้งกับแนว
ทางการวิเคราะห์ผู้รับสารในยุคดิจิทัลของศุภเชษฐ์ 
เศรษฐโชติ (2560) ที่พบว่าผู้รับสารที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความ
สนใจ และการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน  

พฤติกรรมการเปิดรับรูปแบบ และเนื้อหา
ของนักลงทุนรายได้ปานกลางมีความแตกต่างกันตาม
ว ัตถ ุประสงค ์  ความต ้องการทางการเง ิน พื้น
ฐานความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน และการ
นำไปใช้ประโยชน์ ของปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับ Generation กับพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่าน
สื่อต่าง ๆ ของเสมอ นิ่มเงิน (2561) ที่ระบุว่าช่วง 
Generation แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ แต่ต่างกัน โดยผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยความสำเร็จของวิดีโอ
ความรู้ภาษาอังกฤษทางยูทูบของนำบุญ นามเป็นบุญ 
(2561) ที ่พบว่าปัจจัยภายในที ่ม ีผลต่อการเลือก 

ร ับชมว ิด ี โ อความร ู ้  ภาษาอ ั งกฤษทางย ู ทู บ 
ประกอบด้วย ความต้องการ (Need) ทัศนคติและ 

ค่านิยม (Attitude and Values) เป้าหมาย (Goal) 

ความสามารถ (Capability) การ ใช ้ประโยชน์  
(Utility) ล ีลา ในการส ื ่ อสาร  (Communication 

Style) สภาวะ (Context) ประสบการณ์และนิสัย 

(Experience and Habit)  

ความน่าเชื่อถือของสื่อการลงทุนในกองทุน
รวมนักลงทุนรายได้ปานกลางมองว่าสื่อออนไลน์มี
ความน่าเชื ่อถือน้อย เนื ่องจากไม่มีหน่วยงานที่
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สามารถตรวจสอบก่อนเผยแพร่ ข้อมูลที่ออกไปอาจ
ไม่ได้มาจากข้อเท็จจริง หรือมีการบิดเบือนข้อมูลได้ 
ผู้รับสารจึงจำเป็นต้องประเมินความน่าเชื่อถือจาก 
ประวัติผู้เขียน ผู้จัดทำ หรือองค์กร จำนวนผู้ติดตาม 
จำนวนผู้อ่าน ความชอบ และทัศนคติของตนเอง โดย
ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับกับงานวิจัย
ของอภิญญา ตั้งประสิทธิ ์ศิลป์ (2562) เรื ่องความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารบนเฟซบุ๊กที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้สื่อ
สังคมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลข่าวสารบนเฟซบุ๊ก
ด้านความน่าไว้วางใจคือ ผู ้ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นที่
ยอมรับของคนบนสื่อสังคม และมีผู้ติดตามจำนวน
ผู้ติดตามมาก อันดับสองคือ ชื่อของแฟนเพจ หรือ
สำนักนักข่าวมีชื่อเสียงที่มีความเชื่อถือได้ อันดับสาม
คือมีการระบุอ้างอิงถึงแหล่งที่มา นอกจากนี้ยังพบว่า
สื ่อบุคคล เช่น นักวิเคราะห์ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการ
ลงทุน มีความน่าเช่ือถือมากกว่าสื่อบุคคลที่มีช่ือเสียง 
เช่น ดารา นักแสดง โดยให้ความเห็นว่าสื่อบุคคลที่มี
ช่ือเสียงมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงนอกเหนือจากการ
ให้ข้อมูล ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของปริญญา สาททอง 
(2563) หัวข้อประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้บุคคลที่มีชื ่อเสียงส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีความ
ตั ้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยใช้บุคคลที ่มี
ช ื ่อเส ียงผ่านสื ่อทางการตลาดออนไลน์มากที ่สุด
เพราะชื ่นชอบในบุคลิกภาพ และเป็นการการันตี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดี อีกทั้ง นักลงทุนรายได้
ปานกลางส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เชื่อข้อมูลจากแหล่ง
ใดแหล่งหนึ ่งเพียงแหล่งเดียว จะหาความเหมือน 
หร ือความสอดคล ้องของเน ื ้อหาจากแหล ่งอื่น
ประกอบกัน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของวัฒณี ภูวทิศ (2560) หัวข้อผู้สื่อข่าวกับการใช้
ประโยชน์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร พบว่าผู้รับสารจะทำ
การตรวจสอบข้อมูลจากสื่อ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

ซ ้ำด ้วยตนเองก่อน อย่างน้อยจะตรวจสอบกับ
แหล่งข่าวอื่นอย่างน้อยสองราย เพื่อหาความเหมือน 
หรือสอดคล้องกันของข้อมูล ซึ่งนำมาประกอบการ
พิจารณาความน่าเชื่อถือของเนื้อหา นอกจากนี้ยัง
พบว่าลักษณะการใช้ภาษา หรือรูปแบบการนำเสนอ
ไม่มีผลต่อความน่าเชื ่อถือของเนื้อหา โดยมองว่า
เนื ้อหาการลงทุนในกองทุนรวมเป็นเพียงแนวทาง
หนึ่ง หรือเป็นเพียงการอธิบายสิ่งที ่ผู ้อ่านสงสัยให้
เข้าใจมากขึ ้น ขึ ้นอยู ่กับความเชื ่อ ทัศนคติ และ
แนวทางการลงทุนของแต่ละบุคคล จากผลการศึกษา
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของวีรวรรณ 
แซ่จ๋าว (2557) เรื่องศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและ
ความพ ึ งพอใจในการเปิ ดร ับข ่ าวสารจากสื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มี
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว ระบุ
ว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือมีอิทธิพลอย่างมาก
ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้รับสาร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิ่งท่ีผู้ส่งสารตั้งเป้าไว้ 

ด้านความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการลงทุนใน
กองทุนรวมนักลงทุนรายได้ปานกลางมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อยุคเก่า เนื่องจากเข้าถึงง่าย 
ค้นหาข้อมูลได้ตามความต้องการทุกที่ทุกเวลา โดย
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
ลงทุนที่ส่งผลต่อความต้องการขอรับบริการซื้อและ
ขายหล ักทร ัพย ์ด ้ วยว ิ ธ ีการซ ื ้ อขายผ ่ านทาง
อินเทอร์เน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอของสุภัชญา ตรีทานนท์ (2559) สรุปได้ว่าการให้
ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที ่เข้าถึงง่าย มีรายละเอียด
ครบถ ้วนส ่งผลต ่อการต ัดส ินใจของผ ู ้บร ิ โภค 
นอกจากนี้ ยังมีความพึงพอใจต่อสื ่อบุคคล เพราะ
สามารถนำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย 
อีกทั ้งยังมองว่ารูปแบบ และเนื ้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวมที่นำเสนอมีความหลากหลาย รูปแบบ
น่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
ครอบคลุม ในขณะที่ความพึงพอใจของนักลงทุนที่มี
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ต่อร ูปแบบ และเนื ้อหามีความแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ ความต้องการทางการเงิน ความรู้
พื้นฐาน หรือประสบการณ์ด้านการลงทุน และการ
นำไปใช้ประโยชน์ โดยผู ้ว ิจ ัยแบ่งกลุ ่มนักลงทุน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1)นักลงทุนที่มีความรู้ หรือ
ประสบการณ์ด้านการลงทุนในระดับน้อย ถึงปาน
กลาง จะชื่นชอบเนื้อหาท่ีสั้น กระชับ มีลักษณะภาษา
ที่เข้าใจง่าย นำเสนอในรูปแบบ บทความสั้น การ์ตูน 
รูปภาพ หรืออินโฟกราฟฟิค และ (2)นักลงทุนที่มี
ความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการลงทุนในระดับมาก 
จะชื่นชอบเนื้อหาที่มีความละเอียด ให้ข้อมูลได้อย่าง
ครอบคล ุม ไม ่ม ีร ูปแบบท ี ่ช ื ่นชอบช ัดเจน ให้
ความสำคัญกับเนื้อหาที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ แต่
ยังคงชื่นชอบลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัฏฐา หวังศิริเวช (2559) 
เรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารที่ทำการ
สื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าข้อมูล
หากผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงข่าวสารและประโยชน์
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเพิ่มมากข้ึน รวมถึง
ร ูปแบบการนำเสนอที ่สะดุดตา หร ือใช้ร ูปภาพ
ประกอบจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี 

สำหรับแนวทางการออกแบบสื ่อ และ
เนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม ผู้วิจัยสรุปได้ว่ากลุ่ม
ผู ้ด ูแล และจัดทำสื ่อควรให้ความสำคัญกับการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จึงนำข้อมูลที่ได้มากำหนด
แนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนใน
กองทุนรวม โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้ 1) พฤติกรรมของผู้รับ
สาร หรือไลฟ์สไตล์ของผู้รับสาร 2) วัตถุประสงค์ 
หรือความต้องการของผู้รับสาร 3) พื้นฐานความรู้ 
หรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและการลงทุนของ
ผู้รับสาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการ
ออกแบบส ื ่อเพ ื ่อส ื ่อสารทางการตลาดสำหรับ
ผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษวัสดุทางการเกษตรของ
ฐานปัทม์ ไชยชมพู (2558) พบว่าการศึกษาวิเคราะห์

พฤติกรรมการใช้สื่อของผู้บริโภคและสื่อที่ผู้บริโภค
ต้องการรับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการรับรู้ 
และสามารถสื ่อสารเข ้าถ ึงผ ู ้บร ิโภคได ้อย ่า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจากการศึกษาพบว่านักลงทุน
รายได้ปานกลางทุกคนเปิดรับสื่อออนไลน์ และมี
ทัศนคติที่เป็นบวกต่อสื่อออนไลน์ในด้านการเข้าถึง 
ความรวดเร็ว สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน และสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 
เป ็นการสื ่อสาร 2 ทาง ทำให้น ักลงทุนสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือมุมมองกับกลุ่มผู ้ที่
สนใจเร ื ่องเด ียวกันได ้ นอกจากนี ้  ส ื ่อบ ุคคลที่
เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน เป็นสื่อที่นักลงทุน
รายได้ปานกลางให้ความสนใจ และติดตาม เนื่องจาก
บุคคลเหล่านี้มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการ
ลงทุน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จร ิง ทั ้งยัง
นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ และไม่ซับซ้อนทำให้
ผ ู ้ร ับสารเข้าใจได้ง ่าย เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษาอิทธิพลของทัศนคติและความพึงพอใจใน
การเปิดร ับข่าวสารจากสื ่อประชาส ัมพันธ ์การ
ท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยว ของวีรวรรณ แซ่จ๋าว 
(2557) สรุปว่าระดับความพึงพอใจของการเปิดรบัสือ่
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
สอดคล้องกับความน่าสนใจ การเข้าถึงข้อมูล และ
ความถูกต้องของเนื้อหาท่ีนำเสนอ โดยสารนั้นจะต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับสารได้ 

ด้วยเหตุนี ้ สื ่อออนไลน์ และสื่อบุคคลที่
เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน จึงเป็นสื่อที่เข้าถึง
นักลงทุนรายได้ปานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด แต่สิ ่งที ่เป็นจุดอ่อนของทั ้งสองสื ่อคือความ
น่าเชื่อถือของสื่ออยู่ในระดับกลางถึงต่ำ ซึ่งนักลงทุน
จะประเมินความน่าเชื่อถือจากข้อมูลของสื่อในส่วน
อื่น ๆ ของสื่อร่วมด้วย ดังนั้น กลุ่มผู้ดูแล และจัดทำ
จำเป็นต้องกำจัดข้อจำกัดด้านความน่าเชื่อถือของสื่อ
ออกไป  
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ 

1. จากการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติที่มีต่อสื่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมของ
นักลงทุนรายได้ปานกลาง สามารถนำผลวิจัยมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและเลือกใช้สื่อและเนื้อหา
การลงทุนในกองทุนรวม โดยผู้วิจัยได้สรุปหลักการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาอย่ างรอบด้านตามหลักเกณฑ์ TGE เพื่อ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสื่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนไว้ดังน้ี   

 

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างแบบจำลองหลักการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ TGE 

 T (Target) กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ อาชีพ และลักษณะการดำเนินชีวิต ของกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปิดรับสือ่ และประเภทเนื้อหาที่ตรงกับช่วงอายุ หรืออาชีพของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักลงทุนรายได้ปานกลางเลือกเปิดรับสื่อ และเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรม หรือการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปแนวทางออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับช่วง
อายุ ดังนี ้

ตารางแนวทางออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับช่วงอายุ 

กลุ่มผู้รับสาร ประเภทเนื้อหาท่ีสอดคล้อง ลักษณะเนื้อหาท่ี
สนใจ 

ตัวอย่างเนื้อหาท่ีสนใจ 

อายุระหว่าง 21-39 
ปี (Generation Y) 

การออม หรือลงทุนเพื่อ
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 

การออม หรือลงทุนเพื่อ
ลดหย่อนภาษ ี

ให้ความสำคญักับ
ผลตอบแทนท่ีน่าสนใจ 
หรือประโยชน์ท่ีไดร้ับ 

ออมเงินให้งอกเงย เพิ่มโอกาส
รับผลตอบแทนมากกว่าเงิน

ฝาก 

ลงทุนในกองทุนรวม SSF ได้
มากกว่าลดหย่อนภาษ ี

อายุระหว่าง 40-50 
ปี (Generation X) 

การออม หรือลงทุนเพื่อ
ลดหย่อนภาษ ี

การวางแผนออม หรือลงทุน
เพื่อการเกษียณ 

ไม่ชอบความเสี่ยง 
ความผันผวน เน้น
ความมั่นคงทางการ
เงิน สามารถมีเงินใช้

ในระยะยาว 

ออมเงินแบบ Safe ๆ ได้ทั้ง
ปันผล ได้ทั้งลดหย่อนภาษ ี

ลงทุนตอนนี้ เพื่อชีวิตที่ดีหลัง
เกษียณ 
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 G (Goal) พิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความต้องการทางการเงินของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
สื่อสารให้ชัดเจน ซึ่งนักลงทุนรายได้ปานกลางเลือกที่จะเปิดรับเนื้อหาที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ หรือความต้องการ
ด้านการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากน้ีวัตถุประสงค์ และความต้องการทางการเงินของกลุ่มเป้าหมายยังสอดคลอ้งกบั
ความถี่และช่วงเวลาในการรับเปิดเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม โดยหากผู้รับสารมีความต้องการลงทุนในกองทุน
รวมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีความถี่ในการเปิดรับสื่อเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เช่น หากเป็นช่วงที่เงินเดือนออก 
หรือช่วงโบนัสออกจะมีผลต่อความถี่ในการเปิดรับเนื้อหาเพิ่มขึ้น ดังนั้น กลุ่มผู้ดูแล และจัดทำสื่อ และเนื้อหา อาจ
เพิ่มความถีใ่นการนำเสนอให้เหมาะสมกับช่วงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

 E (Experience) วิเคราะห์ประสบการณ์ หรือความรู้พื้นฐานด้านการลงทุนของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
สื่อสาร เนื่องจากความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ด้านการลงทุนเป็นตัวกำหนดรูปแบบ และเนื้อหาสารที่ผู้รับสาร
เปิดรับ จากผลการศึกษาผู้วิจัยจึงได้สรุปแนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมโดยจำแนก
ตามความรู้ และประสบการณ์ด้านการลงทุนของกลุ่มผู้รับสาร ดังนี้ 

ตารางแนวทางการออกแบบสื่อ และเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวมโดยจำแนกตามความรู้ และประสบการณ์ด้าน
การลงทุนของกลุ่มผู้รับสาร 

กลุ่มผู้รับสาร ประเภทเนื้อหาที่สนใจ รูปแบบเนื้อหาที่
นำเสนอ 

ประเภทรูปแบบ
การนำเสนอ 

ตัวอย่างรูปแบบ กจิกรรม 

ผู้ที่มีความรู้ หรือ
ประสบการณ์ด้านการ
ลงทุนระดับนอ้ย ถึง

ปานกลาง 

การวางแผนลงทนุ 
กองทุนรวมแนะนำ 

ผลประกอบการยอ้นหลัง 

สั้น กระชับ 
สรุปสาระสำคัญ 
ภาษาไม่ทางการ 

บทความสัน้ 
การ์ตนู 
รูปภาพ 

อินโฟกราฟฟิค 

สัมมนาออนไลน ์
ถ่ายทอดสดตอบคำถามนกั

ลงทุน 

ผู้ที่มีความรู้ หรือ
ประสบการณ์ด้านการ

ลงทุนระดับมาก 

นโยบายการลงทุน ผลประกอบการ
ย้อนหลัง 

บทวิเคราะห์กองทนุรวม 
รายงานประจำปี 

เนื้อหาที่เกีย่วกับการลงทนุ เชน่ 
ข่าวเศรษฐกิจ แนวโน้มการลงทนุ

ของแต่ละประเทศ 

ละเอยีดครบถ้วน 
มีแหล่งที่ชดัเจน 

เชื่อถอืได ้

ไม่ยึดติดกับลักษณะ
ภาษาที่ใช ้

ไม่จำกัดรูปแบบ สัมมนาเชิงลกึเทคนิคการ
ลงทุน/กลยทุธ์การลงทุน 
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

การลงทุน 
ถ่ายทอดสดสัมภาษณ์

ผู้จัดการกองทนุ/
นักวเิคราะห์ 

 

2. ผู้ดูแล และจัดทำสื่อและเนื้อหาควรให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเช่ือของสื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล 
ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มนักลงทุนรายได้ปานกลางมากที่สุด ขณะที่สื่อยุคเก่าเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ นอกจากน้ียังพบว่าสื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงเหมาะกับการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเนื้อหาการลงทุนในกองทุน
รวมแก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น ผู้ที่ไม่ เคยลงทุน หรือไม่มีความรู้ด้านการลงทุนให้หันมาสนใจด้านการลงทุนใน
กองทุนรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือในการขยายกลุ่มผู้รับสารให้กับองค์กรได้ 

3. รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจสามารถดึงดูดให้นักลงทุนรายได้ปานกลางเปิดรับสื่อนั้นๆ แต่นักลงทุนจะ
เลือกอ่านเฉพาะหัวขอ้ และเนื้อหาท่ีตรงกับความต้องการเท่าน้ัน ดังนั้น ควรนำเสนอรูปแบบที่น่าสนใจ ควบคู่กับการ
นำเสนอหัวข้อท่ีชัดเจน และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเลือกเปิดรับเนื้อหาในทันที 
เช่น การพาดหัวท่ีโดดเด่น และตรงประเด็น การจัดวางเนื้อหาท่ีดูไม่น่าเบื่อ หรือซับซ้อน เป็นต้น 
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4. องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่จัดทำสื่อและเนื้อหาการลงทุนในกองทุนรวม ควรให้ความสำคัญกับการ
สร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า ชื่อ สัญลักษณ์ (Branding) เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อสื่อสารตัวตน จุดเด่น หรือความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และการจดจำให้แก่กลุ่ม
ผู้รับสาร อาจนำไปสู่การติดตาม หรือเลือกใช้บริการในอนาคต  

5. ควรสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน หรือผู้รับสาร และติดตามการตอบสนองความเห็นและคำวิจารณ์ของผู้ที่เข้า
มาอ่านอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้อ่าน และนำไปสู่การติดตามในระยะยาว ควบคู่กับการบริหาร
ความส ัมพ ันธ ์ของล ูกค ้า (Customer Relationship Management: CRM) ซ ึ ่ งถ ือเป ็นกลย ุทธ ์ท ี ่ช ่วยสร ้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าให้  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาค้นคว้ากับประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยเกษียณ 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มนักลงทุนรายได้สูง และกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อนำมาศึกษาที่ความแตกต่าง
จากงานวิจัยที่นำเสนอนี้หรือไม่ และสามารถนำผลที่ได้มาออกแบบการสื่อ และเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

2) ควรศีกษาค้นคว้าเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ของการเลือกเปิดรับสื่อการลงทุนในกองทุนรวมในประเด็นด้าน
ความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละช่วงอายุ  
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นันทสิทธ์ิ กิตติวรากลู3 

บทคัดย่อ 

ปรากฏการณ์ “ลุงพล-ป้าแต๋น” เริ่มขึ้นเมื่อ นายไชย์พล วิภา หรือ “ลุงพล” ได้ออกมาตอบโต้ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ กรณีที่ถูกบิดามารดาของน้องชมพู่กล่าวหาว่าอาจจะเป็นผู้ลงมือฆ่า “น้องชมพู่” การปรากฏตัวครั้งนั้น ทำ
ให้เกิดกระแสผู้ชื่นชอบลุงพลในสื่อสังคมออนไลน์ จนสื่อโทรทัศน์ที่เป็นสื่อกระแสหลักบางสถานี ได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวของลุงพล-ป้าแต๋นทุกวัน แม้จะไม่มีประเด็นข่าวสำคัญก็ตาม เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความพยายาม
ในการผลิตเนื้อหาเพื่อดึงดูดยอดผู้ชมของสถานีโทรทัศน์ แต่ในขณะเดียวกัน สังคมก็ตั้งคำถามกับการทำหน้าที่
สื่อมวลชนว่า การนำเสนอเนื้อหาลักษณะนี้เป็นประโยชน์อย่างไรต่อสังคม แม้ในวงการสื่ อมวลชนของไทยเอง ก็มี
การจัดตั้งสมาคมเพื่อควบคุมการทำงานโดยเฉพาะด้านข่าว เพื่อให้มีทิศทางการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม แต่บ่อยครั้งก็ยังมีเนื้อหานอกเหนือจากปรากฏการณ์ “ลุงพล-ป้าแต๋น” ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมผ่านสื่อ
โทรทัศน์ เมื่อมองย้อนเข้าไปในระบบการจัดการระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติก็จะเริ่มเห็นต้นตอ 
เนื่องจากมีการจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยการใช้ระบบประมูล ซึ่งแม้ว่าจะมีการกำหนดประเภทของสถานีเพื่อให้มีความ
หลากหลายของรายการ แต่การประมูลก็ทำให้เกิดต้นทุนในการดำเนินงานมหาศาล ในขณะที่ปร ะชากรที่รับชม
โทรทัศน์มีเท่าเดิม เท่ากับว่า มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ ้น อีกทั ้งการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดจากดิจิทัล ( digital 

disruption) ส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรมผู้รับสารที่เปลี่ยนไปรับสารจากระบบอินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้กระทบต่อ
การดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ที่จะต้องผลิตเนื้อหาล่อใจคนดู แต่กระนั้นก็ตาม จำนวนสถานีโทรทัศน์ก็ต้องเลิก
กิจการ จากเดิม 24 สถานี เหลือเพียง 14 สถานีในปัจจุบัน เพื่อให้สถานีโทรทัศน์ท่ีเป็นเสมือนหน่วยทางสังคมที่ช่วย
ธำรงรักษาบรรทัดฐานของสังคม การแก้ไขปัญหาและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะเป็น การให้รั ฐบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน การสร้างสมรรถนะในการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ ซึ่งประกอบไปด้วย การรักษา
ชื่อเสียงเดิมกับฐานผู้ชมเดิม สถานีที่อยู่ในเครือธุรกิจขนาดใหญ่ สถานีที่ขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งแต่ละข้อล้วนมีข้อจำกัด 
ดังนั้นในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการโทรทัศน์ในอนาคต ระบบการให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ไม่ควรแข่งกันด้วยเงินประมูลแบบที่ผ่านมา แต่ควรใช้ระบบที่มุ่งเน้นพิจารณาเนื้อหารายการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้โทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือ นำเสนอเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ และธำรง รักษา
บรรทัดฐานของสังคมได้ต่อไป 

 

คำสำคัญ: โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ใบอนุญาตดำเนินกิจการโทรทัศน์ บรรทัดฐานทางสังคม  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากดิจิทัล 

 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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Problems and Solutions of Digital Television Operation in Thailand 

Abstract 

“Uncle Pol - Aunty Tan” is a phenomenon derived from their appearance in television, 
defended themselves from potential suspect murder. That turned them into social media 

superstars. Some mainstream television station reported every movement of Uncle Pol - Aunty 

Tan even though unimportant issues. This phenomenon reflects that television stations mainly play 

this news to increase their rating, and while people have been curious how this benefits society. In 

Thailand, there are national associations with responsibility for regulating the television media 

sector. However, many nonsenses news stories and inappropriate contents are still on Thai 

broadcast televisions. Giving the digital terrestrial television license through open auction seems to 

be the problem because it has generated high operating costs.  Moreover, there are many 

competitors in the television broadcasting market, but the number of television viewers has 

remained stable. Digital disruption has also significantly impacted audience behavior. People have 

shifted from television to the internet. Many television stations have to produce contents that 

appeal to audiences to avoid shutting business because ten from fourteen television stations has 

already stopped their business. To make a television station have a role in social norms, the 

government should own a television station and private television stations should develop their 

competencies by creating audience loyalty, operating under a parent company, or making a new 

business model. For this reason, frequency allocation for the broadcast license in the future should 

not have operated by the open auction. Instead, the public interest standard is applied. Therefore, 

television will be continuing a reliable media, presenting positive and good news stories to 

audiences, and maintaining social norms. 

 

Keywords: Digital television, Television broadcasting business license, Social norms,  

    Digital disruption
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บทนำ 
เดือนพฤษภาคม 2563 ข่าวการเสียชีวิต

ของ “น้องชมพู่” เด็กหญิงอายุ 3 ขวบ ที่หายออก
จากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นับเป็น
ข่าวใหญ่ที่สื่อให้ความสนใจเกาะติดการสืบสวนเป็น
อย่างมาก การนำเสนอข่าวในช่วงแรก เน้นการ
นำเสนอไปที่การสืบสวนเหมือนข่าวอาชญากรรม
ทั่วไป แต่เมื่อครอบครัวของน้องชมพู่ ทำพิธีฌาปนกิจ
ศพ ก็เริ ่มมีข่าวที่เกี่ยวกับความเชื ่อ วิญญาณ เช่น 
“ลุงชมพู่เผย ไม้ข่มเหงค้ำโลงล้มในกองไฟ วิญญาณมี
ห่วงไม่ไปสู่สุคติ” (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) หรือ “อึ้ง! 
นิมิตหมอธรรมตาทิพย์มีจริง จุดซ่อนเสื้อชมพู่ จ่อขึ้น
เขาค้น” (อมรินทร์ เอชดี, 2563)  

ทิศทางการนำเสนอข่าวเริ่มเบี่ยงออกจาก
การสืบสวนมากขึ้นเมื ่อนายไชย์พล วิภา หรือ “ลุง
พล” ได้ออกมาตอบโต้กรณีที่ถูกบิดามารดาของน้อง
ชมพู่กล่าวหา ผ่านรายการ “โหนกระแส” เมื่อวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2563 ทำให้มีกระแสลุงพลในสื่อสังคม
ออนไลน์ และได้รับโอกาสให้เข้าสู่การเป็นพรีเซ็น
เตอร์โฆษณาสินค้า ร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอ และออก
คอนเส ิร ์ต ได ้ เด ินแบบ และสามารถเร ียกรับ
ค่าตอบแทนได้สูงถึงหลักล้านบาท (อมรินทร์ เอชดี, 
2563) ได้รับความนิยมจนถึงกับมีเฟซบุ๊กเพจ “ลุง
พล-ไชย์พล วิภา แฟนคลับ” โดยมีสถานีโทรทัศน์บาง
สถานีติดตามความเคลื่อนไหวทุกวัน เสมือนคนดัง 
แตล่ะทิ้งประเด็นข่าวอาชญากรรมไป จนเริ่มมีกระแส
ด้านลบเชิงตั ้งคำถามว่า เหตุใดสื่อสังคมออนไลน์ 
และสื่อโทรทัศน์บางสถานี จึงผลักดันให้นายไชย์พล 
กลายเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง ทั้งที่กระบวนการสืบสวน
การตายของน้องชมพู ่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำไมถึงไม่
นำเสนอข่าวสถานการณ์ที ่ม ีผลกระทบต่อชีวิต
ประชาชนมากกว่า  

การมุ่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับนายไชย์พล
ในฐานะผู ้มีชื ่อเสียง กลายเป็นสิ ่งที ่กดดันกับนัก

วิชาชีพสื่อมวลชน โดยในวันที่ 9 กันยายน 2563 มี
ข่าวเล็ก ๆ ว่า ช่างภาพข่าวโทรทัศน์และ นักข่าว 
(ประชาชาต ิ ธ ุ ร ก ิ จ ,  2563 )  ไ ด ้ ล าออกจาก
สถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนายไชย์พล ด้วยเหตุผล
ที่คล้ายกันคือ การนำเสนอเรื่องนี้ ไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ชม 

การนำเสนอข่าวที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะนั่นมีมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ข่าวเกี่ยวกับสิ่ง
ศักดิ ์สิทธิ ์ที ่สุ ่มเสี ่ยงต่อการสร้างความงมงาย ข่าว
มุ่งเน้นอารมณ์ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่ง
แม้ว่า จะขัดแย้งกับระเบียบ สมาคมนักข่าววิทยแุละ
โทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชกิ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 
(แก้ไขเพิ ่มเติม เมื ่อวันที ่ 7 พฤศจิกายน 2555)  

(สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, 2555) ข้อ 3 
(1) นำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ธรรม แต่ดูเหมือนว่า ตั้งแต่มีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
กระแสข่าวประเภทนี้ก็ยิ ่งมีในสื่อโทรทัศน์มากขึ้น 
จากเดิมจะอยู่แค่ในหนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ  

งานวิจัยของ ภาณุพงษ์ ทินกร (2560, 

หน้า 55-57) ที่วิจัยจรรยาบรรณสื่อโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัล พบว่า มีการนำเสนอข่าวที่เป็นปัญหาในเชิง
จริยธรรมในระดับมาก และมากที่สุดหลายประเด็น 
ได้แก่ ข่าวสะเทือนขวัญ ภาพอุจาดหวาดเสียว ข่าวไร้
สาระ สร้างความงมงาย ข่าวละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัว โดยไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ข่าวที่แต่ง
เติมจนเกินความจริง ปะปนความคิดเห็น ข่าวที่ไม่
เป็นกลาง และข่าวที่นำข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดีย
ตามกระแสสังคม โดยไม่กลั่นกรอง จะเห็นได้ชัดว่า 
ต ั ้ งแต ่ท ี ่ ม ี โทรท ัศน ์ ระบบด ิจ ิท ัล  ป ัญหาของ
จรรยาบรรณก็เหมือนจะมีมากขึ้น 

นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ ก็เริ่มใช้เวลา
ออกอากาศ มาเป็นเวลาขายสินค้านอกเหนือจากการ
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โฆษณา ไม่ว่าจะเป็น การใช้ภาพสินค้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในฉาก การวางสินค้าประกอบฉากซึ่งในปัจจบุัน
กาวางสินค้าได้รุกเข้าไปถึงรายการที่ต้องการความ
เป็นกลางอย่างรายการข่าวแล้ว การให้นักแสดงหน้า
กล้องหยิบจับสินค้า การปะปนเข้าไปในเนื้อหาที่ไม่
น่าจะเกี่ยวข้อง เช่น การขายสินค้าในรายการสนทนา 
หรือแม้แต่รายการนำเสนอสินค้า ก็เป็นการยัดเยีย
ดการสื่อสารการตลาด เบียดบังเนื้อหาประเภทอ่ืน ๆ 
ในสถานีโทรทัศน ์

แม้สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ จะพยายาม
สร้างเนื้อหาเพื่อเรียกคนดูดังที่ได้กล่าวมา กระนั้นก็
ตาม ในปี พ.ศ. 2562 ก็มีสถานีโทรทัศน์ที ่ขอคืน
ใบอนุญาตถึง 7 สถานี (เขมอัคคนิจ ศศิลาวัณย์, 11 
พฤศจิกายน 2562) ได้แก่ 1.ช่อง 14 (บริษัท อสมท 
จำกัด (มหาชน) 2.ช่อง 3 แฟมิล ี ่ (บริษัท บีอีซี -
มัลติมีเดีย จำกัด) 3.ช่อง 28 (3 เอสดี) (บริษัท บีอีซี-
มัลติมีเดีย จำกัด) 4.ช่อง 19 (บริษัท สปริงนิวส์ เทเล
วิชั่น จำกัด) 5.ช่อง 20 (บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด) 6.
ช่อง 21 (บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด) 7.ช่อง 26 (บริษัท 
แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด) ยังไม่นับรวม
สถานีท่ีคืนไปก่อนหน้านั้นด้วย 

เหตุใด สถานีโทรทัศน์ถึงจะต้องพยายาม
เรียกยอดการรับชม จนขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แต่ หลายสถานีก็ยังไม่สามารถประคับประคองให้
สถานีโทรทัศน์อยู ่รอดต่อไปได้ ในบทความนี ้ จะ
ลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้เห็นต้นตอของปัญหา 
การนำเสนอเนื้อหาที่ดีคืออะไร 

ก่อนจะเข้าไปวิเคราะห์ถึงปัญหา ผู้เขียน
ใคร่ทำความเข้าใจถึงคำว่า เนื้อหาท่ีดีคืออะไร โดยจะ
อธิบายผ่านมุมมองต่อสื่อมวลชนเชิงโครงสร้างและ
หน้าท่ี และ มุมมองจากนักวิชาชีพสื่อมวลชน 

มุมมองต่อสื่อมวลชนเชิงโครงสร้างและ
หน้าที ่

หากมองตามโครงสร้างแล้ว นับว่าสำหรบั
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานข่าวมาก เพราะมี
หน่วยงานที ่มิใช่หน่วยงานรัฐในการควบคุมการ
รายงานข่าว อาทิ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทย สมาคมนักข ่าวน ักหนังส ือพ ิมพ ์ สภาการ
สื่อสารมวลชนแห่งชาติ (หรือในอดีตคือ สภาการ
หนังสือพิมพ์) เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้มีการกำหนด
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ให้สมาชิกของหน่วยงานร่วม
ปฏิบัติ 

ในข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรแห่งวิชาชีพ
สื ่อมวลชน สภาการสื ่อสารมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2564 หมวด 2 หล ักจร ิยธรรมทั ่วไป ในห ัวข้อ 
ประโยชน์สาธารณะ ครอบคลุมเรื่องการไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ ระมัดระวังการ
นำเสนอเนื้อหาในภาวะวิกฤต และทำหน้าที่ประสาน
ความเข้าใจระหว่างประชาชน ทั้งนี้ ข้อ 9 ได้ระบุว่า 
“...โดยตระหนักถึงความสำคัญ และอรรถประโยชน์
ของข่าวต่อสาธารณะ และไม่เสนอข่าวในทำนองชวน
เชื ่อ หรือเร้าอารมณ์ให้คนสนใจในเรื ่องที ่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ” อันเป็นการสะท้อนว่า ต่อ
ให้เนื้อหาที่นำเสนอนั้นจริง แต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ก็ไม่ควรนำเสนอ ทางด้านสมาคมนักข่าว
วิทยุและโทรทัศน์ไทย (2555) ก็มีระเบียบที่ใช้กำกับ
จริยธรรมของสมาชิก ที่จะต้องนำเสนอเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม เคารพ
ส ิทธ ิมน ุษยชน ศ ักด ิ ์ศร ีความเป ็นมน ุษย ์  ไม ่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปกป้องแหล่งข่าว ส่งเสริมและ
รักษาเสรีภาพของการเสนอข่าว และไม่บั ่นทอน
เกียรติคุณของวิชาชีพ 

