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1. เพ่ือเป็นแหล่งในการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
2. เพ่ือเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์บุคลากร และ

นักศึกษา 
 
ข้อมูลเบื้องต้นของวารสาร 
 1. เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความ
วิชาการ (Article) หรือบทความวิจัย (Research article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review) และ
บทความปริทัศน ์(Review article) 
 2. ก าหนดเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนใด 
 2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมี
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ าตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ท างานวิจัยและมี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จ านวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ 
 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ 
 4. การยอมรับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิ์ของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบใน
เนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 
 
  



ค าแนะน าส าหรับผู้เขียน 
 วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า เป็นวารสารที่น าเสนอบทความงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร 
 
ลักษณะของบทความที่จะรับ 
 1. บทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการในสาขานิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร ที่ส่งมา
ต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 2. ต้นฉบับงานจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทุกบทความ 
 
ประเภทของบทความที่จะรับ 
 1. บทความวิชาการ (Article) 
 2. สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความวิจัย (Research article) 
 3. บทความปริทัศน์ (Review article) 
 4. วิจารณ์หนังสือ (Book review) 

5. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the editor) เพ่ือแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความเห็นของนักวิจัยอ่ืนๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ 

รูปแบบการเขียนบทความ 
 - บทความต้องมีความยาวจ านวน 10-15 หน้า กระดาษ A4 
 - รูปแบบตัวอักษร TH Saraban New 

o ชื่อเรื่อง ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้อยู่กึ่งกลาง 
o หัวข้อ ใช้อักษร ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา และจัดให้ชิดซ้าย 
o ชื่อผู้เขียน ใช้อักษรขนาด 16 พอยท์ ตัวเอียง และจัดให้อยู่ชิดขวา 
o ต าแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงาน/สถาบัน ของผู้เขียนทุกคนในเชิงอรรถด้านล่างกระดาษ 

ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พอยท์ และจัดอยู่ชิดซ้าย 
o เนื้อหา ใช้อักษร ขนาด 16 พอยท์ 
o การก้ันขอบกระดาษ ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว 
o การอ้างอิงในเนื้อความ ใช้ระบบ APA Style 
o บรรณานุกรม แยกเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (เรียงตามล าดับตัวอักษร) ใช้ตามแบบที่

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ก าหนด 
 
  



ส่วนประกอบของบทความ มีดังนี้ 
บทความวิจัย 
 ก. หน้าแรก บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย 1 หน้า (ไม่เกิน 250 ค า) และภาษาอังกฤษ 1 (ไม่เกิน 
250 ค า) หน้า โดยประกอบด้วย 
 1. ชื่อบทความ (Title) 
 2. ชื่อผู้เขียนทุกคน (Authors) ให้ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม 
 3. ให้เขียนต าแหน่งทางวิชาการ และที่อยู่ส าหรับการติดต่อทางไปรษณีย์ของผู้เขียนทุกคนในเชิงอรรถ
ด้านล่างกระดาษ 
 4. ให้เขียนเครื่องหมาย* ไว้บนชื่อบทความเพ่ือระบุแหล่งทุนที่ได้รับการอุดหนุนไว้ในเชิงอรรถและให้
เขียนเครื่องหมาย** ไว้หลังนามสกุลเพื่อระบุสังกัด ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด ไว้ในเชิงอรรถ 
 5. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 ค า 
    บทคัดย่อบทความวิจัย ขอให้เขียนบทคัดย่อแยกเป็น 3 ย่อหน้า ย่อหน้าแรกให้ระบุวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย สมมติฐาน ประโยชน์ที่จะได้รับ ย่อหน้าที่ 2 ให้อธิบายวิธีวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ 
ย่อหน้าที่ 3 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) บทคัดย่อบทความวิชาการ ให้เขียนสรุปประเด็นส าคัญ
ของบทความพร้อมทั้งตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนส่งบทความ 
 6. ค าส าคัญ (Keywords) ความยาวไม่เกิน 3-5 ค า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 7. ผู้นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding author) ให้ท าเครื่องหมายไว้บนนามสกุลและระบุ
หมายเลขโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไว้ในเชิงอรรถ  
 
 ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 

1. บทน า (Introduction) 
2. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 3. วิธีการทดลอง (Materials and methods) หรือ วิธีการศึกษา (Research methodology) เป็นการ
อธิบายวิธีการด าเนินการวิจัยแต่ละประเภท 
 4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and Discussion) 
 5. สรุป (Conclusion) 
 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
 7. บรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA 6th edition  

การจัดส่งบทความ 

ผู้แต่งสามารถส่งบทความ เพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ทาง 

www.gscm.nida.ac.th/th/e-journal.php 
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1 

การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อตราสัญลักษณ์ และค าขวัญประจ าจังหวัดของไทย1 
 

ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ2 
  

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อตราสัญลักษณ์ และค าขวัญประจ าจังหวัดของไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง องค์ประกอบ และความหมายเชิงสัญญะ ที่ปรากฏ
ในตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัดของประเทศไทย ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ (1) 
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ด้วยการศึกษาเอกสาร (2) ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างของตรา
สัญลักษณ์และค าขวัญ (3) การวิเคราะห์เนื้อหาตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด ผ่านการแจง
นับและจ าแนกเนื้อหาจากชิ้นงาน 154 ชิ้น ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
 ผลการวิจัย พบว่า ตราประจ าจังหวัดของไทยทั้งหมด ประกอบด้วยโครงสร้างแบบรูปธรรม
และเครื่องหมาย (Fe = 77, n = 77; 100%) และมีการใช้องค์ประกอบภาพในลักษณะรูปร่างจริงมาก
ที่สุด (Fe = 149, n = 77; 100%) โดยให้ความหมายโดยตรงมากกว่าความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe 
= 107, n = 71; 92.20% : โดยนัย Fe = 73, n = 56; 72.72%) ส าหรับค าขวัญทั้งหมดประกอบด้วย
โครงสร้างแบบบอกเล่า (Fe = 421, n = 77; 100%) โดยมีรูปแบบเสียงสัมผัสมากที่สุด (Fe = 418, 
n = 76;  98.70%) และมีการให้ความหมายโดยตรงมากที่สุด (Fe = 442 , n = 77 ; 100%)  
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างตราสัญลักษณ์และค าขวัญ ในการ
สะท้อนมูลค่าทุนด้านต่าง ๆ โดยพบว่าประเภททุนท่ีมีค่าน้ าหนักความถ่ีมากที่สุดคือ ทุนทางวัฒนธรรม 
(Fe weight = 402) รองลงมาคือ ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Fe weight = 305) ทุนทาง
เศรษฐกิจ (Fe weight = 199) และทุนทางสังคม (Fe weight = 96) ตามล าดับ  
  ทั้งนี้ สื่อตราและค าขวัญประจ าจังหวัดของไทย มีการสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวที่
สอดคล้องเช่นเดียวกัน โดยเน้นการสื่อสารถึงทุนด้านวัฒนธรรมเป็นหลัก ตามมาด้วยทุนประเภทอื่น ๆ 
ส าหรับลักษณะการสื่อความหมายโดยสะท้อนทุนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมนับเป็นต้นทุนที่มี
มูลค่าของไทย ซึ่งถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการน าเสนอถึงอัตลักษณ์ในภาพรวม ผ่านการเชื่อมโยง
กับต้นทุนทางวัฒนธรรมที่แต่ละจังหวัดมีอยู่  
 
ค าส าคัญ: ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด, ค าขวัญประจ าจังหวัด, การวิเคราะห์เนื้อหา 
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An Analysis of Thai Provincial Logo and Slogan 
 

Abstract 
An analysis of Thai provincial logo and slogan aims to study the format structure, 

element, and meaning which were appeared in Thai provincial logo and slogan. This research 
was held by three main processes, including, (1) the documentary research, (2) the analysis 
of format structure, and (3) the content analysis via content typology and content counting, 
in term of qualitative and quantitative methods. 

The results reveal that all Thai provincial logos are combined structure with factual 
pictorial and emblems mask (Fe = 77 , n = 77 ; 100%) , using the format of allusive picture 
and icon which duplicated from real objects (Fe = 149, n = 77; 100%). Most of logos refer 
to denotative meaning more than connotative meaning (Fe denotation =  107 , n =  71 ; 
92.20% : Fe connotation = 73, n = 56; 72.72%). All Thai provincial slogans are affirmative 
structure (Fe = 421, n = 77; 100%), which all refer denotative meaning (Fe = 442, n = 77; 
100%) , and almost of the slogans using the rhyme format (Fe =  418, n =  76; 98. 70%) . 
Furthermore, Thai provincial logos and slogans, the results in this study reveal the 
connection of them, both also reflect the most frequency weight value added of cultural 
capital (Fe weight =  402 ) , following by natural resources and environmental capital (Fe 
weight = 305), economic capital (Fe weight = 199), and also social capital (Fe weight = 96).   

Thai provincial logos and slogans have similar direction of meaning.  Both of them 
transfer the value meaning of cultural capital as a main pillar.  This results project that 
cultural capital is a highest value for Thai, using for a uniqueness communication which was 
associated to all provinces’ culture.   

 

Keywords:  Provincial Logo, Provincial Slogan, Content Analysis
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บทน า 
  ตราสัญลักษณ์ (logo) และค าขวัญ (slogan) 
ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางการสื่อสาร และ
นับเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดความหมาย
จากผู้ส่งไปยังผู้รับได้  ในเชิงการสื่อสารทางการตลาด
นับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตราสินค้า (brand) ที่
สะท้อนถึงระบบอัตลักษณ์ (brand identity system) 
ที่เป็นตัวตนหรือจุดเด่นของสิ่งที่ตราสัญลักษณ์ และ
ค าขวัญ ก าลังน าเสนออยู่ โดยสามารถบ่งบอกถึง
จุดเด่นที่แสดงความเป็นมา และช่วยให้ผู้รับสาร
สามารถจ าแนกความแตกต่างได้ อีกท้ังยังเชื่อมโยงต่อ
การรับรู้  การจดจ า และการระลึกถึงสิ่ งที่ก าลั ง
น าเสนออยู่ได้อย่างเป็นระบบ (ปิยะชาติ อิศรภักดี , 
2559) 
  เมื่อกล่าวถึงตราประจ าจังหวัด และค าขวัญ
ประจ าจังหวัดของประเทศไทยนั้น อาจเทียบเคียงได้
กับตราสินค้า และคติพจน์ทางการตลาด (marketing 
slogan)  ที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดต่าง 
ๆ ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะถูกใช้ในสถานะของ
เครื่องหมายราชการแล้วนั้น ยังถูกใช้เพ่ือถ่ายทอด
เรื่องราวของจังหวัดต่าง ๆ ผ่านตราประจ าจังหวัด ที่มี
สถานะเป็นตราสัญลักษณ์ในเชิงเครื่องหมายแทน   
อัตลักษณ์ที่ส าคัญของจังหวัด และค าขวัญประจ า
จังหวัด ที่มีสถานะเป็นข้อความ ส าหรับถ่ายทอด
เรื่องราวหรืออธิบายเอกลักษณ์ (uniqueness) ของ
จังหวัดนั้น ๆ   
  วิวัฒนาการของตราสัญลักษณ์นั้น เริ่มเป็นที่ใช้
ง า น อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย ใ น ช่ ว ง ห ลั ง ก า ร ป ฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ด้วยผลพวงของการผลิตสินค้าที่มี
ปริมาณมากขึ้น ท าให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัยการใช้ตราสัญลักษณ์
เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถจ าแนกสินค้าของตนเองออก

จากผู้อ่ืน ตราสัญลักษณ์ในช่วงนี้ จึงถูกพัฒนาเพ่ือใช้
เป็นสื่อในเชิงการตลาดมากขึ้นในฐานะของตราสินค้า 
เพ่ือใช้เป็นตัวแทนให้ผู้บริโภคได้รู้จัก เกิดเป็นการ
จดจ าที่ง่ายขึ้น และช่วยสร้างเอกลักษณ์แก่สินค้าให้มี
ความโดดเด่นและแตกต่างจากผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ ใน
ท้องตลาด (Palmer et al.,  2014) 
  ส าหรับตราประจ าจังหวัดของไทย มีพัฒนาการ
มาจากตราประจ าต าแหน่งของเจ้าเมืองในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และตราประจ าธงประจ ากอง
ลูกเสือ 14 มณฑล ในสมัยรัชกาลที่ 6-7 ในสมัยที่จอม
พลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐบาล
ได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดมีตราประจ าจังหวัดของ
ตนเองใช้ เมื่อ พ.ศ. 2483 โดยกรมศิลปากรเป็น
ผู้ออกแบบตรา ตามแนวคิดที่แต่ละจังหวัดก าหนดไว้  
(โขมสี มีภักดี, 2558)  ทั้งนี้ ตราประจ าจังหวัดทั้ง 77 
จังหวัดของไทยนั้น ได้รับการก าหนดให้มีสถานะเป็น
เครื่องหมายราชการ ตามประกาศส านักนายก 
รัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตาม
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 
2482 ( ฉ บั บ ที่  214)   [ จั ง ห วั ด ต่ า ง  ๆ  สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 75 จังหวัด] (ฉบับที่ 241) 
[จังหวัดฉะเชิงเทรา] (ฉบับที่ 266) [จังหวัดบึงกาฬ] 
(ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี, 2547; 2550; 2555) 
  เช่นเดียวกันกับตราสัญลักษณ์  ค าขวัญก็มี
รูปแบบและวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องมนุษย์เช่นกัน โดย
ค าขวัญในยุคแรก จะถูกใช้ในฐานะของค าปลุกใจ 
หรือเครื่องยึดเหนี่ยวอัตลักษณ์ร่วมของคนในกลุ่ม 
รูปแบบเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า คติพจน์ (motto) ซึ่ง
เป็นค าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์  และภาพ
สะท้อนที่ยึดถือ (ก่อพงษ์ พลโยราช และคณะ, 2555)  
นอกจากนั้น ในเชิงการสื่อสารการตลาด ยังถือว่า 
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ค าขวัญ มีสถานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตราสินค้า 
ที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้รับสารนั้นเกิดความเข้าใจ
ในตัวองค์กร สินค้า หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้  ทั้งนี้     
ค าขวัญในการสื่อสารทางการตลาด เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า สโลแกน (slogan) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของ
ทางการสื่อสารที่นักสื่อสารการตลาดใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โดยสโลแกน
หรือค าขวัญนี้จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องถ้อยค า 
(verbal) ทีส่ะท้อนถึงการให้ความส าคัญขององค์กร
ในเรื่องต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมโยงกับกลุ่มค าหรือ
ข้อความ และเป็นสิ่งแทน ตลอดจนค ามั่นสัญญาที่
ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร (เสาวภา พิณเขียว และนภวร
รณ ตันติเวชกุล, 2560) 
  ส าหรับค าขวัญประจ าจังหวัดของไทยนั้น มี
ที่มาจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 
2530 (ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย) ในสมัยรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประกาศให้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2530 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531  เป็น
ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย  โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องแก่นักท่องเที่ยว
ไ ท ย  แ ล ะ ต่ า ง ช า ติ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศ เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงอันจะ
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละท้องถิ่น  จาก
นโยบายดังกล่าว เป็นเหตุให้รัฐบาลก าหนดให้ทุก
จังหวัดคิดค้นค าขวัญประจ าจังหวัดขึ้นมา โดยมุ่งเน้น
ให้มีสาระเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ บาง
จังหวัดจึงจัดให้มีการประกวดค าขวัญขึ้น ค าขวัญ
ประจ าจังหวัดจึงเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือบ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มี
อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนสามารถจดจ าสิ่งส าคัญของจังหวัดต่าง ๆ 

โดยไม่ต้องใช้เวลาคิดทบทวน (งานศูนย์ข้อมูลภาค
ตะวันตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์, 2554) 

ในเชิงการประชาสัมพันธ์ ค าขวัญ นับเป็นส่วน
หนึ่งของสาร (message) ที่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง 
ๆ ใช้ในการออกแบบและสร้างเป็นอัตลักษณ์ เพ่ือ
สื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย โดยค าขวัญของ
องค์กรมีลักษณะเป็นสารที่ สัมผัส ได้  ( tangible 
message) ที่สามารถสื่อสารถึงอัตลักษณ์ขององค์กร
ให้เกิดเป็นภาพในใจ และเกิดเป็นการรับรู้ของผู้รับ
สารได้ โดยเมื่อเทียบเคียงกับองค์ประกอบในการ
สร้างอัตลักษณ์แก่องค์กร  สามารถเทียบได้กับ
วิสัยทัศน์ (corporate vision) ที่องค์กรยึดถือและส่ง
มอบไปยังผู้รับสารได้ (รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ, 2558) 
  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ตราประจ า
จังหวัด และค าขวัญประจ าจังหวัดนั้น สามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดทางการสื่อสารการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ได้ โดยเทียบเคียงจังหวัดต่าง ๆ ใน
ฐานะของตราสินค้า  (brand)  หรือตราองค์ กร 
(corporate brand) ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์และค า
ขวัญ ในการสร้างการรับรู้และถ่ายทอดเรื่องราว ใน
รูปแบบของการสะท้อนคุณค่า มูลค่าเพ่ิม ภาพลักษณ์ 
และแนวความคิด ด้วยการสื่อสารผ่านโครงสร้าง
เนื้อหาของตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด

วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ 
และค าขวัญประจ าจังหวัด 
  2) เพ่ืออธิบายการถ่ายทอดความหมายของ
ตราสัญลักษณ์ และค าขวัญประจ าจังหวัด  
  3) เพ่ือศึกษาการเชื่อมโยงความหมายร่วมกัน
ระหว่างตราสัญลักษณ์ และค าขวัญประจ าจังหวัด 
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ทบทวนวรรณกรรม 

การสื่อสารตราสินค้า ตราสินค้า (brand) คือ
หนึ่งในองค์ประกอบทางการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้า (product) และบริการ (service) โดยเป็นสิ่ง
แทนคุณค่าของสินค้า บริการ หรือองค์กร ที่หมาย
รวมถึง ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ค าพูด หรือการ
รับรู้  เพ่ือใช้เป็นเครื่องจ าแนกความแตกต่างของ
องค์กร หน่วยงาน สินค้าและบริการ ของแต่ละแห่ง
ออกจากกัน (Shimp & Andrews, 2013)  ซึ่ งตรา
สินค้าเป็นการรวมคุณลักษณะ 2 รูปแบบ คือ (1) ส่วน
ที่มีลักษณะที่จับต้องได้ (tangible) ซึ่งมีคุณลักษณะ
ทางกายภาพ เช่น โครงสร้างทางการออกแบบ ถ้อยค า 
รูปสัญลักษณ์ ขนาด และการออกแบบ ซึ่งสามารถ
มองเห็น สัมผัส หรือใช้ผัสสะทางกายภาพในการ
พิจารณาหรือรับรู้ได้ และ (2) ส่วนที่มีลักษณะที่จับ
ต้องไม่ ได้  ( intangible)  แต่สามารถสะท้อนและ
เชื่อมโยงกับการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจน
เกีย่วพันกับคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางอารมณ์ เช่น ภาพลักษณ์ 
คุณค่า และบุคลิกของตราสินค้า  ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง
การสื่อสารตราสินค้า จึงหมายถึง การสื่อสารถึง
องค์ประกอบของตราสินค้า ชื่อ สี สัญลักษณ์ และ
องค์ประกอบอ่ืนใดที่รวมเป็นตราสินค้า ที่องค์กร 
หน่วยงาน หรือผู้ผลิตเลือกน ามาใช้  เพ่ือช่วยให้ผู้รับ
สาร (receiver) สามารถจ าแนกความแตกต่างจากคู่
แข่งขัน และเป็นเครื่องสะท้อนคุณค่าที่เหนือกว่า
คู่แข่ง ตลอดจนช่วยให้เกิดการจดจ ารายละเอียด ที่
เชื่อมโยงไปยังตัวองค์กร หรือสินค้าและบริการ 
(Jewler & Drewniany, 2013) 
  องค์ประกอบของตราสินค้า  ส าหรับในการ
สื่อสารตราสินค้านั้น เพ่ือที่จะช่วยให้การสื่อสารตรา
สินค้ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นักการ