จะเห็นได้ว่า ทั้งข้อบังคับว่าด้วยจริยธร
รแห่งวิชาชีพสื ่อมวลชน สภาการสื ่อสารมวลชน
แห่งชาติ และระเบียบของสมาคมนักข่าววิทยุและ
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โทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชกิ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ต่างมีทิศทางที่
ไม ่แตกต่างก ัน น ั ่นค ือ การนำเสนอข ่าวท ี ่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ในทางวิชาการนั้น McQuail (1994, อ้าง
ถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542) นักวิชาการด้าน
การสื่อสารได้แสดงความเห็นเกี ่ยวกับพันธกิจทาง
สังคมของสื ่อสารมวลชนคือ 1) เป็นผู ้ให้ข ้อมูล
ข่าวสาร ที่เฝ้าระวังและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม และการเมือง 2) คอยประสานความร่วมมือใน
การแก้ปัญหาให้สังคม สร้างฉันทามติ กำหนดวาระ
ทางสังคม 3) ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่น
ต่อไป ยอมรับในวัฒนธรรมที่หลากหลาย เสริมสร้าง
และทำนุค่านิยมพื้นฐานของสังคม 4) สร้างความ
เพลิดเพลินแก่สังคม อันจะช่วยลดความขัดแย้ง และ 
5) รณรงค์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้ง 5 
ด้านนั้น เพื่อควบคุมให้สังคมมีระเบียบ และมั่นคง 

ดังนั ้น ไม่ว่าจะมองเชิงโครงสร้างจาก
องค์กรวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน หรือสายวิชาการ
การส ื ่ อสารมวลชนแล ้ ว  การทำหน ้ าท ี ่ ของ
สื่อสารมวลชน จะต้องยึดผลประโยชน์ของสาธารณะ
เป็นหลัก ตามที่พันวิชณ์ โรจนตันติ (2545, หน้า 7) 

ได้ทบทวนนิยามของคำว่า ประโยชน์สาธารณะ คือ
ผลประโยชน์ที่รัฐต้องเข้ามาจัดการ เพื่อประชาชน
ส่วนใหญ่ในส ังคม ไม ่เก ิดเฉพาะบุคคลใด และ
ประโยชน์สาธารณะก็ไม่ได้หมายถึงการสร้างความพึง
พอใจ แต่เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยของสังคม ดังนั้น 
แม้ว ่าสถานีโทรทัศน์จะเป็นของเอกชนและต้อง
แสวงหากำไร แต่คลื่นความถี่ซึ่งเป็นของสาธารณะ ก็
ไม่อาจหลีกเลี ่ยงต่อการควบคุมให้เกิดประโยชน์
สาธารณะ  

มุมมองของนักวิชาชีพต่อการทำทุกอย่าง
เพื่อสร้างยอดการเข้าชม กรณี “ลุงพล” 

นักวิชาชีพที่ต้องไปติดตามข่าวของนาย
ไชย์พล วิภา และนางสมพร วิภา หรือลุงพล และป้า
แต๋น ในฐานะผู้มีชื่อเสียง ได้แสดงความรู้สึกผิดต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และนำไปสู่การลาออก นั่นคือ 
นายทรงพล เรืองสมุทร (9 กันยายน 2563) หัวหน้า
ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ ที่ประกาศข้อความผ่านหน้า
เฟซบุ๊กขอโทษผู้รับสาร ที่นำเสนอเรื่องราวไร้สาระ 
โดยระบุในเนื้อความตอนหนึ่งว่า “เราอยากได้กระแส 
และต้องการเพียงแค่ยอดคนดู ยอดกดไลก์ ยอด
แชร์” “เราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกิน เรตติ้งคือ
ทุกสิ่งทุกอย่าง เรตติ้ง คือปัจจัยท่ีจะบอกได้ว่าคุณอยู่
หรือไป และเรตติ้ง ก็กลายเป็นข้ออ้าง ที่ทำให้คนบาง
กลุ่มยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา”และภายในวัน
เดียวกัน นายศักดิ์ดา วรรณสุทธิ์ (9 กันยายน 2563) 
นักข่าวของอีกสำนักข่าวหนึ ่งก็ประกาศในเฟซบุ๊ก
ส่วนตัวว่าลาออกเช่นกัน โดยมีใจความว่า การทำข่าว
ในบ้านกกกอกเพื่อติดตามข่าวน้องชุมพู ทำให้ตนเอง
ไม่มีวามสุขกับการทำงาน และระบุข้อความว่า “เรา
ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้...ที่ลำบากใจไปมากกว่านั้น
คือการเข้าถึง สิทธิส่วนบุคคล...แม้บางคนเขาจะเต็ม
ใจก็ตาม ถามว่าคนดูได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้น ได้ประ
โยช์อะไรหรือไม่ นอกจากได้ดู ความขัดแย้งกันของ
เครือญาติ” 

การลาออกของช่างภาพ และนักข่าวทั้ง
สองคนนี้ สะท้อนให้เห็นว่า นักวิชาชีพมองเห็นว่าการ
นำเสนอเนื้อหาข่าวที่พวกเขาได้ทำมานั้น มุ่งเน้นการ
ขายอารมณ์เพื่อความบันเทิง ไม่ใช่การให้ข้อมูลที่เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
จรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพ และสายวิชาการ 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ในระดับนักวิชาชีพแล้ว ยังคงใส่
ใจกับหลักการของสื่อมวลชนกับประโยชน์สาธารณะ  
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ทำไมสถานีโทรทัศน์ ไม่สามารถยึดหลัก
ประโยชน์สาธารณะ มากกว่านำเสนอเนื้อหาที่เรียก
ยอด “เรตติ้ง” แม้ไม่มีประโยชน์สาธารณะก็ตาม ใน
หัวข้อถัดไป ผู้เขียนจะย้อนไปดูข้อมูลที่อาจจะเป็น
ที่มาของปัญหาเหล่านี้ 
การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก
สู่ดิจิทัล: ความหวังท่ีจะสร้างความ
หลากหลายของข้อมูลข่าวสาร  

ย้อนกลับไปในอดีต วงการโทรทัศน์ของ
ไทยมีความเคลื่อนไหวครั ้งสำคัญ นั ่นคือการการ
ประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ เมื่อวันที่ 
26 – 27 ธันวาคม 2556 ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยมี
สถานีโทรทัศน์แพร่ภาพออกอากาศภาคพื้นดินใน
ระบบแอนะล็อกจำนวน 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3, 5, 7, 

9, 11 และ ไทยพีบีเอส ทุกช่อง ยกเว้นช่องไทยพีบี
เอส เป็นคลื่นของรัฐบาล และกองทัพบก โดยช่อง 3 
เป็นการดำเนินงานของเอกชนโดย บริษัท บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ร ่วมกับ บริษัท ไทย
โทรทัศน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตั้งโดยรัฐบาล และ
ช่อง 7 ดำเนินงานโดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ จำกัด ได้รับสัมปทานคลื่นจากกองทัพบก (อุบล
รัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542) กล่าวได้ว่า สถานีโทรทัศน์
ทุกช่องในประเทศไทย เป็นสื่อที่รัฐบาลมีส่วนในการ
ควบคุม และจากการที่เป็นระบบแอนะล็อกนี้เอง ที่
ทำให้มีข้อจำกัดในการสร้างความหลากหลายของ
สถาน ี

การเกิดขึ ้นของโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นไป
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) (สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555) โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ว่า มุ ่งให้ความสำคัญกับปัญหากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีเกี่ยวกับการสร้าง

กลไกที ่เปิดโอกาสให้ผู ้ เก ี ่ยวข้องเข้าสู ่ระบบการ
อนุญาตการประกอบกิจการอย่างถูกต้อง ซึ ่งเป็น
ปัญหาที ่มีมาอย่างยาวนาน ตามแผนนี ้ จะต้องมี
นโยบาย และแผนการเปลี่ยนระบบวิทยุโทรทัศน์เป็น
ระบบดิจิทัลภายใน 1 ปี และมีการเริ่มรับส่งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลภายใน 4 ปี 

เพ ื ่ อ ให ้ เ ก ิ ดความหลากหลายของ
สถานีโทรทัศน์ตามแผนแม่บท คณะกรรมการกจิการ
กระจายเส ี ยง  ก ิ จการ โทรท ัศน ์  และก ิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ใช้วิธี
ประมูลคลื่นความถี่ โดยแบ่งประเภทของการประมูล
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทช่องทั่วไปความ
คมชัดสูง (HD) 7 ใบอนุญาต ช่องทั่วไปความคมชัด
ปกต ิ  (SD) 7 ใบอน ุญาต ช ่องข ่าวสารสาระ 7 
ใบอนุญาต และช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3 
ใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 24 ใบอนุญาต (MGR Online, 

27 ธันวาคม 2556)  
ในการประมูลครั้งนั้น มีกลุ่มทุนทั้งที่เป็น

สถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเดิม กลุ่มทุนธุรกิจ
ส ื ่ ออ ื ่ น  ท ี ่ เคยม ีประสบการณ ์ ในการบร ิหาร
สถานีโทรทัศน์ระบบดาวเทียม เช่น TNN, PPTV และ 
Voice TV เป็นต้น และกลุ่มทุนที่ทำสื่อในลักษณะอืน่ 
ๆ มาก่อน เช่น Loca และ ไทยรัฐทีวี เป็นต้น มาเข้า
ร่วม ตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประมลูแลว้ 
ผู้ยื่น 1 ราย สามารถประมูลเพื่อขอใบอนุญาตในแต่
ละประเภทได้ 1 ช่อง แต่ผู้ยื่นประมูลช่องทั่วไป จะไม่
สามารถยื่นประมูลช่องข่าวได้ (ไทยรัฐออนไลน์, 14 
พฤษภาคม 2556) นั ่นทำให้ผ ู ้ย ื ่นบางรายขอยื่น
ประมูลหลายช่องต่างประเภทกัน เช่น บริษัท บีอีซี-
มัลติมีเดีย จำกัด และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  

เมื่อเสร็จสิ้นการประมูล มีการเสนอราคา
รวมทุกรายการมากถึง 50,862 ล้านบาท แบ่งเป็น
การเสนอราคาประเภทช่องทั่วไปความคมชัดสงู (HD) 
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จำนวน 7 ใบอนุญาต รวม 23,700 ล้านบาท ช่อง
ทั ่วไปความคมชัดปกติ (SD) 7 ใบอนุญาต รวม 
15,950 ล้านบาท ช่องข่าวสารสาระ 7 ใบอนุญาต 
รวม 9,238 ล้านบาท และช่องเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 3 ใบอนุญาต รวม 1,974 ล้านบาท (MGR 

Online, 27 ธันวาคม 2556) ในขณะที่มีผู้ยื่นประมูล
หลายรายที่ไม่สามารถประมูลได้ การทุ่มงบประมาณ
เพื่อให้ได้สัมปทานช่องโทรทัศน์ สะท้อนให้เห็นว่า 
กลุ่มทุนคาดหวังสูงมากต่อสื ่อโทรทัศน์ ว่าจะเป็น
ช่องทางของการสร้างรายได้ในอนาคต ส่วนรัฐบาล
จะมีรายได้เพื่อนำมาบริหารประเทศจำนวนมหาศาล 
และประชาชนก็จะมีทางเลือกในการดูรายการ
โทรทัศน์มากขึ้น 

ระบบประมูลใบอนุญาตคือต้นทุนที่สูง แต่คน
ดูเท่าเดิม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 

โ ด ยปกต ิ แ ล ้ ว ก า รบร ิ ห า รก ิ จ ก า ร
สถานีโทรทัศน์ มีต้นทุนการดำเนินงานสูงทุกด้าน ทั้ง
จากอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายสำหรับ
บุคลากร แล้วยังมีต้นทุนอีกประการหนึ่งที่นับว่าสูง
มากในการบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการประมูลคลื่นความถี่สำหรับ
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ มูลค่ารวม 50,862 ล้านบาท ซึ่งใน
เวลานั้น ระบบอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต
จากคลื่นโทรศัพท์มือถือ 3G และ 4G ยังไม่มีใช้อยา่ง
กว้างขวาง จึงยังไม่มีใครนึกถึงภูมิทัศน์สื ่ออื ่นใด 
นอกจากโทรทัศน์คือสื่อกระแสหลักที่มีผู้รับชมมาก
ที่สุด ทำให้ผู้ยื่นประมูลทุกราย พยายามอย่างมากใน
การจะให้ได้คลื่นมาครอบครอง ดังจะเห็นได้ว่า มีผู้
ยื่นบางราย ขอยื่นประมูลมากกว่า 1 ประเภท เช่น 
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดียวจำกัด บริษัท อสมท จำกัด 
(มหาชน) และเครือจีเอ็มเอ็ม เป็นต้น การลงทุนใน
การประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาต จึงเป็นต้นทุนก้อน
ใหญ่ ดังที ่เขมทัตต์ พลเดช (กรุงเทพธุรกิจ, 23 

กันยายน 2563) ให้ความเห็นว่า ผู้ดำเนินกิจการ
โทรทัศน์ต้องนำเงินไปประมูลช่องโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลด้วยเงินมหาศาล แต่ปริมาณผู้ชมเท่าเดิม นั่น
เท่ากับสถานีโทรทัศน์ที่เกิดใหม่ทุกช่องจะต้องแย่ง
ส่วนแบ่งการตลาดเดิม และทำให้มีโอกาสสร้างรายได้
น้อยลง 

เมื ่อการหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้า ก็
เริ่มทำให้สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิท้ลปิดตัวลง บริษัท 
ไทยทีวี จำกัด เจ้าของกิจการโทรทัศน์ประเภทบรกิาร
ทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสาร และสาระ 
ช่องไทยทีวี และประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
หมวดหมู ่ช ่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่อง
รายการ LOCA ทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกใบอนุญาต
และการประกอบกิจการ ต่อ กสทช. ในวันที ่ 25 
พฤษภาคม 2558 หลังได้รับใบอนุญาตเพียง 2 ปี 
นับเป็นผู้รับใบอนุญาตรายแรกที่ขอยกเลิกการดำเนิน
กิจการ แม้ทางบริษัทให้เหตุผลในการขอยกเลิก
ใบอนุญาตว่า กสทช. มิได้ดำเนินการเพื่อให้มีการ
ควบคุมหรือกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านระบบการ
รับชมสัญญารณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน จากระบบแอ
นะล็อก ไปสู่ดิจิทัล จำทำให้การรับชมโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัลอยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้จำนวนผู้ชมน้อย
ไปด้วย (ไทยรัฐออนไลน์, 26 พฤษภาคม 2558)  แต่
หากมองไปท่ีผู้นำตลาดในวงการโทรทัศน์ นั่นคือ ช่อง 
7 และ ช่อง 3 แล ้ว ช่อง 7 ย ุต ิการออกอากาศ
โทรทัศน์ในระบบแอนะ ล็อกในวันที่ 16 มิถุนายน 
2561 (The Bangkok Insight, 17 พฤษภาคม 2561)  
และช่อง 3 ยุติออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็
อกในวันที ่ 25 มีนาคม 2563 (MGR Online, 24 
มีนาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามแผนการยุติการรับส่ง
ส ัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก ของ
สำนักงานกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงาน 
กสทช. (2560) ที่จะเริ่มยุติการออกอากาศโทรทัศน์
ในระบบแอนะล็อกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และสิ้นสุดใน
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ปี 2563 จึงนับได้ว่า กสทช. มีการดำเนินงานในการ
ยุติการออกอากาศระบบโทรทัศน์แอนะล็อกตามแผน
แล้ว ปัญหาของดำเนินกิจการโทรทัศน์ จึงน่าจะไม่
เก ี ่ยวก ับระบบโทรท ัศน ์แบบแอนะล ็อกย ังคง
ดำเนินการอยู่ เพราะแม้ในปี พ.ศ. 2563 ที่ประเทศ
ไทยไม ่ม ี โทรท ัศน ์ ระบบแอนะล ็อกแล ้ ว  แต่
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เช่น จีเอ็มเอ็ม 25 ก็ประกาศยตุิ
การออกอากาศ ภายในวันที ่ 31 ธันวาคม 2563 
(Positioning, 26 พฤศจิกายน 2563) 

และเมื่อเทียบกับการประมูลคลื่นความถี่
เพื ่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม 5G เมื ่อวันที ่ 16 
กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ผลประมูลรวมเป็นเงินมากถึง 
100,521 ล้านบาท (สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเส ี ยง  ก ิ จการ โทรท ัศน ์  และก ิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ, 2563) ซึ่งสูงกว่าผลประมูล
คลื่นความถี่สำหรับขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัลถึงประมาณ 2 เท่าตัว และ
ผู้ให้บริการระบบ 5G ก็ยังดำเนินการอยู่ได้ ดังนั้น 
ต้นทุนจากการประมูลจึงเป็นเพียงปัญหาที่ประกอบ
กับปัญหาอื่น ๆ  
รูปแบบการบริหารงานแบบสถานีโทรทัศน์มี
ต้นทนุที่สูงและปรับตัวช้ากว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แม้สื่อสังคมออนไลน์
จะเป ็นช ่องทางท ี ่ต ่ างจากโทรท ัศน ์ แต ่การที่
ประชาชนสนใจรับชมเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
นั ้น กระทบกับยอดผู้รับชมทางโทรทัศน์ เนื ่องจา
ความรวดเร็วในการนำเสนอที่มากกว่า จนทำให้สื่อ
โทรทัศน์เองต้องผลิตเนื้อหาเพื่อพยายามแย่งคนดู
กลับมา แม้ว่าจะกระทบกับประเด็นจริยธรรมก็ตาม 
(ภาณุพงษ์ ทินกร, 2560, หน้า 57) 

การดำเนินงานธุรกิจสื ่อผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน ์ ย ังไม ่ม ีกฎหมายเฉพาะมากำก ับการ
ดำเนินงาน ต่างจากการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ ที่

ต้องลงทุนสูงตั้งแต่เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้ได้ตาม
มาตรฐานตามที ่กฎหมายกำหนด และมีคุณภาพ
เหมาะสมกับการรับชมทางโทรทัศน์ และต้องมี
ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ตาม พรบ. 
การประกอบก ิจการกระจายเส ียงและก ิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (2) ที่ระบุว่า ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่จัดตั้ง
ตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ และใน
มาตรา 29 ระบ ุให ้ผ ู ้ร ับใบอนุญาตต้องแต ่งตั้ง
ผู ้อำนวยการสถานีประจำเพื่อควบคุมดูแลให้การ
ออกอากาศเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต  

และ พรบ. ยังกำหนดผังรายการ ตาม
หมวด 2 รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ มาตรา 34 วรรค 3 ที ่ระบุว ่า ให้ผ ู ้รับ
ใบอนุญาตเสนอผังรายการให้คณะกรรมการอย่าง
น้อยสิบห้าวันก่อนวันเริ่มให้บริการกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 
ทำให้การปรับเปลี่ยนผังรายการเพื่อตอบสนองต่อ
ผู้ชมเป็นไปได้ยาก และแม้ไม่มองเรื่องกฎหมาย การ
ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์เพื่อให้ตรงใจกับ
ผู ้ชมนั ้น ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้อย่างทันท่วงทีต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากระบบการวาง
ผังรายการจะต้องผูกพันกับผู้สนับสนุนที่มีการทำ
สัญญากันไว้ล่วงหน้า 

การต้องบริหารสถานีโทรทัศน์ในรูปแบบ
องค์การขนาดใหญ่ตามกฎหมายเช่นนี้ อาจเป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้สื่อโทรทัศน์กำลังถดถอย ตามที่ 
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย (สันติชัย อาภรณ์ศรี , 2562) 
ผู้สื่อข่าวท่ีทำงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ได้ให้ความเหน็
ว่า อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ทุกคน
สามารถสื่อสารได้ และทำให้ทุกคนเป็นนักข่าวได้ 
โดยไม่ต ้องรอให้มีการนำเสนอตามผังรายการที่
กำหนด การทำงานของสำนักข่าว The Reporters 
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ที ่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ ๊ก ทวิตเตอร์ ซาวด์
คลาวด์ และ ยูทูป ในช่วงเริ่มก่อตั้งสำนักข่าวนั้น มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียง 5 คนเท่านั้น การที่ระบบโทรทศัน์
เปลี่ยนเป็นดิจิทัล แต่โครงสร้างการบริหารในลักษณะ
ทุน ทำให้นักข่าวทำงานไม่มีอิสระในการทำงาน การ
มีโครงสร้างที่ทำให้การทำงานข่าวช้าจึงทำให้ความ
นิยมในการรับชมโทรทัศน์ลดลง  
Digital Disruption เทคโนโลยีการสื่อสารที่
เปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมสื่อ 

ก่อนหน้าการเปิดประมูลใบอนุญาต
ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2556 
กสทช. เริ่มเปิดประมูลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G เมื่อ พ.ศ. 2555 และ
ส่งผลให้ร้อยละของผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตจากปี พ.ศ. 
2555 จากร้อยละ 25 ขยับเป็นร้อยละ 28.9 และ 
34.9 ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 และจำนวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตก็พุ ่งสูงอีกครั ้ง หลังจากการประมูล
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4G ในปี พ.ศ. 2558 ที่ทำให้
ร ้อยละของผ ู ้ ใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ตจาก 39.3 เป็น          
ร ้ อยละ  47 .5  ในป ี  พ .ศ .  2559 (สำน ักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), 2563) 

แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงการร้อยละของ
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ พ.ศ. 

2551 - 2561 
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ในขณะที่ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แต่สำหรับวงการโทรทัศน์ดิจิทัลแล้ว กลับเป็นทิศทางที่สวนกัน ดังที่ บริษัท ไทยทีวี จำกัด 
เจ้าของกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสาร และสาระ ช่องไทยทีวี และประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ช่องรายการ LOCA และสถานีอื่น ๆ ทยอยอ 

ทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตและการประกอบกิจการ ต่อ กสทช.  
ปัญหาการขอยกเลิกใบอนุญาต ทำให้ในที่สุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ออกคำสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรื่องบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในคำสั่งนี้ มีใจความสำคัญคือ การพักชำระค่าธรรมเนียม 
สนับสนุนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) แล้วตามมาด้วย
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม โดยมีใจความสำคัญที่เกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัลคือ ข้อ 10 ให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ต้องการจะคืนใบอนุญาต ให้แจ้งไปยังสำนักงาน กสทช. และให้ 
กสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชย ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว 

เหตุผลของการออกคำสั่งดังกล่าวคือ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม รายรับจากการประกอบ
กิจการลดลง และพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม หรือ Technological disruption 

และในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ได้ให้เหตุผลของการออกคำสั่งว่า เป็นสภาพปัญหาจากการแข่งขันทางธุรกิจ 
ปัญหาความพร้อมทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลกระทบจากรายได้ของผู้ประกอบการ 

จากคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าว สะท้อนปัญหาจากการจัดเก็บรายได้ของผู้ประกอบการโทรทัศน์ ที่ไม่
สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการใช้จ่ายเพื่อการโฆษณาผ่านสื่อโดย บริษัท นีลเส็น (2520)  
พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562 งบประมาณสำหรับการโฆษณาทั้งหมดของทุกสื่อ จะอยู่ประมาณ 112 ,000 – 
129,000 ล้านบาท และธุรกิจต่าง ๆ ยังคงทุ่มงบประมาณโฆษณาไปที่สื ่อโทรทัศน์มากที่สุด แต่เมื ่อเทียบกับ
งบประมาณโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว มีแนวโน้มที่สวนทางกัน กล่าวคือ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต มี
แนวโน้มโฆษณาสูงขึ้น สวนทางกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ท่ีลดลงเรื่อย ๆ ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 เปรยีบเทียบงบประมาณโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 

ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์สื่อครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเพราะระบบดิจิทัลนี้ นับเป็น digital disruption ที่
เป็นสาเหตุสำคัญที่เริ่มแย่งคนดูออกจากจอโทรทัศน์ออกไปหาโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

วิธีการต่าง ๆ ที่ทำให้สถานีโทรทัศน์ยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ในขณะนี้ 
แม้แนวโน้มที่คนจะหันหลังให้ให้กับสื่อโทรทัศน์น่าจะมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ตามประชากรเกิดใหม่ที่เติบโตมา

พร้อมกับอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตาม หากยังคงยอมรับกันว่า โทรทัศน์ยังเป็นสื่อกระแสหลัก และเป็นส่วนหนึ่งใน
การการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทั่วไปของสังคม ยกย่องผู้ประสบความสำเร็จตามกรอบที่วางไว้ 
และนำเสนอผลร้ายที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ยอมรับและทำตามกฎเกณฑ์ของสังคม (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542, หน้า 
16) การปล่อยให้สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ได้อย่างเสรีนั้น ยังน่าเป็นห่วงในการควบคุมความถูกต้อง และยิ่งใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การควบคุมข่าวสารต้องการความเป็นทางการ และเรื่องฉุกเฉิน ยังจำเป็นต้อง
พึ่งพาสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ในหัวข้อน้ี ผู้เขียนจึงได้สำรวจแนวทางที่เป็นไปได้ ในการธำรงให้สถานีโทรทัศน์ ยังคงทำ
หน้าท่ีได้ต่อไป ดังน้ี 

1. สถานีโทรทัศน์ของรัฐ (State-owned Television Station) 

รัฐบาลมีอำนาจในการปกครองตามกฎหมาย จึงเป็นผู้รักษาบรรทัดฐานทั่วไปของสั งคมให้ปกติสุขด้วย 
รัฐบาลจึงควรเป็นผู้ดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ อันจะเป็นสถาบันในการรักษาบรรทัดฐานดังกล่าวต่อไป และเป็นเวลา
กว่า 30 ปีแล้ว (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) ที ่รัฐบาลจัดตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
งบประมาณในการดำเนินงานเกือบทั้งหมด จึงมาจากรัฐบาล นับเป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาให้สถานีโทรทัศน์ยังคง
ดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องผลิตเนื้อหาที่เรียกยอดการเข้าชม แบบที่สถานีโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจ  
เป็นอยู่

โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 

โฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 
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อย่างไรก็ตาม ตามแนวคิดนี้ ก็อาจยังมี
มุมมองที่แตกต่างกัน ด้วยว่า การใช้อำนาจในการ
บริหารประเทศของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่ผ่าน
มา ต่างมีผู้ไม่เห็นด้วย และมองว่า การใช้อำนาจของ
รัฐบาลนั้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน 
ดังจะเห็นได้จากการชุมนุม และการรัฐประหารที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธ ิปไตยอ ื ่น ๆ นอกจากนี้  
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มีพันธกิจบางข้อว่า 
“สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ อย่างเป็น
ระบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ” มีวิสัยทัศน์
บางส่วนก็ประกาศว่า “เป็นสถานีหลักในด้านข่าวสาร
ความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้ประชาชนมี
โอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ” โดยไม่ได้ระบวุ่า
เป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องใด และจากใคร และ
เมื่อมองย้อนไปถึงประวัติความเป็นมา ก็จะพบว่า 
การตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั้น “เพื่อให้
เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ทำหน้าที่ให้ความรู้ 
การศึกษา เผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนนโยบายของรัฐ” ไม่ได้แตกต่างจากการ
ประกาศพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย นั ่นคือการประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

ด ั งน ั ้ นการ ให ้ สถาน ี โทรท ัศน ์ เป็น
หน่วยงานของรัฐบาล ก็อาจไม่สามารถดำเนินการ
โดยคิดถึงประโยชน์ของสาธารณะได้ทั้งหมด เพราะ
ต้องการให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลฝ่ายเดียว  

2. สถานีโทรทัศน์สาธารณะ (Public 

Service Television Broadcasting) 

Banerjee & Seneviratne (2005) ไ ด้
อธิบายบทบาทของสถานีโทรทัศน์สาธารณะว่า ควร
จะต้องมี ก) เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ทุก
กลุ่ม ทุกสถานะ ข) มีความหลากหลายอย่างน้อย 3 

ด้าน คือ เนื้อหา กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย และข้อถกเถียง
ในสังคม ค) เป็นอิสระ นำเสนอเนื้อหาได้อย่างอิสระ 
ทั้งข้อมูล ความเห็น และการวิพากษ์ ซึ่งรัฐจะต้องมี
กฎหมายรับรองความเป็นอิสระนี้ และ ง) แตกต่าง
จากเนื้อหาในสถานีอื่น ๆ 

การจ ัดต ั ้ งสถาน ี โทรท ัศน ์ท ี ่ ได ้ รับ
งบประมาณจากรัฐบาล แต่รัฐบาลไม่มีส่วนในการ
ควบคุม อาจเป็นทางออกที ่ด ี ด ังจะเห็นได ้จาก
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภายใต้องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
ประกาศว ิส ัยท ัศน ์ว ่ า “มุ่ งม ั ่นเป ็นสถาบ ันสื่อ
สาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคณุธรรม” 
และมีพันธกิจท่ีจะต้องผลิตรายการตามข้อบังคับด้าน
จร ิยธรรมขององค ์กร โดยย ึดถ ือผลประโยชน์
สาธารณะเป็นสำคัญ ทั ้งนี ้ ไม่ปรากฏข้อความใน
ลักษณะ “เพื่อสร้างความเข้าใจต่อรัฐบาล” อยู่ในจุด
ใดเลย  

การจัดตั ้งสถานีโทรทัศน์ที ่ร ัฐบาลไม่
สามารถครอบงำได ้  และย ังคงม ีรายได ้ในการ
ดำเนินการ มาจากพระราชบัญญัติ องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทำให้เกิดองค์การที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของ
ร ั ฐ  แต ่ ไม ่ ใช ่ ส ่ วนราชการ  หร ื อร ั ฐว ิ ส าหกิ จ 
วัตถุประสงค์ขององค์การฯ ไม่มีข้อใดระบุถึงการ
สร้างความเข้าใจต่อรัฐบาล ได้รับเงินบำรุงองค์การ
จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและ
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้า โดย
ให ้ม ีรายได ้ส ู งส ุดไม ่ เก ินสองพ ันล ้านบาทต่อ
ปีงบประมาณ และยังสามารถให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอำนาจในการปรับเพิ่มรายได้
สูงสุดทุกสามปี เพื่อให้องค์การมีรายได้เพียงพอต่อ
การดำเน ินการตามว ัตถ ุประสงค ์  น ั ่ นทำให้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไม่ต้องหารายได้จากการ
โฆษณาสินค้า บริการใด ๆ และย่อมหมายถึงการผลติ
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รายการที่มุ่งสนใจประโยชน์สาธารณะได้อย่างเต็มที่
โดยไม่ต ้องกังวลกับยอดผู ้ชม ระบบการจัดการ
โทรทัศน์แบบสาธารณะนี้ เกิดในต่างประเทศมานาน
แล้วเช่น บีบีซี (BBC) ในประเทศอังกฤษ เอ็นเอชเค 

(NHK) ในประเทศญี่ปุ ่น เอบีซี (ABC) ในประเทศ
ออสเตรเลีย และอีกหลายแห่งทั่วโลก ที่มีกฎหมาย
รับรองความเป็นอิสระจากรัฐ และทุน จึงเป็นการ
รับประกันได้ว่า สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องเรียก
ยอดการเข้าชม และทำให้เกิดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมจริง ๆ 

ในด้านการบริหารนั้น สถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดำเนินการเลย 
เพราะได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งจะต้องไม่
ทำงานให้กับรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใด ๆ มีหน้าที่ในการ
กำหนดนโยบายขององค์การ และที่สำคัญคือ การ
คุ ้มครองรักษาความเป็นอิสระของผู ้บร ิหารและ
พนักงานทุกคนให้ปลอดจากการแทรกแทรงใด ๆ 
แล้วยังมีการจัดตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และการ
รับเรื ่องร้องเรียน อันเป็นระบบที่จะทำให้สถานีฯ 
สามารถรับฟังเสียงจากตัวแทนผู้ชมได้ เพื ่อรักษา
ประโยชน์สูงสุดของสังคม 

อย่างไรก็ตาม แนวทางที ่ ไทยพีบีเอส
ได้รับเงินบำรุงองค์การจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบนั้น ก็
อาจจะไม่สามารถสร้างสถานีโทรทัศน์สาธารณะช่อง
ใหม่เพิ่มเติมได้ การแสวงหารายได้ที่รับประกันได้ว่า 
จะปลอดการแทรกแซงจากหน่วยงานใด ๆ เพื่อสร้าง
ประโยชน์สาธารณะ ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องขบคิดต่อไป 

3. การสร้างสมรรถนะในการดำเนินงาน
สถานีโทรทัศน์ 

ในกรณีทุนเอกชน ไม่สามารถใช้เงินของ
รัฐในการดำเนินการได้ เอกชนจึงต้องใช้วิธีอื่น ผู้เขียน
ได้สำรวจและพบว่าเอกชนบางราย มีสมรรถนะ

บางอย่างที่เหนือกว่าผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ๆ อยู่ 3 
กรณี 

การรักษาชื่อเสียงเดิมกับฐานผู้ชมเดิม 

สถานีโทรทัศน์ที ่ได้ร ับความนิยมเป็น
อันดับ 1 ต่อเนื่อง (TV Digital Watch, 2563) จนมี
ฐานผู้ชมท่ีเหนียวแน่น อย่างช่อง 7 หรือ ช่อง 35 HD 

ในระบบดิจิทัล ซึ ่งดำเนินงานโดย บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จำกัด อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบ
มากนักจากการแผ่ขยายความนิยมของสื่อในระบบ
ออนไลน์ แม้ว่าแนวโน้มรายได้ของช่อง 7 จะลดลง 
แ ต ่ ใ น ป ี  2 5 6 2  ช ่ อ ง  7  ก ็ ย ั ง ม ี ก ำ ไ ร ส ุ ท ธิ  
1,400,004,927.08 บาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 
2563) 

ความเป็นไปได้ประการหนึ่งที่ผู้ชมยังคง
รับชมช่อง 7 คือ กลุ่มผู ้ชมนี้ยังคงมีพฤติกรรมการ
รับชมเนื้อหาผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก ดังนั้น ไม่ว่า
ระบบโทรทัศน์จะใช้คลื่นแอนะล็อก หรือดิจิทัล ช่อง 
7 ก็ยังคงมีผู้ชมเป็นจำนวนมาก ตราบเท่าที่กลุ่มผู้ชม
กลุ่มนี้ยังอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในปี 2564 ที่ยังคง
นำตลาดด้วยละคร และข่าว โดยเฉพาะช่วงไพรม์ไทม์ 
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 10 มกราคม 2564) 

อย่างไรก็ตาม ช่อง 7 ก็พยายามสร้างช่อง
ทางการสื่อสารอื่นเพื่อเตรียมพร้อมกับกลุ่มผู้ชมที่
เปลี่ยนไป โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร
กับกลุ่มผู้ชม ผ่านเฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ แล้วยังสร้าง
ช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหาของตนเองผ่านเว็บไซต์ 
https://www.bugaboo.tv/ แ ล ะ  https://www 

.ch7.com/live.html เพื่อนำเสนอรายการแบบออน
ดีมานด์ และรายการสดของตนเอง การพยายามทั้ง
รักษากลุ่มคนดูเดิม และกลุ่มคนดูรุ ่นใหม่ นับเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่ง 

สถานีที่อยู่ในเครือธุรกิจขนาดใหญ่ 
ช ่อง  PPTV ดำ เน ินงานโดย บร ิษัท 

บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด นับว่าเป็น
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สถานีโทรทัศน์ที ่ไม่เคยทำกำไรได้เลย ตั ้งแต่เปิด
บริการในปี พ.ศ. 2557 จนถึง 2562 มียอดขาดทุน
สูงถึง 10,804 ล้านบาท (TV Digital Watch, 12 
ก ันยายน 2563) แต ่กล ับไม ่เคยมีข ่าวท ี ่จะคืน
ใบอนุญาตเลย 

บริษัท มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 
ก่อตั ้งโดย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
นักธุรกิจที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาเศรษฐีไทย 
ประจำปี 2563 จากเว็บไซต์ Forbes Thailand โดย
ทำธุรกิจประเภทอื่นก่อนหน้านั้นหลายอย่างได้แก่ 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน
กิจการเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ และเป็นเจ้าของ บริษัท การบินกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการสายการบิน (Forbes 

Thailand, 3 เมษายน 2563) จึงนับว่า เป็นนายทุนที่
มีเงินทุนสูงมาก จากการประกอบธุรกิจอื่นที่ประสบ
ความสำเร็จ 

ด้วยเงินทุนเดิมที่มีความมั ่นคง บริษัท 
มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด จึงสามารถทุ่มทุน
จ้างผู้บริหารจากท่ีต่าง ๆ รวมถึงซื้อลิขสิทธิ์รายการที่
ม ี ช่ือเสียงมาเพื ่อสร้างยอดการเข้าชมให้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็พยายามลดการขาดทุน เช่น
การหยุดผลิตละคร แล้วหันมาให้ความสำคัญกับ
รายการข่าวที่สร้างการเข้าชมได้อย่างมั ่นคง (TV 

Digital Watch, 12 กันยายน 2563) ลักษณะการ
ดำเนินกิจการเช่นนี้ ยังมีสถานี TNN ดำเนินงานโดย 
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็น
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มี
ธุรกิจครอบคลุมหลายด้าน ทั ้งด้านอุตสาหกรรม
เกษตร ธ ุรก ิจค ้าปล ีก พาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์ 
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจเวชภัณฑ์ ธุรกิจ
การ เ ง ิ นการธนาคา ร และธ ุ รก ิ จการส ื ่ อสาร 
โทรคมนาคม ซึ ่งสถานีโทรทัศน์ TNN อยู ่ในกลุ่ม
ธุรกิจนี้ (Kappok, 22 พฤศจิกายน 2564) ด้วยธุรกิจ

ทั้งหมดนี้ทำให้ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีทรัพย์สินรวม 18 ,100 ล้าน
ดอลลาร์ หรือประมาณ 543,000 ล้านบาท กลายเป็น
เศรษฐีอันดับที่ 103 ในปี 2564 จากการจัดอันดับ
ของนิตยสารฟอร์บส์ (ไทยรัฐ, 8 เมษษายน 2564) 
เห็นได้ว่า ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ TNN เป็นเพียง 1 ใน
ธุรกิจอีกหลายประเภท จึงไม่มีความจำเป็นจะต้อง
มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากสถานีโทรทัศน์มากนัก 

การมีธ ุรกิจเครือข่ายที่ม ีความมั ่นคง 
น่าจะเป็นหลักประกันว่าสถานีโทรทัศน์จะยังดำเนิน
อยู ่ได้ อย่างไรก็ตาม สถานีโทรทัศน์นั ้นก็จะต้อง
พิสูจน์ความเป็นกลางของตนเองในสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีธุรกิจในเครือข่ายของ
ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องในเนื้อหารายการ ซึ่งหากมีการ
ตราเป็นกฎหมายป้องกันการแทรกแซงจากธุรกิจใน
เครือของสถานีโทรทัศน์เองก็น่าจะดีไม่น้อย 

สถานีที่ขยายธุรกิจใหม่  
ช่อง 8 ดำเนินงานโดย บริษัท อาร์. เอส. 

เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทอาร์เอส 
จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปี พ.ศ. 2562 ก็
ประสบภาวะขาดทุนมาตลอด แต่ ในไตรมาส 3 
ภาพรวมของ บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) มีกำไร
สุทธิ 131 ล้านบาท (บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), 
13 พฤศจิกายน 2563) แม้กำไรเฉพาะของบริษัท 
อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงาน
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จะมีเพียง 47,615,246 บาท 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) ก็นับว่าดีกว่าอีก
หลายช่องที่ขาดทุน 

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) ได้สร้างกล
ยุทธ์ด้วยการเปลี่ยนจากธุรกิจความบันเทิงที่ทำอยู่
เดิม กลายเป็นธุรกิจพาณิชย์ การกระทำนั้นสำเร็จได้
จากการเปลี่ยนคนดู ให้กลายเป็นลูกค้า เป็นการ
นำเอาจุดแข็งของความบันเทิงรวมกับการพาณิชย์
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กลายเป็นสิ่งที ่สุรชัยเรียกว่า Entertainmerce นั่น
คือการเอาความบันเทิงมาทำงานร่วมกับการค้า 
สุรชัยทำการศึกษาว่ากลุ่มคนดูโทรทัศน์คือคนกลุ่มใด 
เพื่อศึกษาวิธีการที่จะสร้างความสะดวกให้คนดูสั่ง
ส ิ นค ้ า ม าก ท ี ่ ส ุ ด  ด ้ ว ยก า ร เ ปล ี ่ ย นบทบ า ท
สถานีโทรทัศน์จากการนำเสนอเนื ้อหาเพื ่อขาย
โฆษณาเพียงอย่างเด ียว จ ึงทำให้โทรทัศน์เป็น
ช่องทางในการซื้อสินค้าของคนดู และยิ่งทำให้ช่อง 8 
จำเป็นต่อบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

อย่างไรก็ตาม การนำเวลาออกอากาศมา
ขายสินค้านั้น อาจเป็นเรื่องผิดกฎหมาย พรบ. การ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การโฆษณาและ
การบริการธุรกิจได้ไม่เกินช่ัวโมงละ 12:30 นาที และ
เมื ่อรวมโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี ่ยแล้วต้องไม่เกิน
ช่ัวโมงละ 10 นาที เนื่องจากการขายสินค้าอาจถูกจัด
ให้เป็นการโฆษณา นอกจากอาจจะผิดกฎหมายแล้ว 
ก า ร แ ฝ ง โ ฆษ ณา เ ป ็ น ส ิ ่ ง ท ี ่ แ วด ว ง ว ิ ช า ก า ร
วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่าเป็นการใช้เวลาที่ไม่ได้
ส่งมอบประโยชน์ให้กับผู้ชม การหาจุดสมดุลของการ
ขายสินค้าผ่านรายการทางโทรทัศน์ จึงเป็นเรื ่องที่
จะต้องค้นคว้ากันต่อไป 

สื่อโทรทัศน์ไทยจะยังคงมีต่อไปในอนาคต
หรือไม่? 

ในขณะที ่ระบบด ิจ ิท ัลได ้กระทบกับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์อย่างหนักหน่วง จนทำให้คน
รุ่น generation Z ลงไป แทบไม่เปิดโทรทัศน์เพื่อ
รับชมรายการจากสถานีโทรทัศน์กันแล้ว แต่เราคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า โทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่มีประสิทธิผล
ในการธำรงรักษา และเป็นแกนหลักแห่งบรรทัดฐาน
ทางสังคม ยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว หากปล่อยให้
มีเพียงสื ่อสังคมออนไลน์ที ่แทบจะไร้การควบคุม 
ย ่อมจะเกิดความเสี ่ยงต่อการถาโถมของข้อมูล
ข่าวสารที่มีทั้งจริง และเท็จ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อ

โทรทัศน์ที ่ทำงานแบบสื่อมวลชน มีการพิจารณา
กลั่นกรองเนื้อหาหลายชั้น ยังจำเป็นต่อสังคมต่อไป  

การที่จะทำให้สืื่อโทรทัศน์ดำรงอยู่ได้ตาม
สถานการณ์ป ัจจ ุบ ัน ร ัฐบาล และหน่วยงานที่
เก ี ่ยวข ้องจะต้องสร ้างระบบการให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ที่ไม่ต้องแข่งกันด้วยเงินประมูลแบบ
ที ่ผ ่านมา เน ื ่องจากระบบการดำเน ินงานของ
สถานีโทรทัศน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้จากการ
ขายเวลาโฆษณาให้นายทุน ดังนั้น คนดูจึงกลายเป็น
สินค้า เท่ากับว่าเนื ้อหาของรายการโทรทัศน์ก็ถูก
สร้างเพื่อหวังผลประโยชน์จากการขายเวลาโฆษณา
มากกว่าจะสร้างเพื ่อประโยชน์ของผู ้ชม และการ
ประมูลจะยิ่งทำให้ต้นทุนของสถานีโทรทัศน์สูงขึ้น 
การดิ้นรนแสวงหากำไรก็ยิ่งมากขึ้น ตามที่ Garnham 

(1979, อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2542, น. 39) 

ที ่มองว ่าส ื ่อมวลชนเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจ มี
บทบาททางตรงในการเป็นผู้ผลิตมูลค่าส่วนเกิน และ
ยังมีบทบาททางอ้อมในการผลิตมูลค่าส่วนเกินให้แก่
ธุรกิจอื่น นั่นคือการโฆษณา เพื่อจะรักษาประโยชน์
ของผู้ชมซึ่งเป็นประชาชนในสังคมไว้ ทั้งในแง่สาระ
เพียงความบันเทิงที่มีคุณภาพ และรสนิยมที่ดี อันจะ
เป็นการยกระดับจิตใจของประชาชนด้วย ตามที่ 
McQuail (1994, อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิร ิยุวศักดิ์ , 
2542, น. 13-14) ได้ให้ความเห็นว่าสื่อมวลชนมีพันธ
กิจทางสังคม นำไปสู่การควบคุมสังคมมีระเบียบ และ
มั ่นคง และเมื ่อต้นทุนจากการประมูลไม่ได้เป็น
อุปสรรคสำคัญแล้ว เชื่อว่าสถานีโทรทัศน์ จะผ่อน
การผลิตเนื ้อหาที ่ดึงดูดความสนใจของคนดูเพียง
อย่างเดียว มาเป็นเนื้อหาที่อยู่สมดุลเพียงพอต่อธุรกิจ 
และสังคม นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ก็ควรต้องหา
วิธีการอื่น ๆ ในการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้รับ
สารในอนาคตที่มีแนวโน้มรับชมแต่สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมากในปัจจุบัน
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รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซี 
จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต4 

ดุษฎี นิลดำ5 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีด้านกิจกรรม ความสนใจ

และความคิดเห็นผ่านการสื่อสารออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 420 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะห์ทางสถิติในการประมวลผล ผลการวิจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในเขตกรุงเทพมหานครพบ
รูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 6 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม Online focused lifestyle มีลักษณะ
แสวงหาสิ ่งอำนวย ความสะดวกและเรียนรู ้ประสบการณ์ใหม่ผ่านสื ่อออนไลน์ 2) กลุ ่ม Advanced society 

lifestyle ม ี ล ั กษณะสนใจความก ้ าวหน ้ าและสภาพความเป ็นอย ู ่ ของส ั งคม 3) กล ุ ่ ม  Rich lifestyle  
มีล ักษณะครอบครัวมีฐานะ 4) กลุ ่ม Creative lifestyle มีล ักษณะสร้างสรรค์ ใช้เวลาไปกับกิจกรรมอาสา  
ปลูกต้นไม้ ทำบุญ 5) กลุ่ม Academic lifestyle มีลักษณะเป็นเด็กเรียน และ 6) กลุ่ม Mixed lifestyle มีลักษณะ
รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์และกิจกรรมแบบไม่ผ่านสื่อออนไลน์อยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่าเจเนอเรชันซีนิยมเปิดรับสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจาก
ในอดีต รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นถูกหลอมรวมเข้ากับสื่อใหม่ เช่น การใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อการศึกษา ติดต่อสื่อสาร เปรียบเทียบข้อมูล ทำธุรกรรมทางการเงินและแสดงออกทางความคิดเห็น เป็นต้น 

คำสำคัญ: เจเนอเรชันซี, รูปแบบการดำเนินชีวิต 

  

 

4 นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และผู้ช่วยฝา่ยสื่อมวลชนสัมพันธ ์บริษัท โอกิลวี่ พบัลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์   
5 ที่ปรึกษา ประธานหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน  

และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด วิทยาลยันิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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Generation Z's lifestyle 

Abstract  
The purpose of this research was to study the lifestyle of 420 Generation Z in Bangkok in 

terms of activities, interests and opinions through online communication. This research uses 

questionnaires as a tool to collect data, frequency analysis, percentage, mean, factor analysis by 

using a statistical analysis program to process. The research revealed six different lifestyles from 

sample groups as follows: 1) online focused lifestyle group are looking for facilities and learning 

new experiences through online media, 2) advanced society lifestyle group are interested in the 

progress and living conditions of society, 3) rich lifestyle group are comfortable lifestyle, 4) creative 

lifestyle group with creative character, spending time with volunteer activities, planting trees, 

making merit, 5) academic lifestyle group are diligent student, and 6) mixed lifestyle groups have a 

lifestyle that blends between online activities and non-online activities with statistical significance 

at 0.01 and 0.05. The research also found that Generation Z was more open to online media 

previous research. Their activities, interests, and opinions were fused with new media, such as how 

they used online media for education, communication, comparing data, conducting financial 

transactions and expressing their opinions, etc. 

Keywords: Generation Z, Lifestyle 
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บทนำ 
 นักวิชาการได้มีการแบ่งแยกมนุษย์ตาม

รูปแบบลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยการตาม
ช่วงอายุถูกกำหนดภายใต้กรอบคำว่าเจเนอเรชันเพื่อ
อธิบายความแตกต่างของคนที่มีภูมิหลังใกล้เคียงกัน
ไว้ร่วมกัน ปัจจุบันเจเนอเรชันที่ยังมีชีวิตอยู่ประกอบ
ไปด้วยเจเนอเรชันบี เจเนอเรชันเอ็กซ์ เจเนอเรชัน
วาย เจเนอเรชันซีและเจเนอเร-ชันอัลฟ่า โดยเจ
เนอเรชันซีเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีและสิ่งอำนวย
ความสะดวก มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี 
มีความหลากหลายทางสังคม (Mannheim, 1923) 
ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการศึกษารูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของเจเนอเรชันซีในวัยเรียนระดับประถมศึกษา
พบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีมี
จำนวน 8 กลุ ่ม (วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์ , 2547) 
ขณะที่ปี 2557 มีการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต
และความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเจเนอเรชัน
ซีพบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีลดลง
เหลือเพียง 7 กลุ่ม (นิพนธ์ ชาญอัมพร, 2557) แสดง
ให้เห็นว่าประชากรกลุ่มเดิมอาจมีรูปแบบการดำเนิน
ช ี ว ิตท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงไปเน ื ่ องจากป ัจจ ัยด ้ าน
ประสบการณ์และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ งานวิจัยใน
ครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชัน
ซีในปัจจุบันว่ามีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิต
อย่างไร แต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรต่าง ๆ มีความเข้าใจในรูปแบบชีวิตของเจ
เนอเรชันซีมากยิ่งขึ้นสามารถวางแผนการการตลาด
ให้เข้าถึงผู ้บริโภคอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพทางการสื่อสารสูงสุด 

วัตถุประสงค ์ 

เพื ่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจ
เนอเรชันซีที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาในด้าน
กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นผา่นการสื่อสาร
ออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร  
 

การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี 

แนวคิดด้านเจเนอเรชันซ ี

สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์ (2557) ได้แบ่ง
คนออกเป็น 4 เจเนอเรชัน ได้แก่ เจเนอเรชันบี เจ
เนอเรชันเอ็กซ์ เจเนอเรชันวาย และเจเนอเรชันซี 
โดยเจเนอเรชันซีเกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม 
เทคโนโลยีทันสมัย ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบ
พิธีการและสามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในคราว
เดียวกัน  

Spire Research and Consulting (2010) 
และ Ivanova and Smrikarov (2009) กล่าวว่าเจ
เนอเรชัน-ซีเป็นกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-
2547 มีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้งาน
เทคโนโลยีเป็นเรื่องธรรมชาติ ทำให้กลุ่มเจเนอเรชันซี
ถูกฝึกมาตั้งแต่อายุยังน้อยให้มีความเป็นเลิศทางสื่อ
สังคมต่าง ๆ 

สรุปได้ว่าเจเนอเรชันซีเป็นกลุ่มวัยเรียน
และวัยทำงานเกิดระหว่างปี 2538–2552 เติบโตมา
พร้อมเทคโนโลยีและสิ ่งอำนวยความสะดวก  มี
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี ม ีความ
หลากหลายทางสังคม มีความยืดหยุ่นและฉลาด มี
ความอดทนต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ง
จะก ้าวเข ้ามาม ีบทบาทสำค ัญในตลาดอนาคต 
(ณัฐนันท์ ศิริเจริญ, 2548)  
แนวคิดด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต 

Assael (1995) กล ่ า วว ่ า  ร ู ปแบบการ
ดำเนินชีวิตดูได้จากการใช้เวลาในการทำกิจกรรม
อย่างไร ให้ความสำคัญกับสิ่งใดและความคิดเห็นของ
ตนเองกับสิ่งรอบตัว 

Solomon (1996) กล่าวว่า ร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิตสามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือ
รสนิยมในการดำเนินชีวิตผ่านรูปแบบของการบริโภค
สินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมี
สิ่งที่ชอบเหมือน ๆ กันใช้เวลาทำกิจกรรมที่คล้ายกัน
และซื้อของที่คล้ายกัน  
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Plummer (1971) กล่าวว่า รูปแบบการ
ดำเนินชีวิต วัดจาก 3 หัวข้อ ได้แก่ กิจกรรม ความ
สนใจ ความคิดเห็น ซึ่งใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใช้ระบุลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายในการ
โฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ 

Satish and Rajamohan (2012) ได้กล่าว
ว่า รูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นการเอาศาสตร์หลาย
อย่างมารวมกัน เช่น มนุษย์วิทยา จิตวิทยา สังคม
วิทยา และเศรษฐศาสตร์รวมกันซึ ่งสามารถใช้ได้
หลากหลายวิธี  

AIO’s (Activities Interests and 
Opinions inventory) ถูกออกแบบเพื ่อใช ้ระบุ
ลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการวัดองค์ประกอบ
สามประการที่สำคัญคือ กิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห ็นในลักษณะกว้าง ๆ จนถึงล ักษณะ
เจาะจงของสินค้า 

Mitchell (1983) ได ้ เสนอว ิธ ีการศึกษา
ค่านิยมและรูปแบบการดำเนินชีวิตตามแนวทาง 
VALS เน้นคำถามด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ทัศนคติ การเงิน การบริโภคสินค้าและข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ต่อมาสถาบันวิจ ัยสแตนฟอร์ด ได้
นำเสนอระบบการวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยา
แบบใหม่ที่ปรับปรุงจากระบบวิเคราะห์รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตแบบ VALS เรียกว่า VAL2 ที่เพ่ิมตัวเลือก
ในการจัดรูปแบบการดำเนินชีวิต โดยมีการรวมข้อมลู
ด้านรายได้ การศึกษา ความมั่นใจในตนเอง สุขภาพ 
ความต้องการซื ้อ เชาว ์ป ัญญาและระดับกำลัง
ความสามารถของตนเองเข้ามาเพิ่มเติม 

Rokeach (1973) กล่าวว่า การวิเคราะห์
ร ูปแบบการดำเน ินช ีว ิตประกอบด้วย ค ่าน ิยม
ปลายทางเป็นค่านิยมที่นึกถึงตนเองหรือสังคม มุ่งแต่
ภายในตนเองหร ือระหว ่างบ ุคคล และค ่านิยม
เครื ่องมือเป็นค่านิยมทางศีลธรรมและการยอมรับ
โดยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตของบุคคล  

Fang-Yi Lin (2003) กล ่าวว ่า LOV ถูก
พัฒนาจากโดยมีพื้นฐานโครงสร้างมาจากค่านิยมของ 

Feather Maslow และ  Rokeach แสด ง ให ้ เ ห็ น
ค่านิยมที่มีความสำคัญมากท่ีสุด  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์ (2559) กล่าวว่า 
เจเนอเรชันซีมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแบรนด์ง่ายเมื่อมี
การลดราคาดังนั้นจึงไม่เหมาะกับลักษณะการซื้อขาย
ออนไลน์ท่ีสามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่ายเพื่อให้เรา
เป็นผู้ที่ซื้อที่มีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าที่
ค ุ ้มค ่าที ่ส ุดรวมถึงยังมีข ั ้นตอนสำคัญก่อนที ่จะ
ตัดสินใจที ่จะซื ้อสินค้านั ้นก็ค ือการค้นหาคูปอง
ส่วนลด รหัส บัตรกำนัล  
 Ravikiran Dwivedula, Poonam Singh, 

Mehran Azaran (2019) กล่าวว่า เจเนอเรชันซีได้
เริ่มเข้าสู่การทำงานที่ยังคงถูกครอบงำโดยคนรุ่นมิล
เลนเนียลและคนรุ่นก่อน ๆ เช่นเดียวกับคนทุกรุ่น
ประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาจะกำหนดสิ่งที่สำคัญ
ที่สุด 

 วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์ (2547) และนิพนธ์ 
ชาญอัมพร (2557) กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินชีวิต
ของเจเนอเรชันซีแบ่งออกได้ 8 ประเภท ประเภทท่ี 1 
นักกิจกรรมเพื ่อความสัมพันธ ์ท ี ่ด ีในครอบครัว 
ประเภทที่ 2 ชอบความสนุกสนานบันเทิง ประเภทที่ 
3 มีลักษณะของนักกิจกรรมที่ชอบเสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตนเอง ประเภทที ่ 4 
ชอบทำกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสนใจกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื ่อน 
ประเภทที่ 5 ให้ความสนใจเรื่องการ์ตูน ประเภทที่ 6 
ชอบการเล่นที ่ช่วยพัฒนาไหวพริบและสติปัญญา 
ประเภทท่ี 7 ชอบเล่นกลางแจ้งกับเพื่อนและชอบเลน่
กีฬา และประเภทท่ี 8 เป็นเด็กเรียน  

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู ้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษาในร ูปแบบการวิจ ัยเชิง
ปร ิมาณโดยการสำรวจเพ ื ่ อ ให ้การทำว ิจ ั ยมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับการความ
ต้องการของตลาดจึงทำการศึกษาแบบเจาะจงเฉพาะ
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เจเนอเรชันซีเกิดระหว่างปีพ.ศ 2538-2547 มีอายุ 
17-26 ป ี  ( Ivanova & Smrikarov, 2009 ; Spire 

Research & Consulting, 2010 )  ศ ึ กษาอย ู ่ ใ น
ระด ับอ ุดมศ ึกษาในกร ุงเทพมหานคร จำนวน 
8,353,938 คน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) โดย
คำนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และเพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 5 % ผู้วิจัยได้กำหนด
กลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 420 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การสุ่มแบบ
ชั้นภูมิหรือแบบแบ่งกลุ่มย่อย โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป ็นประชากรท ี ่ ศ ึ กษา เป ็นสถานศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง แบ่ง
ออกเป็นสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการ
อาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ 
สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส ถ า บ ั น อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า ใ น ก ำ ก ั บ ข อ ง ร ั ฐ แ ล ะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขั้นที่ 2 การสุ่มแบบง่าย 

โดยใช้ในการคัดเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ตามประเภทสถานศึกษา จาก 8 
ประเภท ให้เหลือ 4 ประเภท และขั้นที่ 3 จับฉลาก
เลือกตัวแทนสถานศึกษาตามประเภทที่กำหนดไว้ใน
ขั้นที่สองผลออกมาดังนี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

การวิจัยในครั้งนี ้ใช้เครื ่องมือในการเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือคำถาม
ด้านลักษณะทางประชากรและคำถามด้านรูปแบบ
การดำเนินชีวิต 3 ด้านประกอบไปด้วยกิจกรรม 
ความสนใจและความคิดเห็น โดยการประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิด  AIOs ของ Plummer (1971) และ
แนวคำถามของวลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์ (2547) เป็น
มาตรวัดและมีการตรวจสอบหาความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่นของแบบสำรวจโดยก่อนเก็บข้อมูลมีการ
ทดสอบความถ ูกต ้องของเคร ื ่องม ือโดยการนำ
แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเครื่องมือและได้ทำการทดสอบก่อน
นำเครื่องมือใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยใช้ประชากร
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจำนวน 50 ชุด เพื่อปรับปรุง
แบบสอบถามให้มีลักษณะภาษาและความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงประเด็นและวัดความเที ่ยงตรงหาค่า
สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นโดยโปรแกรมสำเร็จรูปได้ค่า
ความเชื่อมั่น ด้านกิจกรรมเท่ากับ .848 ด้านความ
สนใจเท่ากับ .774 ด้านความคิดเห็นเท่ากับ .929 

เ ม ื ่ อ ค ำนวณค ่ า ค ว าม เ ช ื ่ อ ม ั ่ น โ ด ย ร วมของ
แบบสอบถามทั้งหมดเท่ากับ 0.914 ซึ่งหมายความว่า
เป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง  

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วน 
โดยแยกเป็นส่วนที่หนึ่งการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ด้านความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากร รวมถึงการอธิบาย
รูปแบบการดำเนินชีวิต ส่วนที่สองใช้การวิเคราะห์
ปัจจัยประกอบไปด้วยกิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็น เพื่อจัดกลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจ
เนอเรชันซี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรด้านกิจกรรม
เป็น 5 ระดับได้แก่ 5 คะแนน เท่ากับมากกว่า 7 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ไล่ระดับลงไปถึง 1 คะแนน หมายถึง ไม่
เคยทำ ด้านความสนใจเป็น 3 ระดับได้แก่ 3 คะแนน 
หมายถึงสนใจ ไล่ระดับลงไปถึง 1 คะแนน หมายถึง
ไม่สนใจ ด้านความคิดเห็นเป็น 5 ระดับได้แก่ 5 
คะแนนหมายถึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ไล่ระดับลงไป
ถึง 1 คะแนน หมายถึงไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง     
(วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์, 2547) 
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ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 420 
คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.6 และเพศหญิงร้อยละ 53.4 ด้านเกรดเฉลี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
76.9 มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00  ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ด้านแหล่งที่มาของรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 88.3 มีแหล่งที่มาของ
รายได้จากบิดา-มารดา ด้านที่พักอาศัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 81.4 พักอาศัยกับบิดา-มารดา ด้าน
จำนวนสมาชิกในครอบครัวพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 44.5 มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน 
ด้านจำนวนพ่ีน้องพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 42.6 มีจำนวนพ่ีน้อง 2 คน  

รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรม สามารถแบ่งได้ 6 กลุม่ ดังน้ี 

 กลุ่มกิจกรรมส่วนตัว นิยมทำกิจกรรมที่ทำเพียงลำพังตัวคนเดียวได้ ใช้เวลากับตัวเอง  
กลุ ่มกิจกรรมไลฟ์สไตล์เมืองกรุง นิยมทำกิจกรรมในรูปแบบออกจากบ้าน ท่องเที ่ยว ใช้จ่ายเพื่อ  

ความสบายใจของตนเอง   
 กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา นิยมทำกิจกรรมเพื่อคนอ่ืน สังคม และคนรอบข้าง 
 กลุ่มกิจกรรมใส่ใจสุขภาพ นิยมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและร่างกาย  
 กลุ่มกิจกรรมความบันเทิงในร่ม นิยมทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้ชีวิต  
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความบันเทิงส่วนตัว นิยมทำกิจกรรมที่ใช้สร้างความบันเทิงให้ตัวเองและ
ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่สนใจเฉพาะทาง  

รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความสนใจ สามารถแบ่งได้ 6 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มสนใจความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ของสังคม มีลักษณะความสนใจเรื ่อ งการเรียน/ศึกษาต่อ 

เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มสนใจสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและศาสนา มีลักษณะความสนใจทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
ช่วยงานบ้าน  
 กลุ่มสนใจการท่องเที่ยวและแฟช่ัน มีลักษณะความสนใจเรื่องการท่องเที่ยว  
 กลุ่มสนใจและให้ความสำคัญในอนาคต มีลักษณะสนใจสนใจเรียนพิเศษ/พัฒนาภาษาหรือทักษะเฉพาะ
ทาง เรียนดนตรี การเรียน/ศึกษาต่อ และการหางาน/วางแผนอนาคต 

 กลุ่มสนใจความบันเทิง มีลักษณะสนใจทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เล่นเกมคอมพิวเตอร์/เกมออนไลน์  
อ่านการ์ตูน/นิยาย หนังสือคลายเครียด และให้ความสนใจ IT หรือ การใช้งานออนไลน์ต่าง ๆ  
 กลุ่มสนใจกิจกรรมนอกสถานที่ มีลักษณะความสนใจในการเรียนดนตรี กีฬา การดูแลสุขภาพ และการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน  

รูปแบบการดำเนินชีวิตด้านความคิดเห็น สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มความหลากหลายทางความคิด มีความคิดเห็นต่อการมองสื่อออนไลน์ว่ามีประโยชน์ สร้างความ

สะดวกสบาย ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ให้ความบันเทิง เชื ่อมโลกที่อยู ่ไกลให้เข้ามาใกล้กัน ทำให้ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น สามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือได้ ทำให้
สามารถรู้ข้อดี-ข้อเสีย ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน ช่วยอำนวย
ความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า/บริการ สร้างรายได้ มีความปลอดภัย และช่วยให้ใช้ชีวิตง่ายข้ึน 
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กลุ่มที่มีการใช้งานสื่อออนไลน์ในแสดงออกทางตัวตนและความคิด มีความคิดว่าสื ่อออนไลน์เป็นที่
แสดงออกทางความคิด เป็นพื้นที่แสดงตัวตน เป็นแหล่งความบันเทิง เป็นที่ระบาย เป็นแหล่งให้คำปรึกษา/แก้ไข
ปัญหา ทำให้สร้างความสัมพันธ์ง่ายขึ้น 

กลุ่มนิยมโลกเสมือนจริง มีลักษณะความคิดว่า การเล่นเกมออนไลน์มีความสนุก เพลิดเพลินมากกว่าการ
เล่นเกมแบบธรรมดา การเล่นเกมออนไลน์ทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่ ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ 

 กลุ่มหาความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ มีความคิดว่าการเรียนในปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้จากในโลกออนไลน์ 
สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น การอ่านหนังสือรูปแบบ E-Book หรือ บทความในสื่อ
ออนไลน์มีความสะดวกสบายกว่าการอ่านแบบธรรมดา 

กลุ่มเน้นการสื่อสาร มีความคิดว่าการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ทำให้สามารถสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การเล่นกีฬาสามารถเล่นโดยใช้สื่อออนไลน์ได้ สื่อออนไลน์มีความปลอดภัย 

รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถิติ ค่าดัชนี Kaiser–Meyer-Olkin (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.883 ซึ่งมีค่า

สูงเข้าใกล้ 1 ค่าเมตริกสหสัมพันธ์ Bartlett's มีค่าเท่ากับ 1953 และมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ (.Sig) ที่ระดับ .000 

จึงสรุปได้ว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่จะวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อจัดรูปแบบการดำเนินชีวิต 

กลุ่ม Online focused lifestyle ค่าน้ำหนักของปัจจัยท่ี 1 

สื่อออนไลน์เป็นแหล่งความบันเทิง (O15) 0.725 

สื่อออนไลน์เป็นแหล่งให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหา (O17) 0.666 

สื่อออนไลน์เป็นสิ่งท่ีทำให้สร้างความสัมพันธ์ง่ายขึ้น (O18) 0.708 

สื่อออนไลน์ทำให้สามารถเช่ือมโลกท่ีอยู่ไกลให้เข้ามาใกล้กัน (O19) 0.785 

สื่อออนไลน์ทำให้ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ (O20) 0.782 

สื่อออนไลน์ทำให้สามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้ (O21) 0.768 

สื่อออนไลน์ทำให้รู้จักสถานท่ีท่องเที่ยวมากขึ้น (O22) 0.759 

สื่อออนไลน์ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องง่าย (O23) 0.712 

สื่อออนไลน์ทำให้การทำบุญเป็นเรื่องง่าย และเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ 
(O24) 

0.656 

สื่อออนไลน์ทำให้สามารถรู้ข้อดี-ข้อเสีย ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลได้ (O25) 0.746 

สื่อออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน (O26) 0.757 

สื่อออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า/บริการ (O27) 0.748 

สื่อออนไลน์ช่วยให้สร้างรายได้ (O28) 0.725 

สื่อออนไลน์มีความปลอดภัย (O29) 0.409 

สื่อออนไลน์ช่วยให้ใช้ชีวิตง่ายข้ึน (O30) 0.720 
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กลุ่ม Advanced society lifestyle ค่าน้ำหนักของปัจจัยท่ี 2 

สนใจการดูแลสุขภาพ (I12) 0.534 

สนใจการเรียน/ศึกษาต่อ (I13) 0.629 

สนใจเศรษฐกิจ (I14) 0.632 

สนใจความเป็นอยู่ของสังคม (I15) 0.676 

สนใจสิ่งแวดล้อม (I16) 0.548 

สนใจการท่องเที่ยว เช่น ค้นหาสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ (I9) 0.484 