สื่อสารการตลาด หรือนักสื่อสารตราสินค้า มีความ
จ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งท า คว าม เ ข้ า ใ จลั กษณ ะข อง
องค์ประกอบของตราสินค้าให้ชัดเจน และอย่างที่ได้
กล่าวไปแล้วว่า องค์ประกอบของตราสินค้านั้น มีทั้ง
ส่ ว นที่ จั บ ต้ อ ง ไ ด้ แ ล ะส่ วนที่ จั บ ต้ อ ง ไ ม่ ไ ด้  ซึ่ ง
องค์ประกอบดังกล่าวสามารถสื่อถึงคุณค่า/มูลค่าของ
ด้านอ่ืน ๆ ได้  ดังนั้น การท าความเข้าใจในเรื่องของ
องค์ประกอบดังกล่าวจึงมีความส าคัญต่อกระบวนการ
สื่อสาร ทั้งนี้ องค์ประกอบของตราสินค้า สามารถ
จ าแนกส่วนต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียด (นธกฤต วันต๊ะ
เมล์, 2557) ทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ชื่อตราสินค้า (brand 
name) ตราสัญลักษณ์/โลโก้ (logo) ค าขวัญ/สโลแกน 
(slogan) และสี (color)  โดยเมื่อท าการพิจารณา
องค์ประกอบของตราสินค้าดังกล่าว สามารถควบรวม
องค์ประกอบให้อยู่ในรูปของหน่วยในการวิเคราะห์ได้ 
2 รูปแบบ คือ (1) ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งมี
ลักษณะร่วมขององค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อ ตรา และสี มี
ลักษณะเป็นการควบรวมระหว่างภาพ ตัวอักษร และ
สี   (2)  ส่ วนที่ท าหน้าที่ เป็นข้อความหรือวลี  มี
ลักษณะร่วมขององค์ประกอบจาก ชื่อ และค าขวัญ 
ซึ่งจากการพิจารณาในประเด็นนี้ เป็นเหตุให้ผู้วิจัย
ก าหนดให้ตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด และค าขวัญ
ประจ าจังหวัด เป็นหน่วยทางการศึกษา (unit of 
analysis) ในงานวิจัยครั้งนี้ 
  แนวคิดเรื่องทุนกับการสื่อสารถึงมูลค่าเพิ่ม 
ตราสัญลักษณ์และค าขวัญ นับเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดประเภทหนึ่ง ที่สามารถสะท้อนคุณค่า
ในลักษณะของมูลค่าเพ่ิม (value added) ซึ่งช่วย
สร้างความแตกต่าง สร้างภาพลักษณ์ สร้างการจดจ า 
และความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังนับว่าเป็นสินทรัพย์
ทางการสื่อสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุน (capital) 
รูปแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ในเชิงมูลค่า
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ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  โดยการ
สื่อสารถึงมูลค่าเพ่ิมหรือคุณค่าเพ่ิมเติมที่เชื่อมโยงกับ
ทุนรูปแบบต่าง ๆ นั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่นักการ
สื่อสารทางการตลาดใช้เป็นกลยุทธ์ในการสะท้อนถึง
คุณค่าที่นอกเหนือจากอรรถประโยชน์ที่ได้จากสินค้า
และบริการ ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดแก่ตราสินค้า 
และมีส่วนช่วยในการโน้มน้าวใจผู้รับสาร ตลอดจนใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายในเชิงมูลค่าแก่
ผู้รับสารได้เป็นอย่างดี (สมาคมโฆษณาแห่งประเทศ
ไทย, 2560) ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยเห็นว่าตรา
สัญลักษณ์ และค าขวัญนั้น เป็นสื่อที่สามารถสะท้อน
คุณค่าเชิงการตลาดที่เชื่อมโยงกับต้นทุนประเภทต่าง 
ๆ ได้  จึงประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารถึงมูลค่า
ของทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การ
สะท้อนมูลค่าที่เชื่อมโยงกับคุณค่าของทุน 4 รูปแบบ 
คือ  (1)  ทุนทาง เศรษฐกิจ  (economic capital) 
แบ่งเป็น ทุนเศรษฐกิจกายภาพ ทุนเศรษฐกิจที่จับต้อง
ไม่ได้ ทุนทางการเงิน และทุนแรงงาน (2) ทุนทาง
สังคม (social capital) แบ่งเป็น ทุนสังคมภายใน 
และทุนสั งคมภายนอก (3)  ทุนทางวัฒนธรรม 
(cultural capital) แบ่งเป็น ทุนวัฒนธรรมที่จับต้อง
ได้  และทุนวัฒนธรรมที่ จั บต้ อ ง ไม่ ได้  ( 4)  ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (natural 
resources and environmental capital) แบ่งเป็น 
ทุนทางธรรมชาติที่ ให้ประโยชน์โดยตรง ทุนทาง
ธรรมชาติที่ให้ประโยชน์โดยอ้อม และทุนสิ่งแวดล้อม
ที่สร้างขึ้น (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562 ; สินาด 
ตรีวรรณไชย , 2548 ; ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 ก, ข, ค ; Global 
Environment Facility, 2011 ; UNESCO, 2009) 
  ประเภทของตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ที่
ใช้เป็นสื่อ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แทนส าหรับ

องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีลักษณะการใช้งาน
ที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทในของการออกแบบ 
ซึ่งการจ าแนกประเภทตราสัญลักษณ์ในเชิงการ
ออกแบบ จะช่ วยให้ เข้ า ใจ โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน 
องค์ประกอบ และคุณสมบัติด้านการใช้งานที่แตกต่าง
กันตามวัตถุประสงค์ ได้   โดยประเภทของตรา
สัญลักษณ์ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 โครงสร้างหลัก 
( ส ห ภ พ  ก ลี บ ล า เ จี ย ก ,  2561; Krause, 2012; 
Cabarga, 2004) ได้แก่ โครงสร้างตัวอักษรเพียงอย่าง
เดียว โครงสร้างองค์ประกอบที่ เป็นภาพ และ
โ ค ร งส ร้ า ง อ งค์ ป ร ะกอบแบบผสมผส าน  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 7 รูปแบบ (Fogel, 2015; Morr, 2018) 
คือ (1)  อักษรเต็ม ( full name letter mark)  (2) 
อักษรย่ อ  ( initial name letter mark)  (3)  ภาพ
รูปธรรม (factual pictorial mark) (4) ภาพนามธรรม 
( abstracted pictorial mark)  (5)  รู ป แบบผ ส ม 
( combined mark)  ( 6)  รู ป แ บ บ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย 
(emblems mask)  และ (7)  รูปแบบตั วน า โชค 
(mascot mask) 
  คุณลักษณะของค าขวัญ  ในเชิงวาทนิเทศ  
ค าขวัญ มีรูปแบบเป็นสื่อชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการ
ก าหนดเนื้อหา อันประกอบไปด้วยรหัสที่เป็นข้อความ 
กลุ่มค า วลี ทีม่ีความหมาย ซึ่งหน่วยงาน สถาบัน หรือ
องค์กรต่าง ๆ ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นคติเตือนใจ ให้
ข้อคิด เชิญชวนให้ปฏิบัติ หรือละเว้น มักเป็นข้อความ
กะทัดรัด มีสัมผัสคล้องจอง ท าให้จดจ าได้ง่ าย 
(ส านักงานราชบัณฑิตยสภา , 2563)  ซึ่ ง ในการ
กระบวนการสื่อสาร อาจกล่าวได้ว่าค าขวัญมีสถานะ
เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ  ( instrument)  ห รื อ ตั ว ก ล า ง 
(mediated) ที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลของผู้ส่งสาร 
(sender) ไปยังผู้รับสาร (receiver) โดยในปัจจุบันมี
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การประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย ทั้งการใช้งานเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การสื่อสารทางการตลาด 
ภาพลักษณ์ และเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในสังคม โดย
การศึกษาโครงสร้างของของค าขวัญ สามารถศึกษาได้
จากองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ การศึกษาด้านเสียง ค า 
ความหมาย และโครงสร้างทางไวยากรณ์ โดย
การศึกษาโครงสร้างในแต่ละประเภท จะช่วยให้เห็น
รูปแบบของค าขวัญที่แตกต่างกัน (กัลยาณี  กฤตโต
ปการกิต, 2562) ทั้ งนี้  ผู้ วิจัยน ามาประยุกต์เป็น
แนวทางในการพิจารณาค าขวัญของไทย และใช้เป็น
เกณฑ์ส าหรับการวิเคราะห์ คือ (1) โครงสร้างเสียง 
(sound) (เสียงพยางค์ที่เท่ากัน เสียงแบบสัมผัส และ
แบบเลี่ยงเสียงสัมผัส) (2) โครงสร้างความหมาย 
(meaning) (ความหมายโดยอรรถ/โดยตรง และ
ความหมายโดยนัย) และ (3) โครงสร้างประโยค 
(structure) (ประโยคบอกเล่า ประโยคค าสั่ง/ขอร้อง 
และประโยคแสดงความรู้สึก) 
 
  ความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนัย 
การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสัญญะ 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อ
ความหมายของสัญญะที่ปรากฏในสื่อชนิดต่าง ๆ นั้น 
มีความจ าเป็นต้องเข้าใจถึงรูปแบบของสัญญะ ซึ่ง
ป ระกอบ ไปด้ ว ยคว ามหมาย  2  ลั กษณะ  คื อ 
ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยตรง 
( denotation or denotative meaning)  แ ล ะ
ความหมายโดยนัย (connotation or denotative 
meaning) โดยการก าหนดความหมายในสองลักษณะ
ดังกล่าวนี้  มีความแตกต่างกันในเรื่องของระดับ
ความหมาย การสะท้อนความหมาย และส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดความความหมายของสัญญะที่แตกต่างกัน 

ซึ่งคุณลักษณะของความหมายทั้งสองส่วนนี้  จะ
เกี่ยวข้องกับการใส่รหัสความหมายของผู้ส่งสาร 
(encode) และการถอดความของผู้รับสาร (decode) 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ดังนี้ (1) ความหมายโดย
อรรถ มีลักษณะเป็นความหมายที่ตรงตามตัวอักษร 
ตรงตามรูปลักษณ์ หรือเป็นความหมายที่ปรากฏใน
พจนานุกรม โดยเป็นการใส่รหัสความหมายที่มีความ
ตรงไปตรงมาตามที่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งเมื่อมีการถอด
ความออกมา จะมีความหมายที่ไม่ซับซ้อน และสื่อ
ความออกมาโดยตรงตามรูปลักษณ์ ตัวอักษร หรือค า
นั้ น  ๆ  (2 )  ความหมายโดยนัย  มีลั กษณะเป็น
ความหมายที่มีความซับซ้อน โดยเป็นการใส่รหัส
ความหมายที่แฝงนัยมากกว่าระดับความหมายโดย
อรรถ ซึ่งการจะถอดรหัสของความหมายได้นั้น ผู้
ถอดรหัสต้องใช้การพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
เนื่ อ งจากมี รู ปแบบการ ให้ คว ามหมายใน เชิ ง
เปรียบเทียบ หรือสื่อความหมายที่ไม่ตรงตามตัวอักษร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยมี
มุมมองจุดยืนทางความคิดต่อตราสัญลักษณ์และค า
ขวัญประจ าจังหวัดว่ามีสถานะเป็นสัญญะ (sign) ที่ถูก
น ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งเทียบเคียงได้กับ 
โลโก้และสโลแกนทางการสื่อสารการตลาด ที่มี
เชื่อมโยงต่อตัวจังหวัดในฐานะเครื่องมือในการ
น าเสนอเรื่องราว ความเป็นมา และจุดเด่น  โดยถูกใช้
ในการท าหน้าที่ต่อการสร้างอัตลักษณ์และสะท้อน
คุณค่าให้แก่จังหวัด ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์เป็น
กรอบแนวคิดทางการศึกษา ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  ผู้วิจัยท าการแบ่งระเบียบวิธีการศึกษาใน
งานวิจัยออกเป็น 3 ระยะ และประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบ
แนวทางในการศึกษาเบื้องต้น  เป็นการศึกษาใน
ขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับตราสัญลักษณ์และค าขวัญ
ประจ าจังหวัด โดยการศึกษาจากต ารา เอกสารทาง
วิชาการ หลักฐานทางราชการ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น และการ
ก าหนดหน่วยในการศึกษา (unit of study) ตลอดจน
เชื่อมโยงเป็นกรอบร่างในการศึกษา โดยท าการศึกษา
ผ่ านวิ ธี การศึกษาทาง เอกสาร  ( documentary 
research)  ทั้งนี้ ผลจากขั้นตอนการศึกษาเอกสาร 
ผู้วิจัยจะน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือจ าแนกโครงสร้างและ
องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ โดยอาศัยกรอบของ
ทฤษฎีนิเทศศิลป์และการสื่อสารตราสินค้า และกรอบ
ของทฤษฎี เรื่ องสัญญะวิทยา ส่ วนการจ าแนก
โครงสร้างของค าขวัญ ผู้วิจัยใช้แนวคิดพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและองค์ประกอบจากทฤษฎี
สัญญะวิทยาในการจ าแนก  จากนั้นน าข้อมูลทุติยภูมิ  
(secondary data) ที่ได้ มาร่างเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา ระดับความหมาย และ
การสะท้อนมูลค่าผ่านแนวคิดเรื่องทุน 
  2) ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ
ส าหรับใช้วิเคราะห์เนื้อหา ผู้วิจัยน าข้อมูลในการ
จ าแนกโครงสร้างของตราสัญลักษณ์และค าขวัญ
ประจ าจังหวัด ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ระยะที่ 1 มาใช้
เป็นโครงร่างในการพัฒนาเป็นแบบวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนท าการศึกษารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ 
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์

และลงรหัสในแผ่นบันทึกข้อมูล (tally sheet) โดยใช้
การพัฒนาเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ประยุกต์จากขั้นตอน
การศึกษาเอกสาร 
  3) ระยะที่  2 ขั้นตอนที่  3 การวิเคราะห์
เนื้อหาโดยการจ าแนกข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ 
ชิ้นงานทางการศึกษา (ตราสัญลักษณ์ และค าขวัญ
ประจ าจังหวัด) จ านวน 154 ชิ้น โดยการจัดระเบียบ 
ข้อมูล ตีความ และสรุปผล ด้วยวิธีการจ าแนกชนิด
ข้อมูล (typological analysis) และการวิเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบข้อมูล (constant comparison) 
ผ่านแผ่นบันทึกข้อมูล (tally sheet) ที่พัฒนาได้จาก
ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 
  4)  ระยะที่  2 ขั้ นตอนที่  4 สรุ ปผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการสรุปผล
การวิเคราะห์ที่ได้จากระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 โดยท า
การจัดระเบียบและเรียบเรียงข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
สรุป จากนั้นพัฒนาเป็นเครื่องมือในการสอบถาม
ความคิดเห็นร่วมกับผู้ช่วยวิจัย เ พ่ือยืนยันการ
วิ เคราะห์ โครงสร้างสัญญะ และหามติ เกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องระดับความเชื่อมโยงทางความหมายของ
ตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด 
  5) ระยะที่  3 ขั้นตอนที่  5 การวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงปริมาณ เป็นการพิจารณาน าข้อมูลที่ได้
จากขั้นตอนการวิเคราะห์และจ าแนกเนื้อหา มาแจง
นับเป็นค่าความถี่ของเนื้อหาที่วิเคราะห์ได้ โดยน าผล
การวิเคราะห์และจ าแนกโครงสร้างของสัญญะที่ได้มา
พิจารณาหาค่าความถี่ (frequency; Fe) ค่าน้ าหนัก 
(weight; Fe weight) และค่าร้อยละ (percentage) 
เ พ่ือตรวจสอบรูปแบบการถ่ายทอดความหมาย
ผ่านสัญญะ และเปรียบเทียบค่าน้ าหนักเชิงโครงสร้าง
ของตราสัญลักษณ์และค าขวัญ 
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  6) ระยะที่ 3 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานผล น าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้มา
วิ เ ค ร า ะห์ ด้ ว ย สถิ ติ เ ชิ ง บ ร ร ย าย  ( descriptive 
statistics) โดยแสดงผลการวิ เคราะห์ในรูปแบบ
ตารางประกอบการอธิบาย และการบรรยายผล 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 กระบวนการวิจัย 
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 การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการแบบสามเส้า 
(triangulation) เ พ่ือเป็นยืนยันความน่าเชื่อถือ 
(credibility) และลดทอนอคติ (bias) ของข้อมูลที่ได้
จ า กก า ร วิ เ ค ร า ะห์ เ นื้ อ ห า  ผู้ วิ จั ย ท า ก า ร การ
เปรียบเทียบและทบทวนข้อค้นพบจากผลการ
วิเคราะห์ชิ้นงานที่ท าการศึกษา ร่วมกับผู้ช่วยวิจัยอีก 
2 ท่าน เพ่ือให้ข้อมูลมีความแม่นตรง น่าเชื่อถือ และ
ป้องกันความผิดพลาดของการตีความข้อมูลตลอดจน
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาซึ่งประกอบด้วยข้อสรุปที่รอบ
ด้านและลดทอนอคติทางการวิจัย  
  ชิ้นงานที่ใช้ในการวิจัย คือ ตราสัญลักษณ์ 
และค าขวัญประจ าจังหวัดของไทย จาก 77 จังหวัด 
จ านวนทั้งสิ้น 154 ชิ้น (จ านวนรวมของตราสัญลักษณ์
และค าขวัญ) โดยก าหนดให้ชิ้นงานในการศึกษาครั้งนี้
เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด และค าขวัญประจ า
จังหวัดของไทย ที่ได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และ/หรือมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
จากส านักหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยยึดเอา
ประกาศที่ เป็นทางการหรือหลักฐานอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดหรือใกล้เคียงกับในช่วง
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย (พ.ศ. 2563-2564) และ
ปรากฏในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น 
โดยไม่หมายรวมถึงประเภทตราสัญลักษณ์และค า
ขวัญประจ าจังหวัด ที่มีการใช้งานในอดีต และ/หรือที่
มีการยกเลิกการใช้งานไปแล้ว 
  แผ่นบันทึกข้อมูล (tally sheet) มีสถานะ
เป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา และศึกษา
โครงสร้างของชิ้นงานที่ใช้ในการวิจัย (ตราสัญลักษณ์
และค าขวัญประจ าจังหวัด) ประยุกต์จากการศึกษา
แนวคิดเรื่องประเภทของตราสัญลักษณ์  และการ
วิเคราะห์โครงสร้างของสัญญะ ซึ่งผู้วิจัยน ามาพัฒนา
เป็นแผ่นบันทึกข้อมูล เพ่ือจ าแนกโครงสร้างของ

ชิ้นงาน องค์ประกอบ วิ เคราะห์ เนื้ อหาในเชิ ง
ความหมาย และการสะท้อนมูลค่าเรื่องทุนในเชิง
การตลาด ซึ่งอ้างอิงและประยุกต์จากข้อมูลทุติยภูมิ
ต่าง ๆ โดยเครื่องมือนี้ผ่านการตรวจประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยมีผลการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแผ่นบันทึก
ข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหา ในระดับดี
และสามารถน าไปวิเคราะห์ได ้(IOC = 1.0-0.7) 

 
ผลการวิจัย 
  1) ภาพรวมในระดับประเทศ (77 จังหวัด) 
พบว่า ตราประจ าจังหวัดของไทย ประกอบด้วย
โครงสร้างแบบรูปธรรมและเครื่องหมาย จ านวน 77 
โครงสร้าง และมี 77 จังหวัด ที่ใช้โครงสร้างดังกล่าว 
คิด เป็นสั ดส่ วนร้ อยละ 100 (Fe = 77, n = 77; 
100%) และมีการใช้องค์ประกอบภาพในลักษณะ
รูปร่างจริงมากที่สุด (Fe = 149, n = 77; 100%) 
รองลงมาคือภาพรูปแบบสัญลักษณ์ (Fe = 113, n = 
77; 100%) ถัดมาคือภาพรูปแบบสมมติ (Fe = 18, n 
= 18; 23.37%) ภาพรูปทรงมนุษย์ (Fe = 16, n = 
16; 20.77%) รูปแบบตัวอักษรเต็ม (Fe = 13, n = 
13;  16.88%) ภาพรูปแบบหลอมรวม (Fe = 2, n = 
2; 2.59%)  และรูปภาพแบบโมโนแกรม (Fe = 1, n 
= 1; 1.29%) ตามล าดับ โดยให้ความหมายโดยตรง
มากกว่าความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe = 107, n = 
71; 92.20%  : โดยนัย Fe = 73, n = 56; 72.72%) 
ซึ่งมีการสะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทาง
วัฒนธรรมสูงที่สุด (จับต้องได้ Fe = 80, n = 63; 
81.81% : จับต้องไม่ได้ Fe = 55, n = 41; 53.24%) 
รองลงมาคือทุนทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 51, n 
= 33;  42.85% : โดยอ้อม Fe = 4, n = 4; 5.19% : 
สร้างขึ้น Fe = 7, n = 7; 9.09%)  ทุนทางเศรษฐกิจ 
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(กายภาพ Fe = 13, n = 8; 10.38% : การเงิน Fe = 
4, n = 3; 3.89% : แรงงาน Fe = 1, n = 1; 1.29%) 
และทุนทางสังคม (ภายใน Fe = 5, n = 5; 6.49% : 
ภายนอก Fe = 12, n = 11; 14.28%) ตามล าดับ 
  ในส่วนของค าขวัญประจ าจังหวัดของไทย 
พบว่า ค าขวัญทั้งหมดประกอบด้วยโครงสร้างแบบ
บอกเล่า ซึ่งมีการใช้รูปแบบดังกล่าวมากที่สุด จ านวน
ถึง  421 ประโยค (Fe = 421 , n = 77 ; 100%) 
อย่างไรก็ดี พบว่า ค าขวัญของบางจังหวัดมีการ
โครงสร้างแบบแสดงความรู้สึกร่วมด้วย โดยปรากฏ
การใช้งานเพียงเล็กน้อย (Fe = 3, n = 3;  3.89%)  
ส าหรับองค์ประกอบเชิงรูปแบบของค าขวัญนั้น พบ
การใช้รูปแบบเสียงสัมผัสมากที่สุด จ านวน 418 
ประโยค (Fe = 418, n = 76; 98.70%) ตามมาด้วย
รูปแบบพยางค์เท่ากัน 327 ประโยค (Fe = 327, n = 
74;  96.10%) และปรากฏการใช้งานรูปแบบเลี่ยง
สัมผัสเพียงเล็กน้อย (Fe = 8, n = 2; 2.59%)  ทั้งนี้ 
ค าขวัญทั้งหมด มีการให้ความหมายโดยตรงมากที่สุด 
จ านวน 442 ประโยค (Fe = 442, n = 77; 100%) 
และปรากฏความหมายโดยนัยร่วมด้วยเพียงเล็กน้อย 
จ านวน 9 ประโยค (Fe = 9, n = 6; 7.79%) ซึ่งมีการ
สะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม
สูงที่สุด (จับต้องได้ Fe = 132, n = 65; 84.41% : 
จับต้องไม่ได้ Fe = 135, n = 64; 83.11%) รองลงมา
คือทุนทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 161,  n = 65; 
84.41% : โดยอ้อม Fe = 26, n = 18; 23.37% : 
สร้ างขึ้น  Fe = 56 , n = 40;  51.94%) ทุนทาง
เศรษฐกิจ (ทุนเศรษฐกิจกายภาพ Fe = 152, n = 64; 
83.11% : ทุนเศรษฐกิจการเงิน Fe = 18, n = 14; 
18.18% : ทุนเศรษฐกิจแรงงาน Fe = 11, n = 10; 
12.98%) และทุนทางสังคม (ภายใน Fe = 61, n = 