สนใจแฟช่ัน-การแต่งตัว (I17) 0.430 

สนใจหางาน/วางแผนอนาคต (I18) 0.612 

สนใจเรียนพิเศษ/พัฒนาภาษาหรือทักษะเฉพาะทาง (I1) 0.571 

สนใจเรียนดนตรี (I2) 0.434 

สนใจทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน (I4) 0.457 

สนใจ IT หรือ การใช้งานออนไลน์ต่าง ๆ  0.431 
 

กลุ่ม Rich lifestyle ค่าน้ำหนักของปัจจัยท่ี 3 

ถ่ายรูป (A17) 0.548 

ดูหนังในโรงภาพยนตร์ (A18) 0.659 

ซื้อของ/เดินห้างสรรพสินค้า (A19) 0.745 

เที่ยวคาเฟ่/ร้านกาแฟ (A20) 0.787 

เที่ยวต่างจังหวัด (A21) 0.690 

สนใจซื้อของออนไลน์ (I19) 0.444 
 

กลุ่ม Creative lifestyle ค่าน้ำหนักของปัจจัยท่ี 4 

ทำงานพิเศษ (A13) 0.462 

ทำกิจกรรมอาสา (A22) 0.623 

ปลูกต้นไม้ (A23) 0.622 

ทำบุญ (A24) 0.652 

ต่อโมเดล (A14) 0.302 

สนใจการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว (I7) 0.436 

สนใจช่วยงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน (I8) 0.534 

สนใจในศาสนา (I10) 0.416 
 

กลุ่ม Academic lifestyle ค่าน้ำหนักของปัจจัยท่ี 5 

อ่านหนังสือเรียน/ทบทวนความรู้/ทำการบ้าน (A2) 0.335 
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กลุ่ม Mixed lifestyle ค่าน้ำหนักของปัจจัยท่ี 6 

เล่นเกมคอมพิวเตอร์ (A9) 0.654 

เล่นกีฬา (A11) 0.461 

ออกกำลังกาย/เข้าฟิตเนส (A16) 0.380 

ดูโทรทัศน์ในบ้าน (A4) 0.405 

สนใจเกมคอมพิวเตอร์/เกมออนไลน์ (I5) 0.737 

สนใจกีฬา (I3) 0.322 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในกรุงเทพมหานครที่ได้จาก 

การวิเคราะห์ปัจจัย โดยนำเอาข้อมูลด้านกิจกรรม 6 กลุ่ม ด้านความสนใจ 6 กลุ่ม และด้านความคิดเห็น 5 กลุ่ม  
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้ันแรก มาทำการวิเคราะห์ปัจจัยรวมกันเป็นขั้นท่ี 2 สามารถจัดแบ่งได้ 6 กลุ่ม ดังน้ี 

1) กลุ ่ม Online focused lifestyle มีล ักษณะรูปแบบการดำเนินชีว ิตที ่มองว่าการใช้สื ่อออนไลน์ 
สร้างความสะดวกสบาย โดยไม่จำกัดสถานที ่และเวลา เชื ่อมต่อโลกที ่อยู ่ไกลให้เข้ามาใกล้ ใช้หาความรู้/  

ความบันเทิง ช่วยเปรียบเทียบข้อมูล ข้อดี/ข้อเสีย อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า/บริการ ใช้ทำธุรกรรม
ทางการเงิน เป็นช่องทางแสดงออกทางความคิด ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยสร้างความสัมพันธ์ ทำให้ได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน และมองว่าสื่อออนไลน์มีความปลอดภัย 

2) กลุ่ม Advanced society lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสนใจดูแลสุขภาพ การเรียน
พิเศษ/ดนตรี เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของสังคม สิ่งแวดล้อม สนใจการท่องเที่ยว แฟชั่น การใช้งานสื่อออนไลน์  
การหางาน/วางแผนอนาคต ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน  

3) กลุ่ม Rich lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสนใจการถ่ายรูป ดูหนังในโรงภาพยนตร์  
ซื้อของ/เดินห้างสรรพสินค้า เที่ยวคาเฟ่/ร้านกาแฟ เที่ยวต่างจังหวัด และสนใจซื้อของออนไลน์ 

4) กลุ่ม Creative lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานพิเศษ 
ทำกิจกรรมอาสา ปลูกต้นไม้ ทำบุญ ศาสนา ต่อโมเดล สนใจทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว สนใจช่วยงานบ้าน 

5) กลุ่ม Academic lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตโดยการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเรียน 
ทบทวนความรู้ และทำการบ้าน 

6) กลุ่ม Mixed lifestyle มีลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมแบบออนไลน์
และไม่ผ่านสื่อออนไลน์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เล่นกีฬา ออกกำลังกาย/เข้าฟิตเนส  

ดูโทรทัศน์ในบ้าน 
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อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการยืนยันให้
เห็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีอย่าง
ชัดเจนโดยด้านกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง
มีการจัดสรรเวลาให้มากท่ีสุดคือเล่นอินเทอร์เน็ต/สื่อ
สังคมออนไลน์ระดับมากที่สุด ด้านความสนใจพบว่า
กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจต่อสนใจการ
เรียน/ศึกษาต่อสูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.75 ด้านความ
คิดเห็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
การเล่นอินเทอร์เน็ตให้ความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.14 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนิน
ชีว ิตกับการสื ่อสารออนไลน์โดยรวมแล้วมีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชัน
ซีทั้ง 6 กลุ่มในปัจจุบัน กล่าวคือกลุ่มเจเนอเรชันซีมี
การเปิดรับสื่อออนไลน์ทั้งด้านกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
สื่อสารออนไลน์ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานที่
แตกต่างกันออกไป เช่น กล ุ ่ม Online focused 

lifestyle เพ ื ่อหาข ้อม ูล ความร ู ้  แสดงออกทาง
ความคิด สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ กล่าวได้ว่า
เป ็นกล ุ ่มท ี ่ม ีพฤต ิกรรมการส ื ่อสารออยไลน ์ที่
หลากหลายที่สุด ขณะที่กลุ่ม Creative lifestyle มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในระดับต่ำกว่ากลุ่ม
อื ่น ๆ เนื ่องจากมองว่าการสื ่อสารออนไลน์เป็น
กิจกรรมยามว่างและมีไว้เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน 
ดังนั้นผู้วิจัยคาดว่าการวิจัยเรื่องรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตผ่านการสื่อสารออนไลน์ของเจเนอเรชันซีจะเป็น
แนวทางในการเลือกสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตาม
รูปแบบการดำเนินชีวิตและความสนใจของแต่ละกลุม่
ได้อย่างตรงจุด เมื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินชีวิต
โดยร่วมพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ซึ่งมี
ลักษณะเด่นแตกต่างกันดังนี้ 

กลุ ่ม Online focused lifestyle มีลักษณะ
รูปแบบการดำเนินที่มองว่าการใช้สื่อออนไลน์สร้าง
ความสะดวกสบาย โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา 
เชื ่อมต่อโลกที่อยู ่ไกลให้เข้ามาใกล้ ใช้หาความรู้/

ความบันเทิง ช่วยเปรียบเทียบข้อมูลข้อดี/ข้อเสีย 
อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า/บริการ ใช้ทำ
ธุรกรรมทางการเงิน เป็นช่องทางแสดงออกทาง
ความคิด ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ ์ ทำให้ได ้ร ับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน และมองว่าสื่อออนไลน์มี
ความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spire 

Research and Consulting ซึ ่งชี ้ให้เห็นว่ากลุ ่มเจ
เนอเรชันซีเป็นกลุ ่มที ่มีปฏิสัมพันธ์กับการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต การใช้งานเทคโนโลยีเป็นเรื่องธรรมชาติ 
และมีความเป็นเลิศทางสื่อสังคม (Spire Research 

and Consulting, 2010) 
กลุ่ม Advanced society lifestyle มีลักษณะ

รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบสนใจดูแลสุขภาพ การ
เรียนพิเศษ/ดนตรี เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของสังคม 
สิ่งแวดล้อม สนใจการท่องเที่ยว แฟช่ัน การใช้งานสื่อ
ออนไลน์ การหางาน/วางแผนอนาคต ทำกิจกรรม
ร่วมกับเพื ่อน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Kotler ที ่กล่าวว่า เจเนอเรชันซีให้ความสนใจใน
สิ ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับเจเนอเรชันวาย แต่ยังมี
พฤติกรรมที ่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม มีการลงมือทำ ช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลง
สังคม ส่วนหน่ึงอาจเป็นการเลือกใช้สินค้าหรือบริการ
ของบริษัทใด เช่น หากสินค้าของบริษัทใดที่คำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม เจเนอเรชันซีก็พร้อมจะสนับสนุนและใช้
สินค้าของบริษัทนั้น แม้ว่า        เจเนอเรชันซีจะ
ไม่ได้มีความต้องการเปลี่ยนสินค้าบ่อย ๆ แต่การ
เปลี ่ยนมักเกิดจากสินค้าหรือบริการไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ ซึ ่งพฤติกรรมดังกล่าว
ส่งผลให้เจเนอเรชันซีเบื่อง่ายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จึง
สั้นเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันอ่ืน ๆ เช่นกัน (Kotler et 

al., 2021)  
กลุ่ม Rich lifestyle มีลักษณะรูปแบบการ

ดำเนินชีว ิตแบบสนใจการถ่ายรูป ด ูหนังในโรง
ภาพยนตร์ ซื้อของ/เดินห้างสรรพสินค้า เที่ยวคาเฟ่/
ร ้านกาแฟ เที ่ยวต ่างจ ังหวัด และสนใจซื ้อของ
ออนไลน์ ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการ
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ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีที่กล่าวว่า คนกลุ่มนี้เกิด
มาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม เทคโนโลยีทันสมัย
และแพร่หลาย มีตัวเลือกหลากหลาย ทำให้คนกลุ่มนี้
มักทำในสิ่งท่ีชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธี
การ และสามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในคราว
เดียวกัน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557) รวมถึงมี
ความใกล้เคียงกับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบเด็ก
เมือง (Urban Kid) ซึ่งมีลักษณะการดำเนินชีวิตแบบ
เด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วไป ใช้เวลาว่างไปกับการดู
โทรทัศน์ เรียนพิเศษ เที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัว 
ซึ่งเปรียบเสมือนกิจวัตรประจำวันของกลุ่มดังกล่าว 
(นิพนธ์ ชาญอัมพร, 2557) 

กลุ่ม Creative lifestyle มีลักษณะรูปแบบ
การดำเนินชีว ิตแบบใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ
ทำงานพิเศษ ทำกิจกรรมอาสา ปลูกต้นไม้ ทำบุญ  
ศาสนา ต่อโมเดล สนใจทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
สนใจช่วยงานบ้าน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับลักษณะ
รูปแบบการดำเนินชีวิตกลุ่ม Healthy Kid Lifestyle 

ที ่ระบุว ่ากล ุ ่มที ่ม ีล ักษณะเป็นนักกิจกรรมเพื่อ
ความส ัมพ ันธ ์ท ี ่ด ี ในครอบคร ัว ชอบทำอาหาร 
ช่วยงานบ้าน ใส่ใจกับเรื่องทางด้านสุขภาพกายและ
จิต และยังตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาซึ่งมีส่วน
ช่วยทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 
(วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์, 2547) 

ก ล ุ ่ ม  Academic lifestyle ม ี ล ั กษณะ
รูปแบบการดำเนินชีว ิตโดยการใช้เวลาว่างอ่าน
หนังสือเรียน ทบทวนความรู้ และทำการบ้าน ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับกลุ ่ม Optimistic Kid Lifestyle 

เป็นกลุ่มเด็กที่มีลักษณะเป็นเด็กเรียน ครอบครัวมี
ฐานะปานกลาง ใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนที่
โรงเรียนกับการไปเรียนพิเศษ ดูโทรทัศน์ ไปซื้อของ
กับพ่อแม่และไปเที ่ยวต่างจังหวัด เป็นกลุ ่มที ่มี
ทัศนคติที ่ดีต่อโรงเรียนและครู คิดว่าโรงเรียนเป็น
สถานที ่ที ่อยากไปทุกวัน และครูเป็นบุคคลที ่ให้
ความรู้และสอนนักเรียนให้เป็นคนดี (วลัยภรณ์ วิ
สุทธารัมณีย์, 2547) 

กลุ่ม Mixed lifestyle มีลักษณะรูปแบบ
การดำเนินชีวิตแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมแบบ
ออนไลน์และไม่ผ่านสื่อออนไลน์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไป
กับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เล่นกีฬา ออกกำลังกาย/
เข้าฟิตเนส ดูโทรทัศน์ในบ้าน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง
กับลักษณะรูปแบบการดำเนินชีวิตกลุ่ม Ambitious 

Kid Lifestyle ม ีล ักษณะของน ักก ิจกรรมที ่ชอบ
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตนเอง 
ใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนไปกับการอ่านและ
กีฬา รวมถึง การเล่นที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษใน
การคิดแก้ไข ความสนใจในการเสริมสร้างทักษะและ
ความสามารถพิเศษให้ตนเองแสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับอนาคตของตนเอง และคิดว่าเพื่อให้
ความหมายความสำคัญกับตน ผสมผสานกับรูปแบบ
การดำเนินชีว ิตแบบกลุ ่ม Activist Kid Lifestyle 

เป็นกลุ่มเด็กที่ชอบเล่นกลางแจ้งกับเพื่อนและชอบ
เล่นกีฬาคิดว่าเกมคอมพิวเตอร์เป็นของเล่นที่จำเป็น
สำหรับเด็ก และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำให้
สามารถพูดคุยกับเพื่อนในโรงเรียนได้ นอกจากนี้
ยังให้ความสำคัญกับพ่อแม่ คิดว่าพ่อแม่เป็นบุคคลที่
ต้องเคารพเชื่อฟังและพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็น
คนดี (วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์, 2547) 

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับงานวิจัยดั่งเดิม
พบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีมี
จำนวนกลุ ่มลดน้อยลงเนื ่องจากมีการหลอมรวม
รูปแบบการดำเนินชีวิตเข้าด้วยกันทำให้แต่ละกลุ่มมี
ร ูปแบบการดำเน ินช ีว ิตท ี ่หลากหลายมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจ
เนอเรชันซีมีการประยุกต์ใช้งานสื่อออนไลน์ในทุก ๆ 
ก ิจกรรมมากยิ ่ งข ึ ้นเช ่นจากเด ิมม ีการเร ียนใน
ห้องเรียนหรือสถานศึกษาก็ปรับเป็นรูปแบบการเรียน
โดยใช้เครื ่องมือการสื ่อสารออนไลน์ซึ ่งสามารถ
เปลี ่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการ
เรียนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการเรียนการ
สอน ตลอดจนประเด็นด้านสถานศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งมีปัจจัยเรื ่องจำนวนรายได้เฉลี ่ยต่อ
เดือนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต
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ที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง
อาจมีรูปแบบการดำเนินชีวิตใกล้เคียงกลุ ่ม Rich 

lifestyle มากกว่าผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำ 
ข้อค้นพบ 

จากผลการวิจัยพบว่าด้านกิจกรรมพบว่า
กิจกรรมที่เจเนอเรชันซีมีการจัดสรรเวลาให้มากที่สุด
คือเล่นอินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก
ที่สุดดังนั้นการสื่อสารการตลาดจึงเหมาะสมที่จะใช้
ช่องทางการสื ่อสารออนไลน์ โดยแอปพลิเคชันที่
เหมาะสมและมีการใช้งานมากที่สุดของเจเนอเรชันซี
คือ Youtube ซึ่งเหมาะกับรูปแบบเนื้อหาด้านความ
บันเทิง สื่อวิดิทัศน์ท่ีมีเนื้อหาสนุกสนานสั้นกระชับได้
ใจความ  

ด้านความสนใจของเจเนอเรชันซีพบว่า
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจต่อ
สนใจการเรียน/ศึกษาต่อสูงสุดดังนั้นการสื่อสารที่
เหมาะสมกับกลุ่มเจเนอเรชันซีจึงเหมาะกับการเสนอ
คอร์ทการเรียน/อบรมหรือตัวช่วยในการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการความสนใจของกลุ่มเจเนอเร
ชันซี ซึ ่งเหมาะกับแอปพลิเคชัน Facebook และ 
Line ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารสองทางเพื่อให้ผู ้ที่
สนใจอยากทราบข้อมูลได้รับข้อมูลเพิ่มเติมครบถ้วน
ส ูงส ุด เหมาะสมก ับกล ุ ่ม เจเนอเรช ันซ ี ระดับ 
อ ุดมศ ึกษาที ่ม ีร ูปแบบตารางเร ียนหลากหลาย
ช่วงเวลา ทำให้เวลาว่างในแต่ละบุคคลมีไม่ตรงกัน 
การสื่อสารออนไลน์จึงทำให้สามารถช่วยลดช่องว่าง
ของระยะเวลา สถานท่ีและเวลาลงได้ 

ด้านความคิดเห็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ม ีความคิดเห ็นว ่าการเล ่นอินเทอร ์เน ็ตให้  
ความบันเทิง ดังนั ้นการสื่อสารออนไลน์กับกลุ่มเจ
เนอเรชันซีจึงควรสอดแทรกความบันเทิงไว้ในเนื้อหา 
เช่น ใช้สื่อวิดิทัศน์มากกว่าตัวอักษร ใช้ภาพกราฟฟิก
ที่เข้าใจง่ายแทนการใช้ภาพที่มีความละเอียดซับซอ้น 
เป็นต้น 

โดยจากผลการวิจ ัยพบว่าร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถแบ่งได้ 6 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะเด่น

แตกต่างกันออกไป ทั้งด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ
และด้านความคิดเห็นท่ีมีตอ่สื่อออนไลน์ ดังนั้นเพื่อให้
การสื่อสารกับกลุ่มเจเนอเรชันซีเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดจึงควรคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

กลุ่ม Online focused lifestyle เป็นกลุ่ม
ที่มีพฤติกรรมการสื่อสารออนไลน์มากที่สุดในทุก ๆ 
ด้าน ใช้สื่อออนไลน์เพื่ออัปเดตสถานะและติดตามคน
มีชื่อเสียง ติดตามข่าวสาร การสั่งซื้อสินค้าบริการต่าง 
รวมถึงเป็นการใช้สื่อออนไลน์เพื่อหาความรู้ ใช้เพื่อ
การสื ่อสาร สร้างสรรค์ความเป็นตัวเอง ใช้เป็น
กิจกรรมยามว่างเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน และยัง
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้นการใช้ช่องการสื่อ
ออนไลน์เพื่อการขายสินค้าหรือบริการจึงเหมาะกับ
กลุ่มดังกล่าว โดยการใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงเป็นจุดเด่น
ดึงดูดผู ้บริโภค รวมถึงเนื ้อหาการใช้สื ่อควรใช้สื่อ 

ที่กระชับ เข้าใจง่าย สร้างสรรค์และสอดแทรกความ
บันเทิง 

กล ุ ่ม Advanced society lifestyle เป็น
กลุ่มที่ไม่มองว่าการสื่อสารออนไลน์เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อ
ความสนุกเพลิดเพลิน หรือเป็นกิจกรรมยามว่าง แต่
ใช้สื่อออนไลน์เพื่อหาความรู้ เพื่อประโยชน์ในการ
สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นกลุ่มดังกล่าวจึง
เป็นกลุ่มที่มีลักษณะจริงจังและสนใจความก้าวหน้า
ในชีวิต การสื่อสารจึงควรเป็นสารที่มีประโยชน์และ
มุ่งให้เห็นการตระหนักถึงความเป็นอยู่ของสังคม 

กล ุ ่ ม  Rich lifestyle ม ีล ักษณะใช ้การ
สื่อสารออนไลน์เพื่ออัปเดตชีวิตประจำวัน สร้างสรรค์
ความเป็นตัวเองและรับความบันเทิงโดยการใช้สื่อ
ออนไลน์ บนพื ้นฐานของการใช้จ่ายเงินเพื ่อสิทธิ์
พิเศษต่าง ๆ ดังนั ้นการสื่อสารกับกลุ่มมีฐานะทาง
ครอบครัวจึงควรสร้างความรู้สึก “พิเศษ” หรือการ
สร้างหรูหรา มีระดับเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่กลุ่ม
ดังกล่าว 

กลุ่ม Creative lifestyle มีลักษณะใช้ชีวิต
ไปกับกิจกรรมอาสา ปลูกต้นไม้ ทำบุญ และการทำ
กิจกรรมร่วมกับครอบครัว รูปแบบการสื ่อสารที่
เหมาะกับกลุ่มสร้างสรรค์จึงเหมาะกับการสื่อสาร
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แบบเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) การตอบแทนสังคม หรือกิจกรรมอาสาสร้าง
ความสัมพันธ์แก่สังคม ชุมชน และคนรอบข้าง 

กลุ ่ม Academic lifestyle เป็นกลุ ่มที่ใช้
ชีวิตไปกับการเรียนรู ้ ทบทวนความรู ้และการทำ
การบ้าน การสื่อสารที ่เหมาะกับกลุ่มเด็กเรียนจึง
เหมาะกับการสื ่อสารด้านการศึกษา การเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลการเรียนต่าง ๆ รวมถึงการเชิญชวน
สำหรับกิจกรรมการเรียนเสริม กวดวิชาของสถาบัน
สอนเพิ่มเติมด้านต่าง ๆ  

กลุ่ม Mixed lifestyle เป็นกลุ่มที่มีรูปแบบ
ชีวิตผสมผสานระหว่างกิจกรรมแบบออนไลน์และ
กิจกรรมแบบออฟไลน์ หรือการใช้ชีวิตนอกเหนือจาก
การเล่นสื่อโซเชียลมิเดีย ดังนั้นการสื่อสารที่เหมาะ
กับกลุ่มผสมผสานจึงมีความหลากหลาย ใช้สื่อสารได้
ตั้งแต่การเชิญชวนทำกิจรรมบนช่องทางออนไลน์ ไป
จนถึงการเชิญชวนร่วมกิจกรรมนอกสถานท่ี เช่น การ
เข้าค่าย การเยี่ยมชมสถานท่ี กิจกรรมอาสา การออก
กำลังกาย เป็นต้น 

ข้อจำกัดงานวิจัย 

1) งานวิจัยชิ้นนี้มีการศึกษากับประชากร
เฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันซีในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
จึงทำให้ผลการศึกษาไม่สามารถนำมาใช้อธิบาย
ลักษณะของกลุ่มเจเนอเรชันซีในประเทศท้ังหมดได้ 

2) การศึกษาครั ้งนี ้ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและวิเคราะห์ด้วยสถิต ิเท่านั ้น ไม่
สามารถอธิบายข้อมูลเชิงลึกของลักษณะรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีได้อย่างครบรอบด้าน 

 3) งานวิจ ัยชิ ้นนี ้ดำเนินการเก็บข้อมูล
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่าตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
ของภาครัฐ ซึ ่งอาจส่งผลให้คำตอบเบี ่ยงเบนจาก
รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบปกติได้ 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

1) เน ื ่องจากงานวิจ ัยเร ื ่องร ูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซีเป็นการศึกษาลักษณะ
ทางประชากรเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชันซีเท่านั้น ควรมี
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างเจเนอเรชัน
อื่น ๆ เพิ่มเติม 

2) งานว ิ จ ั ยช ิ ้ นน ี ้ ส ามารถ ใช ้ ศ ึ กษา
เปรียบเทียบกับกลุ่มเจเนอเรชันซีได้ เมื่อเวลาผ่านไป
เพื่อทดสอบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชัน
ซีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไร 

3) งานวิจัยช้ินนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล หากมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธ ีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างอาจค้นพบข้อมูลเชิง
ลึกเพิ่มเติมได้
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วาทกรรมการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเกย์ในสื่อออนไลน์ประเทศไทย  
ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหา6 7 

ชัยวัฒน์ ม่วงทอง8 

วรัชญ์ ครุจิต, Ph.D.9 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องวาทกรรมการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเกย์ในสื่อออนไลนป์ระเทศไทย ผลกระทบและแนว
ทางการแก้ปัญหา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานจากแหล่งข้อมูลประเภทสื่อออนไลน์
และประเภทบคุคล ประกอบไปดว้ย 3 วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาวาทกรรมเกีย่วกับการตตีราผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ
เอชไอวีในสื่อออนไลน์ของไทย 2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย และ 3. 

เพื่อหาแนวทางในการช่วยลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย ผู้วจิัยใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ตามกรอบแนวคิดของ Fairclough เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตรา และใช้การวิเคราะห์แบบสรุป
อุปนัยเพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาจากผลการสมัภาษณเ์ชิงลึกและสนทนากลุ่ม  

ผลการศึกษาพบว่า 
1. วาทกรรมเกี่ยวกับการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อในสังคมไทยมีประเดน็ท่ีถูกสะท้อนผ่านตัวบททั้งสิ้น 2 

ประเด็นคือ ด่าทอโดยตรง และด่าทอโดยเช่ือมโยงเอชไอวีเข้ากับวัตถุ สถานท่ี หรือลักษณะอาการ โดยผู้ผลิตตัวบท
จะผลิตตัวบทจากทัศนคติและองคค์วามรูส้่วนบุคคล สอดคล้องกับผูร้ับตัวบทที่จะบริโภคตัวบทจากทัศนคติและองค์
ความรูส้่วนบุคคลด้วยเช่นกัน ในดา้นการแพร่กระจายของตัวบทพบว่าสื่อออนไลนม์ีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ลติตัวบทและผู้รบัตัวบทก็มลีักษณะที่ซับซ้อนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ยังพบอีกด้วยว่า
ผลกระทบจากระบบคณุค่าของสังคมไทยไดส้่งผลต่อการตตีราผู้อยู่รว่มกับเช้ืออย่างมีนัยยะสำคัญ 

2. ผลกระทบจากการตีตราพบว่าส่งผลใน 3 ด้านคือ ด้านการมีปฏสิัมพันธ์ต่อตัวผู้อยู่ร่วมกบัเชื้อ ด้านการ
ป้องกันตนเองจากเอชไอวี และด้านความรู้สึกเห็นใจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 

3. แนวทางในการช่วยลดการตตีราพบท้ังสิ้น 5 แนวทางคือ ไม่ใช่คำที่อาจตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ใช้
การสื่อสารเชิงบวก ส่งเสริมความรู้สึกเห็นใจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ ให้ความสำคญักับกลุ่มเป้าหมาย และเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับเอชไอวี 
คำสำคัญ: วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ การตีตรา ผู้อยู่ร่วมกับเชือ้เอชไอวี 

  

 

6 งานวิจยันี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
7 งานวิจยันี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีมตริับรองเมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2563 เอกสารรับรองโครงการวิจยัเลขที่ COA: 2020/0054 
8 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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Discourses of HIV-Related Stigma towards Gay Men on Thai Social Media: 

Consequences and Strategies for Resilience. 

Abstract 

The aim of this study was (a) to inspect the discourse of HIV-related stigma toward gay 

men on Thai social media (b) to identify the consequences and (c) to find the strategies for the 

solution of those issues. In this regard, Fairclough’s three-dimensional model was employed to 

interpret data for the first objective of this research while the analytic induction was used to analyze 

research findings for the second and third objectives.  

The study shows that, for the discourse analysis, Thai social media users tend to stigmatize 

PLHIV (People Living with HIV) through both direct and indirect criticisms while social media have 

greatly raised those stigmatizations. Furthermore, the research also found that there was a complex 

connection between text producers and text consumers. Also, the structure of Thai social values 

affects self-prevention and viewpoints toward HIV and PLHIV. 

The consequences were found in three fields: the interaction towards PLHIV, the self-

prevention, and the decline of empathy towards PLHIV. As for the solution, this study suggests five 

ways: stop using stigmatized words, communicate positively, raise environmental empathy, use an 

audience-centric approach to communications, and improve HIV knowledge for Thai citizens. 
 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Stigma, PLHIV
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บทนำ 

โ ร ค เ อ ดส ์  (AIDS: Acquired Immune 

Deficiency Syndrome) เป ็นโรคในกล ุ ่มอาการ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เกิดจากการที่ร่างกายได้รับเช้ือ
ไวร ัสเอชไอวี (HIV: Human Immunodeficiency 

Virus) โดยไวร ัสชน ิดน ี ้จะเข ้าไปทำลายระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ที่ได้รับเชื้อ ทำให้ร่างกายไม่
สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ระบบของร่างกายได้ 
และหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทำใหผู้้ที่
ได้รับเชื้อถึงแก่ชีวิต (อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์, 2559) 
โดยกลุ่มที่มีอัตราการได้รับเชื้อรายใหม่มากที่สุดใน
ประเทศไทยได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 
หรือเกย์ ซึ ่งมีอัตราการได้รับเชื ้อสูงถึงร้อยละ 44 
(กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2562ก)  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช
ไอวีในมิติด้านเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่าผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากต้อง
ได้รับการตรวจและรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
กรณีของผู้อยู ่ร่วมกับเชื ้อที ่ได้รับสิทธิ ์หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยมีภาครัฐเป็นผู้จัดการในเรื ่อง
ค่าใช้จ่ายทั้งในการตรวจและรักษา ก็จะสามารถชว่ย
ลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
ต้องใช้งบประมาณถึงกว่าปีละ 3,500 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ 
(คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563) 
งบประมาณนี้ถูกจัดสรรเพื่อใช้ในด้านต่างๆ เช่น การ
ดูแลรักษาผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ การช่วยเหลือทางสังคม 
การวิจัย และการสร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
เป็นต้น อีกหนึ่งมิติที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ มิติ
ด้านสังคม เนื่องจากการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้
อยู่ร่วมกับเชื้อยังคงสามารถพบเห็นได้ในสังคมไทย 

การตีตรา หมายถึง การทำให้เส ียหน้า 
เสื่อมเสีย ทำให้รู้สึกว่าบุคคลนั้นไม่มีค่า ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกอับอาย ถูกตัดสิทธิ์ และรู้สึกสิ้นหวัง (กรม
สุขภาพจิต, 2545) การตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
เป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย ดังจะเห็นได้จากกรณี

ที่เคยเกิดขึ้น เช่น ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อถูกขับไล่ให้ออก
จากหมู ่บ ้าน คนในสังคมบางส่วนเกิดความรู ้สึก
รังเกียจและไม่กล้าซื้ออาหารที่ปรุงและจำหน่ายโดยผู้
อยู่ร่วมกับเชื้อ หรือกรณีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อหรือถูกสงสัย
ว่าได้รับเชื ้อก็มักจะถูกรังเกียจจากคนบางกลุ่มใน
สังคม เป็นต้น สำหรับกรณีของการเลือกปฏิบัติที่เคย
เกิดขึ้น เช่น การปฏิเสธผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีใน
การเข้าถึงระบบประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต
เอกชน บริษัทเอกชนบางบริษัทมีการบังคับตรวจ
เลือดเพื ่อหาเชื ้อเอชไอวีทั ้งก่อนเข้าทำงานหรือ
หลังจากรับเข้าทำงาน รวมทั้งอาจปฏิเสธการรับเข้า
ทำงานหากพบว่าผู ้สมัครมีผลเลือดเป็นบวก หรือ
กรณีที่บางโรงเรียนไม่ยินยอมให้เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อ
ได ้ เร ียนร ่วมห ้องก ับเด ็กปกต ิคนอ ื ่น เป ็นต้น 
(Srithanaviboonchai et al., 2017)  

ตัวอย่างวาทกรรมตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช
ไอวีที่เคยเกิดขึ้นในช่วงอุบัติการณ์แพร่ระบาดของโรค 
เช่น “เกย์แพร่เชื้อเอดส์” เนื่องจากในช่วงแรกของ
การระบาดนั้น องค์ความรู้ในด้านการป้องกันและ
รักษายังมีอยู ่น ้อย ทำให้มีผู ้เสียชีว ิตทั ่วโลกเป็น
จำนวนมาก (Global Information and Education 

on HIV and AIDS, 2019) เช่นเดียวกับในประเทศ
ไทย ที่พบผู้อยู่ร่วมกับเชื้อครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 

(มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 2548) เป็นผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเพศ
ชาย มีพฤติกรรมรักร ่วมเพศ ซึ ่งร ักษาตัวอยู ่ ณ 
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเวลา 117 วันจึงเสียชีวิต 
จากจุดนี้เองที่ทำให้สังคมไทยเริ่มตื่นตัวจากเอชไอวี
และเอดส์ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าเอดส์เป็นโรค
อันตราย หากเป็นแล้วต้องตาย ไม่มีทางรักษา อีกทั้ง
ผู้ที่นำโรคมาในไทยคือกลุ่มเกย์ จึงทำให้เกิดทั้งการตี
ตราเอชไอวีและพฤติกรรมรักร่วมเพศไปพร้อมกัน 

นอกจากนี้ยังพบว่า มีกรณีที่ผู้อยู่ร่วมกับ
เชื ้อถูกตีตราและเลือกปฏิบัติจากผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพด้วยเช่นกัน โดยผลสำรวจของสำนักโรคเอดส์ 
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ข้อมูลปี พ.ศ. 
2560 พบว่า ผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีทัศนคติตีตรา
และเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีร้อยละ 
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83.5 ส่งผลให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเคยตัดสินใจไม่เข้ารับ
บริการ ณ สถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลร้อย
ละ 34.9 ยิ่งไปกว่าน้ัน การตีตรายังส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อตัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ โดยพบว่าส่งผลกระทบใน 
4 ด้าน ดังน้ี (ยุทธชัย ไชยสิทธ์ิ และคณะ, 2560)   

1. ด้านผลกระทบต่อความสม่ำเสมอในการรับ
ยาต้านไวรัสเอชไอวี ผู้อยู่ร่วมกับเช้ือที่ถูกตี
ตราทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก จะ
ส ่งผลกระทบต่อการเข ้าร ับการร ักษา
รวมทั้งการทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ 

2. ด้านระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การศึกษา
พบว่า ระบบภูมิคุ ้มกันร่างกายของผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสุข
ภาวะทางด้านจิตใจ การตีตราส่งผลให้สุข
ภาวะทางด้านจิตใจของผู้อยู ่ร่วมกับเช้ือ
ลดลง ถือเป็นปัจจัยหนึ ่งที ่ทำให้ระดับ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงด้วยเช่นกัน 

3. ด้านภาวะเศรษฐกิจ การตีตราผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อเอชไอวีส่งผลให้ตัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเกิด
ความวิตกกังวล เกิดความรู้สึกท้อแท้และ
สิ้นหวัง นำไปสู่การเกิดภาวะภูมิต้านทาน
ต่ำ และทำให้ร่างกายมีโอกาสที่จะเกิดโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาสได้สูง การที่ผู้อยู่ร่วมกับ
เชื ้อต้องพักรักษาตัวทำให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ ่าย ซ ึ ่งส ่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของครอบครัว 

4. ด้านอัตราการป่วยและตาย การตีตราที่
ส่งผลต่อสุขภาวะทางด้านจิตใจของผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวีนั้นยังส่งผลต่อเนื ่องถึง
อัตราการป่วยและตาย เนื่องจากร่างกายที่
ไม่แข็งแรง และจิตใจที่ไม่พร้อมจะมีชีวิตอยู ่
อย่างไรก็ตาม ในห้วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสื่อ