44; 57.14% : ภายนอก Fe = 18, n = 14; 18.18%) 
ตามล าดับ 
  นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการสะท้อนมูลค่าทุนด้านต่าง ๆ ร่วมกัน
ระหว่างสื่อตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัด 
ทั้ง 77 จังหวัด โดยพบว่าประเภททุนที่มีค่าน้ าหนัก
ความถี่มากที่สุดคือ ทุนทางวัฒนธรรม (cultural 
capital) (Fe ตราสัญลักษณ์ = 135, Fe ค าขวัญ = 
267; Fe weight = 402)  รองลงมาคื อ  ทุนทา ง
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( natural and 
environmental capital) (Fe ตราสัญลักษณ์ = 62, 
Fe ค าขวัญ  =  243; Fe weight =  305)  ทุ นทาง
เศรษฐกิจ (economic capital) (Fe ตราสัญลักษณ์ 
= 18, Fe ค าขวัญ = 181; Fe weight = 199) และ 
ทุนทางสังคม (social capital) (Fe ตราสัญลักษณ์ = 
17, Fe ค าขวัญ = 79; Fe weight = 96) ตามล าดับ 
ทั้งนี้สามารถร่างเป็นแผนภูมิใยแมงมุม (spider web 
or radar chart) เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงของการ
สะท้อนมูลค่าระหว่ างสื่ อทั้ ง  2 ประเภท (ตรา
สัญลักษณ์และค าขวัญ) และแสดงค่าน้ าหนักความถี่
ของการสะท้อนมูลค่าในภาพรวม ได้ดังนี้ 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงน้ าหนักการสะท้อนมูลค่าทุนของ
สื่อตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าจังหวัดของไทย 
(ทุกจังหวัด) 
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  2) ภาคเหนือ (9 จังหวัด) ตราประจ าจังหวัด
ของภาคเหนือ ประกอบด้วยโครงสร้างแบบรูปธรรม
และเครื่องหมาย จ านวน 9 โครงสร้าง และมี 9 
จังหวัด ที่ ใช้โครงสร้างดังกล่าว (Fe = 9 , n = 9; 
100%) และมีการใช้องค์ประกอบภาพรูปแบบ
สัญลักษณ์มากที่ สุ ด  (Fe = 17 , n = 9 ; 100%) 
รองลงมาคือภาพรูปร่างจริง (Fe = 16, n =9; 100%) 
ถั ดมาคื อภาพรู ปแบบสมมติ  (Fe = 4 , n = 4 ; 
44.44%) และภาพรูปแบบหลอมรวม (Fe = 2, n = 
2; 22.22%) ตามล าดับ โดยให้ความหมายโดยตรง
มากกว่าความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe = 15, n =9; 
100% : โดยนัย Fe = 7, n = 6;  66.66%) ซึ่งมีการ
สะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม
สูงที่สุด (จับต้องได้ Fe = 10, n = 8; 88.88% : จับ
ต้องไม่ได้ Fe = 10, n = 7; 77.77%) รองลงมาคือ
ทุนทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 5, n = 3; 33.33% 
: โดยอ้อม Fe = 1, n = 1; 11.11% : สร้างขึ้น Fe = 
1, n = 1; 11.11%) และทุนทางสังคม (ภายนอก Fe 
= 1, n = 1; 11.11%) ตามล าดับ  
  ส าหรับค าขวัญประจ าจังหวัดของภาคเหนือ 
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบบอกเล่าทั้งหมด จ านวน 
43 ประโยค (Fe = 43, n = 9; 100%)  โดยทั้งหมดมี
การใช้รูปแบบเสียงสัมผัสร่วมกับรูปแบบพยางค์
เท่ากัน โดยมีการใช้รูปแบบเสียงสัมผัสมากที่สุด 
จ านวน 42 ประโยค (Fe = 42, n = 9; 100%) ตามมา
ด้วยรูปแบบพยางค์เท่ากัน 32 ประโยค (Fe = 32, n 
= 9; 100%) ทั้งนี้ค าขวัญทั้งหมดของภาคเหนือมีการ
ให้ความหมายโดยตรง จ านวน 44 ประโยค (Fe = 
44, n = 9; 100%) ซึ่ งมีการสะท้อนความหมาย
เชื่อมโยงมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมสูงที่สุด (จับต้องได้ 
Fe = 15, n = 9; 100% : จับต้องไม่ได้ Fe = 14, n 
= 8; 88.88%) รองลงมาคือทุนทางธรรมชาติ  

(โดยตรง Fe = 18,  n = 9; 100% : โดยอ้อม Fe = 
2, n =  2; 22. 22% :  ส ร้ า ง ขึ้ น  Fe =  2, n =  1; 
11.11%) ทุนทางเศรษฐกิจ (ทุนเศรษฐกิจกายภาพ 
Fe = 11, n = 7; 77.77%) และทุนทางสังคม (ภายใน 
Fe = 4, n = 4; 44.44%) ตามล าดับ  ในส่วนของการ
สะท้อนมูลค่าร่วมกันของสื่อตราสัญลักษณ์และค า
ขวัญของภาคเหนือ พบว่าประเภททุนที่มีค่าน้ าหนัก
ความถี่มากที่สุดคือ ทุนทางวัฒนธรรม (Fe weight = 
49) รองลงมาคือ ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Fe weight = 29) ทุนทางเศรษฐกิจ (Fe weight = 
11) และ ทุนทางสังคม (Fe weight = 5)  
 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 
ตราประจ าจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบรูปธรรมและเครื่องหมาย 
จ านวน 20 โครงสร้าง และมี  20 จั งหวัด ที่ ใช้
โครงสร้างดังกล่าว (Fe = 20, n = 20; 100%) และมี
การใช้องค์ประกอบภาพด้วยภาพรูปร่างจริงมากที่สุด 
(Fe = 40 , n =20 ; 100%)  รองลงมาคื อภ าพ
สัญลักษณ์ (Fe = 33, n = 20; 100%) ถัดมาคือภาพ
รูปแบบสมมติ (Fe = 5, n = 5; 25%) ภาพรูปทรง
มนุษย์ (Fe = 5, n = 5; 25%) ภาพรูปแบบอักษรเต็ม 
(Fe = 4, n = 3; 15%) และภาพรูปแบบโมโนแกรม 
(Fe = 1, n =1; 5%) ตามล าดับ โดยให้ความหมาย
โดยตรงมากกว่าความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe = 
27,  n = 20; 100% : โดยนัย Fe = 20, n = 20;  
70%) ซึ่งมีการสะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุน
ทางวัฒนธรรมสูงที่สุด (จับต้องได้ Fe = 21, n = 17; 
85% :  จับต้องไม่ ได้  Fe = 20 , n = 13 ; 65%) 
รองลงมาคือทุนทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 13, n 
= 10; 50% : โดยอ้อม Fe = 1, n = 1; 5% : สร้าง
ขึ้น Fe = 2, n = 2; 10%) และทุนทางสังคม (ภายใน 
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Fe = 1, n = 1; 5% : ภายนอก Fe = 1, n = 1; 5%) 
ตามล าดับ 
 ค าขวัญประจ าจังหวัดของภาคตะวันออกเหนือ 
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบบอกเล่าทั้งหมด จ านวน 
121 ประโยค (Fe = 121, n = 20; 100%)  และมี
ประโยคแสดงความรู้สึกเล็กน้อย จ านวน 2 ประโยค 
(Fe = 2, n =2; 10%) โดยทั้งหมดมีการใช้รูปแบบ
เสียงสัมผัสร่วมกับรูปแบบพยางค์เท่ากัน โดยปรากฏ
การใช้รูปแบบเสียงสัมผัสมากที่สุด จ านวน 111 
ประโยค (Fe = 111, n = 20, 100%) ตามมาด้วย
รูปแบบพยางค์เท่ากัน 94 ประโยค (Fe = 91, n = 
20 , 100%) ทั้งนี้  พบการให้ความหมายโดยตรง
มากกว่าความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe = 123, n = 
20; 100% : โดยนัย Fe = 4, n = 2;  10%) ซึ่งมีการ
สะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม

สูงที่สุด (จับต้องได้ Fe = 35, n = 19; 95% : จับต้อง
ไม่ได้ Fe = 58, n = 20, 100%) รองลงมาคือทุนทาง
ธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 33,  n = 14; 70% : โดย
อ้อม Fe = 11, n = 6; 30% : สร้างขึ้น Fe = 12, n 
= 9; 45%) ทุนทางเศรษฐกิจ (ทุนเศรษฐกิจกายภาพ 
Fe = 29, n = 15; 75%) และทุนทางสังคม (ภายใน 
Fe = 20, n = 13; 65% : ภายนอก Fe = 2, n = 2; 
10%) ตามล าดับ  ในส่วนของการสะท้อนมูลค่า
ร่ วมกันของสื่ อตราสัญลักษณ์และค าขวัญภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมมีค่า
น้ าหนักมากที่สุด (Fe weight = 134) รองลงมาคือ 
ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Fe weight = 72) 
ทุนทางเศรษฐกิจ (Fe weight = 29) และ ทุนทาง
สังคม (Fe weight = 24) 
 

 
 
 

    
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงน้ าหนักการสะท้อนมูลค่าทุนของสื่อตราและค าขวัญภาคเหนือ (ซ้าย)  
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขวา) 
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4) ภาคกลาง (22 จังหวัด) ตราประจ าจังหวัดของ
ภาคกลาง ประกอบด้วยโครงสร้างแบบรูปธรรมและ
เครื่องหมาย จ านวน 22 โครงสร้าง และมี 22 จังหวัด 
ที่ใช้โครงสร้างดังกล่าว (Fe = 22, n = 22; 100%) 
และมีการใช้องค์ประกอบภาพรูปแบบรูปร่างจริงมาก
ที่สุด (Fe = 44, n = 22; 100%) รองลงมาคือภาพ
รูปแบบสัญลักษณ์ (Fe = 31, n=22; 100%) ถัดมา
คือภาพรูปทรงมนุษย์ (Fe = 5, n = 5, 22.72%) ภาพ
รูปแบบตัวอักษรเต็ม (Fe = 5, n = 5, 22.72%)  และ
ภาพรูปแบบสมมติ  (Fe = 3 , n = 3 ; 13.63%) 
ตามล าดับ โดยให้ความหมายโดยตรงมากกว่า
ความหมายโดยนัย(โดยตรง Fe = 25 , n = 17 ; 
77.27% : โดยนัย Fe = 24, n = 15;  68.18%) ซึ่งมี
การสะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทาง
วัฒนธรรมสูงที่สุด (จับต้องได้ Fe = 21, n = 15; 
68.18% : จับต้องไม่ได้ Fe = 14, n = 12; 54.54%) 
รองลงมาคือทุนทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 13, n 
= 7; 31.38% : สร้างขึ้น Fe = 2, n = 2; 9.09%) 
ตามมาด้วยทุนทางสังคม (ภายใน Fe = 2, n = 2; 
9.09% : ภายนอก Fe = 3, n = 3; 13.63%) และทุน
ทางเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจทางกายภาพ Fe = 4, n = 
2; 9.09%) ตามล าดับ 
  ค า ข วั ญ ป ร ะ จ า จั ง ห วั ด ข อ ง ภ า ค ก ล า ง 
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบบอกเล่า จ านวน 131 
ประโยค (Fe = 131, n = 22; 100%) และปรากฏ
ประโยคแสดงความรู้สึกเพียงเล็กน้อย (Fe = 1, n = 
1; 4.54%)  โดยมีการใช้รูปแบบเสียงสัมผัสมากที่สุด 
จ านวน 131 ประโยค (Fe = 131, n = 22; 100%) 
ตามมาด้วยรูปแบบพยางค์เท่ากัน 109 ประโยค (Fe 
= 109, n = 22; 100%) และปรากฏรูปแบบเลี่ยง
เสียงสัมผัสเพียงเล็กน้อย (Fe = 3, n = 1; 4.54%) 
ทั้งนี้ค าขวัญของภาคกลางมีการให้ความหมายโดยตรง 

จ านวน 125 ประโยค (Fe = 125, n = 22; 100%) 
และมีการให้ความหมายโดยนัยเพียงเล็กน้อย (Fe = 
3, n =2; 9.09%)  ซึ่ งมีการสะท้อนความหมาย
เชื่อมโยงมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมสูงที่สุด (จับต้องได้ 
Fe = 54, n = 19; 86.36% : จับต้องไม่ได้ Fe = 42, 
n = 21; 95.45%) รองลงมาคือทุนทางธรรมชาติ 
(โดยตรง Fe = 44,  n = 19; 86.36% : โดยอ้อม Fe 
= 3, n = 3; 13.63% : สร้างขึ้น Fe = 18, n = 14; 
63.63%) ทุนทางเศรษฐกิจ (ทุนเศรษฐกิจกายภาพ 
Fe = 48, n = 21; 95.45% : การเงิน Fe = 5, n =5; 
22.72 : แรงงาน Fe = 6, n = 5; 22.72%) และทุน
ทางสังคม (ภายใน Fe = 15 n = 14; 63.63% : 
ภ ายนอก  Fe =  8, n =6; 27.27%)  ตามล า ดั บ  
ส าหรับการสะท้อนมูลค่าร่วมกันของสื่อตราสัญลักษณ์
และค าขวัญของภาคกลาง พบว่า ทุนทางวัฒนธรรมมี
ค่าน้ าหนักมากที่สุด (Fe weight = 131) รองลงมา
คือ ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Fe weight = 
80)  ทุนทางเศรษฐกิจ (Fe weight = 63) และ ทุน
ทางสังคม (Fe weight = 28) 
 5) ภาคใต้ (14 จังหวัด) ตราประจ าจังหวัด
ของภาคตะวันใต้  ประกอบด้วยโครงสร้างแบบ
รูปธรรมและเครื่องหมาย จ านวน 14 โครงสร้าง และ
มี 14 จังหวัด ที่ใช้โครงสร้างดังกล่าว (Fe = 14, n = 
14; 100%) และมีการใช้องค์ประกอบภาพรูปแบบ
รูปร่างจริงมากที่สุด (Fe = 28 , n =14 ; 100%) 
รองลงมาคือภาพรูปแบบสัญลักษณ์ (Fe = 18, n 
=14; 100%) ถัดมาคือภาพรูปแบบภาพสมมติ (Fe = 
6, n = 6; 42.85%) ภาพรูปทรงมนุษย์ (Fe = 4, n = 
4, 28.57%)  และภาพรูปแบบตัวอักษรเต็ม (Fe = 2, 
n = 2 ; 14.28%) ตามล าดับ โดยให้ความหมาย
โดยตรงมากกว่าความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe = 
24 , n = 14 ; 100%  : โดยนัย Fe = 13 , n = 9;  
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64.28%) ซึ่งมีการสะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่า
ทุนทางวัฒนธรรมสูงที่สุด (จับต้องได้ Fe = 16, n = 
13; 92.85% : จับต้องไม่ได้ Fe = 5, n = 5; 35.71%) 
รองลงมาคือทุนทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 12, n= 
8; 57.14% : โดยอ้อม Fe = 1, n = 1; 7.14% : สร้าง
ขึ้น Fe = 1, n = 1: 7.14%)  ทุนทางเศรษฐกิจ (ทุน
เศรษฐกิจกายภาพ Fe = 8, n = 6; 42.85% : การเงิน 
Fe = 4, n = 3; 21.42% : แรงงาน Fe = 1, n = 1; 
7.14%)  และ ทุนทางสังคม (ภายใน Fe = 2, n = 2; 
14.28% : ภายนอก Fe = 4 , n = 4 ; 28.57%) 
ตามล าดับ 
 ค าขวัญประจ าจังหวัดของภาคใต้ ประกอบด้วย
โครงสร้างแบบบอกเล่า จ านวน 65 ประโยค (Fe = 
65, n = 14; 100%) โดยมีการใช้รูปแบบเสียงสัมผัส
มากที่สุด จ านวน 62 ประโยค (Fe = 62, n = 13; 
92.85%) ตามมาด้วยรูปแบบพยางค์เท่ากัน 51 
ประโยค (Fe = 51, n = 12; 85.71%) และเลี่ยงเสียง
สัมผัส จ านวน 5 ประโยค (Fe = 5, n = 1; 7.14%) 
ทั้งนี้ค าขวัญของภาคใต้มีการให้ความหมายโดยตรง 

จ านวน 65 ประโยค (Fe = 65, n = 14; 100%) และ
ความหมายโดยนัย จ านวน 2 ประโยค (Fe = 2, n = 
2; 14.28%) ซึ่งมีการสะท้อนความหมายเชื่อมโยง
มูลค่าทุนทางธรรมชาติสูงที่สุด (โดยตรง Fe = 33,  n 
= 11; 78.57% : โดยอ้อม Fe = 7, n = 4; 28.57% : 
สร้างขึ้น Fe = 13, n = 8; 57.14%) รองลงมาคือทุน
ทางเศรษฐกิจ (ทุนเศรษฐกิจกายภาพ Fe = 36, n = 
10; 71.42% : การเงิน Fe = 10, n =6; 42.85% : 
แรงงาน Fe = 4, n = 4; 28.57%)  ทุนทางสังคม
(ภายใน Fe = 17, n = 9; 64.28% : ภายนอก Fe = 
6, n = 4; 28.57%) และ ทุนทางวัฒนธรรม (จับต้อง
ได้ Fe = 10, n = 7; 50%  : จับต้องไม่ได้ Fe = 11, 
n = 8; 57.14%) ตามล าดับ  ในส่วนของการสะท้อน
มูลค่าร่วมกันของสื่อตราสัญลักษณ์และค าขวัญของ
ภาคใต้ พบว่า ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่า
น้ าหนักมากท่ีสุด (Fe weight = 67) รองลงมาคือ ทุน
ทางเศรษฐกิจ (Fe weight = 63) ทุนทางวัฒนธรรม 
(Fe weight = 42) และ ทุนทางสังคม (Fe weight = 
29) 

     
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงน้ าหนักการสะท้อนมูลค่าทุนของสื่อตราและค าขวัญภาคกลาง (ซ้าย) และภาคใต้ (ขวา) 
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6) ภาคตะวันออก (7 จังหวัด) ตราประจ าจังหวัด
ของภาคตะวันออก ประกอบด้วยโครงสร้างแบบ
รูปธรรมและเครื่องหมาย จ านวน 7 โครงสร้าง และมี 
7 จังหวัด ที่ใช้โครงสร้างดังกล่าว (Fe = 7, n = 7; 
100%) และมีการใช้องค์ประกอบภาพรูปแบบรูปร่าง
จริงมากที่สุด (Fe =12, n = 7; 100%) รองลงมาคือ
ภาพรูปแบบสัญลักษณ์ (Fe = 9, n =7; 100%) ถัด
มาคือภาพรูปแบบตัวอักษรเต็ม (Fe = 2, n = 2; 
28.57%) และ ภาพรูปทรงมนุษย์ (Fe = 1, n = 1, 
14.28%) ตามล าดับ โดยให้ความหมายโดยตรง
มากกว่าความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe = 11, n = 
6; 85.71%  : โดยนัย Fe = 6, n = 4;  57.14%) ซึ่ง
มีการสะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทาง
วัฒนธรรมสู งที่ สุ ด (จับต้องได้  Fe = 6 , n = 5 ; 
71.42% : จับต้องไม่ได้ Fe = 6, n = 4; 57.14%) 
รองลงมาคือทุนทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 6, n = 
4; 57.14%) ตามล าดับ 
  ค าขวัญประจ าจังหวัดของภาคตะวันออก 
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบบอกเล่า จ านวน 35 
ประโยค (Fe = 35 , n = 7 ; 100%) โดยมีการใช้
รูปแบบเสียงสัมผัสมากที่สุด จ านวน 36 ประโยค (Fe 
= 36, n = 7; 100%) ตามมาด้วยรูปแบบพยางค์
เท่ากัน 20 ประโยค (Fe = 20, n = 6; 85.71%) ทั้งนี้
ค า ข วั ญทั้ ง หมดของภ าคตะวั น ออกมี ก า ร ให้
ความหมายโดยตรง จ านวน 35 ประโยค (Fe = 35, n 
= 7; 100%) ซึ่งมีการสะท้อนความหมายเชื่อมโยง
มูลค่าทุนทางธรรมชาติสูงที่สุด (โดยตรง Fe = 20,  n 
= 7; 100% : โดยอ้อม Fe = 1, n = 1; 14.28% : 
สร้างขึ้น Fe = 8, n = 5; 71.42%) รองลงมาคือทุน
ทางเศรษฐกิจ (ทุนเศรษฐกิจกายภาพ Fe = 17, n = 
6; 85.71% : การเงิน Fe = 2, n =2; 28.57% : 
แรงงาน Fe = 1, n = 1; 14.28%)  ทุนทางวัฒนธรรม 