กระแสหลักและสื่อออนไลน์ มีการนำเสนอมุมมอง
ใหม่ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีผ่านละครชุด ซึ่งเป็น
มุมมองที ่แตกต่างไปจากเดิม ซึ ่งโดยปกติมักจะ
นำเสนอภาพลักษณ์ของผู้ที ่อยู ่ร่วมกับเชื ้อว่า เมื่อ
ได้ร ับเชื ้อแล้วจะต้องตายหรืออาจมีรูปลักษณ์น่า

เกลียดน่ากลัว แต่ในปัจจุบันสื่อเข้ามามีอิทธิพล อีก
ทั ้งนำเสนอมุมมองใหม่ต ่อต ัวผ ู ้อย ู ่ร ่วมก ับเ ช้ือ 
ยกตัวอย่างเช่น ละครชุดในต่างประเทศเรื่อง How 

to Get Away with Murder ที่ออกอากาศทางช่อง 
ABC และละครชุดเรื่อง Pose ที่ออกอากาศทางช่อง 
FX ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

สำหรับประเทศไทยมลีะครชุดที่นำเสนอ
แง่มุมใหม่ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อที่สามารถนำเสนอได้
อย่างชัดเจนและตรงประเด็นทีสุ่ด คือละครชุดเรื่อง
ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ในเครือจีเอ็มเอม็ แกรมมี่ โดยในภาคสุดท้ายของ
ละครชุดนี้ ไดม้ีการนำเสนอตัวละครหลักท่ีเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ยังนำเสนอความเข้าใจ
ใหม่ต่อสังคมและต่อตัวผู้อยูร่่วมกบัเชื้อ ทำให้กลุ่มคน
รุ่นใหม่ที่เป็นกลุม่ผู้ชมหลักของละครชุดนี้มีความ
เข้าใจต่อเอชไอวีและผู้อยูร่่วมกับเช้ือมาก ถือเป็นการ
สร้างการรับรูต้่อเอชไอวีและเอดสใ์นสังคมไทยได้เป็น
อย่างมาก อีกหนึ่งละครชุดทีม่ีตัวละครหลักเป็นผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวีคือ ละครชุดเรือ่ง Gay OK 

Bangkok ออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ มีตัว
ละครหลักท่ีได้รับบทเป็นผู้อยูร่่วมกับเช้ือเอชไอวี ก้าว
ผ่านการยอมรับจากบคุคลใกล้ชิดและคนรัก อีกท้ัง
สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นบุคคลปกติ 

หล ังจากที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษางานว ิจ ัยที่
เกี่ยวข้องกับวาทกรรม การตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช
ไอวีในประเทศไทยที่ผ่านมา ทำให้พบว่า งานวิจัย
ส ่วนใหญ่มักมาจากนักว ิชาการสาขาการแพทย์ 
สาธารณะสุข และจิตวิทยา โดยงานวิจัยจากสาขา
นิเทศศาสตร์ยังมีอยู่ไม่มากนัก อีกทั้งสถานการณ์การ
ตีตราในสังคมไทยยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นใน
กรณีล่าสุดเมื ่อปี พ.ศ. 2563 กรณีเกี ่ยวกับผู ้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวีท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคม
ออนไลน์ว ่า “พีทคนเลือดบวก” ได้สร้างกระแส
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเอชไอวีและเอดส์ต่อสังคมไทย
ในวงกว้าง รวมถึงทำให้เกิดการกระเพื่อมของการตี
ตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์แม้ปัญหานี้
จะเกิดขึ้นในสังคมเป็นเวลานานแล้วก็ตาม นั่นแสดง
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ให้เห็นถึงช่องว่างทางความรู้ที่ยังคงขาดในประเด็น
เกี่ยวกับการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี จึงเป็นเหตุ
ให้ผู ้ว ิจัยสนใจที ่จะค้นคว้าในหัวข้อเกี ่ยวกับวาท
กรรมการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในไทยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างของการ
วิจัยดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับการตีตราผู้

อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสื่อออนไลน์ของไทย 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตีตราผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย 

3. เพื่อหาแนวทางในการช่วยลดการตีตราผู้
อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย 

แนวคิดและทฤษฎี 
1. แนวค ิด เร ื ่ อ งวาทกรรมและการ

วิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 
1.1 แนวคิดเรื่องวาทกรรม 

นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส Foucault (1972) 

ได ้ให ้ความหมายของวาทกรรมไว ้ว ่า เป ็นการ
เชื่อมโยงกันของกฎเกณฑ์ การรับรู้ ค่านิยมของคนใน
สังคม ความเข้าใจร่วม และความเชื่อ โดยวาทกรรม
ส่วนใหญ่จะไม่รู้ที่มาที่ชัดเจน เนื่องจากถูกสื่อความ
จากคนจำนวนมากจนไม่สามารถอ้างความเป็น
เจ้าของวาทกรรมได้ โดยจุดสนใจของวาทกรรมมิได้
อยู่ที่ตัวบุคคลที่สื่อสาร แต่อยู่ที่การกระทำ การสื่อ
ความและความหมาย (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , 

2544 )  หร ื ออาจกล ่ า ว ได ้ ว ่ า  ว าทกรรม  คื อ 
ความสัมพันธ์ของภาษา และชุดสัญญะ ร่วมกับความ
จริงทางสังคม เป็นการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ ทำ
ให้เกิดการยอมรับในสังคม โดยวาทกรรมที่ถูกสร้าง
ขึ้นมานั้น เพื่อทำให้เกิดความปิดกั้น ความเป็นอื่น 
รวมถึงเพื ่อเป็นการกีดกันบุคคลออกไปจากสังคม 
(พงษ์กฤษณ์ จันทร์เช้ือ, 2561) นอกจากน้ี วาทกรรม
ยังหมายถึง การประกอบสร้างสรรพสิ่งขึ ้นมาจาก
กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง โดยกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นจะ

เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ การเปลี่ยนแปลง หรือ
การเลือนหายของสรรพสิ่ง โดยวาทกรรมสามารถ
ประกอบสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของ
สังคมได้ (สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, 2547) 
 สำหรับในประเทศไทย มีการให้คำจำกัด
ความของคำว่า Discourse เอาไว้ว่า วาทกรรม ซึ่ง
มิใช่มีความหมายแค่เพียงถ้อยคำหรือคำพูด แต่ยัง
หมายรวมไปถึงพลังอำนาจของถ้อยคำ ที่ส่งผลต่อ
ความนึกคิดและยังสามารถช้ีนำความรู้สึกของผู้คนได้ 
(บุญเลิศ ช้างใหญ่, 2550) ดังนั้นหากต้องการศึกษา
วาทกรรมจึงไม่ควรศึกษาเพียงภาษา ประโยค หรือ
ตัวบทเท่านั้น แต่ควรนำการพูด การถกเถียง และ
การขีดเขียนมาใช้ในการศึกษาวาทกรรมด้วย (ธีรยุทธ 
บุญมี, 2557) 
 กา รศ ึ กษา เ ก ี ่ ย วก ั บ ว าทกร ร ม ข อ ง 
Foucault จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับ
อำนาจ และการบ ังค ับควบค ุมท ั ้ งส ิ ้น ส ังคมมี
ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจที่สลับซับซ้อน อำนาจ
จะเข้าแทรกซึมเพื่อเป็นการกำหนดคุณลักษณะ และ
ประกอบสร้างโครงสร้างของสังคม จึงสามารถกล่าว
ได้ว่า วาทกรรมมีส่วนในการประกอบสร้างโครงสร้าง
ทางสังคมขึ้นมานั่นเอง (เฉลิมพล แซ่กิ้น, 2550) ดัง
ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและความรู้ 
Foucault กล่าวไว้ว่า แท้จริงแล้วความรู้นั้นมิใช่สิ่งที่
เราได้รู้ หากแต่เป็นอำนาจในแต่ละสมัยและในแต่ละ
สังคม ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าอะไรคือความรู้ อะไร
มิใช่ความรู้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544) ทัศนคติใน
เรื่องความรู้นั้นจะเหมือนกับทัศนคติในเรื่องอื่นของ
มนุษย์ นั่นคือ ไม่มีความเป็นกลาง โดยมักจะถูกหล่อ
หลอมขึ ้นจากสิ ่งที ่อยู ่รอบตัวทั ้งส ิ ้น ในกรณีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและความรู ้ที ่เห็นได้
ชัดเจนคือ กรณีของชนช้ันสูงในสังคมจะมีอำนาจท่ีจะ
ชี้ชัดได้ว่าความรู้ของตนนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด 
นั ่นแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจเพื ่อผูกขาดทาง
ความคิด ทำให้ชนชั้นที่ต่ำกว่าในสังคมถูกครอบงำ
โดยชนชั้นสูงที ่มีอำนาจมากกว่า (พัชนี ตั ้งยืนยง, 

2552)  
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Foucault นำเสนอแนวคิดในการศึกษา
วาทกรรมเอาไว้ว่า เป็นการศึกษาในแบบโบราณคดี 
เปรียบเสมือนการขุดคุ้ยหาสิ่งของที่อยู่ใต้ดินลึกลงไป 
โดยการขุดผ่านหน้าดินชั ้นต่างๆ เพื ่อเผยให้เห็น
ส่วนประกอบที ่ป ิดบังสิ ่งของนั ้นอยู ่ ซ ึ ่งเร ียกว่า 
Archeology of Knowledge ห ร ื อ ท ี ่ เ ร ี ย ก ว่ า 
โบราณคดีแห่งความรู ้ (ธงชัย วินิจจะกุล , 2558) 
ดังนั้นวาทกรรมตามทัศนะของ Foucault จะเปรียบ
เหมือนสิ ่งของที ่ถ ูกฝังอยู ่ใต ้ด ิน ซึ ่งวาทกรรมจะ
สามารถเกิดขึ ้นและดำรงอยู ่ภายใต้เง ื ่อนไขทาง
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งชั้นดินก็คือ
เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่จะมีความหมายเฉพาะ
ยุคสมัยหนึ่งเท่านั้น  

สรุปได้ว่า วาทกรรม คือ เครื ่องมือที ่ใช้
สำหรับสร้างและรักษาอำนาจ วาทกรรมจะซ่อนเร้น
และแฝงตัวอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวมนุษย์ โดยสังคมจะใช้
วาทกรรมเป็นกรอบในการกำหนดอัตลักษณ์และ
ความหมาย ทำให้คนในสังคมเห็นพ้องไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความเชื่อ ความคิด และค่านิยม เป็นไป
ตามกรอบของสังคมที่ถูกประกอบสร้างขึ ้นมาจาก
วาทกรรม (วิชญ์จำเริญ มณีแสง, 2559) นั่นแสดงให้
เห็นว่า แท้จริงแล้ววาทกรรมมิใช่สิ่งสะท้อนความเป็น
จริงของสังคม หากแต่วาทกรรมเป็นสิ่งที่สร้างสังคม 
ซึ่งการประกอบสร้างนี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละสมัย แต่ละพื้นที่ และวัฒนธรรม เช่น การกำเนิด
ของวาทกรรมเกี่ยวกับความรวย ทำให้สังคมเกิดการ
แบ่งแยกชนชั้นออกเป็นคนรวย และคนจน หรือวาท
กรรมเกี่ยวกับความรู้ ทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่าง
คนฉลาด และคนโง่ในสังคม เป็นต้น (จารุวรรณ แก้ว
มะโน, 2551)  
 

1.2 การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 

นักภาษาศาสตร ์ชาวอ ังกฤษ Norman 

Fairclough นำเสนอแนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์โดยการศึกษาต่อยอดมาจาก Foucault 
โดยแนวคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ Fairclough จะ
ม ีความแตกต ่างไปจากแนวค ิดของ Foucault 

กล่าวคือ Foucault ไม่ให้ความสำคัญต่อตัวตนของ
ประธาน หรือผู้พูด โดยเช่ือว่าประธานคือผลพวงจาก
การก่อตัวของวาทกรรม ในขณะที ่ Fairclough มี
แนวคิดว่าประธานคือตัวแทนของสังคม โดยอยู่ใน
ฐานะของผู้กระทำ เนื่องจากคนในปัจจุบันมีวิถีที่ต่าง
ออกไป เนื่องมาจากในปัจจุบันคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ด้วยอัตลักษณ์ทางสังคมที่ติดตัวมาของตน ซึ่งส่งผล
ต่อพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่แสดง
ออกมา (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2544) อาจกล่าว
ได ้ว ่าต ัวบท และสภาพแวดล้อมทางส ังคมและ
วัฒนธรรม นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 
ตัวบทถูกกำหนดโดยสังคมผ่านทางวาทกรรม ในขณะ
ที่ตัวบทนั้นก็มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เช่นกัน (จารุณี ศิร ิพันธุ์ , 2558; พัชนี ตั ้งย ืนยง , 

2552; รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา, 2557)  
 Fairclough (1995) มีแนวคิดว่าภาษาและ
สังคมเป็นสิ่งท่ีแยกจากกันไม่ออก ดังนั้นการวิเคราะห์
วาทกรรมตามแนวคิดของ Fairclough จึงเป็นการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างทฤษฎีทางภาษาและสังคม 

โดยมีแนวคิดว่าการวิเคราะห์วาทกรรมเป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 

1 ตัวบท หรือรูปแบบของภาษา 
(Text) หมายถึง การวิเคราะห์โดยการตีความจากตัว
บท พยางค์ ประโยค รูปแบบของวาทกรรม ภาษาที่
ใช้ในการเขียน และพูด โดยมีหลักในการวิเคราะห์คือ 
วาทกรรมนำเสนออะไรสู่สังคม เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ถึงระบบความคิด ความรู้ และความเชื่อของ
สังคม เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับตัวบทให้มาก
ยิ่งข้ึน  
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2 ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการที่
ก่อให้เกิดตัวบทเพื่อทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงอยู่ มีหลักในการวิเคราะห์ 2 ประเด็นคือ 

2.1 การศึกษากระบวนการผลิตตัวบท (Process of Production) เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวบทนั้น
ถูกสร้างอย่างไร และมีการใช้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมมาประกอบสร้างวาทกรรม
อย่างไร 

2.2 การศึกษากระบวนการบริโภคตัวบท (Process of Consumption) เป็นการวิเคราะห์ใน
ด้านของผู ้ร ับวาทกรรมว่ามีการบริโภคตัวบทนั ้นอย่างไร โดยผู ้ว ิจ ัยทำการศึกษา
กระบวนการบริโภคตัวบทใน 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ลักษณะการแพร่กระจายของวาท
กรรม และการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตตัวบทและผู้รับตัวบท 
เช่น การประสาน หรือการตอบโต้ เป็นต้น 

3 ภาคปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) หมายถึง การวิเคราะห์
สภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดการก่อตัวและดำรงอยู่ของวาทกรรม รวมทั้ง
วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากชุดวาทกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ 

แหล่งที่มา: Fairclough (1992) 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตีตรา 
2.1 ความหมายของการตีตรา 
การตีตราสามารถเกิดขึ้นได้จาก 2 แหล่งคือ จากภายนอก (External) และจากภายใน (Internal) (ธนวัต 

ปุณยกนก, 2553) โดยจากแหล่งภายนอก หมายถึง การตีตราจากสังคม ส่วนแหล่งจากภายใน หมายถึง การตีตรา
ภายในตนเอง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การตีตราจากสังคม (Public Stigma) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าสังคมมองตัวบุคคลที่ถูกตี
ตราว่าไม่มีคุณค่าและไม่เป็นที่ยอมรับ อันเนื่องมาจากมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม 
รวมทั้งหมายถึงชุดความเชื่อที่ว่า ตัวบุคคลที่ถูกตีตรานั้นสามารถรู้สึกได้ว่าตนจะถูกปฏิเสธหรือกีดกันจากคนอื่นใน
สังคม เนื่องมาจากตนมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากบุคคลอื่น ส่งผลให้บุคคลที่ถูกตีตรานั้นพยายามหาหนทางที่จะ

 ตัวบท (Text) 

กระบวนการผลติตัวบท (Process of Production) กระบวนการ
บริโภคตัวบท (Process of Consumption) 

ภาคปฏิบตัิการทางวาทกรรม 

(Discursive Practice) 

ภาคปฏิบตัิการทางสังคมและวัฒนธรรม  
(Socio-Cultural Practice) 
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ปกปิดความผิดปกติของตน เพื่อไม่ให้สังคมได้รับทราบถึงความผิดปกติของตัวผู้ถูกตีตรา เนื่องด้วยกลัวว่าจะถูกตีตรา
จากบุคคลทั่วไปในสังคมนั่นเอง (Corrigan, 2004; Vogel, Wade, & Hackler, 2007)  

Corrigan and Watson (2002) ได้ศึกษาแนวคิดเกีย่วกับการตตีราจากสังคม และได้แบ่งองค์ประกอบ
ของการตีตราจากสังคมออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี  

1 การเหมารวม (Stereotype) เป็นการมองแบบเหมารวมทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก และการ
แสดงออกในด้านลบต่อตัวผู้ถูกตีตรา 

2 อคต ิ(Prejudice) เป็นการรับรู้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ และแสดงพฤติกรรมในด้าน
ลบต่อตัวผู้ถูกตีตรา 

3 การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) การกระทำของสังคมที่แสดงออกในด้านการกีดกัน ปฏิเสธ 
ไม่ให้การยอมรับ หรือหลีกหนี อันเนื่องมาจากความคิดหรือความรู้สึกอคติต่อตัวผู้ถูกตีตรา 

รูปแบบที่ 2 การตีตราภายในตนเอง (Self-Stigma) หมายถึง บุคคลเกิดความรูส้ึกว่าตนเองนั้นไม่มีคณุค่า 
ไม่เท่าเทยีมกับบุคคลอื่นในสังคม ทำให้ผู้ถูกตีตราเกิดการลดคณุค่าในตัวเองลง โดยสาเหตุมักเกดิขึ้นจากการที่ตัวผู้
ถูกตีตราไดร้ับเอาความคิดจากการถูกสังคมและบุคคลใกล้ชิดตีตรามาทำการตดัสิน หรือประเมินตนเองว่าตนนั้นไม่มี
คุณค่า ไม่สมควรที่จะไดร้ับการยอมรับจากสังคมและบุคคลใกล้ชิด อันนำไปสู่การเลือกที่จะปกปิดความบกพร่องนั้น 
(Corrigan, 2004; Vogel, Wade, & Haake, 2006) การตีตราภายในตนเองยังหมายถึง ผู้ถูกตตีรารับรู้และ
ตระหนักถึงปฏิกริิยาด้านลบจากสงัคม ก่อให้เกิดความกังวลล่วงหน้าว่าตนเองนั้นจะถูกปฏิเสธจากสังคม ทำให้ตน
ยอมรับตราบาปนั้นแล้วเกิดความเช่ือว่าตนถูกลดคณุค่าในสังคม (ภาสกร คุ้มศริิ, 2561) 

การตีตราภายในตนเองเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากการตีตราที่เกดิขึ้นจากปัจจัยภายนอก เมื่อผู้ถูกตีตรา
สามารถรับรูไ้ด้ถึงการถูกลดคณุค่าแห่งตนก็จะส่งผลให้เกดิการตีตราภายในตนเองขึ้นได้ โดย Corrigan and Rao 

(2012) ได้อธิบายข้ันตอนของการตีตราภายในตนเองออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
1 การตระหนักรู้ (Awareness) ผู้ถกูตีตรารับรู้การตตีราจากสังคม เชน่ การที่คนในสังคมมีความ

เชื่อว่า ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเปน็บุคคลน่ารังเกยีจ  
2 การยอมรับ (Agreement) ผู้ถูกตตีรายอมรับการถูกตีตราจากสังคม เช่น ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอ

วียอมรับว่าตนเป็นบุคคลที่น่ารังเกยีจ 

3 การซึมซับ (Application) ผู้ถูกตีตราเห็นพ้องว่าตนนั้นด่างพร้อย และสมควรถูกตีตรา เช่น ผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเชื่อว่าตนนั้นน่ารังเกียจ และเป็นเรื่องถูกต้องแลว้ท่ีคนอ่ืนในสังคมจะตตีราตน 

4 การทำร้าย (Harm) ผู้ถูกตตีราทำการลดคุณคา่และความสามารถแห่งตน (Self-Esteem and -

Efficacy) เช่น เนื่องจากผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวีมีความเช่ือว่าตนน่ารังเกียจ ดังน้ันผู้อยูร่่วมกับ
เชื้อจึงรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีคณุค่า ไม่คู่ควรกับสังคม และไม่สมควรที่จะไดร้ับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น 

 

ภาพที่ 2 โมเดลการรบัรู้การตีตราภายในตนเอง (The Stage Model of Self-Stigma) 

แหล่งที่มา: Corrigan and Rao (2012) 

 

การทำร้าย 

(Harm) 

การซึมซับ 

(Application) 

การยอมรับ 

(Agreement) 

การตระหนักรู ้
(Awareness) 
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2.2 การตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 

การตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจัดได้ว่าเป็นตัวอย่างความเจ็บป่วยทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการตีตรานี้
อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากการที่บุคคลนั้นได้รับการวินิจฉัยว่ามีเชื้อเอชไอวีจริง หรือจากการที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ดังตัวอย่างกรณีของกลุ่มเกย์ หรือชายขายบริการทางเพศ ซึ่งโดยปกติแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้มักจะถูกตีตราโดยสังคม
อยู่แล้ว กล่าวคือ บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมมักมีอคติเชิงลบ รวมทั้งมองว่ากลุ่มเกย์ และกลุ่มบุคคลให้บริการทางเพศ
นั้นน่ารังเกียจ หรือมีทัศนคติแบบเหมารวมว่าบุคคลเหล่านั้นอาจมีเชื้อเอชไอวี แม้ว่าในความ เป็นจริงกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวจะไม่ได้รับเชื้อก็ตาม ซึ่งหากท้ายท่ีสุดแล้วบุคคลเหล่านั้นได้รับเช้ือเอชไอวีจริง ก็จะยิ่งถูกตีตราจากสังคมมาก
ขึ้นอีกเป็นทวีคูณ (มัตติกา ใจจันทร์ และพรนภา คำพราว, 2557)  

ในส่วนของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด หรืออาศัยร่วมกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีก็จะถูกสังคมตีตราด้วยเช่นกัน 
แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า Courtesy Stigma (Liu, Xu, Sun, & Dumenci, 2014) 
หรือ การตีตราแบบคล้อยตาม โดยมักจะส่งผลให้ครอบครัว ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ หรือเพื่อนบ้านของ
ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ อาจถูกคนในสังคมตีตรา นอกจากน้ีอาจเกิดการกีดกันผู้อยู่ร่วมกับเชื้อให้ออกจากสังคม ถูกทำให้อับ
อายและเกิดความกลัว ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ที ่อยู ่ร่วมกับเชื ้อ รวมถึง ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด (Ibrahim, 

Kombong, & Sriati, 2019) 
แม้ว่าการตีตราจากสังคมจะเป็นการตีตราจากภายนอก โดยผู้ที่อยู่ในสังคมเป็นผู้ตีตราผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอช

ไอวี แต่ในขณะเดียวกันนั้น ตัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเองก็สามารถรับรู้การตีตราได้จากภายในจิตใจของตนด้วยเช่นกัน ผู้ที่
อยู่ร่วมกับเชื้อสามารถรับรู้ถึงความแปลกแยกของตนจากบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งการรับรู้การตีตราภายในตนเองของผู้
ที่อยู่ร่วมกับเชื้อนี้จะนำไปสู่การลดคุณค่าแห่งตน ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อจะรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีคุณค่า และไม่ดีเทียบเท่า
บุคคลอื่นในสังคม ส่งผลให้เกิดความกลัวท่ีจะถูกเลือกปฏิบัติจากบุคคลอื่นในสังคมได้ในท่ีสุด (Scambler, 2004) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานจากแหล่งข้อมูล
ประเภทสื่อออนไลน์และจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ สืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านดัชนีถ้อยคำ (Hashtag) #

พีทคนเลือดบวก และ #SaveNarinya บนสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ ในห้วงเวลาย้อนหลัง 1 

ปี ตั ้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ 
Google.com คำที่ใช้ในการสืบค้นคือ “site:twitter.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” และ 
“site:facebook.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” และสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิป ผ่าน
เว็บไซต์ Google.com คำที่ใช้ในการสืบค้นคือ “site:pantip.com เอดส์ OR เอชไอวี AND "เกย์"” โดย
ทำการตั้งค่าการค้นหาในห้วงเวลาย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse 

Analysis) ซึ่งพิจารณาใน 3 ส่วนคือ ตัวบท ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการทางสังคม
และวัฒนธรรม 

2. การศึกษาข้อมูลจากบุคคล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยสัมภาษณ์กับผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเกย์จำนวน 5 ท่าน นักวิชาการสื่อสารสุขภาพ นักรณรงค์เพื่อสังคม นักจิตวิทยา จำนวน 
3 ท่าน และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ท่าน เพื่อศึกษาถึงผลกระทบ
จากการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี รวมทั้งเพื่อหาแนวทางในการช่วยลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอ
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วี ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลจากการสืบค้นข้อมลูผา่นสื่อออนไลน ์

ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ผา่นเว็บไซต์กูเกลิ (Google.com) โดยแบ่งการค้นหาออกเปน็ 2 

ขอบเขตตามห้วงเวลา ดังนี ้
1) สืบค้นข้อมูลจากผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านดัชนีถ้อยคำ (Hashtag) #พีทคนเลือดบวก และ 

#SaveNarinya บนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter เป็นห้วงเวลาย้อนหลัง 1 ปี 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำการสืบค้นผ่านเว็บไซตก์ู
เกิล คำที่ใช้ในการสืบค้นคือ “site:twitter.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” และ 
“site:facebook.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าว
ดัชนีถ้อยคำทั้ง 2 ได้สร้างกระแสตื่นตัวต่อเอชไอวีและเอดส์ในสังคมไทยเป็นอย่างมาก 

(1.1) ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กูเกิล ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ใช้
คำค้นหา “site:facebook.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” จากนั้น
เลือกช่วงเวลาเพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลข้อมูล เฉพาะช่วงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 

จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเว็บไซต์กูเกิลแสดงผลการค้นหาทั้งสิ้น 30 ตัว
บท จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะตัวบทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษา โดย
พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 15 ตัวบท โดยตัวบทที่ถูกคัดออกนั้นเกิดจากการ
แสดงผลซ้ำซ้อนจากเว็บไซต์กูเกิล และมีบางตัวบทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ผู้วิจัยกำลังทำการศึกษา ตัวบทส่วนใหญ่ที่ถูกสืบค้นโดยเว็บไซต์กูเกิลจะเป็นตัวบท
ที่มาจากเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) ของสำนักข่าวในประเทศไทย เช่น เรื่องเด่น
เย็นนี้ช่อง 3, Amarin News, โหนกระแส 9, MCOT และส่วนหน่ึงมาจากเฟซบุ๊กเพจ
ขององค์กรณ์หรือบุคคลสาธารณะ เช่น Safe Clinic, Infectious ง่ายนิดเดียว, 
Drama-Addict, โดนไล่มาเล่นในนี้, พีทคนเลือดบวก และมนุษย์ธรรมศาสตร์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ในส่วนของความคิดเห็น (Comment) ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่
ถูกประกาศ (Post) โดยบุคคลทั่วไปภายใต้ช่องสำหรับแสดงความคิดเห็นของตัวบท
แต่ละตัวบทดังกล่าว 

(1.2) ข้อมูลจากทวิตเตอร์ ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กูเกิล ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 
ใช้คำค้นหา “site:twitter.com #พีทคนเลือดบวก OR #SaveNarinya” จากนั้น
เลือกช่วงเวลาเพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลข้อมูล เฉพาะช่วงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเว็บไซต์กูเกิลแสดงผลการค้นมามาทั้งสิ้น 44 
ตัวบท จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะตัวบทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษา 
โดยพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 23 ตัวบท โดยข้อมูลที่ถูกคัดเข้ามาทำการศึกษานี้
เป็นข้อมูลที่มาจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานทวิตเตอร์ในประเทศไทยที่เปิด
เป็นสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า เว็บไซต์กูเกิลแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากคำที่ใช้
ค้นหาเพียงบางส่วนเท่านั ้น ซึ ่งอาจเป็นผลมาจากขั ้นตอนวิธี (Algorithm) ของ
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เว็บไซต์กูเกิลที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ได้ดีเท่ากับการคน้หา
จากเว็บไซต์ทวิตเตอร์เอง ดังนั้น ผู้วิจัยจะยึดผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บไซต์กูเกิลเป็นหลัก
เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนถัดไป  

2) สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปผ่านเว็บไซต์กูเกิล คำที่ใช้ในการสืบค้นคือ “site:pantip.com 

เอดส์ OR เอชไอวี AND "เกย์"” โดยทำการตั้งค่าการค้นหาในห้วงเวลาย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่
วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซตก์ู
เกิล ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ใช้คำค้นหา “site:pantip.com เอดส์ OR เอชไอวี AND "เกย์"” 
จากนั้นเลือกช่วงเวลาเพื่อให้เว็บไซต์แสดงผลข้อมูล เฉพาะช่วงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 

จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเว็บไซต์กูเกิลแสดงผลการค้นมามาทั้งสิ้น 85 ตัวบท 
จากนั้นผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะตัวบทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษา โดยพบว่ามีตัวบทที่
เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 38 ตัวบท ส่วนอีก 47 ตัวบทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษา อัน
เนื่องมาจาก เว็บไซต์กูเกิลแสดงข้อมูลการค้นหาซ้ำ หรือ ไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเกย์
โดยตรง เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเพศชายและหญิงปกติ แต่ในความ
คิดเห็นนั้นมีการพาดพิงถึงกลุ่มเกย์ จึงทำให้เว็บไซต์กูเกิลทำการแสดงผลข้อมูลชุดที่ไมเ่กี่ยวข้อง
นั้นข้ึนมาด้วย 

2. วาทกรรมเกี่ยวกับการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสื่อออนไลน์ของไทย 

 2.1 ตัวบท (Text) วาทกรรมที่อาจตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อจะมีประเด็นที่ถูกสะท้อนผ่านตัวบทซึ่งส่วนใหญ่
เป็นไปในลักษณะของการด่าทอ อาจมีคำที่ไม่สุภาพร่วมอยู่ด้วย หรือเป็นการใช้ถ้อยคำ รูปภาพ หรือรูปสัญลักษณ์ที่
สื่อความหมายแฝง ในบางกรณีอาจเป็นการด่าทอโดยใช้การเช่ือมโยงเอชไอวีเข้ากับวัตถุ สถานท่ี หรือลักษณะอาการ 
สำหรับการด่าทอประเภทนี้ผู้รับวาทกรรมต้องมีความเข้าใจในบริบทที่ผู้ผลิตตัวบทต้องการที่จะสื่อสารในระดับหนึ่ง
จึงจะสามารถแปลความหมายแฝงและทำความเข้าใจต่อตัวบทน้ันได้ 
 2.2 ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) ผู้วิจัยทำการศึกษาจากทั้ง 2 ส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมนั่นคือ ส่วนของผู้ผลิตตัวบท และส่วนของผู้รับตัวบท โดยในส่วนของผู้ผลิต
ตัวบท จะเป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่ผู้ผลิตตัวบทใช้ในการประกอบสร้างชุดวาทกรรมนั้น และสำหรับส่วนของ
ผู้รับตัวบท จะเป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่ผู้รับตัวบทใช้ในการตีความตัวบทน้ัน ซึ่งรวมไปถึงช่องทางที่วาทกรรม
นั้นถูกส่งผ่านและแพร่กระจายมายังผู้รับตัวบท และรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตตัวบทและผู้รับตัวบท 

2.2.1 กระบวนการผลิตตัวบท (Process of Production) เนื่องจากเป็นการศึกษาตัวบทที่ถูกประกอบ
สร้างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ตัวบทท้ังหมดถูกผลิตขึ้นโดยผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงมิ
อาจสืบทราบถึงกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ผลิตตัวบทได้ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้วิจัยทำการศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตตัวบทสามารถปิดบังตัวตนได้ อีกทั้ง
ผู้ผลิตตัวบทส่วนใหญ่ในงานวิจัยฉบับนี้เป็นผู้ผลิตตัวบทท่ีมาจากบุคคลทั่วไป ซึ่งจะมีความแตกต่าง
จากผู้ผลิตตัวบทที่เป็นสื่อขนาดใหญ่ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตตัวบทที่เป็นสื่อขนาดใหญ่อาจสามารถโน้มน้าวผู้รับตัวบทให้เอนเอียงไปตาม
ความคิดของผู้ผลิตตัวบทได้ดีกว่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิเคราะห์จากประเด็นที่ถูกสื่อสารผ่านตัว
บท ทำให้พบว่า ตัวบทเหล่านั้นอาจถูกหล่อหลอมจากทัศนคติ องค์ความรู้ และประสบการณ์ส่วน
บุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ผลิตตัวบท ดังเช่น ผู้ผลิตตัวบทที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเอชไอวี
ไม่มากนัก มักจะสะท้อนผ่านวาทกรรมประเภทตั้งคำถาม ในขณะที่ผู้ผลิตตัวบทที่มีองค์ความรู้
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เกี่ยวกับเอชไอวีมากขึ้น มักเป็นผู้ผลิตตัวบทประเภทแบ่งปันความรู้ นอกจากนี้ ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อใน
ฐานะของผู้ผลิตตัวบทมักใช้วาทกรรมประเภทหาเพื่อน ในขณะทีบุ่คคลทั่วไปในฐานะของผู้ผลิตตัว
บทมักจะเป็นผู้สร้างชุดวาทกรรมที่อาจส่งผลต่อการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 

2.2.2 กระบวนการบริโภคตัวบท (Process of Consumption) เป็นกระบวนการในส่วนของผู้รับตัวบทที่
ใช้ในการสังเคราะห์หรือแปลความหมายจากตัวบทที่ถูกส่งผ่านมาถึงตัวผู้รับ เนื่องจากตัวบทไมไ่ด้
เป็นเพียงลักษณะของกลุ่มคำที่มีความหมายตรงตัวและชัดเจนเท่านั้น แต่ผู้ผลิตตัวบทบางรายยังมี
การใช้กลุ่มคำที่สามารถสื่อความหมายเป็นอย่างอื่น แต่ด้วยข้อจำกัดของงานวิจัยที่เป็นการศึกษา
วาทกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู ้วิจัยมิอาจสืบทราบถึงความสามารถที่แท้จริงในการ
สังเคราะห์ตัวบทของผู้รับวาทกรรมแต่ละรายได้ โดยผู้วิจัยใช้วิธีศึกษาถึงกระบวนการบริโภคตัวบท
ผ่านการแสดงความคิดเห็นของผู้รับตัวบทที่มีต่อประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการศึกษาถึง
กระบวนการที่ตัวบทใช้ในการแพร่กระจายจากผู้สร้างมาสู่ผู ้รับ และเป็นการศึกษาถึงรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สร้างและผู้รับวาทกรรม ซึ่งอาจทำให้ทราบถึงกระบวนการที่ผู้รับ
ตัวบทใช้ในการบริโภคตัวบทได้ โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
(1) การแพร่กระจายของวาทกรรม ชุดวาทกรรมทั้งหมดถูกแพร่กระจายผ่านช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันมีตัวเลือกให้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตนเอง
ได้ เพื่อเป็นการป้องกันการสืบทราบไปถึงตัวใช้งาน ทำให้เกิดอิสระเป็นอย่างมากในการ
แสดงความคิดเห็นหรือสร้างชุดวาทกรรม ข้อดีที่เกิดขึ้นคือ ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อสามารถแสดง
ความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครสืบทราบตัวตน นอกจากนี้
ยังมีผู้อยู่ร่วมกับเช้ือจำนวนหนึ่ง เลือกที่จะเปิดเผยตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นที่น่า
สังเกตว่ากลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อที่เปิดเผยตัวตนมักจะได้รับการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มของ
ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อและบุคคลทั่วไป โดยกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อที่เปิดเผยตัวตนนี้จะมีจำนวน
ผู้ติดตามหรือจำนวนเพื่อนร่วมสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อท่ี
ไม่เปิดเผยตัวตน ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อที่มีจำนวนผู้ติดตามเป็นจำนวนมากจะมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์กันภายในกลุ่ม เป็นผลให้เกิดการแพร่กระจายของ
องค์ความรู้ในวงกว้าง 

(2) รูปแบบความสัมพันธ์ของวาทกรรม ผู้วิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของวาทกรรมในบริบทของ
สื่อสังคมออนไลน์เกดิขึ้นจาก 2 บุคคล คือ  

บุคคลที่ 1 ผู้ผลิตตัวบท ในฐานะของผู้สร้างชุดวาทกรรมด้วยการเขียนข้อความหรือส่ง
ต่อข้อความของบุคคลอื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ หรือเป็นผู้ตั้ง
กระทู้ในเว็บไซต์พันทิป ผู้ผลิตตัวบทมักสร้างชุดวาทกรรมขึ้นมาจากพื้นฐานความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของตน กอปรกับการถูกหล่อ
หลอมจากสังคมและวัฒนธรรม ทำให้ชุดวาทกรรมนั้นมีลักษณะแตกต่างกันออกไป
ตามอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้ผลิตตัวบท 

บุคคลที่ 2 ผู้รับตัวบท ในฐานะของผู้รับชุดวาทกรรมหรือผู้บริโภคตัวบท เมื่อตัวบทถูก
ส่งผ่านช่องทางออนไลน์มาสู่ผู้รับก็จะเกิดการตีความเพื่อหาความหมายในชุดวาท
กรรมนั้น โดยกระบวนการตีความนี้จะแตกต่างกันไปในแต่บุคคล ดังจะเห็นได้จากการ
แสดงความคิดเห็นของผู้รับตัวบทจากสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการแสดงความคิดเห็นที่
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แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมของผู้รับตัวบท นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังพบว่า ผู ้รับตัวบทบางท่านอาจมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ผลิตตัวบทด้วยการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ชุดข้อความ รูปภาพ 
สัญลักษณ์ หรือรูปสัญลักษณ์ (Emoji) มีข้อสังเกตว่า สำหรับผู้รับตัวบทที่ใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์จะสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้รับตัวบท
เป็นผู้ผลิตตัวบทได้ด้วยการส่งต่อข้อความของบุคคลอื่น (Share Post, Retweet) ซึ่ง
ในบางกรณีอาจมีการเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนบุคคลของตนลงไปด้วย 

โดยรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผูผ้ลติตัวบทและผูร้ับตัวบทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
ผู้วิจัยได้ศึกษา สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
(2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตตัวบทและผู้รับตัวบท หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของ

ผู้รับตัวบทที่มีต่อชุดวาทกรรมของผู้ผลิตตัวบท โดยเมื่อตัวบทนั้นถูกบริโภคโดยผู้รับตัว
บทก็จะเกิดการตอบสนองกับผู้ผลิตตัวบท ผ่านการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความ 
รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือรูปสัญลักษณ์ ซึ่งถูกผลิตขึ้นมาจากอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของ
ผู้รับตัวบท โดยรูปแบบความสัมพันธ์นี้สามารถเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะคล้อย
ตาม เนื ่องจากผู้รับตัวบทมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้ผลิตตัวบท และลักษณะ
สะท้อนกลับ เนื่องจากผู้รับตัวบทมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับผู้ผลิตตัวบท  

(2.2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับตัวบทและผู้รับตัวบท หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้รับตัวบทด้วยกันเอง เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันไม่ใช่การสื่อสารในทิศทาง
เดียว ผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นยังสามารถที่จะสื่อสารตอบโต้ระหว่างกันได้ อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ภายใต้ตัวบทเดียวกันที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตตัวบท เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อ
ที ่เปิดกว้าง ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ในหลายทิศทาง โดยผู ้ร ับตัวบทที ้เข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้รับตัวบทด้วยกันเองนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ 2 ลักษณะเช่นกัน คือ 
ลักษณะคล้อยตาม เนื่องจากผู้รับตัวบทมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้รับตัวบทท่านอื่น 
และลักษณะสะท้อนกลับ เนื่องจากผู้รับตัวบทมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับผู้รับตัว
บทท่านอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 รูปแบบความสมัพันธ์ระหว่างผู้ผลิตตัวบทและผู้รับตัวบท ในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์

ผู้ผลิตตัวบท 

ผู้รับตัวบท 

(คล้อยตาม) 

ผู้รับตัวบท 

(สะท้อนกลับ) 

ผู้รับตัวบท 

(คล้อยตาม) 

ผู้รับตัวบท 

(คล้อยตาม) 

ผู้รับตัวบท 

(สะท้อนกลับ) 

ผู้รับตัวบท 

(สะท้อนกลับ) 
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2.3 ภาคปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รทา งส ั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) สภาพบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่อาจกล่าวได้ว่ามี
การยึดโยงจารีตและขนบธรรมเนียมเข้ากับสถาบัน
ศาสนา ดังจะเห็นได้จากการกำหนดวันหยุดประจำปี
ของประเทศไทยที่ตรงกับวันสำคัญทางศาสนา เด็ก
นักเรียนส่วนใหญ่จะมีการเข้าแถวเพื่อเคารพธงชาติ
และสวดมนต์ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน อีกทั้งยังถือว่า
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ และจากระบบ
คุณค่าของสังคมไทย (Social Value) ดังจะเห็นได้
จากธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต และกฎหมายของไทย 
ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับหลักศาสนา
พุทธในหลายมิติ นั ่นอาจเป็นสิ่งหนึ่งที ่ทำให้คนใน
สังคมมักเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องสนทนาใน
ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่สะดวกใจที่จะ
พูดคุยอย่างเปิดเผย  

เอชไอวีเป็นเชื ้อไวรัสที่สามารถแพร่ผ่าน
การมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ประเด็นเอช
ไอวีมักถูกพ่วงมาด้วยเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เมื่อระบบคุณค่าของสังคมนั้นมองว่าเรื่องเพศ
เป็นเรื่องที่น่าอาย จึงทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทย
ยังไม่พร้อมที ่จะสนทนาเรื ่องนี ้แบบเปิดเผย ผู ้อยู่
ร่วมกับเชื้อส่วนใหญ่ในสังคมไทยจึงมักเลือกที่จะหลบ
ซ่อนและปกปิดสถานะผลเลือดของตนไม่ให้บุคคล
รอบข้างรับรู้ ด้วยเกรงว่าบุคคลอื่นอาจเกิดความรู้สึก
รังเกียจ เลือกปฏิบัติ หรืออาจผลักไสตนออกจาก
สังคม เกิดการตีตราจากสังคมและภายในตนเอง 
เนื ่องจากเอชไอวีมีภาพจำที่ถูกประกอบสร้างโดย
สังคมในช่วงแรกของการระบาดว่าเป็นเชื้ออันตราย
และน่ารังเกียจ อีกทั้งหากได้รับเชื้อก็ไม่มีทางรักษา
หายและจะต้องรอวันตายเพียงอย่างเดียว แม้ว่าใน
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการที่ช่วยควบคุมไวรัสนี้ไม่ให้ทำ
ร้ายร่างกายผู้ที่ได้รับเชื้อ อีกทั้งยังทำให้ผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อสามารถดำรงชีวิตเฉกเช่นบุคคลปกติทั่วไปแล้วก็
ตาม  

ปัจจุบันสื่อประเภทใหม่เข้ามามีบทบาทใน
สังคมไทยมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์
สามารถเข้าถึงประชากรไทยในวงกว้างและทั ่วถึง 
การแสดงทัศนคติของผู ้ใช้งานสื ่อสังคมออนไลน์
บางส่วนจึงอาจส่งผลกระทบต่อการตีตราผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อได้ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นการสื่อสารใน
แบบที่ไม่เห็นตัวตนหรือสามารถปิดซ่อนตัวตนได้ แม้
สื่อออนไลน์จะสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างทั่วถึง 
แต่ด้วยทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเอชไอวีจึงทำให้
ประชากรบางส่วนเลือกที ่จะปิดกั ้นการรับข้อมูล
เกี่ยวกับเอชไอวี ดังแสดงให้เห็นผ่านการแสดงความ
คิดเห็นของผู ้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางส่วน ที่
แสดงให้เห็นว่ายังขาดความรู้ที่ครบถ้วนในประเด็น
เกี่ยวกับเอชไอวี อันนำไปสู่การตีตราจากสังคมและ
สืบเนื ่องไปถึงการตีตราภายในตนเองของตัวผู ้อยู่
ร่วมกับเชื้อด้วยเช่นกัน 

อาจกล ่าวโดยสร ุปว ่า  แม ้ ในป ัจจ ุบัน
ส ังคมไทยจะเปิดกว้างในเร ื ่องเพศมากขึ ้น แต่
เนื่องจากการเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้คน
ในสังคมสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ด ้วยระบบคุณค่าของสังคมไทยที ่ถูก
ปล ูกฝ ังและเก ี ่ยวพ ันก ับสถาบันศาสนามาเป็น
เวลานาน ทำให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศยังไม่
เป็นที่ถกเถียงในวงกว้างมากนัก เนื่องจากอาจถูกมอง
ว่าผิดไปจากบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
ความรู้ชุดใหม่เกี่ยวกับเอชไอวีจึงไม่ถูกแพร่กระจาย
ออกไปสู่ประชากรไทยมากเท่าที่ควร เป็นผลให้กลุ่ม
บุคคลทั ่วไปอาจปิดกั ้นการรับรู ้ข ้อมูลเก ี ่ยวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งเอชไอวี และสำหรับ
กลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีอาจส่งผลให้ผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อไม่กล้าเปิดเผยผลเลือดของตนกับบุคคลใกล้ชิด 
เนื่องจากกังวลว่าตนอาจถูกตีตราจากสังคม รวมทั้ง
อาจทำให้เกิดการลดคุณค่าแห่งตนซึ่งนำพาไปสู่การตี
ตราภายในตนเองของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ นอกจากนี้ยัง
ส่งผลต่อทัศนคติทั้งในกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อและกลุ่ม
บุคคลทั่วไป 
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 3. ผลกระทบจากการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ
เอชไอวีในสังคมไทย 

3.1 การมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู ้อยู ่ร่วมกับเช้ือ
เอชไอว ี  พบว ่า บ ุคคลทั ่วไปอาจปฏิเสธการมี
ปฏิสัมพันธ์หากทราบว่าอีกฝ่ายเป็นผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ
เอชไอวี นอกจากน้ีพบว่ายังสามารถพบเห็นการเลือก
ปฏิบัติจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนในสังคม 

3.2 การป้องกันตนเองจากเอชไอวีของกลุ่ม
บุคคลทั่วไป พบว่า กลุ่มบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่มีการ
ป้องกันตนเองจากเอชไอวีในระดับต่ำ เป็นผลจาก
ทัศนคติเกี่ยวกับเอชไอวี รวมทั้งสภาพทางสังคมของ
ไทยที่ไม่เอื้อให้เกิดการแพร่กระจายขององค์ความรู้
มากนัก 

3.3 ความรู้สึกเห็นใจต่อตัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
เอชไอวี บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่มักรังเกียจและยากที่
จะเกิดความรู้สึกเห็นใจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ เนื่องจากยังมี
ทัศนคติด้านลบต่อเอชไอวี อย่างไรก็ตาม กรณีเด็กท่ี
กำเนิดพร้อมเอชไอวีจะมีแนวโน้มได้รับการเห็นใจ
มากกว่า เนื่องจากถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เด็กไม่สามารถ
เลือกได้ 

4. แนวทางในการช่วยลดการตีตราผู้อยู่
ร่วมกับเช้ือเอชไอวี 

4.1 ไม่ใช้คำที่อาจตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอช
ไอวี ส่งเสริมให้มีการใช้คำที่ได้รับการยอมรับว่าไม่
ส่งผลต่อการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในทุกภาค
ส่วน 

4.2 ใช้การสื่อสารเชิงบวก สื่อสารด้วยการ
ใช้มุมมองของอนาคต ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่าง
ยั่งยืนและปลอดภัย ไม่ตีตราซ้ำผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี  

4.3 ตระหนักในความรู้สึกของผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อ ส่งเสริมให้เกิดสภาวะที่ประชาชนในสังคมเกิด
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ 

4.4 ให ้ความสำค ัญก ับกล ุ ่มเป ้าหมาย 
วิเคราะห์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร
ทุกครั ้ง เพื ่อทราบถึงความต้องการและช่องทางที่
กลุ่มเป้าหมายนั้นเลือกใช้ 

4.5 สร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี ให้
ความรู้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ขอความช่วยเหลือ
จากผู้เชี ่ยวชาญทุกครั้งเมื ่อไม่แน่ใจในความรู้ที่จะ
สื่อสาร 

 

อภิปรายผล 

รูปแบบของวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตี
ตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผู้ใช้งานชาวไทย พบว่า ตัวบทที่มีลักษณะของการตี
ตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่จะมีคำไม่สุภาพ
ร่วมอยู่ด้วย อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับผู้
อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีรายหนึ่ง ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดังกล่าว ทำให้เอชไอ
วีเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างของสังคมไทยในห้วงเวลา
นั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ นอกจากนี้ยังพบอีก
ด้วยว่า วาทกรรมที่อาจตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
นั้นมักถูกผลิตจากพื้นฐานทางความคิดความเข้าใจท่ี
มีต่อเอชไอวีของผู้ผลิตตัวบทเป็นหลัก และผู้ผลิตตัว
บทส่วนใหญ่ต้องการที่จะใช้ชุดวาทกรรมดังกล่าวนั้น
เพื่อต่อว่าผู้อยู่ร่วมกับเช้ือท่านหนึ่งเพียงท่านเดียว แต่
เนื่องด้วยรูปแบบของการแพร่กระจายวาทกรรมผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ท่ีกว้างไกลและไม่สามารถระบุแบบ
เฉพาะเจาะจงได้นั้น ทำให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวี
บางส่วนท่ีเป็นผู้รับตัวบทเกิดความรู้สึกด้อยค่า แม้ตัว
บทดังกล่าวอาจไม่ได้หมายถึงตนโดยตรง แต่ผู ้อยู่
ร่วมกับเอชไอวีบางส่วนนั้นก็เกิดความรู้สึกเชื่อมโยง
และยอมรับในคำด่าทอจากผู ้ผลิตตัวบท อันอาจ
นำไปสู่การตีตราภายในตนเองได้ในท่ีสุด 

ข้อสังเกตจากผู้วิจัย พบว่า ตัวบทส่วนใหญ่
ถูกผลิตจากกลุ ่มผู ้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที ่เป็น
บุคคลทั่วไป จึงทำให้วาทกรรมในสื่อสังคมออนไลน์มี
บริบทที่แตกต่างไปจากสมัยก่อน เนื่องจากสมัยก่อน
นั้นตัวบทมักถูกผลิตจากสื่อหลักของประเทศไทยใน
ขณะนั้น เช่น หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ ทำให้ตัวบท
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ที่มาจากสื่อหลักมีอำนาจในการชี้นำและประกอบ
สร้างสังคมมากกว่า เนื่องจากในอดีตผู้รับตัวบทไม่มี
ช่องทางให้เลือกมากนัก จึงจำเป็นต้องรับตัวบทที่ถูก
ผลิตโดยสื่อหลักผ่านช่องทางที่มีจำกัด ในขณะที่สื่อ
สังคมออนไลน์มีรูปแบบในการผลิตตัวบทที่แตกต่าง
ออกไป เนื ่องจากในปัจจุบันผู ้ผลิตตัวบทสามารถ
เป็นได้ทั้งจากสื่อหลักและจากบุคคลทั่วไป โดยในมิติ
ของบุคคลทั่วไปนั้นสามารถประกอบสร้างวาทกรรม
ผ่านการแสดงความคิดเห็นของตนผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์ที่ตนมีหรือการแสดงความคิดเห็นภายใต้ตัว
บทจากผู้ผลิตตัวบทท่านอื่น และด้วยรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างผู้ผลิตตัวบทและผู้รับ
ตัวบททำให้วาทกรรมในปัจจุบันเกิดการเคลื่อนไหว
เป็นพลวัต รวมทั ้งสามารถเปลี ่ยนแปลงบทบาท
ระหว่างผู ้รับตัวบทและผู้ผลิตตัวบทผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และด้วยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์
ที่ทำให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้อยู่ร่วมกับเชื้อสามารถ
เข้าถึงตัวบทได้สะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคล
ทั่วไปในฐานะของผู้ผลิตตัวบทสามารถมีอำนาจใน
การชี้นำสังคมผ่านการแสดงความคิดเห็นของตนได้
เช่นกัน เนื ่องจากสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนั้น
สามารถแพร่กระจายได้เป็นวงกว้างและมีผู ้ใช้งาน
เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ตัวบทถูกผลิตและส่งผ่านไป
ถึงผู้รับตัวบทได้ในวงกว้างไม่ต่างจากตัวบทที่ถกูผลิต
โดยสื่อหลักในสมัยก่อน สภาวะเช่นนี้ส่งผลโดยตรง
ต ่อการประกอบสร ้างส ังคม โดยวาทกรรมไม่
จำเป็นต้องถูกผลิตโดยผู ้มีอำนาจเช่นในอดีต แต่
ปัจจุบันบุคคลทั่วไปก็มีอำนาจในการประกอบสร้าง
สังคมด้วยเช่นกัน  

ในส่วนของภาคปฏิบัติการทางสังคมอาจ
สรุปได้ว่า สถาบันศาสนามีส่วนอย่างมากในการ
ประกอบสร้างระบบคุณค่าของสังคมไทย ถึงแม้การ
ระบบคุณค่าของสังคมไทยจะมีข้อดีอยู่มาก แต่ก็ไม่
สามารถปฏิเสธได้ว่าทำให้เกิดข้อเสียบางประการดว้ย
เช่นกัน โดยเฉพาะในเรื ่องที ่มีความเกี่ ยวข้องกับ
เพศสัมพันธ์ ดังตัวอย่างงานวิจัยของ นิฮาฟีซะ หะยี
วาเงาะ (2554) ที ่ได้ศึกษาเกี ่ยวกับการตีตราทาง

สังคมของชุมชนมุสลิม ซึ่งเป็นชุมชนที่ถูกประกอบ
สร้างจากสถาบันศาสนาอิสลามที่เคร่งครัด ทำให้การ
ตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในชุมชนมุสลิมค่อนขา้ง
ที่จะมีความชัดเจนและรุนแรง ชุมชนมุสลิมมีแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ค่อนข้างปิดกั้น ซึ่ง
ส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยรวมทั้งปิดกั้นการรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เป็น
เรื ่องยากที่จะลดอัตราการแพร่เชื ้อเอชไอวีภายใน
ชุมชน อีกทั้งผู้อยู่ร่วมกับเชื้อมักจะถูกรังเกียจและถูก
กล่าวหาว่าเป็นผู้ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียซึ่งน่ันส่งผลตอ่
การตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ แม้กระนั้น การตีตราผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในบริบทของชุมชนชาวพุทธอาจ
ไม่รุนแรงเท่ากับชุมชนมุสลิม โดยชุมชนพุทธมีท่าที
ผ่อนคลายและพร้อมที่จะเปิดรับในเรื่องเพศมากกว่า 
ดังจะเห็นได้ว่ามีการกีดกันในเรื่องเพศสภาพในระดับ
น้อยกว่าที่เกิดขึ้นในชุมชนมุสลิม แต่ก็ยังถือว่าเรื่อง
เพศเป็นเรื่องที่น่าอายและไม่เหมาะสมที่จะพูดคุยใน
พื้นที่สาธารณะ 

 จากระบบคุณค่าของสังคมไทยนี้ยังส่งผล
กระทบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ
เอชไอวีและกลุ่มคนทั่วไปในสังคม อาจกล่าวได้ว่า 
คนทั ่วไปมีทีท่าที ่จะปฏิเสธความสัมพันธ์กับผู ้อยู่
ร่วมกับเชื้อ มีการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการตีตราแฝง 
ซึ ่งเป็นลักษณะของการตีตราที่ไม่แสดงออกอย่าง
เด่นชัด แต่มักแสดงออกผ่านพฤติกรรมบางอย่างที่จะ
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงหรือรังเกียจ
ตัวผู ้อยู ่ร่วมกับเชื ้อ ในส่วนการป้องกันตัวของเอง
บุคคลทั่วไป พบว่า กลุ่มคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเอชไอ
วีไม่มาก จะมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี 
เนื่องจากไม่ทราบถึงแนวทางในการป้องกันตน อีกทั้ง
ไม่ทราบถึงแนวทางในการดูแลตนเองหากได้รับเช้ือ 
ยิ่งไปกว่าน้ัน อาจส่งผลต่อการตีตราและรังเกียจผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านั้นไม่มี
ความเข้าใจที ่ถูกต้อง ผู ้ว ิจัยมีข้อสังเกตเกี ่ยวกับ
ประเด็นนี้ว่า หากมีการให้ความรู้กับคนในสังคมที่
มากพอจนทำให้เกิดความเข้าใจและรู้เท่าทันต่อเอช
ไอวีได้ อาจส่งผลให้สังคมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
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เนื่องจากความรู้จะเป็นวิถีแห่งการตอบสนองต่อเอช
ไอวีอย่างยั่งยืน 

การตีตราผ ู ้อย ู ่ร ่วมกับเชื ้อเอชไอวีนั้น
ส่วนมากมักเกิดจากปัจจัยด้านทัศนคติส่วนบุคคลที่
ถ ูกหล่อหลอมผ่านสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
ดังนั ้นแนวทางที ่จะใช้ลดการตีตราในบริบทของ
สังคมไทยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากมีความเกี่ยวพันกับระบบคุณค่าของสังคม 
รวมถึงทัศนคติและพื้นฐานทางความคิดของคนใน
สังคม ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีนั้นมีความสัมพันธ์
กับเรื่องเพศอย่างแยกไม่ออก อีกทั้งประเด็นเรื่องเพศ
ก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยมากนักใน
สังคมไทย ดังนั้น การนำแนวทางในการช่วยลดการตี
ราผู้อยู่ร่วมกับเชื้ออาจต้องเริ่มจากการให้ความรู้โดย
ควรเริ่มอบรมตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
ในเรื ่องเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับ
เยาวชนไทย สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปในปัจจุบันควรมี
การสอดแทรกความรู้เรื่องเอชไอวีเข้าไปกับช่องทางที่
กลุ่มเป้าหมายหลักเหล่านั้นเลือกใช้ เช่น การสื่อสาร
ผ่านละครเวที ภาพยนตร์ ดนตรี การแสดงพื้นบ้าน 
และช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ในส่วนของช่องทาง
ออนไลน์ควรต้องทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดย
ละเอียดก่อนที่จะทำการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจความ
ต้องการและประเภทสื่อท่ีกลุ่มเป้าหลายเลือกใช้ เช่น 
สื ่อสารผ่านภาพนิ ่ง ส ื ่อสารผ่านภาพเคลื ่อนไหว 
สื่อสารผ่านการเขียนเล่าข้อความ สื่อสารผ่านเสียง 
เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ในแต่ละ
ประเภทก็มีความต้องการและรูปแบบการดำเนินชีวิต
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ
กับการวิเคราะห์กลุ ่มเป้าหมายก่อนที ่จะทำการ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีไปสู่ผู้รับสารทุกครั้ง 

ในด้านเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารควรมีการ
เน้นย้ำให้เป็นไปในเชิงบวกและมีเนื้อหาในเชิงปกป้อง
คุ้มครองสิทธิ ์ของผู้อยู ่ร่วมกับเชื ้อ อีกทั้งไม่ควรใช้
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อความที่สามารถสื่อ
ถึงความรู้สึกหดหู่ น่ากลัว หรือน่ารังเกียจ เนื่องจาก
อาจเป็นการตีตราซ้ำผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ ควรเป็นเนื้อหา

ที่สามารถให้ความหมายของเอชไอวีอย่างเข้าใจง่าย 
ชัดเจน ตรงไปตรงมา และตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของ
ข้อเท็จจริง สื่อสารโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน
การแพร่เชื ้อเอชไอวี การเยียวยา และการรักษา 
ชี ้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้ารับการตรวจ
วินิจฉัยเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งควรถือเป็นเรื่องปกติที่
บ ุคคลทั ่วไปควรเข้ารับการตรวจเป็นประจำ ให้
ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีในมุมมองของการใช้ชีวิต วิถี
ปฏิบัติของผู้อยู ่ร่วมกับเชื ้อ การดูแลร่างกาย และ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้าใจว่า แม้จะเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีก็
สามารถใช้ช ีว ิตได้อย ่างคนปกติ และสามารถมี
ความส ุขก ับการดำรงช ีว ิตได ้ เฉกเช ่นคนทั ่วไป 
นอกจากนี้ยังต้องเป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมให้เกิดสภาวะ
เห็นอกเห็นใจ ให้อภัย และไม่ตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา นำมาสู่แนวทางในการ
ช่วยลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย 
โดยผู้วิจัยได้โมเดลที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อลดการตีตรา 
SPEAK ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. Stop Stigmatization ควรใช ้คำท ี ่ ไม่
ก่อให้เกิดการตีตราในทุกช่องทางสื่อสารเมื ่อเป็น
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเอชไอวี เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่า คำที่ไม่ก่อให้เกิดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอช
ไอวีนอกจากจะส่งผลต่อจิตใจของตัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
ได้โดยตรงแล้วยังสามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อเอชไอวีในกลุ่มบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย 
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ตารางที่ 1 คำที่ไม่ก่อให้เกิดการตตีราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 

คำที่ไม่แนะนำให้ใช้ คำที่แนะนำให้ใช้ 

การติดเอดส์ การติดเอชไอวี 

to Catch AIDS, to Catch HIV  
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเช้ือเอชไอวี การไดร้ับเอชไอวี 

to be Diagnosed with HIV, to Acquire HIV 

 

การติดเชื้อเอชไอวี 

to Pass on HIV  

 

การแพร่เช้ือเอชไอวี 

to Transmit HIV 

 

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 

Unprotected Sex 

 

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือยาป้องกันเอชไอวี 

Sex without a Condom or Medicines to Prevent or Treat 

HIV 

 

สารคดัหลั่ง 
Body Fluids 

 

เลือด น้ำคร่ำ น้ำอสุจิ สารคดัหลั่งก่อนหลั่งอสุจิ สารคัดหลั่งในช่อง
คลอด สารคัดหลั่งในช่องทวารหนัก หรือ น้ำนมมารดา 
Blood, Amniotic Fluid, Semen, Pre-Ejaculate, Vaginal 

Fluids, Rectal Fluids, Breast Milk 

 

การต่อสู้กับเอชไอวีและเอดส ์

สงครามเอชไอวี/เอดส ์

To Battle HIV and/or AIDS, War Against 

HIV/AIDS 

 

การตอบสนองกับเอชไอวีและเอดส ์

Response to HIV and AIDS 

 

เหยื่อ ผู้เคราะหร์้าย ผู้ติดเชื้อ  
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วย 

Victims, Sufferers, Contaminated, Sick, 

AIDS Patient, HIV Patient, Patient 

 

ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี  
ผู้ที่มีภาวะเอดส ์

People/Person with HIV, People/Person with AIDS, Person 

Living with HIV 

 

พวกเลือดบวก พวกเอชไอวี คนที่เป็นพาหะเอดส์ 
คนท่ีเป็นพาหะนำเอชไอวี 

Positives, HIVers, AIDS or HIV carrier(s) 

 

ผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวก  
HIV-Positive People/Person 

แหล่งที่มา: Centers for Disease Control and Prevention (2019); National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases (2020) 
 

 2. Positivity ผู้ผลิตเนื้อหาควรเน้นย้ำความสำคัญของการเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้กลุ่มบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงผลเลือดของตนและอธิบายแนวทางปฏิบัติหลังจากทราบผลเลือด กล่าวคือ ใน
กรณีที่ตรวจไม่พบเช้ือเอชไอวี เนื้อหาควรเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยใน
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ทุกครั้ง รวมถึงการใช้ยาต้านไวรัสชนิดก่อนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์เพื่อการป้องกันท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับกรณีที่
ตรวจพบเชื้อเอชไอวี ควรมีการให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ แนวทางการเข้ารับ
ยาต้านไวรัสและการดูแลตนเองเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการศึกษาจากกลุ่มนักวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมว่า เนื้อหาท่ีใช้ในการสื่อสารจะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธ์ิหรืออาจเป็นการตีตราซ้ำผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ 
ตัวอย่างเช่น ไม่ควรใช้ภาพของผู้อยู่ร่วมกับเช้ือในขณะที่กำลังป่วยหนัก เนื่องจากอาจส่งผลต่อจิตใจของผู้อยู่ร่วมกับ
เชื้อ และอาจกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตีตราตนเองขึ้นได้อีกครั้ง เป็นต้น  
 3. Empathy เป็นแนวทางการสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลทั่วไปเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า เอชไอวีมีความหมายแฝงมากกว่าไวรัสหรือโรค แต่สำหรับบุคคล
บางกลุ่มอาจมองว่า การได้รับเชื้อเอชไอวีนั้นเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเลือกที่จะกระทำด้วย
ตนเอง อันอาจนำไปสู่ความรู้สึกยากที่จะเห็นใจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดก ารตีตราผู้อยู่ร่วมกับเช้ือ 
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มบุคคลทั่วไปยังมีการใช้คำที่อาจตีตราผู้อยูร่่วมกับเช้ืออยู่ ทั้งอาจเป็นการตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า ปัญหาการตีตราแฝงยังคงมีอยู่ในสังคม แม้บุคคลทั่วไปบางกลุ่มอาจมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอชไอวีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทัศนคติของตัวบุคคลที่มีต่อตัวผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ อัน
เนื่องมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นอาจยังไม่เกิดการตระหนักในความรู้สึกของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ดังนั้น การส่งเสริม
ให้กลุ่มบุคคลทั่วไปเกิดอารมณ์ร่วมเพื่อเปลี่ยนทัศนคติให้หันมาเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อจึงเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่จะช่วยลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อในสังคมไทยได้ 

4. Audience Centric ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร โดยใช้การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายโดยละเอียดทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึง
ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายหลักเลือกใช้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีที่
ไม่เหมือนกัน ดังเช่นกลุ่มบุคคลทั่วไปอาจมีกลุ่มผู้รับสารบางกลุ่มที่ยังคงยึดติดกับค่านิยมรวมทั้งมีองค์ความรู้ชุดเดิม
เกี่ยวกับเอชไอวี ทำให้เป็นเรื่องท้าทายที่จะส่งผ่านองค์ความรู้ชุดใหม่เพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทัศนคตนิั้น 
หรือสำหรับบางกลุ่มอาจพร้อมที่จะเปิดรับองค์ความรู้ชุดใหม่มากขึ้นหากสามารถสื่อสารได้อย่างถูกช่องทาง นั่นจึง
เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถใช้ตัวบทเพียงชุดเดียวในการสื่อสารกับทุกกลุ่มได้ ตัวอย่างของการสื่อสารเช่น การสื่อสาร
ผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL: Key Opinion Leader) ควรเลือกใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่เหมาะสมและ
สามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้โดยไม่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกต่อต้านหรือปิดกั้นองค์ความรู้ เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นไปใน 2 ลักษณะคือ คล้อยตาม และสะท้อน
กลับ สำหรับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเห็นสอดคล้องกับผู้มีอิทธิพลทางความคิดก็มีแนวโน้มที่จะยอมรับ
องค์ความรู้และอาจส่งต่อความรู้นั้น แต่สำหรับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับผู้มีอิทธิพล
ทางความคิดก็อาจโต้แย้งและเกิดปฏิกิริยาปิดกั้นองค์ความรู้ได้เช่นกัน ดังนั้นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องการที่จะสื่อสารและส่งต่อความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีให้ได้ผล
สูงสุด 

5. Knowledge and Information ควรเป็นการให้ความร ู ้ ในเร ื ่องเพศควบคู ่ไปกับโรคติดต ่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยเป็นการเริ่มให้ความรู้ตั้งแต่ในวัยเด็ก ใช้การสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยเป็น
ข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง จากผลการศึกษาพบว่า สังคมไทยไม่ให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้ในเรื่อง
เพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากนัก อาจด้วยรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่ไม่เอื้อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวขององค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าวมากนัก นอกจากนี้ การสื่อสารในประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีถือเป็น
ประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ดังนั้น ผู้ที่จะทำการสื่อสารจึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการ
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ป้องกันการสับสนของข้อมูลหรือการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ผู้ที่จะสื่อสารจึงควรหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนที่จะสื่อสาร 

 
ภาพที่ 4 โมเดลการสื่อสารเพื่อลดการตีตราผู้อยูร่่วมกับเชื้อเอชไอวี (SPEAK: Stop Stigmatization, Positivity, 

Empathy, Audience Centric and Knowledge and Information) 
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การออกแบบเว็บไซต์เพื่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม 

นนทพร สุธัญไพศาล10 

เสาวลักษณ์ พันธบุตร, Ph.D.11 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเรื่องการออกแบบเว็บไซต์เพื่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างเว็บไซต์ในการเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู ้อุปการะอย่างเหมาะสม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ในการเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม  

โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์รูปแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลใน
การนำไปพัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างภายในเว็บไซต์ หลังจากได้เนื้อหาภายในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงกระทำ
การออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบขึ้นมาจากการวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวอย่างที่ใกล้เคียง และเว็บไซต์ดั้งเดิมของมูลนิธิเพื่อ
สุนัขในซอย เพื่อสร้างเป็นแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม  
หลังจากนั้นเมื่อได้เว็บไซต์ต้นแบบขึ้นมาแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจทางด้านเนื้อหาและด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์จากการทดลองใช้เว็บไซต์ต้นแบบจากกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่เข้าใช้บริการมลูนธิิ
เพื่อสุนัขในซอย โดยมีความประสงค์ต้องการอุปการะสุนัขไร้บ้าน ภายในจังหวัดภูเก็ต  จำนวน 100 คน ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และ การวิเคราะห์เนื้อหา สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 25,001 – 30,000 บาท ผล
ของการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบก่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ พบว่า โดยรวมความพึงพอใจด้าน
เนื้อหาของเว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการออกแบบเว็บไซต์ โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
เมื ่อได้ผลการประเมินจากกลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู ้วิจัยจึงได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ต้นแบบตามคำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะที ่ได้มาจากกลุ ่มเป้าหมาย หลังจากนั ้นจึงนำเว็บไซต์ต้นแบบที ่พัฒนาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว              
ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด 6 ท่าน ประเมินผล ซึ่งผลของการประเมินความพึงพอใจด้าน
การออกแบบเว็บไซต์และด้านเนื้อหาภายในเว็บไซต์โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเว็บไซต์เพื่อเลือกสนุขั
ไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสมนี้ สามารถช่วยเสริมการทำงานของเว็บไซต์ที่มีดั้งเดิมของมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยใน
การคัดเลือกสุนัขให้ผู้อุปการะได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาในการคัดกรองไม่นาน และมีความถูกต้องเหมาะสม
กับผู้อุปการะ เป็นเครื่องมือในการช่วยคัดกรองผู้อุปการะที่เหมาะสมในการรับอุปการะสุนัขไร้บ้านผ่านทางมูลนิธิ
ได้มากยิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ: การออกแบบเว็บไซต์, เว็บไซต์ในการเลือกสุนัขไร้บ้านใหผู้้อุปการะ, สุนัขไร้บ้าน, มลูนิธิเพ่ือสุนัขในซอย 

 

 

10 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ วิทยาลยันวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11 อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเพือ่ธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Website Design and Development of Rescued Dog and Adopter Matching 

Abstract 

 

The Education on the website design and development of rescued dog and adopter 

matching has the purpose to design and create website for choosing the rescued dog to match the 

appropriate adopter for studying the satisfaction of website users in choosing the match rescued 

dog. 