(จับต้องได้ Fe = 10, n = 7; 100% : จับต้องไม่ได้ 
Fe = 6, n = 5; 71.42%) และทุนทางสังคม (ภายใน 
Fe = 2, n = 2; 28.57% : ภายนอก Fe = 1, n =1; 
14.28%) ตามล าดับ  ส าหรับการสะท้อนมูลค่า
ร่วมกันของสื่อตราสัญลักษณ์และค าขวัญของภาค
ตะวันออก พบว่า ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ค่าน้ าหนักมากที่สุด (Fe weight = 35) รองลงมาคือ 
ทุนทางวัฒนธรรม )  (Fe weight = 28)  ทุนทาง
เศรษฐกิจ (Fe weight = 20) และ ทุนทางสังคม (Fe 
weight = 3) 
  7) ภาคตะวันตก (5 จังหวัด) ตราประจ า
จังหวัดของภาคตะวันตก ประกอบด้วยโครงสร้างแบบ
รูปธรรมและเครื่องหมาย จ านวน 5 โครงสร้าง และมี 
5 จังหวัด ที่ใช้โครงสร้างดังกล่าว (Fe = 5, n = 5; 
100%) และมีการใช้องค์ประกอบภาพรูปแบบรูปร่าง
จริงมากที่สุด (Fe = 9, n = 5; 100%) รองลงมาคือ
ภาพรูปแบบสัญลักษณ์ (Fe = 5, n =5; 100%) ถัด
มาคือภาพรูปทรงมนุษย์ (Fe = 1 , n = 1 , 20%) 
ตามล าดับ โดยให้ความหมายโดยตรงมากกว่า
ความหมายโดยนัย (โดยตรง Fe = 7, n = 5; 100%  
: โดยนัย Fe = 3, n = 2;  40%) ซึ่งมีการสะท้อน
ความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมสูงที่สุด 
(จับต้องได้ Fe = 6, n = 5; 100%) รองลงมาคือทุน
ทางธรรมชาติ (โดยตรง Fe = 2, n = 1; 20% : โดย
อ้อม Fe = 1, n = 1; 20% : สร้างขึ้น Fe = 1, n = 
1; 20%) และทุนทางสังคม (ภายนอก Fe = 3, n = 
2;  40%) ตามล าดับ 
  ค าขวัญประจ าจั งหวัดของภาคตะวันตก 
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบบอกเล่า จ านวน 26 
ประโยค (Fe = 26 , n = 5 ; 100%) โดยมีการใช้
รูปแบบเสียงสัมผัสมากที่สุด จ านวน 26 ประโยค (Fe 
= 26, n = 5; 100%) ตามมาด้วยรูปแบบพยางค์
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เท่ากัน 24 ประโยค (Fe = 24, n = 5; 100%) ทั้งนี้
ค าขวัญทั้งหมดของภาคตะวันตกมีการให้ความหมาย
โดยตรง จ านวน 30 ประโยค (Fe = 30, n = 5; 100
%) ซึ่งมีการสะท้อนความหมายเชื่อมโยงมูลค่าทุนทาง
ธรรมชาติสูงที่สุด (โดยตรง Fe = 13,  n = 5; 100% 
: โดยอ้อม Fe = 2, n = 2; 40% : สร้างขึ้น Fe = 3, 
n = 3; 60%) รองลงมาคือทุนทางเศรษฐกิจ (ทุน
เศรษฐกิจกายภาพ Fe = 11, n = 5; 100% : การเงิน 
Fe = 1, n =1; 20%)  และทุนทางวัฒนธรรม (จับ

ต้องได้ Fe = 8, n = 4; 80% : จับต้องไม่ได้ Fe = 4, 
n = 2; 40%) ตามมาด้วยทุนทางสังคม (ภายใน Fe = 
3, n = 2; 40% : ภายนอก Fe = 1, n =1; 20%) 
ตามล าดับ  ในส่วนของการสะท้อนมูลค่าร่วมกันของ
สื่อตราสัญลักษณ์และค าขวัญของภาคตะวันออก 
พบว่า ทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าน้ าหนัก
มากที่สุด (Fe weight = 22) รองลงมาคือ ทุนทาง
วัฒนธรรม (Fe weight = 18) ทุนทางเศรษฐกิจ (Fe 
weight = 12) และ ทุนทางสังคม (Fe weight = 7)

 

    
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงน้ าหนักการสะท้อนมูลค่าทุนของสื่อตราและค าขวัญภาคตะวันออก (ซ้าย) และตะวันตก (ขวา) 
 

อภิปรายผล 
  1) การอภิปรายผลโครงสร้างตราสัญลักษณ์ 
โดยสรุป โครงสร้างของตราประจ าจังหวัดของ
ประเทศไทย มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบรูปธรรม 
และเครื่องหมาย โดยมีรูปแบบองค์ประกอบหลักเป็น
ภาพรูปร่างจริง และภาพรูปแบบสัญลักษณ์เป็นแกน
หลัก  ส่วนที่พบเป็นสัดส่วนรองคือภาพรูปแบบสมมติ 
ภาพรูปแบบมนุษย์ และภาพตัวอักษรเต็ม ทั้งนี้พบ
รูปแบบภาพแบบหลอมรวม และภาพรูปแบบโมโนแก
รม (อักษรย่อ) เพียงเล็กน้อย 
  เมื่อท าการพิจารณาจากลักษณะโครงสร้าง
ทางการออกแบบ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า โครงสร้าง

ของประจ าจังหวัดของไทยมีลักษณะที่พิเศษคือ มี
โครงสร้างที่เป็นทั้งตราแบบรูปธรรม และเป็นทั้งตรา
เครื่องหมาย แต่ไม่ใช่ตราที่มีโครงสร้างแบบผสมผสาน 
(combined mark) ซึ่งเน้นการผสมผสานของภาพ
และตัวอักษรเป็นรูปแบบเดียวกันจนไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะในโครงสร้างของตรา
ประจ าจังหวัดของไทยมีการใช้โครงสร้างแบบอ้างอิง
ตามที่มา (allusive) ซึ่งเน้นองค์ประกอบหลักเป็น
ภาพที่ท าการถอดแบบ อ้างอิง หรือลอกเลียนลายเส้น
ทางการออกแบบมาจากวัตถุ สิ่งของ และรูปร่างที่มี
อยู่จริง โดยที่องค์ประกอบที่ปรากฎในโครงสร้างที่
เลือกน ามาใช้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดโดยตรง 
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และยังคงโครงสร้างเดิมของสิ่งที่ถอดแบบไว้ เพียงแต่
มีการปรับอัตราส่วนให้อยู่ในโครงสร้างเท่านั้น รวมทั้ง
เมื่อท าการพิจารณาในเชิงประวัติศาสตร์จากเอกสาร
เพ่ิมเติม (ส านักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2483) 
จะพบว่าตราประจ าจังหวัดมีแนวคิดในการออกแบบ
เบื้องต้น โดยเชื่อมโยงโครงสร้างในการออกแบบที่
ได้ รั บ อิทธิพลมาจากตรารูปแบบเ ครื่ องหมาย 
(emblems) และมีคุณลักษณะทางการออกแบบที่
พิเศษ คือ ตราทุกจังหวัดจะปรากฏอยู่ในรูปทรงโล่
วงกลม (round shield) และมีการเลือกใช้รูปภาพ
แบบอ้างอิงตาที่มาก าหนดเป็นสัญลักษณ์ (icon) แทน
ความหมายของสิ่งต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบภายใน 
จากเหตุผลข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ตราประจ า
จังหวัดของประเทศไทยมีโครงสร้างเป็นทั้งตราแบบ
รูปธรรมและตราแบบสัญลักษณ์ในโครงสร้างเดียวกัน 
  นอกจากนี้  ผลการศึกษายังชี้ ให้ เห็นความ
สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากงานของ 
สาคร พิพวนนอก (2563) ที่กล่าวถึงแนวคิดในการ
ออกแบบตราประจ าจังหวัดนั้น ผู้ออกแบบเลือกใช้
โครงสร้างในเชิงรูปธรรมเป็นส าคัญ ด้วยเพราะ
ต้องการให้ตราประจ าจังหวัด ท าหน้าที่สื่อสารเป็น
เครื่องหมายในเชิงราชการที่มีความเป็นทางการสูง 
และให้ภาพที่ปรากฏอยู่ภายในดวงตราจังหวัดเป็น
สัญลักษณ์ที่ประชาชนในจังหวัดและประชาชนทั่วไป
สามารถยอมรับร่ วมกันและพอใจที่ จะใช้ เป็ น
เครื่องหมายที่เป็นทางการ ผู้ออกแบบจึงได้พิจารณา
เลือกภาพที่อ้างอิงจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้น ๆ 
โดยมีการใช้รูปแบบสิ่ งอ้างอิงต่าง ๆ มาท าการ
ออกแบบเป็นภาพองค์ประกอบ 
  ทั้งนี้ อนุมานได้ว่าการเลือกใช้โครงสร้างที่สอด
รับกับความต้องการดังกล่าว ภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้
ก าหนด/ออกแบบโครงสร้าง จากหลักการของการใช้

เป็นเครื่องมือที่มีสถานะรับรองทางกฎหมาย และมี
การก าหนดให้เป็นเครื่องหมายทางราชการ ซึ่งมี
บทบาทเป็นตราที่ใช้ประทับรับรองทางราชการเป็น
ส าคัญ และมีสถานะเป็นตราสัญลักษณ์ตามกฎหมาย
ที่ต้องประกาศในราชกิจจานุ เบกษา (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2547 ; 2550 ; 2555) จึงส่งผลให้การเลือก
รูปแบบองค์ประกอบของภาพ มีการคัดสรรรูปแบบ
ภาพที่มีความเป็นทางการสู ง  เมื่ อ พิจารณาใน
รายละเอียดจ าแนกตามรูปแบบภาพชนิดต่าง ๆ ไล่
เรียงจากรูปแบบที่ปรากฏมากที่สุดนั้น จะเห็นว่าภาพ
ที่เป็นรูปร่างจริง ส่วนใหญ่มีที่มาจากวัตถุ สถานที่ สิ่ง
ปลูกสร้าง หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่เชื่อมโยงสิ่งที่
มีอยู่จริงเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจและสามารถเชื่อมโยง
ภาพที่น าเสนอในตราได้ในทันท ี
  2) การอภิปรายผลโครงสร้างของค าขวัญ  
มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบประโยคบอกเล่าทุก
จังหวัด ซึ่งไม่ปรากฏโครงสร้างแบบค าสั่ง/ขอร้องใน
ค าขวัญ โดยมีรูปแบบองค์ประกอบหลักเป็นแบบเสียง
สัมผัสมากที่สุด รองลงมาเป็นรูปแบบพยางค์เท่ากัน 
ทั้งนี้รูปแบบทั้งสองมีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (เสียง
สัมผัส ร้อยละ 98.70 และ พยางค์เท่ากัน ร้อยละ 
96.10) จนอาจกล่าวได้ว่า ค าขวัญประจ าจังหวัดของ
ไทยมีลักษณะรูปแบบองค์ประกอบที่ผสมผสานกัน
ระหว่างเสียงสัมผัสและพยางค์ท่ีเท่ากัน 
 เมื่อท าการพิจารณาจากลักษณะโครงสร้าง
ทางการออกแบบค าขวัญ จากผลจากการวิเคราะห์
เนื้อหาสะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางการออกแบบของ
ค าขวัญประจ าจังหวัดของไทย ที่มีลักษณะเป็น
โครงสร้างแบบบอกเล่าทั้งหมด โดยที่มุ้งเน้นในการ
บอกเล่าอัตลักษณ์ เรื่องราว สถานที่ ผู้คน หรือสิ่งของ
ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจและเป็นจุดเด่น
ในท้องถิ่นของจังหวัด ซึ่งอาจเทียบเคียงกับหลัก
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ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่เน้นการจูงใจ
ผ่านการจัดเรียงเนื้อหาแบบพรรณนา ที่เน้นการบอก
เล่าความคิดรวบยอดของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ผู้รับสารจดจ าสิ่งต่าง ๆ และคุณสมบัติที่แต่ละ
จังหวัดต้องการ เพ่ือเน้นย้ าให้เกิดการรับรู้และการ
จดจ าให้อยู่ในความนึกคิดของผู้รับสารในระยะยาว 
ทั้งยังเป็นการก าหนดต าแหน่งในการรับรู้ของผู้รับสาร 
(perceptual map) ที่จะช่วยให้จ าแนกความแตกต่าง
ของจังหวัดต่าง ๆ ออกจากกันได้  นอกจากนี้ ผู้วิจัยมี
ความเห็นเพ่ิมเติมว่า โครงสร้างแบบบอกเล่านี้ มี
คุณลักษณะที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับขั้นตอนการ
เขียนเนื้อหาทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อาศัย
โครงสร้างการบอกเล่าผ่านการน าเข้าสู่เนื้อหา การ
สร้างส่วนขยายที่ต่อเนื่อง การกล่าวถึงรายละเอียด 
สรรพคุณ คุณประโยชน์  และปิดท้ายด้วยส่วน
สนับสนุนตอนท้ายเพ่ือเน้นย้ าให้เกิดการจดจ า และให้
ผู้รับสารได้รับเนื้อหาตามรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ
ต้องการ 
 ส าหรับการปรากฏโครงสร้างประโยคแสดง
ความรู้สึกนั้น ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ามีปรากฏเพียง
เล็กน้อย โดยปรากกฎเป็นส่วนหนึ่งในประโยคของค า
ขวัญ ซึ่งเป็นการขยายโดยเชื่อมโยงความรู้สึกและ
สะท้อนอารมณ์ในเชิงบอกเล่า โดยมีค าในประโยคที่
แจงนับได้ 3 ส่วน คือ (1) เมืองในฝัน (เมื่อพิจารณา
จากบริบททั้งหมด พบว่า บอกเล่าแสดงความรู้สึกถึง
เมืองที่พรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งจนผู้คนรู้สึกว่าเป็นเมือง
ในฝัน)  (2) งามน่ายล (เมื่อพิจารณาจากบริบท
ทั้งหมด พบว่า บอกเล่าแสดงความรู้สึกความงดงาม
ของจังหวัดที่ไม่ว่าผู้ใดก็อยากจะมาเห็น/มาเยี่ยมชม)  
และ (3) สุดเท่ (เม่ือพิจารณาจากบริบททั้งหมด พบว่า 
บอกเล่าแสดงความรู้สึกภาคภูมิใจในรางวัลระดับโลก
ที่คนในจังหวัดสามารถคว้ามาได้เป็นคนแรกของ

ประเทศ ซึ่ ง ไม่ว่ าใครได้รับรู้  ก็รู้ สึกว่า เท่ โก้ เก๋ )  
จากลักษณะข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า มีรูปแบบของ
โครงสร้างทางการออกแบบค าขวัญบางส่ วนที่
เชื่อมโยงต่อหลักคิดเรื่องการเร้าอารมณ์ในเชิงวาทะ
นิเทศ โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านการบรรยายให้ผู้รับ
สารเกิดอารมณ์ที่คล้อยตาม ผ่านการดึงอารมณ์
ความรู้สึกจากจิตนาการที่ผู้รับสารได้รับการบอกเล่า
จากข้อความในค าขวัญ แล้วเกิดการนึกภาพตามใน
เชิงจิตวิทยาที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางทัศนคติใน
เชิงอารมณ์ (affective component) ที่สร้างอารมณ์
ร่วมให้เกิดกับผู้รับสาร เช่น การสร้างความรู้สึก
ปรารถนาจะไปอยู่ในจังหวัดนั้น (desire) หรือการอ้าง
ถึงความภาคภูมิใจถึงความดี/รางวัลซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
เพ่ือสร้างความรู้สึกน่าเชื่อถือและความรู้สึกเป็นเลิศ
ให้แก่จังหวัด 
 เมื่อท าการพิจารณารูปแบบขององค์ประกอบ 
จะเห็นว่าการใช้รูปแบบเสียงสัมผัสและพยางค์เท่ากัน 
มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ที่เป็นเช่นนี้ อาจด้วยการสร้าง
รูปแบบในเชิงภาษาทางการสื่อสาร ที่ต้องการให้เกิด
การคล้องจอง ซึ่งช่วยให้ผู้รับสร้างสามารถจัดเรียง
ข้อมูล และจดจ าข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พนมพร นิรัญทวี (2544) ที่พบว่า 
รูปแบบการเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างค าขวัญ
นั้น เป็นการใช้กลวิธีทางจิตวิทยาทางการสื่อสารด้าน
ภาษา ที่มักใช้เสียงสัมผัส จังหวะของค า และการเล่น
ค าที่เป็นพยางค์คล้องจอง เพ่ือให้ผู้รับสารสะดุดหู 
และช่วยให้เกิดการจดจ าได้ง่าย ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่
สามารถดึงดูดผู้รับสารได้ และยังสามารถผลักดันให้
กลุ่มข้อความดังกล่าวฝังอยู่ในระบบความทรงจ าของ
มนุษย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นพ้องต้องกันว่า 
คุณลักษณะของรูปแบบองค์ประกอบดังกล่าว มีส่วน
ช่วยให้ส่งผลต่อกระบวนการจดจ า ( recognition) 
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และระลึกได้ (recall) ของผู้รับสาร ซึ่งมีความส าคัญ
ต่ อ ร ะ บ บ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ต ร า สิ น ค้ า  ( brand 
association) ทางการสื่อสารการตลาดอีกด้วย 
  3) การอภิปรายผลการสื่อความหมายและ
การสะท้อนมูลค่าทุนในตราและค าขวัญประจ า
จังหวัด ทั้งสื่อตราและค าขวัญประจ าจังหวัด มีการสื่อ
ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นการสื่อสาร/
ถ่ายทอดความหมายโดยอรรถ (โดยตรง) เป็นหลัก 
และ เมื่อท าการพิจารณาร่วมกับลักษณะในการ
ออกแบบสื่อทั้ง 2 ประเภท จะพบว่า ในการเลือกใช้
โครงสร้างตราแบบ และการเลือกใช้โครงสร้างค าขวัญ
แบบบอกเล่า มีลักษณะตามธรรมชาติที่สอดรับกับ
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ที่ต้องการเน้นการสื่อสาร
แบบให้ความหมายที่ตรงตามตัวอักษร ตรงตาม
รูปลักษณ์ หรือเป็นความหมายที่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏ
ในเนื้อหา โดยเป็นการใส่รหัสความหมายที่มีความ
ตรงไปตรงมาตามที่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งเมื่อมีการถอด
ความออกมา จะมีความหมายที่ไม่ซับซ้อน และสื่อ
ความออกมาโดยตรงตามรูปลักษณ์ ตัวอักษร หรือค า
นั้น ๆ เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถถอดความหมาย  เข้าใจ
เรื่องราว หรือสามารถรับรู้ถึงแนวคิดที่น ามาใช้
ออกแบบในทันที โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การถอดรหัสที่
ซับซ้อนมากนัก 
 ส าหรับการสื่อความหมายที่สะท้อนมูลค่าทุน
ต่าง ๆ นั้น จะพบว่า ทั้งสื่อตราและค าขวัญประจ า
จังหวัด มีการสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวที่
สอดคล้องเช่นเดียวกัน โดยเน้นการสื่อสารถึงทุนด้าน
วัฒนธรรมเป็นหลัก ตามมาด้วยทุนทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคม 
ลักษณะการสื่อความหมายโดยสะท้อนทุนดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมนับเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าของไทย 
ซึ่งถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการน าเสนอถึงอัต

ลักษณ์ในภาพรวม ผ่านการเชื่อมโยงกับต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่แต่ละจังหวัดมีอยู่  โดยที่ ผลผลิตทาง
วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ซึ่งปรากฏ
อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ นั้น เป็นสิ่งที่มีมูลค่าและสามารถ
ส่งมอบไปยังผู้รับสารได้ และเป็นการน าเอาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมไปถึงน าประวัติศาสตร์ ประเพณี เรื่องราว 
และภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น มาสื่อสาร
ถึ งมูลค่า เ พ่ิม เติม เ พ่ือเน้นย้ าความร่ ารวยทาง
วัฒนธรรม (cultural richness) และผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม (cultural product) ที่มีจุดเด่นของตน  
นอกจากนี้  เมื่อสั ง เกตถึงทุนที่สะท้อนในล าดับ
รองลงมา ก็จะพบว่าทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก็นับเป็นต้นทุนอีกประเภทที่แต่ละจังหวัดมีอยู่มาก
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า การ
น าเสนอถึงทุนทางธรรมชาติฯ นี้ เป็นการสะท้อนถึง
ความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่มีผล
เชื่อมโยงไปยังการเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ที่ให้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลในเชิงคุณภาพ จะพบว่า มีการ
สื่อสารทั้งในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ ทั้งใน
แง่ของพืชพรรณ น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า/สัตว์น้ า ดิน และ
แร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการมีแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือ
เป็นหมุดหมายในการเดินทางของผู้คนทั้งในประเทศ
และนอกประเทศ  จากการสะท้อนมูลค่าทุนทั้งสอง
ประเภท คือ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติ
ฯ นี้ ยังมีความสอดคล้องกับการสื่อสารเชิงการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวของไทยในระดับโลกอีกด้วย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วจะเห็นว่า จุดยืนทางการสื่อสารของไทย
เน้นการสื่อสารผ่านทุนทั้ง 2 ประเภทเป็นส าคัญ  
ตัวอย่างเช่น แนวคิดการสื่อสารเรื่อง “เอกลักษณ์
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ความเป็นไทย” ผ่านการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของไทยในอดีต โดยมีแนวคิดน า เอกลักษณ์
จาก 9 อารยธรรมโบราณมาเป็น หลั กการคิ ด
สร้างสรรค์งาน เพ่ือสื่อสารถึงสินค้าเชิงวัฒนธรรมใน
ตลาดโลก (ดา นานาวัน, 2559) 
 อนึ่ง ผู้วิจัยยังสังเกตเห็นความเชื่อมโยงและ
การถ่ายทอดมูลค่าร่วมกันระหว่างทุนประเภทต่าง ๆ  
ที่ปรากฏในสื่อตราและค าขวัญประจ าจังหวัดอีกด้วย 
โดยความเชื่อมโยงดังกล่าว แบ่งเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
(1) ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติฯ มีความ
เชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงคุณภาพ จะเห็นการ
เชื่อมโยงและเป็นส่วนขยายของกันและกันในทุนทั้ง 3 
ประเภทนี้ โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทุนทางวัฒนธรรม
และทุนทางธรรมชาติฯ มีความสัมพันธ์กับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ จะเห็นได้จากการน าเสนอสินค้าทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดต่าง ๆ ในฐานะของที่ขึ้นชื่อ 
ของฝาก หรือสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
การน าเสนอถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีความ
สวยงาม อาทิ ชายฝั่งทะเล ภูเขา น้ าตก ถ้ า หรือการ
สื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการประมง
ที่มาจากแหล่งเพาะปลูก/แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
มีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ เช่น ผลไม้ข้ึนชื่อ แร่ที่มี
ค่า พลอย ดีบุก ทองค า วัตถุดิบจากสัตว์น้ า เป็นต้น  
(2) ทุนทางวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงกับทุนทาง
สังคม ในส่วนนี้ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์ของทุนทั้ง 2 
ประเภท ที่มีการเชื่อมโยงความหมายกันอย่างแน่น
แฟ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงเนื้อหา จะพบว่า ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นผลิตผลที่มีรากฐานมาจากผู้คนหรือ
สังคมในบริทบททางวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากการ
สั่งสม และ/หรือมีการถ่ายทอดกันระหว่างรุ่นสู่รุ่น ซึ่ง
ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับต้อง

ไม่ได้ในที่สุด ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงคุณภาพคือ ภาพอนุสาวรีย์บุคคลใน
ประวัติศาสตร์ที่ปรากกฎในตราสัญลักษณ์ และมี
ปรากฏในค าขวัญประจ าจังหวัดเช่นกัน มีลักษณะเป็น
การสะท้อนความหมายทางการสื่อสารถึงปูชนียวัตถุที่
สร้างมาจากความภาคภูมิใจของผู้คน โดยมีการ
เชื่อมโยงเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ 
ทั้งท่ีมาจากการวีรกรรมและความสามารถของบุคคล/ 
กลุ่มบุคคลนั้น ๆ รวมไปถึงมีการขยายความถึง
โครงสร้างทางสังคมในพ้ืนที่ ที่ให้ความส าคัญ ความ
เคารพ และความนับถือกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งบางจังหวัดมีการน ามาใช้ขยายความและ
สื่อสารในแง่ของอัตลักษณ์ของจังหวัดผ่านค าขวัญ 
เช่น “ถิ่นวีรชนคนกล้า” (สะท้อนความหมายว่าพ้ืนที่
นี้มีที่มาจากวีรกรรมของบรรพบุรุษ และเปี่ยมไปด้วย
บุคคลที่มีความกล้าหาญ) หรือ การเลือกใช้ภาพศาสน
สถาน (พระบรมธาตุเจดีย์) ในตราสัญลักษณ์ และ
ขยายด้วยค าขวัญที่บอกเล่าถึงความศรัทธา และ
ภาพรวมตัวตนของผู้คนในจังหวัด เช่น “อยู่เมืองพระ 
(หมายถึงพระบรมธาตุเจดีย์) มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม 
กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียร” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
คุณค่าระหว่างทุนวัฒนธรรมสู่ทุนทางสังคมอันเป็น
เนื้อหาส าคัญที่ต้องการจะถ่ายทอดสู่ผู้รับสาร  จาก
ประเด็นความเชื่ อมโยงดั งกล่ าวสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Throsby (1999) ในประเด็นเรื่อง
ความสัมพันธ์ของทุนทางวัฒนธรรมกับทุนทางสังคม 
ที่เสนอข้อมูลว่า ทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีส่วนสัมพันธ์
อย่างมากต่อทุนทางสังคม เนื่องจากว่า ทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงรูปธรรม
และนามธรรม อันมีที่มีจากผู้คน/สังคมในอดีต ซึ่งสั่ง
สมเรื่อยมาจนกลายเป็นต้นทุนหรือมรดกตกทอดที่มี
คุณค่าต่อมนุษย์และสังคมในปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวได้
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ว่า ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการสร้างทุน
ทางวัฒนธรรม และในแง่ของการสื่อสาร จึงเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างทุนทั้งสองนี้ปรากฏอยู่ในสื่อ   
  4) ลักษณะการท าหน้าที่เป็นส่วนขยายใน
การสื่อสาร จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ค าขวัญนั้นมี
ลักษณะเป็นส่วนขยาย (amplifier) ทางการสื่อสาร
ทางการตลาดที่เชื่อมโยงกับตราสัญลักษณ์ โดยท า
หน้าที่เป็นสื่อที่ขยาย บอกเล่า และสื่อความหมายถึง
องค์ประกอบหลักที่เป็นภาพซึ่งถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ใน
ตราประจ าจังหวัด  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจมาจาก
ลักษณะเชิงโครงสร้างของตราประจ าจังหวัด ที่มี
คุณลักษณะเชิงโครงสร้างทางองค์ประกอบแบบจ ากัด 
(limit design of structure) กล่าวคือ มีพ้ืนที่อย่าง
จ ากัดในการบรรจุภาพ หรือไม่สามารถออกแบบ
สัญลักษณ์ที่หลากหลายลงในโครงสร้างได้ จึงท าให้ไม่
สามารถถึงเอาเอกลักษณ์ หรือจุดเด่นของจังหวัดมา
บรรจุได้ทั้งหมด อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของสื่อ
ตราประจ าจังหวัด จะพบว่า สื่อดังกล่าวมีลักษณะเป็น
ทางการสู ง  ( formal media)  และมีสถานะเป็น
เครื่องหมายทางราชการ (government emblem)  
ซึ่งรองรับด้วยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 
๒๔๘๒ ด้วยสถานะที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทาง
ราชการ และต้องได้รับการรับรองในเชิงกฎหมาย โดย
ต้องอาศัยกระบวนในการพิจารณา ปรับปรุง หรือ
เ พ่ิมเติม ที่ เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตาม
พระราชบัญญัติ เป็นเหตุให้การคัดเลือกภาพ หรือการ
เพ่ิมเติมองค์ประกอบใด ๆ ของตราประจ าจังหวัดมี
ขั้นตอนที่ซับซ้อน และอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
เพ่ิมเติม หรือก าหนดรูปแบบได้อย่างเป็นอิสระเหมือน
ค าขวัญ   

 นอกจากนี้ เมื่อเทียบเคียงข้อจ ากัดระหว่างตรา
ประจ าจังหวัดและค าขวัญแล้วนั้น จากการศึกษา
เพ่ิมเติมของผู้วิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ค าขวัญของบาง
จังหวัดมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมได้เป็นอิสระ
มากกว่า โดยอาศัยกระบวนการพิจารณาในระดับ
จังหวัด หรือการจัดการประกวดแข่งขันอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือปรับปรุงเพิ่มเติมได้ โดยกระบวนการปรับปรุง
รูปแบบดังกล่าวมักจะใช้วิธีการการดึงเอาจุดเด่นจาก
ทุนบางประเภท ซึ่ งสร้ างมูลค่าและสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ของจังหวัดที่เชื่อมโยงต่อเอกลักษณ์ หรือ
เป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในการรับรู้ของผู้คน
ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเพ่ือให้เชื่อมโยงกับ
บริบทที่ผันแปรและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ค าขวัญ
สื่อสารถึงจุดเน้นใหม่ ๆ ของจังหวัดอันเป็นการสื่อสาร
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น 
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการเปลี่ยนค าขวัญจังหวัดมาแล้ว
จ านวน 3 ครั้ง โดยค าขวัญแรกเริ่มคือ “น้ าตกจากสัน
ภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานี
ผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์
กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์” ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ท า
การเปลี่ยนแปลงเป็น “หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่อง
แหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี 
ธานีผ้าหมี่-ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” (มติชน
ออนไลน์, 2563) โดยจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
น า เ อ า ตั ว ห ม า ย  ( signifier)  แ ล ะตั ว ห ม า ย ถึ ง 
(signified) ที่เกี่ยวกับน้ าตกและต้นกล้วยไม้หอมสาย
พันธุ์อุดรซันไฌน์ ซึ่งเคยเป็นทุนทางธรรมชาติและทุน
ทางเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง
ในช่วงแรกเริ่มของการสร้างค าขวัญออกไป แล้ว
เปลี่ยนแปลงโดยการน าเอาหนองประจักษ์ หนองน้ า
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
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สวนสาธารณะและสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของ
อุดรธานี และทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติแห่งใหม่ท่ีจังหวัดเพ่ิมเติมเข้ามา  
 ในปี พ.ศ. 2557 ค าขวัญของอุดรธานีได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็น “กรมหลวงประจักษ์สร้าง
เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานี
ผ้าหมี่-ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” ซึ่งได้ท า
การเปลี่ยนแปลงน าเอาตัวหมาย (signifier) และตัว
หมายถึง (signified) ที่เก่ียวกับหนองประจักษ์ ซึ่งเคย
เป็นทุนทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ที่เชื่อมโยง
กับการเป็นสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ซึ่งมี
สถานะเป็นหนึ่ งในหมุดหมาย ( landmark) ของ
จั งหวัดออกไป แล้ ว พิจารณาเ พ่ิม เติมทุนทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของการก่อตั้งเมือง โดยดึงเอาบุคคลในประวัติศาสตร์
ที่ประชาชนชาวอุดรธานีให้การเคารพร่วมกันอย่าง 
“พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปา
คม” มาใช้เป็นตัวหมายและตัวหมายถึงในค าขวัญที่
ปรับปรุ ง ใหม่  เ พ่ือสะท้อนถึ งความเป็นมาเชิ ง
ประวัติศาสตร์ และสื่อถึงทุนทางสังคมในเรื่องการให้
คุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกันของผู้คนในพ้ืนที่ 
  ถัดมาใน ปี พ.ศ. 2563 ค าขวัญได้มาการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็น “กรมหลวงประจักษ์ฯ สร้าง
เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานี
ผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธาศรี
สุ ท โ ธปทุมมาค าชะ โนด” โดยจะพบว่ ามี การ
เปลี่ยนแปลงน าเอาตัวหมาย (signifier) และตัว
หมายถึง (signified) ที่เกี่ยวกับหนองประจักษ์ ซึ่งเคย
เป็นทุนทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ที่เชื่อมโยง
กับการเป็นสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ซึ่งมี
สถานะเป็นหนึ่ งในหมุดหมาย ( landmark) ของ
จั งหวัดออกไป แล้ ว พิจารณาเ พ่ิม เติมทุนทาง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ออย่าง “ค าชะโนด” 
เพ่ิมเติมเข้ามา ซึ่งเมื่อพิจารณาเพ่ิมเติมจะเห็นว่า ค า
ชะโนดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทุนทาง
เศรษฐกิจ ผ่านการเป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญซึ่งเป็นตัว
ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าไปท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3.6 ล้านคน และ
กลายเป็นหมุดหมายแห่งใหม่ที่สร้างชื่อเสียงของ
จังหวัด ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวกราบไหว้สักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต 
ส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีมีรายได้เ พ่ิมขึ้นจากการ
ท่องเที่ยว และมีโอกาสในการพัฒนาสู่นวัตวิถี  จาก
ประเพณีวัฒนธรรม สินค้า หรือสถานที่อ่ืน ๆ โดยรอบ
ชุมชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานีมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  จึงน ามาสู่การปรับปรุงการสื่อสารผ่านค า
ขวัญ ด้วยวิธีการน าเอาทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวมา
เป็นจุด เน้นทางการสื่ อสาร เ พ่ือสื่ อสารใน เชิ ง
การตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้ผู้รับสาร
ได้รับรู้ ถึ งการเปลี่ยนสถานะจากการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองรอง สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมือง
หลัก ผ่ านการดึ ง เอาทุนที่ เป็นจุด เด่นและเป็น
เอกลักษณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการสื่อสารเพิ่มเติม 
 จากเนื้อหาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงเป็นเครื่อง
สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากัดของสื่อทั้ง 2 ประเภทที่มี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะข้อจ ากัดของตราประจ า
จังหวัดในเรื่องของการบรรจุเนื้อหาและการที่ตัวสื่อ
นั้นมีความเป็นทางการสูง ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนข้อก าหนดทางกฎหมาย เป็นเหตุ
ให้ต้องอาศัยสื่อค าขวัญประจ าจังหวัดที่มีข้อจ ากัด
น้อยกว่า มาช่วยท าหน้าที่เป็นส่วนขยายทางการ
สื่อสารความหมายให้สอดรับกับวัตถุประสงค์และ
บริบทที่เปลี่ยนไปของจังหวัด 
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  5) จุดร่วมและจุดต่างในการสื่อความหมาย 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นประเด็นเรื่องจุดร่วมและจุดต่างใน
การถ่ายทอดความหมายในเชิงมูลค่า โดยเฉพาะเมื่อ
ท าการจ าแนกจังหวัดต่าง ๆ ออกเป็นภูมิภาค ผู้วิจัย
มองเห็นคุณลักษณะร่วมและต่างในประเด็น ดังนี้ (1) 
กลุ่มที่ เน้นการสะท้อนคุณค่าผ่านมูลค่าทุนทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง มีการสะท้อนมูลค่าของทุนที่คล้ายคลึง
กัน กล่าวคือ ทั้ง 3 ภูมิภาค (เหนือ อีสาน และกลาง) 
ใช้การเชื่ อมโยงที่ เน้นการกล่ าวอ้างถึ งทุนทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจับต้อง
ไม่ได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มดังกล่าวเน้นการสื่อ
ความหมายถึงความร่ ารวยทางวัฒนธรรม (cultural 
richness)  ในภูมิภาคของตนเป็นหลัก โดยเมื่ อ
พิจารณาจากการวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงคุณภาพ จะ
เห็นว่ากลุ่มดังกล่าวดึงคุณค่าร่วมที่ เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และมรดกทางวัฒนธรรม
จ าพวกโบราณสถาน วัฒนธรรมเชิ งวัตถุ  งาน
ศิลปหัตถกรรม ประเพณี ต านานความเชื่อ ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนรากเหง้าทางวัฒนธรรม 
และน าเอาทุนดังกล่าวมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
นอกจากนี้  ยั ง เชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจใน
ทางอ้อม โดยมีการสื่อความถึงทุนวัฒนธรรมใน
ลักษณะสินค้าทางวัฒนธรรม (cultural product) ที่
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในแง่ขององค์ความรู้ การเป็น
แหล่งท่องเที่ยว และการเป็นสินค้าท้องถิ่น ( local 
product) (2) กลุ่มท่ีเน้นการสะท้อนคุณค่าผ่านมูลค่า
ทุนทางธรรมชาติ ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันตก ใช้การสื่อสารผ่านตราสัญลักษณ์และค า
ขวัญที่ เน้นย้ าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ อุดม
สมบูรณ์ และสภาพภูมิศาสตร์ทางชายฝั่งทะเล โดย
เมื่อพิจารณาจากการสื่อสารในกลุ่มนี้  ผู้วิจัยพบ

รูปแบบการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ร่วมที่สัมพันธ์กับทุน
ทางธรรมชาติที่ให้ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม อัน
เป็นการสื่อถึงความร่ ารวยทางธรรมชาติ (natural 
richness) ในฐานะของพ้ืนที่เชิงภูมิศาสตร์ที่เป็นคลัง
ทางระบบนิเวศส าคัญของประเทศ ซึ่งสะท้อนความ
อุดมสมบูรณ์เชิงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการเป็น
ภูมิภาคที่โดดเด่นในแง่ของการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาเฉพาะถิ่น และ
แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล 
(marine ecotourism) และเชิงธรณีวิทยา (geo-
tourism) โดยประเด็นดังกล่าวนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึง
การเชื่อมโยงการสื่อสารถึงมูลค่าที่สัมพันธ์กันระหว่าง
ทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติและทุนทางเศรษฐกิจ
อีกด้วย (3) กลุ่มที่เน้นการสะท้อนคุณค่าผ่านมูลค่า
ทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาคใต้ เมื่อพิจารณารูปแบบ
ทุนที่มีค่าน้ าหนักรองลงมาจะพบว่า ภาคใต้เป็นเพียง
ภูมิภาคเดียว ที่สะท้อนคุณค่าในแง่ของเศรษฐกิจ อัน
เป็นการเน้นสื่อสารความหมายในแง่ของความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ (economic wealth) ที่เป็นการสื่อสาร
ถึงความส าคัญของจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ ในฐานะ
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เพรียบพร้อมในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยภาคใต้ เน้นการสื่อสารถึ งทุนทาง
กายภาพ (physical capital) ที่ เชื่อมโยงกับแหล่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่
มีตัวตนและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การขนส่งและ
การค้าขายสินค้าทางทะเลที่เชื่อมโยงกับการจัดส่ง
สินค้ากระจายสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน การเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าและการลงทุน การประมงชายฝั่ งที่
เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการประมงที่
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ส าคัญ แหล่งผลิตไข่มุกซึ่งเป็นผลจากท าฟารม์ไข่มุก
จ านวนมากในหลายจังหวัด แหล่งผลิตรังนกซึ่งมาจาก
การก าหนดพ้ืนที่สัมปทานทางธรรมชาติที่มีเฉพาะใน
ภาคใต้เท่านั้น การเป็นแหล่งพ้ืนที่ศักยภาพทางแร่ ซึ่ง
พบแร่ธาตุส าคัญจ านวนมาก เช่น แร่ดีบุก แร่โดโลไมต์  
แร่โมนาไซต์  แร่เซอร์กอน แร่อิลเมไนต์ สายแร่
ทองค า และหินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง เป็นต้น  

 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในประเด็นความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างตราสัญลักษณ์และค าขวัญ เมื่อพิจารณา
จากการวิเคราะห์ เนื้อหาในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ข้อสังเกตว่า ตราสัญลักษณ์และค าขวัญประจ าของ
บางจังหวัดให้ความหมายไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ 
ในตราประจ าจังหวัดอาจให้ความหมายโดยตรงและ
โดยนัยถึงสิ่งของหรือเรื่องราวอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาร่วมกับค าขวัญ กลับพบว่าค าขวัญก็ให้
ความหมายบอกเล่าไปในสิ่งของอย่างอ่ืน ซึ่งเป็น
เรื่องราวหรือสิ่งของคนละสิ่ง  
  ตัวอย่างเช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการคัดเลือก
ภาพในตราสัญลักษณ์เป็นรูปเพชร ภูเขา และใบยาสูบ 
ที่มีสถานะเป็นตัวหมายหลัก (signifier) เพ่ือสื่อสารใน
ตรา โดยการใช้ภาพทั้งสองในตราประจ าจังหวัดนี้ 
เ น้ นการ ให้ น้ าหนั กคว ามส า คัญ เ พ่ื อสื่ อความ 
(signified) ถึงการเป็นแหล่งพ้ืนที่ที่มีสินแร่แอเมทิสต์ 
(amethyst) หรือเขี้ยวหนุมานจ านวนมาก ตลอดจน
การเลือกใช้ภาพไร่ยาสูบ เพ่ือสื่อถึงการเป็นแหล่งผลิต
ใบยาสูบในฐานะพืชทางเศรษฐกิจของจังหวัด  แต่เมื่อ
พิจารณาร่วมกับค าขวัญ กลับไม่พบการให้ความหมาย
หรือการคัดเลือกตัวหมายดังกล่าวในค าขวัญ  และ
กลับมีการเลือกสินค้าทางการเกษตรชนิดอ่ืนมาเป็น
ตัวหมายแทนใบยาสูบ คือ มะขามหวาน และใน