Researcher used the data that come from both the quantitative research and qualitative 

research to analyze by using survey research and in-depth interviews. The tools in this study are 

semi-structured interviews about the Soi Dog foundation for gathering the data that are used to 

develop the website structure and detail. After gathering the website details, researchers will design 

a prototype website from the sample similar website and original Soi Dog website for Guidelines 

to design a website for matching the rescued dog and adopter. After getting the prototype website, 

researchers use the satisfaction for website content and design assessment to estimate the target 

audience with the target group of the user on Soi Dog foundation website to patronise the rescued 

dog in Phuket for 100 users that make the assessment from. Researchers analyze the data by using 

basic statistics for the quantitative data and analytics for qualitative data. 

The results of the quantitative data study showed that most of the respondents were 

female, had the age between 26- 30 years old, working as employees of private 

companies/department stores, and most of the average monthly income was in the range of 

25,001-30,000 baht. The results of the satisfaction assessment of the use of the prototype website 

and design website showed that overall was a very satisfying level. By gathering the result from the 

target audience, researchers will improve the prototype website from the target suggestion. After 

deployment the website will have 6 experts for designing websites estimate the results of the 

satisfaction assessment of the use of the prototype website and design website showed that overall 

is on a satisfying level. With this website for matching the rescued dog will improve the work 

process. The Soi Dog website for selecting the right rescued dog for adopter works better with using 

less time to filter and accurate for adopter as tools to filter for the suitable patron and rescued 

dog greater than before. 

 

Keywords: Website design, Website design and development of rescued dog and adopter matching, 

Rescued dog, Soi dog foundation 
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บทนำ 
จากการสำรวจขององค ์กรปกครอง

ท้องถิ่นเกี่ยวกับจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่
ไ ม ่ ม ี เ จ ้ า ข อ ง จ า ก ท ั ่ ว ป ร ะ เ ท ศ ยกเว ้นพ ื ้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีประชากรสุนัขและแมวที่ไม่มี
เจ้าของรวมทั้งหมดจำนวน 164,144 ตัว จำแนกเป็น
สุนัขไม่มีเจ้าของจำนวน 109,132 ตัว และแมวไม่มี
เจ้าของ 55,021 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2562, 28 มีนาคม) 
ทั้งนี ้ จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์แสดงให้เห็นว่าใน
ปัจจ ุบ ันกร ุงเทพมหานครมีส ุน ัขที ่ ไม ่ม ีเจ ้าของ
ประมาณ 140,000 -150,000 ตัว โดยศูนย์พักพิง
สุนัขไร้บ้านประเวศในกรุงเทพมหานคร จะรับสุนัขไร้
บ้านมาเพื่อคัดกรองโรค ทำหมัน และฉีดวัคซีน แล้วจึง
ส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร อำเภอทัพ
ทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งสามารถรองรับสุนัขไร้บ้านได้
ประมาณ 10,000 ตัว นับว่าสามารถรองรับสุนัขไร้บ้าน
ได้เป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาสุนัขไร้บ้าน ใน
กรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 150,000 ตัว สะท้อน
ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครไม่สามารถแก้ปัญหาสุนัขไร้
บ้าน ในระยะยาวได้ เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อ
การรองรับ (ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร, 2562, 

18 สิงหาคม) 

ในปี พ.ศ 2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น
บ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุนัขและแมวไร้บ้าน จาก
กลุ ่มตัวอย่างคือประชาชนที ่อาศัยอยู ่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 76.1 คิดว่าสุนัข-แมวไร้บ้าน เป็นปัญหาสังคมที่
ต้องเร่งแก้ไข ร้อยละ 87.6 เคยพบเห็นสุนัข-แมวไร้
บ้าน ในบริเวณที่อยู่อาศัย ร้อยละ 42.8 คิดว่าสุนัข-
แมวไร้บ้านจะเป็นอันตรายต่อตนเองและครอบครัว 
ซึ่งร้อยละ 74.1 คิดว่าปัญหาสุนัข-แมวไร้บ้านเกิดจาก
ความมักง่ายของผู้เลี้ยง และร้อยละ 47.9 ต้องการให้
ผู ้ที ่ให้อาหารสุนัข-แมวไร้บ้านที่ไม่ได้เลี ้ยงดูอย่าง
ใกล้ชิดหยุดพฤติกรรม นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ร้อยละ 84.2 ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมี
กระบวนการนำสุนัข-แมวไร้บ้านไปดูแลในสถานที่ที่
เหมาะสม ร้อยละ 83.6 ต้องการให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่ปลอดจากสุนัข-แมวไร้บ้าน เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชน และร้อยละ 78.0 เห็นด้วย
กับการที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดจากสุนัข-
แมวไร้บ้าน และการที ่หน่วยงานภาครัฐมีการขึ้น
ทะเบ ียนส ุน ัข-แมว โดยผ ู ้ เล ี ้ยงจะต ้องม ีความ
รับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง ตามลำดับ (ศูนย์
ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง , 2562, 3 

พฤษภาคม)  

การเกิดปัญหาสุน ัขและแมวไร ้บ้ านใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุของการพลัดหลง
และการที่สัตว์เลี้ยงหลุดออกจากบ้านแล้วไม่สามารถ
กลับบ้านได้ รวมถึงการเลี ้ยงสัตว์ในระบบเปิดที่
เจ้าของเลี้ยงแบบปล่อยออกนอกบ้านและทำหน้าที่
ให้อาหารเพียงอย่างเดียว หรือการที่เจ้าของตั้งใจนำ
สัตว์เลี้ยงไปปล่อยในสถานที่ต่าง ๆ เนื ่องจากสัตว์
เลี้ยงไม่สวย มีตำหนิ มีนิสัยดุร้าย ผิดสายพันธุ์ตามที่
ต้องการ หรือการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสัตว์
เลี้ยงมีอาการเจ็บป่วย รวมไปถึงการที่สัตว์ในบ้านมี
จำนวนมากเกินขอบเขตที่จะดูแลได้ ทำให้ต้องมีการ
กำจัดออกไปตามสถานที่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น (ปานเทพ 
รัตนากร, 2562, 11 กันยายน) จึงทำให้หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโครงการเพื่อ
ดูแลสุนัขและแมวไร้บ้าน นำโดยกรมปศุสัตว์ที่ได้จัด
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาสุนัขไร้บ้านอย่างยั่งยืนปี พ.ศ. 2559-

2563)” เพื ่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดระเบียบ
ปัญหาสุนัขไร้บ้านในประเทศไทย แม้ว่าในระยะเวลา
ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการหลายอย่าง 
อาทิ การฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ  
สุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขไร้บ้านอย่าง
ต่อเนื่องแต่ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
เท่านั้น (อินทรชัย พาณิชกุล, 2558, 24 สิงหาคม) 
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อย่างไรก็ดี บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) 
จำกัด (2561, 25 มีนาคม) กล่าวว่า วิธีการแกป้ัญหา
สุน ัขและแมวไร ้บ ้านที ่น ิยมในต่างประเทศ คือ 
“Adopt, Don’t Shop” หรือการรับเลี ้ยงแทนการ
ซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้ออก
กฎ “Adopt, Don’t Shop” ซึ่งมีการกำหนดภาษีใน
อัตราที่สูงมากสำหรับการซื้อขายสัตว์เลี้ยง ทำให้ผู้ที่
ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์เลือกที่จะรับเลี้ยงสัตว์จากสถาน
สงเคราะห์แทนการซื้อ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า
มาก ส่งผลให้ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่
มีสุนัขหรือแมวไร้บ้าน นอกจากนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์
พีต้า (PETA) ได้รณรงค์ถึงการรับเลี้ยงสัตว์แทนการ
ซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ โดยระบุว่า ประเทศอังกฤษ
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาสัตว์ไร้ที ่อยู ่อาศัยที่
ค ่อนข้างซับซ้อนและเป็นปัญหาใหญ่ เนื ่องจาก
ผู ้ประกอบการในตลาดสัตว์เลี ้ยงขาดการควบคุม
จำนวนสัตว์ ทำให้มีจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข
และแมวเพิ่มขึ้นมากเกินความต้องการ ซึ่งการเลือก
ร ับเล ี ้ยงแทนการเล ือกซื ้อนับเป็นทางออกของ
ประเทศอังกฤษต่อปัญหาสัตว์ไร้บ้านเช่นกัน  

ในประ เทศ ไทยม ี ม ู ลน ิ ธ ิ ห ร ื อสถาน
สงเคราะห์สุนัขไร้บ้านเอกชนหลายแห่ง โดยในแต่ละ
แห่งจะมีการช่วยเหลือสุนัขไร้บ้านด้วยวิธีที่แตกต่าง
กันไป บางแห่งช่วยเหลือโดยการทำหมัน ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าหรือวัคซีนอ่ืน ๆ ให้แก่สุนัขไร้บ้านตาม
สถานที่ต่าง ๆ บางแห่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
หาผู้อุปถัมภ์ใหม่ให้แก่สุนัขไร้บ้าน แต่ไม่ไดน้ำสุนัขไร้
บ้านมาเลี้ยงดูจนกว่าจะมีผู้รับไปอุปการะ ขณะที่บาง
แห่งมีสถานพี่พักพิงให้สุนัขจร ตลอดจนทำการรักษา 
ทำหมัน ฉีดวัคซีน และดูแลจนกว่าจะสามารถหาบา้น
ผู ้อุปถัมภ์คนใหม่ให้แก่สุนัขจรได้ โดยมูลนิธิหรือ
สถานสงเคราะห์สุนัขไร้บ้านเอกชนนั ้น ยามเมื่อ
ประสบปัญหาคนนำสุนัขมาปล่อยให้เป็นสุนัขไร้บ้าน
จำนวนมาก หรือมีเหตุจากเจ้าของสัตว์เล ี ้ยงไม่
สามารถเลี ้ยงดูต่อได้ เนื ่องจากมีความจำเป็นจาก
อาการเจ็บป่วย ทางมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์นั้นจะ
ให้ความช่วยเหลือและรับมาเลี้ยงต่อ และทำการหา

บ้านอ ุปถ ัมภ ์ให ้ส ุน ัขต ัวน ั ้นท ันท ี (ม ูลน ิธ ิบ ้าน
สงเคราะห์สัตว์พิการ, 2563, 12 พฤศจิกายน) 

ทั้งนี ้ มูลนิธิที ่ผู ้วิจัยได้ทำการค้นหาข้อมูล
และสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการดูแล และการหาบ้านผู้
อุปถัมภ์ การหาผู้อุปการะให้กับสุนัขไร้บ้านในความ
ด ูแล ค ือ ม ูลน ิธ ิ เพ ื ่อส ุน ัขในซอย หร ือ Soi Dog 

Foundation ซึ่งคุณชุติมา  ศรีสว่าง นักประชาสัมพันธ์
ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐาน
ของทางมูลนิธิว่า ในปัจจุบันมูลนิธิ มีสุนัขและแมวใน
ความดูแลทั้งสิ ้นประมาณ 1,300 ตัว โดยเป็นสุนัข
และแมวที่ต้องการหาบ้านจำนวน 789 ตัว ในแต่ละ
สัปดาห์มีผู้อุปถัมภ์ที่ต้องการอุปการะสุนัขและแมว
เข้ามาเลือกดูสุนัขและแมวไร้บ้านประมาณ 10 คน 
โดยจะมีการคัดกรองจากการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่อาศัย รายละเอียดของสุนัข
ที่ต้องการอุปการะ จำนวนสมาชิกในครอบครัว สัตว์
เลี้ยงที่มีในการดูแล และอาชีพของผู้อุปการะ เนื่องจาก
สุนัขและแมวไร้บ้าน ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อสุนัขใน
ซอยนั้นมีจำนวนมาก รวมถึงมีความหลากหลายของสาย
พันธุ์ ลักษณะนิสัย อารมณ์ ขนาด และอายุ โดยบาง
ตัวอาจมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องการความดูแลมากเป็น
พิเศษ ดังนั้น การคัดเลือกผู้อุปการะที่เหมาะสมกับ
สุนัขไร้บ้านในมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนั้นจึงเป็นเรื่อง
ยาก ประกอบกับมีผู้อุปการะที่ต้องการอุปถัมภ์สุนัข
ไร้บ้านจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นจำนวนมาก ทำให้
การเลือกสุนัขไร้บ้านที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ชีวิต
ของผู้อุปการะนั้นต้องใช้การคัดเลือกเป็นเวลานาน 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างเครื่องมือ
ในการจับคู่สุนัขไร้บ้านในมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ซึ่งมี
ทั้งหมด 1,300 ตัว กับผู้อุปการะที่ต้องการอุปถัมภ์
สุนัขไร้บ้านจากมูลนิธิน้ี เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้อุปการะ รวมถึงลักษณะนิสัย ลักษณะการใช้
ชีวิต ลักษณะที่อยู่อาศัย และลักษณะการดูแลของผู้
อ ุปการะ เพื ่อให้ผ ู ้อุปการะได้ร ับอุปถัมภ์ส ุนัขที่
เหมาะสมกับลักษณะของตนทั้งภายนอกและภายใน
เป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เครื่องมือที่สร้างขึ้น
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จะต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการคัดกรองได้
อย่างถูกต้องแม่นยำ และใช้เวลาในการคัดกรองได้
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับสภาพของ
ตลาดสุนัขและแมว พบว่า กลุ่ม Gen Y (เกิดช่วงปี 
พ.ศ 2523 - พ.ศ. 2540) และ GEN Z (พ.ศ. 2543 - 
พ.ศ. 2553) มีสัตว์เลี้ยงในครอบครองมากที่สุด และมี
แนวโน ้มท ี ่จะร ับเล ี ้ยงส ัตว ์มากที ่ส ุด  (บ ัณฑิตา        
สภาวจ ิตร และชวภา วรรธนะประทีบ , 2555, 

สิงหาคม) 

ดังนั ้น ผู ้ว ิจ ัยจึงเล ือกสร้างและพัฒนา
เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการเลือกจับคู่สุนัขไร้บ้านกับ
ผู้อุปการะ เนื่องจากเว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายในทุกแพลตฟอร์มของเครื่องมือสื่อสาร 
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเลต หรือมือถือ ยิ่งไป
กว่านั้นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะรับเลี้ยงสัตว์มาก
ที่สุดคือกลุ่ม Gen Y และ Gen Z มีความคุ้นเคยและ
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้มาก และเว็บไซต์ยังสามารถ
พัฒนาระบบได้ง่าย สามารถเก็บและเพิ่มเติมข้อมูล
หลังบ้านในการอัพเดทข้อมูลสุนัขไร้บ้านในมูลนิธิได้
ง่าย และรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มหลักการคัด
กรองในระบบภายภาคหน้าในอนาคตได้อย่างไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีความรวดเร็ว โดยเว็บไซตน์ี้
จะเป็นตัวกลางในการเลือกสุนัขที่เหมาะสมให้กับผู้
อุปการะ และเพิ่มความมั่นใจในการคัดเลือกให้แก่ผู้
อุปการะจากการคัดกรองโดยใช้คำถามที ่มีความ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งในเรื่อง
ของลักษณะนิสัยของสุนัขไร้บ้าน โดยเว็บไซต์นี้จะ
ช่วยคัดกรองให้มีความต้องการตรงกันกับลักษณะที่
อยู่อาศัย และลักษณะการใช้ชีวิตของผู้อุปการะ และ
ยังสามารถให้ผู้อุปการะระบุลักษณะของสุนัขที่ต้อง
รับอุปการะได้ ซึ ่งทางเว็บไซต์จะคัดกรองสุนัขที่มี
ความต้องการตรงกันกับข้อมูลของผู้อุปการะ ทำให้
เวลาการคัดเลือกสุนัขไร้บ้านให้กับผู ้อุปการะจาก
มูลนิธิลดลง และช่วยลดจำนวนของสุนัขไร้บ้านที่อยู่
ในการดูแลของมูลนิธิ อีกทั ้งผ ู ้อ ุปการะจะได้รับ
อุปการะสุนัขไร้บ้านที่มีความเหมาะสม ตรงตาม

ลักษณะการใช้ชีวิต ลักษณะที ่อยู ่อาศัย และตาม
ลักษณะที่ต้องการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ

เลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ในการเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะ 

การทบทวนวรรณกรรม  
      แนวคิดเกี่ยวกบัสถานสงเคราะหส์ุนขัไร้บ้าน 

สถานสงเคราะห์สัตว์เป็นสถานที่สำหรับใช้
ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง 
สัตว์ท่ีไม่มีเจ้าของ สัตว์ท่ีถูกทารุณกรรม สัตว์ที่เจ้าของ
เสียชีวิต สัตว์ที ่มีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อม การอยู่
อาศัยของสัตว์กระทบกับประชาชนโดยรอบ หรือสัตว์
ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อไป (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น, 2562) โดยศรัณยู ภักดีวงษ์ (2560) 
กล่าวว่า สถานสงเคราะห์สุนัขไร้บ้านเป็นสถานที่ให้
การอุปการะเลี้ยงดูสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้ให้อาหาร 
ไม่ได้ร ับการดูแลรักษาและเลี ้ยงดู เพื ่อให้ส ุนัขมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

ว ี ระพ ันธ ์  มาจ ันท ึก  (2553) กล ่าวว่า 
เว็บไซต์มีความหมายหลากหลายแตกต่างไปตามการ
ให้คำนิยมของแต่ละบุคคล โดยกิตติ ภักดีวัฒนกุล 
(2546) ได้ให้ความหมายของเว็บไซต์ไว้ว่า เว็บไซต์
เป็นบริการทางอินเทอร์เน็ตที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศโดยใช้โปรโตคอล Hypertext Transfer 

Protocol (HTTP) ในการติดต่อสื ่อสาร ส่วนธวัชชัย 
ศรีสุเทพ (2548) กล่าวว่า เว็บไซต์คือแหล่งข้อมูล
หรือแหล่งบริการแห่งหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต  

แนวคิดเกี่ยวกับ Gen-Y และ Gen-Z 

เ จ เ นอ เ รช ั ่ น  ( Generation) หมายถึ ง 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และปรากฎการณ์ที่
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เกี่ยวข้องอันนำมาซึ่งความคิดเห็นที่แตกต่างกันของ
กลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยอย่างชัดเจน โดยการระบุช่วง
วัยต้องมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสังคมเพื ่อระบุ
เหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ทางสังคมที ่เกิดขึ้น
ร่วมกัน (Parry, & Urwin, 2011) สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ Williams, & Page (2011) ที ่กล่าวว่า   
เจเนอเรชั่นหรือกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัยเป็นกลุ่มของ
บุคคลที่มีการใช้ชีวิตมาด้วยกัน และมีประสบการณ์ที่
คล้ายคลึงกันในช่วงวัยที่ใกล้เคียงกัน หรือกลุ่มคน
เหล่านี ้มีสิ ่งแวดล้อมทั่วไปทางสังคม มุมมองทาง
การเมือง ประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจร่วมกัน 

Solomon (2009) กล่าวว ่า Gen-Y หรือ
เจนวายเยอร์ (GenYers) คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 

1984-2002 ซึ ่งคิดเป็นหนึ ่งในสามของประชากร
สหรัฐฯ เนื่องจากเป็นยุคที่มีความเจริญทางวิทยาการ
สูง และการติดต่อสื่อสารทำได้อย่างทั่วถึงและรวดเรว็ 

Papalia, Olds, & Feldman (2008) กล่าว
ว่าเจเนอเรชั ่นแซด (Generation Z หรือ Gen-Z) 

เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในช่วงศตวรรษที่ 21 เป็นกลุ่ม
ประชากรที่เกิดขึ้นในยุคที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส ์ต ่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 
อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่ง
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมหลายประการ อาทิ ปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่าง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ทำให้ 
Gen-Z ซึ ่งย ังมีอายุน้อยในปัจจุบันเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมหลายประการแตกต่าง
ไปจากเจเนอเรช่ันอ่ืน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสาน 
(Mixed Method Research) ผู ้ว ิจ ัยได้ดำเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน ดังนี ้

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

แหล่งข ้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

โดยกลุ ่มเป้าหมาย คือ ผู ้ท ี ่ให้ข ้อมูลหลัก  ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมูลนิธิจากมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 

คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. คุณชุติมา ศรีสว่าง (Public Relations) 

เป็นนักประชาสัมพันธ์ในมูลนิธิเพื ่อสุนัขในซอย 
เพราะฉะนั ้นคุณชุต ิมาจะสามารถให้ข้อมูลด้าน
รายละเอียดด้านการประชาสัมพันธ์การเปิดรับ
อุปการะสุนัขไร้บ้านภายในมูลนิธิสุนัขในซอยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

2. ค ุ ณ  Owen Panter ( Front office 

coordinator) มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ที่เข้ามา
เยี่ยมชมในมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และดูแลหน้างาน
ในแผนกต่าง ๆ ของมูลนิธิเพื ่อสุนัขในซอยอีกด้วย 
ดังนั้นคุณ Owen จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มา
เยี่ยมชมภายในมูลนิธิ ผู้ที่มาติดต่อเพื่อต้องการรับ
อุปการะสุนัขไร้บ้าน และข้อมูลเกี่ยวกับแผนกต่าง ๆ 
ภายในมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยได้ 

3. คุณ Silvia Balboni (Local adoption 

officer) มีตำแหน่งดูแลส ุน ัขไร ้บ้านที ่เปิดให้รับ
อุปการะจากภายนอกได้ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดใน
ด้านสุนัขไร้บ้านที ่รอรับการอุปการะ และข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับอุปการะสุนัขไร้บ้าน  

เคร ื ่องม ือว ิจ ัย ค ือ แบบส ัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) ร ู ป แ บ บ ก ึ ่ ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง  ( Semi- 

structured Interview) ในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยตั ้งคำถาม
สัมภาษณ์ขึ้นมาเพื่อให้ได้ถึงข้อมูลในการนำไปพัฒนา
เนื้อหาและโครงสร้างภายในเว็บไซต์เพื่อเลือกสุนขัไร้
บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม ซึ่งคำถามในการ
สัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขใน
ซอย ได ้แก่  1) จำนวนสุน ัขไร ้บ ้านที ่รอการรับ
อุปการะในมูลนิธิมีทั้งหมดกี่ตัว 2) ผู้ที ่ต้องการรับ
อุปการะสุนัขไร้บ้านโดยมากแล้วมาจากในประเทศ 
หรือต่างประเทศมากกว่ากัน  3) ผู ้ท ี ่ต ้องการรับ
อุปการะสุนัขไร้บ้านมีการตัดสินใจเลือกสุนัขก่อน
มาถึงมูลนิธิหรือไม่ 4) ผู้ที่ต้องการรับอุปการะสุนัขไร้
บ้านมักจะรับทราบข่าวของมูลนิธิผ่านช่องทางใดมาก
ที่สุด 5) ผู้ที่ต้องการรับอุปการะสุนัขไร้บ้านมักจะมี
การเลือกดูสุนัขไร้บ้านของมูลนิธิมาแล้ว และมีการ
เลือกสุนัขไร้บ้านที่ต้องการรับอุปการะไว้ก่อนที่จะ
มาถึงมูลนิธิหรือไม่ 6) วิธีการคัดเลือกผู ้อุปการะที่
เหมาะสมในการอุปถัมภ์สุนัขไร้บ้าน 7) ปัญหาในการ
คัดเลือกผู้อุปการะที่เหมาะสมในการอุปถัมภ์สุนัขไร้
บ้าน 8) เกณฑ์ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้อุปการะใน
การอุปถัมภ์สุนัขไร้บ้าน 9) ปัญหาที่พบหลังจากผู้
อุปการะอุปถัมภ์สุนัขไร้บ้านไปแล้ว 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขไร้บ้านภายใน
มูลนิธิ ได้แก่ ชื ่อ เพศ อายุ ขนาด โรคประจำตัว 

ลักษณะนิสัย 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
(In-depth Semi-structured Interview) ซึ ่งผู ้ว ิจัย
จะทำการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจน เริ่มต้นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นจะสัมภาษณ์ในประเด็นแนว
คำถามที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการ เกณฑ์การตัดสิน และสภาพปัญหา  

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป ็นข้อม ูลที ่ ได ้มาจากการรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินการสร้างและ
พัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ แนวคิดเกี่ยวกับ
สถานสงเคราะห ์ส ุน ัข โดยศ ึกษาจากบทความ 

เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
เว็บไซต์ต่าง ๆ 

จากนั ้นผู ้ว ิจ ัยได้นำเว็บไซต์ที ่ เก ี ่ยวข้อง
จำนวน 4 เว็บไซต์ มาทำการวิเคราะห์คำถามคัดกรอง

ภายในเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์
ดังกล่าวคือเว็บไซต์ดั้งเดิมของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 
และเว ็บไซต ์อ ื ่น ๆ เป ็น เว ็บ ไซต ์ท ี ่ ม ีฟ ั งก ์ช ั ่ น 
(Function)เพื ่อการเลือกสุน ัขให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะนิสัยของบุคคลแต่ละคน ประกอบด้วย 1) 
เว ็บไซต ์ของ Pedigree เป ็นบร ิการเว ็บไซต ์ที่
ให ้บร ิการเก ี ่ยวก ับข ้อม ูลการเล ี ้ยงด ูส ุน ัข ใน
หลากหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องอาหารสุนัข 
การดูแลสุนัข การเลือกสุนัข แม้แต่การช่วยเหลือ
สุนัข โดยผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์ในหัวข้อเกี่ยวกับการ
เลือกสุนัขหัวข้อเดียวเท่านั้น 2)เว็บไซต์ของ four 

paws เป ็น เว ็บ ไซต ์ท ี ่ เ ป ็น  e-Commerce ของ
ผลิตภัณฑ์ Four paws โดยหนึ่งในหัวข้อนั้นคือการ
เลือกสุนัขที่เหมาะสมกับรปูแบบการดำเนินชีวิตของผู้
เลี้ยงสุนัข ที่ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ 
และ 3) เว็บไซต์ของ dogtime เป็นเว็บไซต์ที่บริการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขในหลากหลายหัวข้อ โดยในหัวข้อ
หนึ่งของ dogtime ที่น่าสนใจคือการเลือกสายพันธุ์
สุนัขที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้เลี้ยง
สุนัข ที่ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ในการวิจัยครั ้ งนี ้  
โดยเมื ่อผู ้ว ิจ ัยได้สร ้างคำถามคัดกรองภายใน
เว็บไซต์เพื ่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้ อุปการะอย่าง
เหมาะสมออกมาแล้ว ผู ้วิจัยจึงนำคำถามคัดกรอง
ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านมูลนิธิทั้ง 3 ท่านได้ตรวจสอบ 
(ค ่า IOC เท ่าก ับ 1.00) ซ ึ ่งหล ังจากผู ้ เช ี ่ยวชาญ
ทางด้านมูลนิธิได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อย ผู้วิจัยจึง
เริ ่มต้นออกแบบ Wireframe และตัวอย่างเว็บไซต์
ต่อไป 

 การวิจัยเชิงปริมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่เข้าใช้บริการมูลนิธิ
เพื่อสุนัขในซอย โดยมีความประสงค์ต้องการอุปการะ
สุนัขไร้บ้าน ภายในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน 
เนื่องจากในจังหวัดภูเก็ตมีมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็น
มูลนิธิในการหาบ้านให้สุนัขไร้บ้าน และมีจำนวนสุนัข
ที ่ไม่สามารถหาบ้านได้เนื ่องจากสุนัขแต่ละตัวไม่
สามารถจับคู่กับผู้อุปการะที่เหมาะสมได้ จึงต้องการ
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หาเครื่องมือในการช่วยหาบ้านให้สุนัขไร้บ้าน และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ จำนวน 3 
ท ่าน และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านม ูลน ิธิ ท ั ้ ง 3 ท่าน ทำการ
ประเมินผล เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินผลความ
พึงพอใจทางด้านเนื้อหา จำนวน 8 ข้อ และด้านการ
ออกแบบเว็บไซต์จากการทดลองใช้เว็บไซต์ต้นแบบ 
จำนวน 7 ข้อ มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (ค่า IOC 

เท ่าก ับ 0.91 ซ ึ ่ งตรวจสอบเคร ื ่องม ือว ิจ ัยโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ จำนวน 3 
ท ่ าน ) สถ ิต ิท ี ่ ใ ช ้ ในการว ิ จ ั ย  ได ้ แก ่  ร ้ อยละ 
(Percentage) ค ่าเฉล ี ่ย  (Mean) ส ่วนเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 

ผลการศึกษา 
1. สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-dept Interview) 

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยมีสุนัขที่รอการอุปการะจำนวน
ทั้งหมดประมาณ 1,400 ตัว โดยผู้ที่รับอุปการะสุนัข
จะมีทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย และต่างประเทศ
ในบางส่วน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู ้ร ับอุปการะใน
ประเทศไทยทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต 
พังงา กร ุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยหากมีผ ู ้รับ
อุปการะที่มาจากกรุงเทพฯ หรือจังหวัดเชียงใหม่ 
ทางมูลนิธิจะให้มีบริการขนส่งสุนัขทางเครื่องบิน โดย
ใช้สายการบินนกแอร์ (Nok Air) ซึ่งเป็นบริการที่ไม่
เส ียค่าใช้จ ่ายเพิ ่มเติม แต่ในปัจจ ุบันเนื ่องจาก
สถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคโคว ิด -19 

(Covid-19) ทำให้การบริการนี้ ผู้รับอุปการะจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสุนัขผ่านทางเครื ่องบิน 
หรือจำเป็นต้องใช้บริการของทางมูลนิธิเพื่อสุนัขใน
ซอยในการขนส่งสุนัขโดยรถยนต์ หรือต้องให้ผู้
อุปการะที่ต้องการรับอุปการะสุนัขเดินทางมารับสุนขั
ด้วยจนเอง โดยผู้อุปการะที่มาจากต่างจังหวัด หรือ
ต ่างประเทศสามารถเล ือกดูส ุน ัขที ่ต ้องการรับ

อุปการะได้ผ่านช่องทางเฟสบุ ๊คเพจ (Facebook 

Page) ของมูลนิธ ิเพื ่อสุนัขในซอย หรือผ่านทาง
เว็บไซต์ของมูลนิธิเพื ่อสุนัขในซอย ซึ ่งในเว็บไซต์
ดังกล่าวจะมีข้อมูลของสุนัขปรากฎคือ ชื่อ เพศ อายุ 
รูปภาพของสุนัขตัวนั้น ๆ ความเป็นมาของสุนัขใน
เหตุการณ์และเหตผุลที่มูลนิธิได้รบัเข้ามาดูแล โรคภัย
ไข้เจ็บ อาการพิการต่าง ๆ รวมถึงหากเป็นสุนัขที่ไม่
สามารถรับอุปการะได้ จะมีในส่วนของการบริจาค
เงินเพื่ออุปถัมภ์สุนัขตัวนั้น ๆ เป็นรายเดือน แต่ถ้า
หากเป็นผู้อุปการะที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงทางจาก
ภาค (จ ังหวัดภ ู เ ก ็ตและพั งงา )  ผ ู ้ อ ุปการะจะ
สามารถนัดวันและเวลาในการเข้าดูและเยี่ยมชม
สุนัขจากทางมูลนิธิได้เลย โดยผู้อุปการะที่ต้องการ
มาอุปการะสุนัขจากมูลนิธิ ส่วนใหญ่แล้วจะมีการ
เลือกสุนัขมาคร่าว ๆ ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) 

หรือเว็บไซต์แล้ว หรือมักจะมีผู้อุปการะที่ตั ้งใจแค่
ต้องการมารับอุปการะสุนัข โดยไม่ได้เลอืกว่าต้องเปน็
สุนัขตัวใดตัวหนึ่ง แต่เป็นตัวไหนก็ได้ หรือบางท่านท่ี
ตั้งใจเลือกสุนัขตัวใดตัวหนึ่งมาแล้ว ก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนใจเลือกตัวใหม่เมื่อมาถึงมูลนิธิก็มีโดยขั้นตอน
ในการเลือกหาสุนัขให้ผู ้อุปการะจากมูลนิธิ ทาง
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจะใช้การกรอกแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู ้รับ
อุปการะเป็นหลัก โดยจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่ง
โครงสร้าง 

ป ัญหาในการร ับอ ุปการะส ุน ัขจากผู้
อุปการะ พบว่าปัญหาผู้อุปการะที่มาคืนมักจะพบ
น้อย แต่ผู้อุปการะที่ต้องการเปลี่ยนตัวสุนัขหลังจาก
อุปการะไปแล้วจะพบมากกว่า โดยปัญหาที่พบคือผู้
อุปการะและสุนัขมีนิสัยที่เข้ากันไม่ได้ คือสุนัขที่รับ
อุปการะรับอุปถัมภ์ไปไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้อุปการะได้ หรือสุนัข
ที่รับอุปการะไปมีนิสัยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยทางทีมจัดหาบ้านใหม่ให้สุนัข    
ไร้บ้านก็มักจะต้องค้นหาสุนัขที่มีนิสัยใกล้เคียงกับ
สุนัขตัวเดิม หรือมีเงื่อนไขของสุนัขที่ผู้รับอุปการะ