เนื้อหาของค าขวัญปรากฏเพียงอุทยานแห่งชาติน้ า
หนาว ที่มีสถานะเป็นวนอุทยาน ซึ่งพอจะเชื่อมโยง
ความหมายโดยนัยจากตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความ
อุดมสมบูรณ์จากการใช้ภาพภูเขาเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีการ
เลือกใช้ภาพต้นมะพร้าว (ตัวหมาย) เป็นองค์ประกอบ
ในตรา เ พ่ือสื่อความหมายถึงสภาพพ้ืนที่ที่มีต้น
มะพร้าวจ านวนมากและการประกอบอาชีพการท า
สวนมะพร้าวของผู้คนในจังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณา
ร่วมกับค าขวัญ จะพบว่าไม่มีการเลือกตัวหมายที่เป็น
เรื่องของมะพร้าวมาใช้ในการสื่อสาร แต่มีการใช้ตัว
หมายที่เป็นสินค้าการเกษตรอย่างอ่ืนเป็นตัวหมาย
แทน 
  ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความไม่เชื่อมโยง 
หรือการเชื่อมโยงเพียงเล็กน้อยดังกล่าว อาจเป็นผล
มาจากบริบทความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดที่ผันแปร
ไปตามยุคสมัยและกาลเวลา ซึ่งในอดีตอาจจะมี
เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่เป็นทุนประเภทต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญและโดดเด่นมาก ซึ่งเชื่อมโยงกับการรับรู้
ของทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก จึงได้ท าการ
เลือกมาใช้เป็นเครื่องสื่อความหมายในตราสัญลักษณ์ 
อย่ า ง ไรก็ดี  เมื่ อบริบทมีการผันแปรไป ท า ให้
สัญลักษณ์ดังกล่าวเสื่อมคุณค่า หรือมีระดับการรับรู้ที่
ลดลง ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
บริบทใหม่ ๆ แต่ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของตราสัญลักษณ์ 
ที่มีรูปแบบเป็นทางการสูง และมีข้อจ ากัดทั้งในเชิง
การออกแบบ กอปรกับมีสถานะทางกฎหมายที่
บัญญัติให้เป็นเครื่องหมายทางราชการ จึงไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ได้ง่ายเหมือนรูปแบบตรา
สัญลักษณ์ทางการสื่อสารการตลาดแบบทั่ว ๆ ไป 
จังหวัดจึงต้องอาศัยสื่อที่มีความเป็นทางการน้อยลง
มา และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนที่มากกว่า
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อย่างค าขวัญ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราว และสะท้อน
มูลค่าทางการตลาดที่มีความโดดเด่นใหม่ ๆ เข้าไป
แทนที่  
  ใ น เ ชิ ง ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด  ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เ พ่ือให้การสื่อสารทาง
การตลาดมีความสอดคล้องกันมากที่สุด เมื่อสื่อตรา
สัญลักษณ์หลักขาดการสื่อความหมายที่เชื่อมโยงต่อ
บริบทปัจจุบัน และ/หรือมีข้อจ ากัดในการปรับปรุง
แก้ไขเป็นอย่างมาก (จ าเป็นต้องเสนอแก้ไขตาม
กระบวนการทางกฎหมาย) จังหวัดต่าง ๆ อาจ
พิจารณาใช้ตราสัญลักษณ์แบบรอง (secondary, 
sub- mark, or alternative logo)  ที่ มคี ว า ม กึ่ ง
ทางการน้อยกว่า เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงการสื่อสาร
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว หรือสร้างการรับรู้แก่ผู้รับ
สาร ซึ่งนับเป็นส่วนขยายทางการสื่อสารที่จะท าให้
เกิดการรับรู้ที่สอดคล้องกับค าขวัญ และยังช่วยลด
ความสับสนทางการสื่อความหมายที่ไม่เชื่อมโยงกัน
กับค าขวัญได้  ลักษณะของการใช้งานตราแบบ
ดั ง กล่ า ว  มี ก า รออกแบบ เ พ่ื อ ใช้ ง าน เ พ่ื อ เน้ น
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารทางการตลาดเป็นส าคัญ 
 
 ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยมี
ข้ อ เ สนอแนะว่ า  ในการวิ จั ย ในอนาคต  อาจ
ท าการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  (1) การศึกษาความสัมพันธ์ของทุนประเภท
ต่าง ๆ โดยอาจสร้างเป็นผังความเชื่อมโยงมูลค่าในเชิง
คุณภาพ การวัดระดับความเชื่อมโยงในเชิงลึก หรือ

อาจใช้การทดสอบความสัมพันธ์ของทุนประเภทต่าง 
ๆ ในทางฐานะตัวแปรทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
ข้อสังเกตดังกล่าวมีความชัดเจน และอาจสะท้อน
ผลลัพธ์บางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารมูลค่า
ทุนในอนาคต  
  (2) การสื่อความหมายของตราและค าขวัญ
ประจ าจังหวัด อาจพิจารณาศึกษาการถ่ายทอด
ความหมาย การสื่อความหมาย หรือการเชื่อมโยง
ความหมายในเชิงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น 
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของค าขวัญประจ าจังหวัด ซึ่ง
ในงานวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าค าขวัญมีการผันแปรตาม
บริบทต่าง ๆ  
  (3) ผู้ที่สนใจอาจพิจารณาเลือกใช้แนวคิดการ
เชื่อมโยงกับตราสินค้า (brand association) โดยการ
ใช้หลักการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจังหวัดในฐานะ
ของตราสินค้า กับการจดจ าได้ (recognition) และ
การระลึกถึง (recall) ของผู้รับสาร เพ่ือสังเกตการ
เชื่อมโยงของการสื่อความหมายและการสะท้อน
ความหมาย เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักคิดในการออกแบบ
ตราและค าขวัญรองส าหรับเป็นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ต่าง ๆ ในอนาคต 
  (4) อาจพิจารณาท าการเปรียบเทียบโครงสร้าง
ทางการออกแบบระหว่างตรา/ค าขวัญประจ าจังหวัด
ของไทย กับตรา/ค าขวัญของประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้เห็นลักษณะเชิงโครงสร้างและรูปแบบในการ
ออกแบบสื่อที่กว้างขว้างมากขึ้น
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 การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์3 
 

ธัญญา  จันทร์ตรง4

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์                
2. การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  และ 3. ความต้องการ
ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์                    

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 
อ าเภอ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 95,380 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่  ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 400  คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบ             แบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือที่ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัย พบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  และการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี การวิเคราะห์ การวิพากษ์ 
การประเมิน และ การสร้างสรรค์เนื้อหามีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะในภาพรวมของผู้สูงอายุในจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีเพียงการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย และสุขภาวะทาง
ใจของผู้สูงอายุ ส าหรับความต้องการของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ              
ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง  

 

ค าส าคัญ: การรู้เท่าทันสื่อ/ สื่อออนไลน์/ ผลกระทบต่อสุขภาวะ/ ผู้สูงอายุ 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                        
3 บทความวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาวะผู้สูงอายุ 
  ในจังหวัดอุตรดิตถ์” 
4

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ONLINE MEDIA LITERACY EFFECTING THE HEALTH OF THE ELDERLY 
IN UTTARADIT PROVINCE 

 

Abstract 

The purposes of the research were 1.  to study the online media literacy of the 

elderly in Uttaradit province 2.  to investigate the impact of online media literacy on the 

health of the elderly in Uttaradit province 3.  to study the needs of the elderly in Uttaradit 

province for the promoting guidelines of the online media literacy.  

This research was quantitative research.  The population of the research was the 

95,380 elderly people.  Uttaradit province has nine districts.  The samples were 400 elderly 

people aged 60 years and above, with online. At least 6 months of experience, chosen using 

the stratified random sampling method. The research instruments were questionnaire. The 

statistics used for data analysis include frequency, percentage, means, and Multiple 

regression analysis and standard deviation. 

The research findings showed that the online media literacy of the elderly in 

Uttaradit province in general was at the intermediate level.  Online media literacy in 

accessing information, technology.   Analysis, critique, evaluation, and content creation has 

a positive effects the health of the elderly in Uttaradit province in general.  However, when 

considering each factor, it was found that access to information And technology was the 

only factor that didn’ t affect the physical and mental health of the elderly.  The needs of 

the elderly in Uttaradit province for the promoting guidelines of the online media literacy. 

They were mostly and intermediate level. 

 
Keywords: media literacy/ online media/ effects the health/ elderly 
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บทน า  
องค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์ไว้ว่าจ านวน

ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจ านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2573 คาด
ว่าจะมีจ านวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 
พันล้านคน ซึ่งทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมาก
ที่สุดในโลก ส าหรับประเทศไทยนั้น ผู้สูงอายุมีอัตรา
การเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจาก
ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น และและถูก
คาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศก าลังพัฒนาประเทศ
แรกของโลกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ใน
ปี พ.ศ. 2565 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ.2565 สัดส่วนประชากรสูงวัยในประเทศ
ไทยจะเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 26.9 และในปี พ.ศ. 2578 
เ พ่ิมขึ้ นร้ อยละ 30 ของประชากรทั้ งประเทศ  
(Brandinside, 2564 และ  ศิ ริ ว ร รณ อรุณทิพย์
ไพฑูรย์, 2563) 

จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว รั ฐบาล ไทยได้
ก าหนดให้สังคมสูงวัยกลายเป็นวาระแห่งชาติ  และ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (พ.ศ.2545 – 
2565) ในระยะที่ 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมในทุก ๆ 
ด้านในการรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเน้นการ
ส่งเสริม คุ้มครองทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุไทยไปพร้อมกัน  โดยมี 5 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  ยุทธศาสตร์
ที่  4 การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้าน
ผู้สูงอายุอย่าง บูรณาการระดับชาติ การพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
ประมวล การพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผล (กรมสุขภาพจิต
, 2563; กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2563)  

ในขณะที่สังคมไทยเตรียมความพร้อมรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรอบด้านคู่ขนานไปกับการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลอย่าง
รวดเร็วนั้น ส่งผลให้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทและ
มีอิทธิพลส าหรับการด าเนินชีวิตของบุคคล  ทุกเพศ 
ทุกช่วงวัยมากขึ้น  แอปพลิเคชันไลน์ เป็นสื่อที่กลุ่ม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมใช้ในการสื่อสาร โดยการส่ง
ภาพ คลิปวิดีโอ หรือการคุยแบบเห็นหน้ากันมากกว่า
การพิมพ์ข้อความ  ดังนั้น การพัฒนาผู้สูงวัยในยุค 
4.0 ที่สามารถอยู่กับเทคโนโลยีได้จะช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างวัยช่วยเติมเต็มให้ผู้สูงวัยได้มีโลกใหม่ ที่
สามารถก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
และยังช่วยฝึกความจ า ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้อีก
ด้วย  (มติชนออนไลน์, 2560)   

อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการส ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 
พบว่า ผู้สูงอายุไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อ
วัน และเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 10 ชั่วโมงต่อวันในปี 2562 
โดยแอปพลิ เคชันที่ นิ ยมใช้ มากที่ สุ ดคื อ  Line 
ร อ ง ล ง ม า คื อ  Facebook แ ล ะ  YouTube 
ตามล าดับ   ส่วนส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ส ารวจในปี 2562 (พนม คลี่ฉายา, 2564,  น.
58) พบว่า ผู้สูงวัยร้อยละ 75 ใช้สื่อสังคมออนไลน์
โดยรู้ ไม่ เท่ าทัน ตกเป็น เหยื่ อของข่ าวลวงถูก
หลอกลวงในการขายสินค้า ซึ่งตรงกับผลการศึกษา
พฤติกรรมและปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์
ของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยที่พบว่า  ผู้สูงวัยยัง
ใช้สื่อไม่เหมาะสม เช่น ติดการใช้ไลน์จนลืมเวลา ส่ง
ข้อความ และภาพทางไลน์ไม่เหมาะสมเป็นต้น และ
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ยังรู้ไม่เท่าทัน  ถูกสื่อหลอกปลุกระดมความคิด การ
เสนอขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการโฆษณา
ชวนเชื่อ  เชื่อข้อมูลที่ผู้อ่ืนแชร์แบบไม่มีเหตุผล ถือ
เป็นกลุ่มที่แชร์ข่าวปลอม (Fake News) มากที่สุด 
เนื่องจากในบางรายสูญเสียความสามารถในการ
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณตามวัยที่มากขึ้น โดยจะ
เชื่อข้อมูลที่ถูกแชร์มาจากคนที่รัก กลุ่มเพ่ือน และยัง
มีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมน้อย ขาดการวิเคราะห์ จึง
เป็นเหตุให้ได้รับผลกระทบและตกเป็นเหยื่อข่าวลวง
ได้โดยง่าย (ฉัตรชัย นกดี, 2562; พิทักษ์ศักดิ์ ทิศา
ภาคย์ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และ วีระเทพ 
ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) จากข้อมูลที่ปรากฏท าให้
มองเห็นความเสี่ยง และความเปราะบางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของผู้สู งวัยโดยเฉพาะการใช้สื่ อ
ออนไลน์ ที่ง่ายต่อการถูกหลอก ล่อลวง อันเป็น
ปัญหามาจากการรับรู้ที่จ ากัด การขาดบุคคลหรือ
สมาชิกในครัวเรือนที่คอยสื่อสารกลั่นกรองข้อมูล 
ตลอดจนขาดการเฝ้าระวังป้องกันภัยให้กับผู้สูงวัย 
เนื่องจากผู้สูงอายุหันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้น 
( Bangkokhotpital, 2564 แ ล ะ hfocus Team, 
2563) ดังนั้นการรู้ เท่าทันสื่อคือภูมิคุ้มกันในการ
สื่อสารสมัยใหม่ หากไม่มีทักษะที่มากพอ ย่อมส่งผล
กระทบต่อสุขภาวะของบุคคลในสังคมได้ ดังที่ ศ.
เกียรติคุณ นพ.ประเวศ ได้กล่าวถึงทางออกของ
ปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบนเวทีวิชาการไว้ว่า ชุมชน
จะต้องมีความเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มน านวัตกรรม
มาใช้ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดได้ และจะต้อง
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะความเข้าใจและ
ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) คือการมี
ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มา

ใช้ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุด  ในการสื่ อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการอยู่ร่วมกัน  ส านักงานกองทุน
สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเน้นการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อ
ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ได้
อย่างมีความสุข ปลอดภัย และรู้เท่าทันสถานการณ์
ต่าง ๆมากขึ้น จะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมต่อ
กับทุกมิติของสุขภาวะไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านปัญญา กาย จิต หรือสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นมี
ทั้งบวกที่ท าให้สุขภาวะดีขึ้นเนื่องมาจากการใช้อย่าง
สร้างสรรค์ และเชิงลบที่อาจจะบั่นทอน สุขภาวะ
เนื่องจากการใช้อย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่ค านึงถึงผลเสีย
ที่เกิดแก่ผู้ อ่ืน อาจกล่าวได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อ คือ
ทักษะส าคัญส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
การด า ร งชี วิ ต ของประชาชนทุ ก เพศ  ทุ ก วั ย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุนั้นถือเป็น
เรื่องส าคัญที่มีนักวิชาการด้านการสื่อสารได้ศึกษา
คุณลักษณะ สมรรถนะ และการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้
ถึ งการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย (Access)  การวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน
ได้ (Evaluation) การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูล 
(Creation) หรือการตอบสนองต่อสังคมผ่านสื่อ และ
การประยุ กต์ ใ ช้ และสร้ า งก า ร เปลี่ ย นแปล ง 
(Reflection)  (เทอดศักดิ์  ไม้เท้าทอง, 2557; พิทักษ์
ศักดิ์  ทิศาภาคย์ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และวี
ระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) 

จากสถิติของผู้สูงอายุของประเทศไทย ทั้ง 77 
จังหวัด พบว่า ภาคเหนือมีจ านวนผู้สูงอายุมากเป็น
อันดับ 3 คือ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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และ ภาคกลาง โดยมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่ 
2,389,870 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2563) และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่มีจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุในปี 2562 มากที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัด
อ่ืน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง คิดเป็นร้อยละ 21.1 
โดยมีจ านวนชมรมผู้สูงอายุ รวม  276 ชมรม มีศูนย์
การเรียนรู้ ส าหรับผู้สู งอายุ  จ านวน 14 ศูนย์   
(ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์, 2562)  และจากปี 
2561 จ านวนผู้สู งอายุในพ้ืนที่ เขตอ าเภอเมือง
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ปีละ 100 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั่วไปที่
มี ภ า ว ะ ติ ด เ ตี ย ง  ติ ด บ้ า น  ต้ อ ง ก า ร ที่
พ่ึงพิง ซึมเศร้า  (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 
2562) นอกจากนี้  ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุข้าราชการ
บ านาญหรือผู้สูงวัยหลังเกษียณอายุราชการยังเป็น
กลุ่มเสี่ยง เนื่องจากมีพฤติกรรมการการใช้สื่อ
ออนไลน์โดยไม่รู้ เท่าทัน ทั้งการแชร์หรือส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสาร เชื่อในข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันมา 
โดยขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน  
จากข้อมูลพฤติกรรมดังกล่าวที่พบ ถือเป็นประเด็น
ที่น่ากังวลและทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญเพ่ือ
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่
การเป็นสังคมสูงวัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพ้ืนฐานใน
การด าเนินงาน การศึกษา และผลการวิจัยในเรื่อง
ดังกล่าวมา พบว่า ในระบบกลไกและการศึกษาเชิง
วิชาการส าหรับประเด็นการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของ
ผู้สูงในจังหวัดอุตรดิตถ์ยังไม่มีปรากฎให้เห็น ท าให้
ขาดข้อมูลพ้ืนฐานอันจะน าไปสู่การวางแผนเตรียม
ความพร้อมในส่งเสริมและพัฒนาทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด

อุตรดิตถ์ เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์  การ
รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ ของ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนความต้องการของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ อันจะเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในด้านการตระหนักและการพัฒนา
ทักษะการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์  ต่อนักวิชาการ 
ชมรม หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถ
น าข้อมูลไปใช้วางแผนงานเชิงนโยบายสู่แนวปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ให้กับพลเมืองผู้สูงวัยในยุคดิจิทัลได้มีสุขภาวะในทุก 
ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นไป 

 
วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  
2.  เพ่ือศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

3.  เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ 

 
การทบทวนวรรณกรรม  
การวิจัยเรื่อง การรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะน าไปใช้
เป็นหลักในการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาการให้ค านิยามของการรู้เท่า  

ทันสื่อจากแนวคิดของ Aspen Media Literacy 
Leadership Institute (1992) และ
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Center for Media Literacy (2008  อ้างถึงใน  
ปวีณา มะแซ, 2561, น.13) ได้ให้ความหมายของการ
รู้เท่าทันสื่อไว้ในทิศทางเดียวกันว่า คือ ความสามารถ
ในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน การมีส่วนร่วม และ
สร้างสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จากนิยามความหมาย
ข้างต้น เมื่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การ
สื่อสาร สารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบดิจิทัล 
ท าให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป ท าให้เกิดการรวมแนวคิด 
“การรู้ เท่าทันสื่อ และการรู้ เท่าทันสารสนเทศ” 
(Media and Information Literacy) เข้าไว้ด้วยกัน 
และพัฒนาไปสู่แนวคิด “การรู้เท่าทันดิจิทัล” (Digital 
Literacy) ในปัจจุบันโดย UNESCO (2013 อ้างถึงใน 
ปวีณา มะแซ, 2561, น.15) ได้นิยาม “การรู้เท่าทัน
สื่อและ สารสนเทศ” ไว้ว่ า เป็น ศักยภาพหรือ
ความสามารถของ บุคคลในการเข้าถึง (Access) เรียก
ข้อมูล (Retrieve) เข้าใจ (Understand) ประเมินค่า 
(Evaluate) และสื่อสารข้อมูล (ใช้ สร้าง แบ่งปัน 
Use/ Create/ Share) ในหลากหลายรูปแบบ อย่าง
มีวิจารณญาณ จริยธรรม และ ประสิทธิผล เพ่ือที่จะ
สามารถสร้างความสัมพันธ์และมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล วิชาชีพ และ สังคม  ส าหรับ
สังคมไทยนั้น จากการศึกษา พัฒนาตัวบ่งชี้การ   เท่า
ทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน พบว่า สมรร
ถะที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาพลเมืองตื่นรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศและดิจิทัลในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
1. การเข้าถึง (Access) รู้ความต้องการของตนเอง 
จัดสรรเวลา เข้าถึง เข้าใจความหลากหลาย และ
กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ สารสนเทศ และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย 2. วิ เคราะห์  
วิ พากษ์  และประ เมิน  (Analyze, Criticize and 
Evaluate) วิเคราะห์กลไกการท างาน ความแตกต่าง
ของเนื้อหาสื่อ การประกอบสร้าง การประเมินคุณค่า 

และตระหนักถึงผลกระทบของสื่อสารสนเทศ และ
เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล  3.  ส ร้ า งสรรค์  (Create)  ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และวิธีการอ่ืน ๆ ในการสร้างสื่อ
สารสนเทศ สังเคราะห์เป็นความรู้ จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์เนื้อหาและข้อมูล
สารสนเทศ และตระหนักถึงวัตถุประสงค์ในฐานะ
ผู้สร้างสื่อ เผยแพร่ และส่งต่อ ข้อมูลสารสนเทศอย่าง
มีจริยธรรมและรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และ              
4. ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Apply 
and Change) คือ การประยุกต์ใช้สื่อ สารสนเทศเพ่ือ
แสดงออกในฐานะพลเมือง ใช้ช่องทางและวิธีการ
สื่อสารเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและบริบททางสังคม
วัฒนธรรม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้
สื่อสารสนเทศในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและเป็นประโยชน์
ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล กลุ่ม หรือสังคม  (สิรินทร 
พิบูลภานุวัธน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และขวัญจิต ศศิ
ว ง ศ า โ ร จ น์ ,  2563, 177)  จ า ก ค ว า ม ห ม า ย 
องค์ประกอบ และมิติของสมรรถนะของการรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศและดิจิทัลข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็น
กรอบในการศึกษาการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้  

  
แนวคิดเกี่ยวกับนิยามและมิติระดับผลกระทบ

สุขภาวะผู้สูงอายุ 
จากการศึกษานิยามและแนวคิดเกี่ยวกับสุข

ภาวะทั้งในและต่างประเทศ พบว่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยองค์การอนามัยโลกให้นิยามสุขภาพไว้ว่า 
หมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ในทางดีไม่เพียงแต่
ปราศจากโรคและความพิการเท่านั้นมีความหมายที่
เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจและ
สังคม (World Health Organization: WHO, 2000, 
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อ้างถึงใน ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ และนวลใย วัฒนกุล, 
2560,  น.20)  ส่วนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2550 คือสุขภาวะ หมายถึงภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สั งคม และปัญญา ที่
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550, น.1) ส่วน อัจศรา 
ประเสริฐสิน,  ทัชชา สุริโย และปพน ณัฐเมธาวิน. 
(2561, น.1) กล่าวถึง สุขภาวะว่า หมายถึง ภาวะที่
บุคคลสามารถแสดงออกได้เหมาะสมตามบทบาท 
ทางสังคม สามารถท างานได้ตามบทบาทอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวกับสถานการณ์และ 
สิ่ งแวดล้อมได้ เป็นภาวะที่แต่ละบุคคลรับรู้ต่อ
สภาวการณ์ที่เป็นอยู่ รู้สึกมีความสุข ไม่ว่าความสุข
นั้นจะเกิดจากความสุขภายนอกหรือความสุขภายใน 
มีคุณภาพชีวิต มองโลกในแง่ดี  มีความ              พึง
พอใจต่อการด าเนินชีวิต มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย 
จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วน
ประเวศ วะสี (2550, อ้างถึงในเพ็ญ สุขมาก, ม.ป.ป.) 
ให้นิยามสุขภาพ คือ “สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา             สุข
ภาวะทั้ง 4 ด้าน เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการเชื่อมโยง
ถึงกัน และอยู่ในกันและกัน ปัญญาเป็นศูนย์กลาง 
ถ้าปราศจาก ปัญญา  สุขภาวะทางกาย ทางจิต และ
ทางสังคมก็เป็นไปไม่ได้ การพัฒนาปัญญาต้อง
น าไปสู่การพัฒนา กาย จิต และสังคม การพัฒนา
กาย จิต และสังคม ต้องน าไปสู่การพัฒนาปัญญาทั้ง 
4 ร่วมกัน จึงเกิดสุข ภาวะที่สมบูรณ์” อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ได้ขยายรายละเอียดของสุขภาพ 
ทั้ง 4 มิติมีดังนี้ (เพ็ญ สุขมาก, ม.ป.ป.) 1. สุขภาวะ
ที่ สมบู รณ์ทางร่ า งกาย  (Physical Wellbeing) 
หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว มี
ก าลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่

จ า เป็นพอเพียง ไม่มี อุปัทวะอันตราย และมี
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 2. สุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางจิตใจ (Mental Wellbeing) หมายถึง จิตใจที่มี
ความสุข ร่าเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มีความเมตตา
กับสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลด
การเห็นแก่ตัวลงไปด้วย 3. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทาง
สังคม (Social Wellbeing) หมายถึง การอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมี
ความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภารดรภาพ                      
มีสันติภาพ มีความเป็น ประชาสังคม มีระบบบริการ
ที่ดี และมีระบบบริการที่เป็นกิจการทางสังคม 4. 
สุขภาวะทางจิตวิญาณหรือปัญญา (Spiritual or 
Wisdom Wellbeing) คือสุขภาวะ ที่เกิดขึ้นเมื่อท า
ความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่ดี อันสูงส่ง เช่นการ
เสียสละ การมีความเมตตา กรุณา การเข้าถึง พระ
รัตนตรัย การเข้าถึงพระผู้ เป็นเจ้า  ซึ่งผู้วิจัยใน
น ามาใช้ เป็นแนวทางในการศึกษา และสร้าง
เครื่องมือร่วมกับประเด็นการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ใน
ครั้งนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง

ทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม สรุปเป็นภาพได้ดังนี้      
        

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ง าน วิ จั ย นี้ เ ป็ น ง าน วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 

(Quantitative Research Method) เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 1. ลักษณะ
ทางประชากรและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์  2. 
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์  3. การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ และ 4. ความ
ต้องการของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนว
ทางการส่ ง เสริ มการรู้ เ ท่ าทันสื่ อออนไลน์  ซึ่ ง
แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความตรง
และความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง หรือ 
IOC (Item Objective Congruence Index) เท่ากับ 
0.84 และความเชื่อมั่น (Reliability) ของตัวแปรต้น  
คือ ตัวแปร X1 จ านวน 11 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.914  
ตัวแปร X2 จ านวน   11 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.914  
ตัวแปร X3 จ านวน 9 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.922      
ตัวแปร X4 จ านวน 13 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.939  
ส่วนตัวแปรตาม คือ  ตัวแปร Y1 จ านวน 4 ข้อค าถาม 

เท่ากับ 0.910  ตัวแปร Y2 จ านวน 4  ค าถาม เท่ากับ 
0.897 ตัวแปร Y3 จ านวน 4 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.898 
และตัวแปร Y4 จ านวน  4 ข้อค าถาม เท่ากับ 0.857  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อ
ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้ง 9 อ าเภอในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้มาโดยวิธีการแบ่งแบบชั้นภูมิ ก าหนด
สัดส่วนจากจ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ ให้ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ตามสูตรของ Taro 
Yamane  ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95 % และมีค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ในการศึกษาความสัมพันธ์
ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือ ผลกระทบของ
การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ

ผลกระทบต่อสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ ์
1. ทางกาย 
2. ทางใจ 
3. ทางปัญญา 
4. ทางสังคม 
 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
ในจังหวัดอุตรดติถ ์

1. การเข้าถึงส่ือ สารสนเทศ เทคโนโลยี  

2. การวิเคราะห์ การวิพากษ ์การประเมิน  
3. การสร้างสรรค์เนื้อหา 
4. การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง 
    
 

ความต้องการของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีต่อ 
แนวทางการส่งเสริมการ

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 
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ในจังหวัดอุตรดิตถ์  คือ การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร

และพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 สถานภาพ
สมรส จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0  อายุ
ตั้งแต่ 60 - 81 ปี มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรี  จ านวน 284 คน คิด เป็นร้อยละ 71.0 เป็น
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จ านวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.5 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 
บาท จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 มีบทบาท
เป็นสมาชิกหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น จ านวน 216 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.0 สื่อออนไลน์ที่ใช้มากท่ีสุดคือ ไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 45.3  รองลงมา คือ เฟซบุ๊ก (ร้อยละ 
31.8) ยูทูป  (ร้อยละ 11.9) เว็บไซต์ (ร้อยละ 2.8)                       
อินสตาแกรม (ร้อยละ 1) และทวิตเตอร์ (ร้อยละ 0.9) 
ตามล าดับ โดยมีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 
1-2 ปี  จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มี   
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อติดตามข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารมากที่สุด รองลงมา เ พ่ือสื่อสารสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และเพ่ือแก้เหงา 
คลายความเครียด นอกจากนี้ผู้สูงอายุใช้สื่อออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือสมาร์ทโฟนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 84.2 รองลงมาคือ โน้ตบุ๊ก (ร้อยละ 6.8)  
แทปเล็ตหรือไอแพด (ร้อยละ 6.8) และคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (ร้อยละ 2.8) ตามล าดับ  ส่วนบุคคลที่แนะน า
การใช้สื่อออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นลูกหลาน คิดเป็นร้อย
ละ 43.3 รองลงมาคือ ญาติ พ่ีน้อง (ร้อยละ 24.8) 
เพ่ือน (ร้อยละ 17.2)  สามี ภรรยา (ร้อยละ 9.6)  
บุคคลในชุมชนท้องถิ่น (ร้อยละ4.2) ตามล าดับ 
        2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
     จากการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ข อ งผู้ สู ง อ า ยุ ใ นภ าพร วม  พบว่ า อยู่ ใ น ร ะดั บ                 

ปานกลาง (x ̅= 3.07,  S.D.= 0.66) และเม่ือพิจารณา
รายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าคะแนน
เฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี 

(x ̅= 3.17, S.D.= 0.73) การวิเคราะห์ การวิพากษ์ 

การประเมิน (x ̅= 3.10, S.D.= 0.72)  การสร้างสรรค์

เนื้อหา (x ̅= 3.06,  S.D.= 0.77) และการประยุกต์ใช้

และสร้างการเปลี่ยนแปลง  (x ̅= 2.96, S.D.= 0.72)  
ตามล าดับ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงการรู้เท่าทันสื่ออออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(N=400) 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของผูสู้งอายุในจังหวัดอุตรดิตถ ์ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับการ                   
รู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน ์

ด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี 3.17 0.73 ปานกลาง 
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน 3.10 0.72 ปานกลาง 
การสร้างสรรค์เนื้อหา 3.06 0.77 ปานกลาง 
การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   2.96 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.07 0.66 ปานกลาง 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด

อุตรดิตถ์ 

    การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้สู งอายุ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปร 

 

อิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกซึ่ งอาจ เกิ ด เป็นปัญหา Multicollinearity 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบ Multicollinearity 
โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 2.278 – 
4.408 ซึ่ งน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ก่อให้ เกิดปัญหา 
Multicollinearity (Black, 2006) ดังตารางที่ 2

 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 Y1 Y2 Y3 Y4 X1 X2 X3 X4 VIF 

�̅� 3.007 3.110 3.110 3.004 3.172 3.103 3.064 2.959  
S.D. .840 .854 .864 .796 .731 .727 .775 .723  
Y 1 1.000 .761** .753** .714** .652** .729** .748** .695**  
Y2   1.000 .780** .746** .750** .767** .780** .653**  
Y3   1.000 .792** .727** .774** .742** .652**  
Y4    1.000 .667** .629** .711** .689**  
X1     1.000 .849** .779** .620** 3.992 
X2      1.000 .797** .666** 4.408 
X3       1.000 .738* 3.794 
X4        1.000 2.278 
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ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อสุขภาวะ
ในภาพรวมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
การศึกษาพบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่  การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี (X1) 
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน (X2) การ
สร้างสรรค์เนื้อหา (X3) และ การประยุกต์ใช้และ
สร้างการเปลี่ยนแปลง (X4)  เป็นตัวแปรอิสระที่
สามารถร่วมกันท านายตัวแปรตามผลกระทบทางสุข
ภาวะในภาพรวม (Yรวม) ได้ร้อยละ 77.8 
 

(F = 346.322, p <0.000) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ
พ ย า ก ร ณ์ ป รั บ ป รุ ง  ( Adjust R2)  ร ะ ห ว่ า ง                
ตัวแปรอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 77.6 
นอกจากนี้ยังพบว่า การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี (b1 = 0.128, p <0.05) การวิเคราะห์ 
การวิพากษ์ การประเมิน (b2 = 0.333, p <0.01)  
และการสร้างสรรค์เนื้อหา (b3 = 0.300 p <0.01)  
มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังตารางที่ 3 
 
 

ตารางที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวมของผู้สูงอายุ

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะในภาพรวม (Yรวม) t p-value 

สัมประสิทธ์ิ 
ถดถอย 

ความ คลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) -.008 .087 -.089 .929 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .128 .049 2.597 .010** 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .333 .052 6.414 .000*** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .300 .045 6.640 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .239 .038 6.358 .684 

F = 346.322 p = 0.000 R2 = 0.778 Adj R2 = 0.776 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 
 

ผลกร ะทบของกา ร รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ต่ อ                
สุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
จากการศึกษา พบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทั้ง 4 
ด้านเป็นตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกันท านายตัว
แปรตามผลกระทบทางสุขภาวะทางกาย  (Y1) ได้
ร้อยละ 63.8  (F = 174.042, p <0.000) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (Adjust R2) 
ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 63.4 

นอกจากนี้ยังพบว่า การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การ
ประเมิน (b2 = 0.392, p <0.00) การสร้างสรรค์
เ นื้ อ ห า  ( b3 =  0. 351, p <0. 00)   แ ล ะ  ก า ร
ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง               (b4 
= 0.304, p <0.00)  มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุข
ภาวะทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  ดัง
ตารางที่ 4
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ตารางที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย (Y1) t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) -.003 .123 -.022 .983 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี -.057 .070 -.813 .417 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .392 .073 5.331 .000*** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .351 .064 5.482 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .304 .053 5.717 .000*** 

F = 174.042 p = 0.000 R2 = 0.638 Adj R2 = 0.634 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 

 
ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อต่อสุข

ภาวะทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  จาก
การศึกษาพบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน 
เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกันท านายตัวแปร
ตามผลกระทบทางสุขภาวะทางใจ  (Y2) ได้ ร้อยละ 
68. 2 ( F =  211. 810, p <0. 000)  โ ด ย มี ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (Adjust R2) 
ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 67.9  

นอกจากนี้ยังพบว่า การวิเคราะห์ การ
วิพากษ์ การประเมิน  (b2 = 0.287, p <0.00) การ
สร้างสรรค์เนื้อหา (b3 = 0.377, p <0.00)  และการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ล ะ ส ร้ า ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง                   
(b4 = 0.128 p <0.05)  มีผลกระทบเชิงบวกต่อ                
สุขภาวะทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์                   
ดังตารางที่ 5 

 
 

ตารางที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจของผู้สูงอายุ   ใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจ  (Y2) t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) -.091 .117 -.077 .438 
การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .244 .066 3.684 .417 
การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .287 .070 4.107 .000*** 
การสร้างสรรค์เนื้อหา .377 .061 6.194 .000*** 
การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .128 .051 2.531 .012** 
F = 211.810 p = 0.000 R2 = 0.682 Adj R2 = 0.679 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 
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ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อสุขภาวะ

ทางปัญญาของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์   
จากการศึกษาพบว่า การรู้ เท่าทันสื่ อ

ออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถ
ร่วมกันท านายตัวแปรตามผลกระทบทางสุขภาวะ
ทางปัญญา (Y3) ได้ร้อยละ 65.7 (F = 188.902,              
p <0.000)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
ปรับปรุง (Adjust R2) ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับ
ตัวแปรตามเท่ากับ 65.3 นอกจากนี้ยังพบว่า การ 

เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี (b1 = 0.167,              
p <0.05) การวิเคราะห์   การวิพากษ์ การประเมิน 
(b2 = 0.450, p <0.00) การสร้างสรรค์เนื้อหา             
(b3 = 0.246, p <0.00)  และการประยุกต์ใช้และ
สร้างการเปลี่ยนแปลง (b4 = 0.178 p <0.05)              
มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะทางปัญญาของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  ดังตารางที่ 6 
 
 
 

ตารางที ่6 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางปัญญาของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางปัญญา (Y3) t p-value 

สัมประสิทธ์ิ 
ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) -.098 .123 -.795 .427 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .167 .070 2.397 .017** 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .450 .074 6.121 .000*** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .246 .064 3.841 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .178 .053 3.352 .001** 

F = 188.902 p = 0.000 R2 = 0.657 Adj R2 = 0.653 

***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 

 
ผลกระทบของการรู้เท่าทันสื่อต่อสุขภาวะ

ทางสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  จาก
การศึกษาพบว่า การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน 
เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถร่วมกันท านายตัวแปร
ตามผลกระทบทางสุขภาวะทางสังคม (Y4) ได้ร้อย
ละ  59.7 (F = 146.179,  p <0.000)  โ ดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ปรับปรุง (Adjust R2) 
ระหว่างตัวอิสระ 4 ด้านกับตัวแปรตามเท่ากับ 59.3 
นอกจากนี้ยังพบว่า การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 

เทคโนโลยี (b1 = 0.156,  p <0.05) การวิเคราะห์ 
การวิพากษ์ การประเมิน (b2 = 0.203, p <0.05) 
การสร้างสรรค์เนื้อหา (b3 = 0.227, p <0.00)  และ 
การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง  (b4 = 
0.345 p <0.05)  มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะ
ทางสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์  ดังตาราง
ที่ 7
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ตารางที ่7 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน ์ ผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม  (Y4) t p-value 
สัมประสิทธ์ิ 

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) .161 .123 1.306 .192 
X1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลย ี .156 .070 2.248 .025** 
X2 การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน .203 .073 2.766 .006** 
X3 การสร้างสรรค์เนื้อหา .227 .064 3.549 .000*** 
X4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง   .345 .053 6.495 .000*** 

F = 146.179 p = 0.000 R2 = 0.597 Adj R2 = 0.593 
***มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10 
 
 

4. ความต้องการของของผู้สูงอายุใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมการ

รู้เท่าทันสื่อออนไลน์               

     จากการศึ กษาความต้ องการของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อแนวทางการส่งเสริม

การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในภาพรวมพบว่าผู้สูงอายุมี

ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง   (�̅�= 2.93, 

S.D.= 0.99) และทุกแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่า

ทันสื่ อ   ผู้ สู งอายุต้องการในระดับปานกลาง 

เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  การให้ความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สื่อ

ออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์  (�̅�= 3.06, 

S.D.= 1.03) การสร้างกลุ่มออนไลน์เป็นช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษา และการ

แก้ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์  (�̅�= 2.99, S.D.= 

1.15) การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

หรือ พ.ร.บ.การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (�̅�= 

2.93, S.D.= 1.07)  การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติ

เสริมสร้างทักษะการรู้ เท่าทันสื่อออนไลน์ให้กับ

ผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ (�̅�= 2.87,  S.D.= 1.14) 

การจัดตั้งชมรมพลเมืองสูงวัยเท่าทันสื่อเพ่ือเป็น

แกนน าในการพัฒนา  (�̅�= 2.87, S.D.= 1.12)  

และ การจัดโครงการหรือกิจกรรมผ่านชมรม

ผู้สูงอายุระดับอ าเภอหรือจังหวัด (�̅�= 2.85, S.D.= 

1.15)  ตามล าดับ ดังตาราง 8
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ตาราง 8 แสดงแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในทรรศนะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

(N=400) 

แนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสือ่ในทรรศนะของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดติถ์ 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความ
ต้องการ 

1. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการเข้าถึงและการ
ใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสร้างสรรค ์

3.06 1.03 ปานกลาง 

2. การให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย หรือ 
พ.ร.บ.การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2.93 1.07 ปานกลาง 

3. การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติเสรมิสร้างทักษะการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุในแตล่ะพื้นท่ี 

2.87 1.14 ปานกลาง 

4.การจัดตั้งชมรมพลเมืองสูงวัยเทา่ทันสื่อเพื่อเป็นแกนน า
ในการพัฒนา   

2.87 1.12 ปานกลาง 

5. การสร้างกลุ่มออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษา และการแก้ปัญหาการใช้สื่อ
ออนไลน ์

2.99 1.15 ปานกลาง 

6. การจัดโครงการหรือกิจกรรมผ่านชมรมผูสู้งอายุระดับ
อ าเภอหรือจังหวัด   

2.85 1.15 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.99 ปานกลาง 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ส่งเสริมหรือการขับเคลื่อนเรื่องการรู้ เท่าทันสื่อ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นยังมีอยู่
น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยการดูแล
ผู้สูงอายุระดับจังหวัดส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น เ รื่ อ ง อ่ื น  ๆ  ที่ เ ป็ น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตมากกว่า 
นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพนม คลี่
ฉายา (2563) ที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของ
ผู้สูงอายุกลุ่ม 60-70 ปีในประเทศไทย อยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สิรินทร         