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 84 

ต้องการรับอุปถัมภ์ที่ใกล้เคียงกับตัวเดิมให้ผู้อุปการะ
รับเลี้ยงใหม่อีกครั้ง  

ทางมูลนิธ ิจะใช้การคัดเล ือกสุน ัขให้ผู้
อุปการะจากการสังเกตและจดจำนิสัยของสุนัขใน
ความดูแลของมูลนิธิ จากการสัมภาษณ์ความต้องการ
ประเภทของสุนัขที่ต้องการรับอุปการะ และข้อมูล
ส่วนตัวของผู ้ร ับอุปการะ โดยทางมูลนิธ ิจะไม่มี
อุปกรณ์ในการคัดเลือกสุนัขจากข้อมูลเชิงลึกของ
สุนัขกับผู้อุปการะให้ตรงกันได้นอกจากการคัดเลือก
ผ่านทีมจัดหาบ้านตัวต่อตัวเท่านั้น 

ผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ผลจากการศึกษา ค้นคว้าการออกแบบ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เพื่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้
ผู ้อุปการะอย่างเหมาะสมนั้น ผู้วิจัยได้นำเว็บไซต์ที่
เกี ่ยวข้องจำนวน 4 เว็บไซต์ ประกอบด้วย เว็บไซต์
ด ั ้งเด ิมของมูลนิธ ิเพื ่อสุนัขในซอย เว็บไซต์ของ 
Pedigree เว็บไซต์ของ four paws และเว็บไซต์ของ 
dogtime มาสร้างคำถามคัดกรองภายในเว็บไซต์เพื่อ
เล ือกส ุน ัขไร ้บ ้านให้ผ ู ้อ ุปการะอย่างเหมาะสม 
แบ่งเป็นคำถามคัดกรองทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 
1 คำถามเกี่ยวกับลักษณะที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย 
1) คุณมีที ่อยู ่อาศัยในลักษณะแบบไหน 2) คุณมี
สนามในที่อยู่อาศัยขนาดเท่าใด ส่วนที่ 2 บุคคลใน
ครอบครัว ประกอบด้วย 1) คุณมีผู ้ส ูงอายุ (อายุ
มากกว่า 50 ปี) อาศัยอยู ่ด้วยหรือไม่ 2) คุณมีเด็ก 
(อายุต่ำกว่า 11 ปี) อาศัยอยู่ด้วยหรือไม่ 3) คุณมีสัตว์
เลี้ยงในที่อยู ่อาศัยอยู่แล้วหรือไม่ ส่วนท่ี 3 การดูแล
สุนัข ประกอบด้วย 1) ในหนึ่งสัปดาห์สุนัขของคุณจะ
อยู่ตามลำพังเป็นเวลานานเท่าไหร่ 2) ในวันจันทร์-ศุกร์ 
คุณจะสามารถพาสุนัขของคุณเดินออกกำลังกายได้
วันละกี่นาท ี3) ในวันเสาร์-อาทิตย์ คุณจะสามารถพา
สุนัขของคุณเดินออกกำลังกายได้วันละกี่นาที และ
ส่วนที่ 4 สุนัขที่ต้องการอุปการะ ประกอบด้วย 1) 

คุณกำลังมองหาสุนัขขนาดเท่าใด 2) คุณสามารถ
พิจารณารับเลี้ยงสุนัขที่มีโรคประจำตัว/พิการได้
หรือไม่ 3) หากสุนัขสื่อสารได้ คุณต้องการให้เขามี

ความกระตือรือร้นขนาดไหน โดยเมื่อผู้วิจัยได้สร้าง
คำถามคัดกรองภายในเว็บไซต์เพื่อเลือกสุนัขไร้บ้าน
ให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสมออกมาแล้ว จึงนำคำถาม
คัดกรองให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านมูลนิธิได้ตรวจสอบ ซึ่ง
หล ังจากผ ู ้ เช ี ่ยวชาญทางด ้านม ูลน ิธ ิ ได ้ทำการ
ตรวจสอบเรียบร้อย จากนั ้นจึงเริ ่มต้นออกแบบ 
Wireframe และตัวอย่างเว็บไซต์ต่อไป 

นอกจากนี้ ผู ้ว ิจัยได้สรุปผลศึกษาข้อมูล
ก่อนการออกแบบ เพื่อความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
รูปแบบของการออกแบบการนำเสนอข้อมูลของ
เว็บไซต์เพื ่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู ้อุปการะอย่าง
เหมาะสม ลักษณะอุดมคติ แนวคิด และพฤติกรรม
ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยสามารถสรุปผลข้อมูลของ
การศึกษาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นต่าง ๆ ของการออกแบบเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ จุดเด่นต่าง ๆ ของการออกแบบเว็บไซต์ 

มูลนิธิเพ่ือ
สุนัขในซอย 

1) การแบ่งสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละหัวข้อแบ่งกันชัดเจน ไม่ทำให้สับสน 

2) มีปุ่มกดที่สามารถเห็นได้โดดเด่น เด่นชัด และใช้งานได้ง่าย 

3) การออกแบบใช้สีจากอัตลักษณ์ของมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยเป็นหลัก ทำให้มีการจดจำได้ง่าย 

Pedigree 1) การแบ่งสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละหัวข้อแบ่งกันชัดเจน ไม่ทำใหส้ับสน 

2) การออกแบบใช้สีจากโลโก้และผลิตภณัฑ์ของ Pedigree เป็นหลกั ทำให้มีการจดจำได้ง่าย 

3) ในส่วนของข้อคำถามในการเลอืกสุนัขนั้น แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน ทำให้มีความเข้าใจในการ
ทำแบบทดสอบได้ง่าย ไมเ่กิดความสับสน 

4) มีการบอกจำนวนคำถามว่าเหลอือีกจำนวนกี่ข้อ ทำไปแล้วท้ังหมดกี่ข้อ ทำให้ทราบถึงจำนวน
ที่มีท้ังหมดและจำนวนที่เหลือในการตอบคำถามได้ 

Four paws การออกแบบใช้สีจากโลโก้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ  Four paws เป็นหลัก ทำให้มีการ
จดจำได้ง่าย มากกว่าน้ัน  

Dogtime 1) การออกแบบใช้สีขาวและดำเป็นสีหลัก ทำให้มีการมองเห็นข้อคำถามได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ดู
สะอาดตา 
2) มีการแบ่งข้อคำถามแต่ละข้ออย่างชัดเจน ไม่ทำให้เกิดความสับสน 

3) เนื่องจากคำถามทั้งหมดอยู่ภายในหน้าเดียวกัน ทำให้ผู้ทำแบบทดสอบสามารถเลื่อนดูได้ว่ามี
คำถามทั้งหมดกี่ข้อ เหลืออีกกี่ข้อท่ีจะต้องทำการตอบคำถามต่อ 

จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนการออกแบบ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างและลักษณะการออกแบบเว็บไซตท์ี่
เกี่ยวข้องจำนวน 3 เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับการเลือกสุนัขที่เหมาะสมให้กับผู้เลี้ยง ซึ่งการวิเคราะห์และ
ศึกษาข้อมูลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งได้ 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที ่1 สำรวจปัจจัย
สำคัญ (Research) ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาเนื้อหา ซึ่งจะทำให้เราทราบเป้าหมายหลักและข้อคำถามที่ควรใช้ภายใน
เว็บไซต์ ความต้องการของผู้ใช้ แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ ขอบเขตเนื้อหาและการใช้งาน การเก็บข้อมูลอย่า ง
เป็นระบบ ซึ่งผลที่ได้นี้จะนำไปพัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ (Wireframe) ขั้นตอน 3 การออกแบบและพัฒนาหน้า
เว็บไซต์ (Interface Design) ผลการศึกษาข้อมูลก่อนการออกแบบสามารถสรุปแนวทางการออกแบบได้ดังนี้ 1) การ
ใช้สีในเว็บไซต์ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์เว็บไซต์ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง พบว่าโทนสีที่เหมาะสมกับการออกแบบ
เว็บไซต์เพื่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสมนั้น คือ สีที่เป็นอัตลักษณ์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เพื่อให้
เป็นที่จดจำในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ นอกจากนั้นผู้วิจัยจะใช้สีขาวและดำเป็นสีหลักในเขียนข้อ
คำถามภายในเว็บไซต์ เพื่อทำให้เกิดความชัดเจน อ่านง่าย ดูสะอาดสบายตา 2) รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์ 
ซึ่งจากการศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ที่ถูกต้อง สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบตัวอักษรที่เลือกใช้ คือ ตัวอักษรแบบ
สมัยใหม่ มีหัว ซึ่งเป็นตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่าย การใช้ตัวอักษรในเว็บไซต์ไม่ควรที่จะใช้รูปแบบของตัวอักษรที่มี
ความแตกต่างมากเกินไป สีที่ใช้ควรทำให้ตัวอักษรนั้นอ่านได้ง่าย 
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ผลการจัดทำเว็บไซต์เพ่ือเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม 

1) การออกแบบ (Visual Design) ควรออกแบบให้ดูมีลักษณะเรียบง่าย เป็นสากล และสามารถใช้งานได้ง่าย 

2) การใช้สีในเว็บไซต์ (Colors) โทนสีที่เหมาะสมกับการออกแบบเว็บไซตท์ี่เกี่ยวกับองค์กรหรอืบริษัท ควร
ใช้สีที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ขององค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการรับรู้ ไม่ใช้สีที่ตัดกันจนเกินไป
จนทำให้อ่านยาก ไม่ชัดเจน ควรใช้สีที่ทำให้อ่านแล้วรู้สึกสบายตา เห็นชัดเจน ดูสะอาดตา และง่ายต่อการอ่าน เช่น 
สีขาว สีดำ และสีโทนเย็น เป็นต้น 

3) รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ (Typography) รูปแบบของตัวอักษรที่เลือกใช้ คือ ตัวอักษรแบบสมัยใหม่มีหัว 
ซึ่งเป็นตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่าย การใช้ตัวอักษรในเว็บไซต์ไม่ควรที่จะใช้รูปแบบของตัวอักษรที่มีความแตกต่าง
มากเกินไป สีที่ใช้ควรทำให้ตัวอักษรนั้นอ่านได้ง่าย (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2544) 

4) โครงสร้างข้อมูล (Information Structure) ควรออกแบบโครงสร้างในรูปแบบที่เรียบง่าย เป็นสากล 
และอยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคยเพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย ให้ความสำคัญกับการจัดลำดับในการ
นำเสนอข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ คำนึงถึงลำดับความสำคัญ รูปแบบและประเภทของข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้
ง่ายและไม่สับสน ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ ใช้สีง่ายต่อการอ่าน ในการเข้าถึงข้อมูล และฟังก์ชันต่าง ๆ ควรพิจารณา
จากเนื้อหาของข้อมูลนั้น ๆ ว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด (วีระพันธ์ จันทร์หอม, 2552, 15 ธันวาคม) 

5) เนื้อหา (Content) ควรมีข้อมูลของเนื้อหาที่ชัดเจน ครบถ้วน และอัพเดทอยู่ตลอดเวลา มีข้อมูลของ
ความเป็นมาของสุนัข เพศ อายุ โรคประจำตัวที่มี อาการบาดเจ็บที่มี รายละเอียดของลักษณะนิสัย เช่น ความ
กระตือรือร้น ความเข้ากันได้กับสุนัขตัวอื่น ความเข้ากับได้กับสัตว์ชนิดอื่น ความเข้ากันได้ กับคน (ผู้เลี้ยง) ความ
ต้องการการออกกำลังกาย เป็นต้น  

 2. สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

ผลของการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์เพื่อเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม พบว่า 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าใช้บริการมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โดยมีความประสงค์ต้องการอุปการะสุนัขไร้บา้น 
ภายในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 25,001 – 30,000 บาท  

2) ผลของการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของมูลนิธิสุนัขใน
ซอยเพื่อต้องการอุปการะสุนัข ภายในจังหวัดภูเก็ต ก่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ แสดงผลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลของการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของมูลนิธิสุนัขใน
ซอยเพื่อต้องการอุปการะสุนัข ภายในจังหวัดภูเก็ต ก่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ (n=100) 

ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ ก่อนการปรับปรุงเว็บไซต ์ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเนื้อหา 4.60 มากที่สุด 

1. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์สามารถอ่านแลว้เข้าใจได้ง่าย 4.62 มากที่สุด 

2. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์ไม่สลับไปมาทำให้เกิดความสับสน 4.73 มากที่สุด 

3. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกใจในการตอบคำถาม 4.67 มากที่สุด 
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ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ ก่อนการปรับปรุงเว็บไซต ์ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

4. จำนวนขอ้คำถามที่ใช้ในการเลือกสุนขัไร้บ้านภายในเว็บไซต์มีความพอดี ไมม่ากหรือน้อยจนเกนิไป 4.50 มากที่สุด 

5. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์มีความเหมาะสม 4.63 มากที่สุด 

6. ผลลัพธ์ของการจับคู่สุนขัที่ได้มีความถกูตอ้งตามต้องการ 4.61 มากที่สุด 

7. มีข้อมูลรายละเอยีดของสุนขัไร้บ้านที่เพยีงพอตามตอ้งการ 4.43 มาก 

8. ข้อมูลของสนุัขไร้บ้านแต่ละตัวสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 4.59 มากที่สุด 

ด้านการออกแบบเว็บไซต ์ 4.59 มากที่สุด 

1. การออกแบบและจัดวางรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 4.71 มากที่สุด 

2. การออกแบบและจัดวางปุ่มกด หรือเมนูต่าง ๆ ง่ายต่อการสงัเกตและใช้งาน 4.73 มากที่สุด 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 4.60 มากที่สุด 

4. ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตัวอกัษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 4.38 มาก 

5. สีพื้นหลังและสตีัวอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอ่าน 4.51 มากที่สุด 

6. รูปภาพภายในเว็บไซต์สามารถมองเห็นได้ชดัเจน 4.64 มากที่สุด 

7. สัญลักษณแ์ละภาพประกอบภายในเว็บไซตส์ามารถสือ่ความหมายได้ดี 4.58 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.60) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คำถามที่ใช้ในการเลือกสุนัขไร้บ้านภายในเว็บไซต์ไม่สลับไป
มาทำให้เกิดความสับสน (ค่าเฉลี่ย 4.73) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีข้อมูลรายละเอียดของสุนัขไร้บ้านที่
เพียงพอตามต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.43) นอกจากน้ี ความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบและจัดวางปุ่มกด หรือเมนูต่าง 
ๆ ง่ายต่อการสังเกตและใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.73) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 
มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.38) 

คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง มีดังนี้ 1) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Visual Design) การ
ออกแบบมีความเรียบง่าย ส่วนเริ่มต้นหน้าแรกของเว็บไซต์มีแต่ตัวหนังสือ ทำให้ไม่ดูน่าค่อยดึงดูด โดยรวมสบายตา 
อ่านข้อความเห็นได้ง่าย ชัดเจน 2) ด้านรูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ (Typography) สามารถอ่านได้ง่าย สบายตา 
แต่มีข้อเสนอแนะว่ารูปแบบตัวอักษรมีความเป็นทางการมากเกินไป ควรเปลี่ยนดูเข้าถึงง่าย และมีความสวยงามขึ้น
มากกว่านี้ 3) ด้านรูปภาพประกอบภายในเว็บไซต์ มีข้อเสนอแนะว่าภาพประกอบภายในเว็บไซต์มีน้อย ทำให้
เว็บไซต์ดูเรียบเกินไป และ 4) ด้านเนื้อหา ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมของมูลนิธิเข้าไปในเว็บไซต์  

 

3) ผลของการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์
และด้านการดูแลสุนัขไร้บ้านของมูลนิธิสุนัขในซอย หลังการปรับปรุงเว็บไซต์ แสดงผลดังตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 ผลของการประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ตน้แบบของผู้เชี่ยวชาญหลังการปรับปรุงเว็บไซต์ (n=

6) 

ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ หลังการปรับปรุงเว็บไซต ์ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ด้านเนื้อหา 4.09 มาก 

1. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์สามารถอ่านแลว้เข้าใจได้ง่าย 4.17 มาก 

2. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์ไม่สลับไปมาทำให้เกิดความสับสน 4.33 มาก 

3. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกใจในการตอบคำถาม 3.83 มาก 

4. จำนวนขอ้คำถามที่ใช้ในการเลือกสุนขัไร้บ้านภายในเว็บไซต์มีความพอดี ไมม่ากหรือน้อยจนเกนิไป 4.17 มาก 

5. คำถามที่ใช้ในการเลอืกสนุัขไร้บ้านภายในเวบ็ไซต์มีความเหมาะสม 4.33 มาก 

6. ผลลัพธ์ของการจับคู่สุนขัที่ได้มีความถกูตอ้งตามต้องการ 4.17 มาก 

7. มีข้อมูลรายละเอยีดของสุนขัไร้บ้านที่เพยีงพอตามตอ้งการ 4.33 มาก 

8. ข้อมูลของสนุัขไร้บ้านแต่ละตัวสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 4.50 มากที่สุด 

ด้านการออกแบบเว็บไซต ์ 4.23 มาก 

1. การออกแบบและจัดวางรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งาน 4.17 มาก 

2. การออกแบบและจัดวางปุ่มกด หรือเมนูต่าง ๆ ง่ายต่อการสงัเกตและใช้งาน 4.00 มาก 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 3.67 มาก 

4. ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตัวอกัษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 4.17 มาก 

5. สีพื้นหลังและสตีัวอกัษรมีความเหมาะสมตอ่การอ่าน 4.33 มาก 

6. รูปภาพภายในเว็บไซต์สามารถมองเห็นได้ชดัเจน 4.00 มาก 

7. สัญลักษณแ์ละภาพประกอบภายในเว็บไซตส์ามารถสือ่ความหมายได้ดี 4.33 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมูลของสุนัขไร้บ้านแต่ละตัวสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ คำถามที่ใช้ในการเลือกสุนัขไร้บ้านภายในเว็บไซต์ไมก่่อให้เกิดความไม่
สะดวกใจในการตอบคำถาม (ค่าเฉลี่ย 3.83) นอกจากนี้ ความพึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน คือ สีพื้นหลังและสีตัวอักษรมี
ความเหมาะสมต่อการอ่าน กับสัญลักษณ์และภาพประกอบภายในเว็บไซต์สามารถสื่อความหมายได้ดี (ค่าเฉลี่ย 4.33 

เท่ากัน) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.67) 

คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 1) เว็บไซต์ในหน้าแรกควรพูดถึงการรับเลี้ยงสุนัขไร้บ้านเลย 
เนื้อหาเพิ่มเติมของมูลนิธิไม่จำเป็นต้องใส่ 2) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Visual Design) การออกแบบมีความเรียบง่าย 
ต้องการให้เพิ ่มการออกแบบฟังก์ชั ่น (Function) ด้านความสวยงามเพิ่มเติม และ 3) ด้านโครงสร้างเว็บไซต์ 
(Structure Design) เนื่องจากหน้าคำถามมีทั้งหมดเพียงหน้าเดียวเท่านั้น ควรจะแยกคำถามแต่ละหัวข้อเป็นหน้า ๆ ไป 
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 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพและผลการศึกษาเชิงปริมาณ สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ได้
ดังภาพท่ี 1 - ภาพที่ 6 

  

ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ต้นแบบหลังการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าเว็บไซต์ต้นแบบหลังการปรับปรุง
แก้ไข ในส่วนของคำถามหัวข้อที่ 1 

  

ภาพที่ 3 แสดงหน้าเว็บไซต์ต้นแบบหลังการปรับปรุง
แก้ไข ในส่วนของคำถามหัวข้อท่ี 2 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าเว็บไซต์ต้นแบบหลังการปรับปรุง
แก้ไข ในส่วนของคำถามหัวข้อท่ี 3 

  

  

ภาพที่ 5 แสดงหน้าเว็บไซต์ต้นแบบหลังการปรับปรุง
แก้ไข ในส่วนของคำถามหัวข้อที่ 4 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าเว็บไซต์ต้นแบบหลังการปรับปรุง
แก้ไข ในส่วนของผลลัพธ์ที่ได ้
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นบุคคลใน Generation Y นั้นได้พบว่า Gen-Y 

เป็นกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์
กับสื่อได้หลากหลาย ทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่โตมากับยุค
ของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ อ ินเทอร์เน็ต และ
เทคโนโลยีดีจิตัลต่าง ๆ ส่งผลให้กลุ่มคนใน Gen-Y 
นั้นต้องการสินค้าและบริการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงนวัตกรรมในการทำงานและการใช้ชีวิตอีกด้วย 
ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีกัญญา มงคลศิริ 
(2548) ที่ว่า กลุ่ม Gen-Y ไม่ตอบสนองกับสินค้าและ
บริการในรูปแบบเดิม ๆ แต่มักจะชื่นชอบการสื่อสาร
ที่มีการคิดค้น การออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีรูปแบบใหม่
ที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่กลับมีเอกลักษณ์และรูปแบบท่ี
ลงตัว นอกจากนั้น Gen-Y ยังต้องการการเชื่อมต่อใน
ทุกสถานที ่  ท ุกเวลา ในทุกล ักษณะกับบุคคลที่
ต้องการติดต่อสื่อสารด้วย 

นอกจากนั ้น การศึกษาและวิเคราะห์
กลุ ่มเป้าหมายที ่เป็นบุคคลใน Generation Z ได้
พบว่ากลุ่มบุคคลใน Gen-Z เป็นประชากรที่เกิดขึ้น
ในย ุคท ี ่ ม ี การ ใช ้ อ ิ น เทอร ์ เน ็ ตและอ ุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทำให้มีช่ือ
เรียกกลุ่ม Gen-Z ในอีกช่ือหน่ึงว่า The Digital Kids 

โดยบุคคลในกลุ ่ม Gen-Z นั ้นเป็นกลุ ่มบุคคลที ่มี
ปฏิสัมพันธ์กับสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยการ
ใช้งานเทคโนโลยีนับเป็นธรรมชาติของกลุ่มบุคคลใน 
Gen-Z ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pally (2012) 

ที่ว่า กลุ่ม Gen-Z เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง เนื่องจากอยู่ในโลก
ของสมาร์ทโฟน แทปเล็ต และอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง โดยบุคคล Gen-Z ต้องการที่จะเช่ือมต่อ
กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ซึ ่งสิ ่งเหล่านี้ทำให้ 
Gen-Z มีระบบความคิดที่มีลักษณะเฉพาะตัวของ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
ทางด้านออนไลน์ 

ด ังน ั ้น จากการศ ึกษาและว ิ เคราะห์
พฤติกรรมของกลุ ่มเป้าหมายที ่เป็นบุคคลในกลุ่ม 
Gen-Z แ ล ะ  Gen-Y แ ล ้ ว จ ึ ง ไ ด ้ ผ ล ออกมาว่ า 
กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะที่ต้องการการเชื่อมต่อในทุก
ที่ทุกเวลา และต้องการการเข้าถึงของข้อมูลต่าง ๆ 
ในโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลา ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย ได้แก่ เว็บไซต์ 
และแอปพลิเคชั่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์เป็นการบริการทาง
อินเทอร์เน็ตที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ 
และบริการต่าง ๆ โดยสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึง
เว็บไซต์ได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็น
จะต้องดาวน์โหลดส่วนประกอบอย่างอื่นเพิ่มเติมใน
การใช ้ เว ็บไซต ์  เพ ียงแค ่ม ีอ ินเทอร ์ เน ็ต และ
คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนเท่านั้น ก็
สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของเว็บไซต์ได้
ตลอดเวลา 

2) แอปพลิเคชั ่น โดยแอปพลิเคชั ่น คือ
โปรแกรมที ่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่
ออกแบบมาสำหรับ แทปเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์
เคลื่อนที่อย่างอื่นเท่านั้น โดยในแต่ละระบบปฏิบัติการ
จะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดทั้งแบบฟรี
และเสียเงิน 

เพราะฉะนั้นจากผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา
หาเครื ่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที ่ได้มา 
ผู ้วิจัยได้เลือกใช้เว็บไซต์เป็นเครื ่องมือในการวิจัย 
เนื่องจากเว็บไซต์สามารถพัฒนาได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย 
ไม่จำเป็นต้อง ดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม โดย
แอปพลิเคชั่นจะต้องใช้การเขียนเพื่อให้รองรับกับทุก
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นั้น ๆ 
และมีการพัฒนาที่ยากกว่าการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่ง
สอดคล ้องก ับงานวิจ ัยของ ComScore (2016, 

September 13) ว่ามีรายงานผลของผู้ใช้มือถือใน
สหรัฐอเมริกาแทบไม่โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มเตมิแล้ว 
สอดคล้องกับผลสำรวจจากบริษัท SensorTower 
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ที่พบว่ายอดโหลดแอปพลิเคชั่นในสหรัฐอเมริกา
เมื ่อปี 2016 ที ่ผ ่านมาลดลงมากถึง 20% เหตุผล  
หลัก ๆ เป็นเพราะความจำในอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ไม่เพียงพอ ดังนั ้นจึงมีการสร้างเว็บไซต์เพื ่อการ
ตอบสนองการใช้ของผู ้ใช้งานมากกว่าการสร้าง
แอปพลิเคชั่น 

หล ั ง จ ากท ี ่ ไ ด ้ ศ ึ กษาและว ิ เ ค ร าะห ์
เครื่องมือ และได้ทำการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการ
เลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสมแล้ว
นั้น จากการออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบที่ได้ออกมา 
พบว่า 

  การออกแบบโครงสร ้างเว ็บไซต ์ของ
เว็บไซต์เพื่อการเลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่าง
เหมาะสมเป็นการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบของ
โครงสร้างแบบเรียงลำดับ กล่าวคือ เป็นโครงสร้าง
หน้าเว็บเพจที่มีการออกแบบโครงสร้างที่มีลักษณะ
เป็นเรื่องราวตามลำดับของเนื้อหา ภายในเว็บไซต์จะ
มีการดำเนินข้อมูลในลักษณะเส้นตรง โดยสามารถ
เปิดหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า หรือคลิกกลับมาที่
หน้าแรกของเว็บไซต์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อภิรดี ประดิษฐสุวรรณ (2547) ที่ว่า การออกแบบ
โครงสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบเรียงลำดับ เหมาะ
สำหรับเว็บไซต์ที ่ม ีเนื ้อหาไม่มาก และต้องการ
นำเสนอเนื้อหาแบบลำดับขั้นตอน มีข้อดีคือสามารถ
ออกแบบได้ง่าย เพิ่มเติมเนื้อหาได้สะดวก 

  การออกแบบภายในเว็บไซต์เพื่อการเลือก
สุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม ในด้านของ
การใช้สีมีการใช้สีที่เป็นอัตลักษณ์ของมูลนิธิเพื่อสุนัข
ในซอย เพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่าย และมีการแยกสี
โดยใช้สีส้มและสีขาวเป็นหลักนอกจากในด้านความ
สวยงามและความเป็นระเบียบแล้ว สียังให้ความรู้สึก
กับผู้ใช้งานได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัช
ชัย ศรีสุเทพ (2544) ว่า สีส้มเป็นสีที ่ให้ความรู้สึก
เร ียบง่าย แต่โดดเด่น แฝงไปด้วยความแข็งแรง 
นอกจากนั้นการใช้ชุดสีแบบสีเดียวยังทำให้รู้สึกถึง
ความสบาย ผ่อนคลาย และโดดเด่น  

  การออกแบบภายในเว็บไซต์เพื่อการเลือก
สุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม ในด้านของ
การจัดการตัวอักษร ได้เลือกใช้การจัดแนวตัวอักษร
ในรูปแบบการวางจัดกึ่งกลาง คือ การวางข้อมูลแบบ
ตรงกลาง โดยข้อความจะอยู่ตรงกลางของเว็บไซต์ 
พื้นที่ด้านข้างทั้งสองข้างจะปล่อยให้เหลือเท่า ๆ กัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ศรีสุเทพ (2544) 
ว่า การวางแบบจัดกึ่งกลาง เป็นการสร้างจุดสนใจ
ของตัวอักษรให้โดดเด่น 

  การออกแบบภายในเว็บไซต์เพื่อการเลือก
สุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม ในด้านของ
การใช้สีกับตัวอักษร ผู ้วิจัยได้ใช้สีดำและสีส้มเป็น
หลักในการใช้สีตัวอักษรบนพ้ืนหลังสีขาว โดยเป็นสีที่
ไม่สว่างมากจนเกินไป เพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายและ
ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ศรีสุเทพ 
(2544) ว่า การใช้สีที่ไม่สว่างมากจนเกินไปหรือจัด
จนเกินไป จะทำให้รู้สึกอ่านได้ง่าย สบายตา แต่หาก
ใช้สีที่สว่างหรือจัดจนเกินไปจะทำให้รู้สึกแสบตาได้ 
และไม่ควรใช้สีที่ใกล้เคียงกันกับสีพื้น เพราะจะทำให้
ผู้ใช้งานมองไม่เห็น 

  การออกแบบภายในเว็บไซต์เพื่อการเลือก
สุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม ในด้านของ
การเลือกชนิดตัวอักษร ผู้วิจัยได้เลือกใช้ชนิดตัวอักษร
แบบม ีห ัวในร ูปแบบไม ่เป ็นทางการ เน ื ่องจาก
ตัวอักษรแบบมีหัวสามารถอ่านได้ง่ายกว่าตัวอักษร
แบบไม่มีหัว สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ศรีสุ
เทพ (2544) ว่าชนิดตัวอักษรแบบมีหัวเหมาะสำหรับ
ภาษาไทยที ่เป็นข้อความยาว ๆ เนื ่องจากหัวของ
ตัวอักษรจะช่วยแยกแต่ละตัวอักษรออกจากกัน ทำ
ให้อ่านได้ง่าย 

 คำถามที่ใช้ในเว็บไซต์เพื่อการเลือกเสาะหา
สุนัขไร้บ้านที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้อุปการะ 
ผู ้ว ิจ ัยใช้คำถามเกี ่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อม 
ลักษณะส่วนตัวของผู้เลี้ยง และคำถามเกี่ยวกับสุนัขท่ี
ต ้องการอุปการะ ทำให้เก ิดการจับคู ่ท ี ่ถ ูกต ้อง
เหมาะสมเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Curb, 
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Abramson, Grice, & Kennison (2013) ท ี ่ ว่ า
เจ้าของและสุนัขนั้นมีการเข้าคู่กันทางลักษณะนิสัยที่
แตกต่างกันไปตามกลุ ่มของผู ้คน การจับคู ่ล ักษณะ
บุคลิกภาพของเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญ หาก
มีการจับคู่ที ่ด ีเกิดขึ ้น การเลิกเลี ้ยงอาจมีปริมาณ
ลดลง 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
พึงพอใจด้านเนื ้อหาของเว็บไซต์ต้นแบบ ในข้อที ่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ คำถามที่ใช้ในการเลือกสุนัขไร้
บ้านภายในเว็บไซต์ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกใจใน
การตอบคำถาม และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ในหน้าแรกควรพูดถึงการรับเลี้ยงสุนัขไร้บ้าน
เลย เนื้อหาเพิ่มเติมของมูลนิธิไม่จำเป็นต้องใส่ ดังนั้น 

จึงทำการแก้ไขการออกแบบเว็บไซต์หน้าแรกให้มี
เนื้อหาเน้นเด่นไปถึงการรับเลี้ยงสุนัขไร้บ้าน ใช้คำว่า 
Adopt, Don’t shop ให้เด่นยิ่งขึ้น และปรับโครงสร้าง
เนื ้อหาในหน้าแรกให้เน้นไปถึงการรับเลี ้ยงสุนัขมาก
ยิ่งขึ้น  

2. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความ
พึงพอใจด้านการออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ ในข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม ซึ่งการออกแบบมีความเรียบง่าย โดย
แนะนำเพิ ่มเติมว่าควรเพิ ่มการออกแบบฟังก์ ช่ัน 
(Function) ด้านความสวยงามเพิ่มเติม ดังนั้น จึงทำ
การแก้ไขรูปแบบการออกแบบเว ็บไซต์ (Visual 

Design) โดยใช้รูปสุนัขเป็นตัวบ่งบอกถึงหัวข้อของ
คำถามแต่ละส่วน และใช้รูปสุนัขให้เปลี่ยนไปในแต่
ละข้อคำถาม คือ ยิ ่งใกล้จบแบบคัดกรองแค่ไหน 
สุนัขยิ่งเข้าใกล้ตัวผู้รับเลี้ยงมากยิ่งขึ้น 

3. จากผลการวิจ ัย พบว่า ผู ้ เชี ่ยวชาญมี
ข้อเสนอแนะต่อด้านโครงสร้างเว็บไซต์ (Structure 

Design) ไว้ว่าเนื่องจากหน้าคำถามมีทั้งหมดเพียงหน้า

เดียวเท่านั้น ควรจะแยกคำถามแต่ละหัวข้อเป็นหน้า ๆ 
ไป ด ังน ั ้น  จ ึงทำการแก ้ ไขโครงสร ้างเว ็บไซต์  
(Structure Design) เพิ่มจำนวนหน้าภายในเว็บไซต์
มากยิ่งขึ้น โดยให้คำถามคัดกรองในแต่ละหัวข้ออยู่
แยกกันคนละหน้าของเว็บไซต์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ ควรวิเคราะห์
ข้อมูลเนื้อหาของสุนัขแต่ละตัวให้ละเอียดมากกว่านี้ 
โดยเฉพาะเรื่องภูมิหลัง ความเป็นมาต่าง ๆ 

2. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ควรวิเคราะห์
ข้อมูลจากมูลนิธิสุนัขไร้บ้านมูลนิธิอ ื ่น ๆ ที ่เป็น
ภาษาไทย เพ ื ่อจะได้ เข ้าถ ึงความต ้องการของ
ผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น 

3. ด้านโครงสร้างของเว็บไซต์ ควรมีการ
ประยุกต์ออกแบบเว็บไซต์ให้แสดง 2 ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 

ข้อจำกัดของงานวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ได้นำเว็บไซต์ดั้งเดิมของ
มูลนิธ ิ เพ ื ่อส ุน ัขในซอย เว ็บไซต์ของ Pedigree 

เว็บไซต์ของ four paws และเว็บไซต์ของ dogtime 

มาทำการศึกษาเท่านั้น โดยนำข้อมูลจุดเด่นของแต่
ละเว็บไซต์มาประยุกต์เป็นเว็บไซต์ต้นแบบในการ
เลือกสุนัขไร้บ้านให้ผู้อุปการะอย่างเหมาะสม หากจะ
นำข้อมูลไปอ้างอิงทางวิชาการเกี ่ยวกับเว็บไซต์
ต้นแบบของมูลนิธิสุนัขไร้บ้าน จึงควรระมัดระวังใน
การนำเสนอข้อมูลดังกล่าว 
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