พิบูลภานุวัธน์  นันทิยา  ดวงภุมเมศ และขวัญจิต 
ศศิวงศาโรจน์ (2563) ที่ประเมินระดับการรู้เท่าทัน
สื่อก่อนเข้าอบรมเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่
ใช้สื่อดิจิทัลเป็นประจ า เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าความสามารถด้าน “เข้าถึง” “เข้าใจ” และ
“การวิเคราะห์และประเมิน” อยู่ในระดับ ปานกลาง
เช่นกัน ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ ทั้ งในด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี  การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน 
และ การสร้างสรรค์เนื้อหา มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
สุขภาวะโดยรวมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
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ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้สูงอายุในยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการใช้สื่อ
ออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ Tonkit (2561) ที่กล่าวถึง
เหตุผลที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจสื่อโซเชียลในยุค 
4.0 เพ่ือลดช่องว่างระหว่างของคนในครอบครัว 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องราวหรือข่าวสารที่
เกิดขึ้น ได้พบปะสื่อสารกับกลุ่มเพ่ือน ๆ ในวัย
เดียวกัน ทั้งเพ่ือนเก่าและใหม่ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้
เจอกัน เป็นเครื่องมือในการติดตามข่าวสาร 
ตลอดจนการส่งต่อข้อมูลหรือเรื่องราวที่น่าสนใจ 
เป็นช่องทางในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
และง่ายดาย และช่วยคลายเหงา ความว้าเหว่จาก
การที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังเกษียณ สอดคล้องกับ 
ณัฐดนัย เนียมทอง (2561) ที่มองในมุมสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุว่าการได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วน
สร้างเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นการ
พักผ่อนและคลายความเครียดจากภาวะการไม่ได้
ท างาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์กันใน
ครอบครั ว อี กด้ ว ย  โ ดยจะ เห็ น ไ ด้ จ า กก า ร
ติดต่อสื่อสารกันในครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของมนัสสินี บุญมีศรี
สง่า และมินตรา สดชื่น (2563, น.1598) พบว่า
การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในผู้สูงอายุมีความส าคัญ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากสามารถลดช่องว่างระหว่าง
ความสัมพันธ์ของบุตรหลานกับผู้สูงอายุได้ ป้องกัน
อาการหลงลืมของโรคอัลไซเมอร์ได้  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านนั้น  การรู้เท่าทันสื่อด้านการ
เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี เป็นเพียงด้าน
เดียวที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและสุข
ภาวะทางใจ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และคณะ (2560)  ที่

ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพ
ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้สู งอายุ  พบว่าผู้สู งอายุ
โดยรวมรับรู้ภาวะสุขภาพตนเองว่าอยู่ในระดับดี มี
การแสวงหาข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์หรือ  
สื่อสังคมอยู่ในระดับต่ า อิทธิพลของการรับรู้ภาวะ
สุขภาพต่อการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่ อ
ออนไลน์ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย 

 ส่วนการการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาวะทางใจของ
ผู้สูงอายุนั้น อาจเนื่องมาจากยังมีปัจจัยอ่ืนที่มี
อิทธิพลทางใจกับผู้สูงอายุมากกว่า สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อัจศรา  ประเสริฐสิน  ทัชชา สุริโย 
และปพน ณัฐเมธาวิน. (2561, น.13) ที่พบว่า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้สูงอายุ มีทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายใน 
ได้แก่  การท างานของร่างกาย  ความสามารถทาง
กาย ความสามารถทางจิต การมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  การเห็นคุณค่าในตนเอง การมอง
โลกในแง่ดี ความหมายในชีวิต ความเป็นอิสระ 
คุณภาพชีวิต ความเหงา ความโดดเดี่ยว ความ             
หดหู่  ตึงเครียด และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การ
เกษียณอายุโดยสมัครใจ การท ากิจกรรมทางกาย 
ความปลอดภัย ลักษณะการด าเนินชีวิต การนับถือ
ศาสนา การสนับสนุนทางสังคม  เครือข่ายในสังคม 
และกิ จกรรมทางสั งคม  ราย ได้  การสมรส 
การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย ความสะดวกในการ 
เดินทาง หากบุคคลเกิดความพอใจ รับรู้  และ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ ส่งผลท าให้เกิด
สุขภาวะที่ดีทั้งสิ้น 

ส่วนความต้องการของผู้สู งอายุ ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่า
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ทันสื่อออนไลน์ ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลางนั้น 

อาจเป็นเพราะในบริบทของจั งหวัด
อุตรดิตถ์ การขับเคลื่อนหรือรณรงค์ในประเด็นการ
รู้ เท่าทันสื่อเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อยมาก และความต้องการในการ
เรียนรู้มีปัจจัยหลายอย่างที่ เข้ามาเกี่ยวข้องตาม
ลักษณะทางประชากรของแต่ละบุคคล  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อารีย์  มยังพงษ์ และ
เกื้อกูล ตาเย็น (2561) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความต้องการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีของผู้สูงอายุใน
ยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 1.ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ระดับการศึกษาอาชีพปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์โดยสามารถ
อธิบายความมีอิทธิพล 2. ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ และ 3. ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนเทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรชิตา อุปถัมภ์ 
(อ้างถึงใน ศิรินันท์  ศรีพระคุณ และอุษา บิ้กกิ้น, 
2562, น.87-88) ที่พบว่า พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความต้องการสารสนเทศด้าน
สุ ขภาพของผู้ สู ง อายุ ขึ้ น อยู่ กั บบริ บท  หรื อ 
สถานการณ์ที่เผชิญขณะการดําเนินการแสวงหา
สารสนเทศ 2) แหล่งสารสนเทศด้านสุขภาพที่มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ แหล่งสารสนเทศที่
เป็นบุคคล 3) รูปแบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่
ผู้สูงอายุต้องการ คือ เสียง ข้อความ ภาพ และสื่อ
มัลติมีเดีย 4) แรงจูงใจในการแสวงหาสารสนเทศ
มาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น  ปัญหาสุขภาพ การ
ป้องกันและรักษาโรค และโภชนาการ 5) การใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ เช่น การดูแลตนเองการ
ป้องกันรักษาโรคโภชนาการ และ 6) ปัญหา และ
อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น  ไม่ทราบ

แหล่งสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ การศึกษาด้าน
สภาพแวดล้อม และภาษา อย่างไรก็ตามการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เพ่ือสุขภาวะที่ดีใน
ทุกมิติของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์จ าเป็นต้อง
สร้างระบบกลไกเพ่ือการรองรับการเข้าสู่สังคมสูง
วัยในยุคดิจิทัลให้สามารถมีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ ตามผลการวิจัยของ 
อุทัย  ยะรี  มัณฑนา สี เขียว  (2562)  ที่พบว่ า 
ผู้สูงอายุในปัจจุบันยอมรับและนิยมใช้สื่อสั งคม
ออนไลน์เพ่ิมขึ้น ดังนั้นหากผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีความรู้และ ทักษะในการ
ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพหรือสุขภาวะของ
ตนเองได้มากขึ้น   

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การรู้เท่าทันสื่อ 

ออนไลน์ของผู้ สู งอายุ ในจั งหวัด อุตรดิตถ์ ใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการรู้เท่าทันสื่อ

ในด้านการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยี  การ

วิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมิน และ การ

สร้างสรรค์เนื้อหา มีผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาวะ

โดยรวมของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น 

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดที่ดูแลพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ควรให้ความส าคัญ ก าหนด

นโยบายที่ชัดเจน และวางแผนปฏิบัติการในการ

ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ             

ทุกกลุ่มทุกพ้ืนที่ โดยใช้หลักการบูรณาการพันธกิจ

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหรือสถาบันการศึกษาใน

ท้องถิ่นในการเสริมสร้างสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
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และทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงอายุ อันจะ

ส่งผลต่อสู่สุขภาวะที่ดีใน ทุก ๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้นไป 

และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่

สังคมสูงวัยในยุคดิจิทัลให้กับจังหวัดในอนาคต 

           2.  จากผลการวิจัยที่พบว่า ความต้องการ

ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อแนวทางการ

ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในภาพรวมมีความ

ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นหน่วยงาน

ภ าครั ฐ ที่ ดู แ ล รั บ ผิ ดช อบควรจั ด เ ว ที  ห รื อ

ประชุมสัมมนากับกลุ่มประธานชมรมผู้สูงอายุและ

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ ในจังหวัด เพ่ือสร้าง

ความตระหนัก ชี้ให้เห็นความส าคัญ และให้โอกาส

คว าม เ สมอภ าคกั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น จั ง ห วั ด ไ ด้                         

เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการ                   

รู้ เท่าทันสื่อออนไลน์อย่างทั่วถึง ตลอดจนเพ่ือ

น าไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับ

ชมรมให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการ

สื่อสาร ดูแลคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถ

เป็นต้นแบบการบริหารจัดการผู้สูงวัยเท่าทันสื่อให้

เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

            1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะ

กลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น ดังนั้น

เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจึงควรขยายกลุ่ม

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมระดับภาค

หรือระดับประเทศ จะท าให้ผลการวิจัยสามารถ

น าไปใช้วางแผนพัฒนาและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

ออนไลน์ ให้กับผู้สู งอายุ ในระดับภูมิภาคหรือ

ประเทศต่อได้ 

          2. ในการศึกษาครั้งนี้  เน้นการวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพียง

อย่างเดียว เพ่ือให้มีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ส าหรับ

การศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 

และมีข้อมูลเชิงคุณภาพผสมผสานเพ่ือให้สามารถ

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ส าหรับการวางแผนพัฒนา

ในเรื่องนี้ได้อย่างรอบด้านมากขึ้น 

                3.  ในการศึกษาครั้ งนี้  ศึ กษาใน

ประเด็นการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์กับผลกระทบทาง

สุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้น ผู้ที่

สนใจสามารถที่จะน าผลการศึกษาไปต่อยอด โดย

อาจขยายมิติการศึกษาทั้ งด้ านคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม หรือศึกษา

ตัวแปรอ่ืนที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือ

บริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป



 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

49 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
กรมกิจการผู้สูงอายุ.  (2563).  แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2565) ฉบับปรับปรุง                     

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563.  สืบค้น 14 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.dop.go.th/download/ 
laws/th1614675775-828_0.pdf 

กรมกิจการผู้สูงอายุ.  (2563).  สถิติผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด.  สืบค้น 14 พฤษภาคม 2564, 

จาก      https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/335 

กรมสุขภาพจิต.  (2563).  ก้าวย่างของประเทศไทย สู่‘สังคมผู้สูงอายุ’อย่างสมบูรณ์แบบ.  สืบค้น 13  
พฤษภาคม 2564, จาก  https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476 

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และคณะ. (2560).  พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อ 
สังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ.  ปีที ่11 
กรกฎาคม – ธันวาคม.  

ฉัตรชัย นกดี.  (2562).  ท าคู่มือผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อและโควิด-19. สืบค้น 17 พฤษภาคม 2564, จาก 

https://www.thaihealth.or.th/Content/51885 -จัดท าคู่มือผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ%20.html 

ณัฐดนัย  เนียมทอง. (2561).  ความเข้าใจดิจิทัลกับผู้สูงอายุ. สืบค้น 15 พฤษภาคม 2564, จาก  
https://www.scimath.org/article-technology/item/7943-2018-03-20-04-39-55 

เทอดศักดิ์  ไม้เท้าทอง.  (2557, กันยายน – ธันวาคม).  การรู้เท่าทันสื่อ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

วารสารสนเทศศาสตร์,  สืบค้น 22 พฤษภาคม 2564, จาก 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/29552/25448 

ปวีณา  มะแซ. (2561). การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาค.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรม
หาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ปิยฉัตร กลิ่นสุวรรณ และนวลใย วัฒนกุล. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมกับ 
 สุขภาวะผู้สูงอายุ สืบค้น 15 ธันวาคม 2564. จาก  https:/tdc.thailis.or.th/tdc/dccheck.php?Int_   
 code =117&RecId=839&obj_id=4224&showmenu=no 
พนม  คลี่ฉายา.  (2564). การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอ เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาวะพฤฒิ 
 

https://www.dop.go.th/download/
https://www.dop.go.th/download/laws/th1614675775-828_0.pdf
https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/335
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476
https://www.thaihealth.or.th/Content/51885
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/29552/25448
https://tdc.thailis.or.th/tdc/dccheck.php?Int_code


 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

50 

พลังของผู้สูงอายุไทย.  วารสารนิเทศศาสตร์. 39(2), 58. 

พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์  ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และ วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.  (2562).  การพัฒนา                       
  ตัวบ่งชี้การเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ 
     ประชาธิปไตยระดับช่วงวัยผู้สูงอายุ. วารสารการสื่อสารมวลชน. 7(1), 165-176. 
เพ็ญ  สุขมาก. (ม.ป.ป.) หลักคิด : สุขภาพ สุขภาวะ ปัจจัยก าหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ เอกสาร 

ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายนักประเมินผล
งานสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ. 

มติชนออนไลน์.  (2560).  วิถีใหม่ “ผู้สูงอายุ” ยุค 4.0 ส่งความสุขแบบ “ออนไลน์” เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัว. 
สืบค้น 10 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_517489 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และมินตรา สดชื่น. (2563) รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย  
กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร, รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี 
(ออนไลน์). สืบค้น 4 ธันวาคม 2564, จากhttps://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/ 
123456789/800/rmutrconth_153.pdf?sequence=1 

ระเบียบ กิจเจริญ. (2562). การจัดการความมั่นคงด้านสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองหนองปรืออ าเภอ 
  บางละมุง.  วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ศิรินันท์  ศรีพระคุณ และอุษา บิ้กกิ้น.  (2562).  การเปิดรับสื่อกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศทาง 

สุขภาพที่มีผลต่อการรู้เท่าทันโรคความดันโลหิตสูงของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร.  วารสาร
การสื่อสารและการจัดการ นิด้า.  5(1), 87-88. 

ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์.  (2563). สังคมสังคมสูงวัย...ความท้าทายประเทศไทย.  สืบค้น 15 พฤษภาคม  
2564, จาก https://www.dop.go.th/th/know/3/276  

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน. (2563). ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลระดับบุคคล เพื่อส่งเสริม 

ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย. สืบค้น 22 ธันวาคม 2564, จาก https://healthymediahub 

.com/media/detail/ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ-สารสนเทศ-และดิจิทัลระดับบุคคล-เพ่ือส่งเสริมความ

เป็นพลเมืองประชาธิปไตย-ฉบับสมบูรณ์ 

สิรินทร พิบูลภานุวัธน์, นันทิยา ดวงภุมเมศ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์.  (2563).  สูงวัยไม่เสพสื่ออย่าง                 
 สุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ.  วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการ 
 สื่อสาร. สืบค้น 19 พฤษภาคม 2564, จาก https://so02.tcithaijo.org/index.php/BECJournal/  
 

https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_517489
https://www.dop.go.th/th/know/3/276
https://healthymediahub.com/
https://so02.tcithaijo.org/index.php/BECJournal/


 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

51 

article/view/243561?PageSpeed=noscript 

ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.  (2562).  นายอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ เตรียมขยายผลการด าเนินงานโรงเรียน               

นิรชราส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ.  สืบค้น 15 พฤษภาคม 2564, จาก   

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190127143415477 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2550).  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550. สืบค้น 12 ธันวาคม  
2564. จาก http://nih.dmsc.moph.go.th/law/pdf/030.pdf 

ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์.  (2562).  จ านวนชมรมผู้สูงอายุเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2562.  สืบค้น 12  
พฤษภาคม 2564, จาก http://uttaradit.nso.go.th/2011-10-11-02-45-35/80-2011-10-11-07-
20-43/399-2020-02-05-07-22-51.html 

อุทัย  ยะรี และมัณฑนา  สีเขียว. (2562).  การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในยุค 
ไทยแลนด์ 4.0. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  8(1). 235-236 

อัจศรา ประเสริฐสิน,  ทัชชา สุริโย และปพน ณัฐเมธาวิน. (2561).  สุขภาวะของผู้สูงอายุ : แนวคิดและปัจจัย 
ที่เก่ียวข้อง.  วารสารสุขศึกษา. 41 (1). 1-13. 

Brandinside.  (2564).  ไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ แต่ปัญหาใหญ่ รายได้น้อย เงินออมไม่พอ  
ยืดเวลาเกษียณ.  สืบค้น 15 พฤษภาคม 2564, จาก  https://brandinside.asia/aging-society-
challege-for-thailand/ 

Bangkokhospital.  (2564).  Social Media ผู้สูงวัยรู้ให้ทนัใช้ให้พอดี. สืบค้น 14 พฤษภาคม 2564, จาก 
https://www.bangkokhospital.com/content/social-media-and-the-elderly 

Black, K. (2006). Business Staitstics for Contemporary Decision Making. (4th ed.). USA: John Wiley & Sons. 

hfocus Team.  (2563).  สสส.เปิดข้อมูลผู้สูงวัยติดจอสูง 10 ชม.ต่อวัน อีก 75% เป็นเหยื่อข่าวลวงถูก 
หลอก. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.hfocus.org/content/2020/10/20282 

Tonkit. (2561). พฤติกรรมการใช้ Social Media ของผู้สูงอายุ. สืบค้น 1 ธันวาคม 2564, จาก  

https://tonkit360.com/32265 

 

 

 

 

 

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190127143415477
http://nih.dmsc.moph.go.th/law/pdf/030.pdf
http://uttaradit.nso.go.th/2011-10-11-02-45-35/80-2011-10-11-07-20-43/399-2020-02-05-07-22-51.html
http://uttaradit.nso.go.th/2011-10-11-02-45-35/80-2011-10-11-07-20-43/399-2020-02-05-07-22-51.html
https://brandinside.asia/aging-society-challege-for-thailand/
https://brandinside.asia/aging-society-challege-for-thailand/
https://www.bangkokhospital.com/content/social-media-and-the-elderly
https://www.hfocus.org/content/2020/10/20282
https://tonkit360.com/32265


 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

52 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โฆษณารอบเกมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 
ฉายสิริ พัฒนถาวร5 

  สราวุธ อนันตชาติ6 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โฆษณารอบเกมกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านการรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 – 24 ปี ที่เคยเล่นเกมออนไลน์ในช่วง 3 

เดือนที่ผ่านมา ใช้เวลาในการเล่นเกมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง และเคยเห็นโฆษณารอบเกม (Around-

game Advertising) จ านวนทั้งสิ้น 440 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โฆษณารอบเกม การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติต่อ

ตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้าที่โฆษณารอบเกมออนไลน์ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังพบว่า การรับรู้

โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งในด้านการรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติต่อตรา

สินค้า และความตั้งใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 

ค าส าคัญ: การโฆษณา, การโฆษณารอบเกม, พฤติกรรมผู้บริโภค 

 
 
 

                                                                        
5 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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Abstract 

This survey study was aimed to explore the relationship between perception on 

around-game advertising and consumer behavior, that is, brand awareness, brand attitude and 

purchase intention. 

Self- administered questionnaire was used to collect data from 440 samples, aged 

between 18 –  24 years who had played online game in past 3 months, spent at least one 

hour playing games each time, and seen around-game advertising. 

The results showed that samples moderately perceived around-game advertising, had 

moderate levels of brand awareness, brand attitude, and purchase intention. In addition, the 

positive relationships between perception on around- game advertising and all consumer 

behavior variables (brand awareness, brand attitude and purchase intention) were statistically 

found. 

 

Keywords: Advertising, Around-game Advertising, Consumer Behavior 



 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

54 

บทน า 

การสื่ อสารแบบไร้พรมแดนด้ วยสื่ อ

อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก

สะดวกสบาย ไร้ข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ อีก

ทั้งผู้คนก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นด้วย

ราคาที่ถูกลง ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตกว่า 52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 

ของประชากรทั้ งหมด โดยใช้ ระยะเวลากับ

อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน และจากสถิติ

พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างปี ค.ศ. 2019 และ 

2020 ใช้เวลากับการเล่นเกมออนไลน์เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง 46 นาทีต่อวัน (“Digital Thailand 2020,” 

2564)  ซึ่ งประ เทศไทยมี ผู้ เ ล่ น เกมออนไลน์

ประมาณ 27.8 ล้านคน (“อุตสาหกรรมเกมไทย 

2020,” 2564) จากการคาดการณ์ในปี ค.ศ. 2020 

มูลค่าตลาดเกมประเทศไทยจะมีมูลค่ากว่า 27,000 

ล้านบาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น การ

พัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ การได้รับ

การยอมรับมากขึ้น และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในประเทศไทย มีผู้ เล่นเกมออนไลน์

จ านวนมาก ช่วงอายุที่เล่นเกมออนไลน์มากที่สุดคือ 

ช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี และมีแนวโน้มที่ช่วง

อายุจะขยายกว้างขึ้น (“ตลาดเกมโตพุ่ง 13% ทะลุ 

2.2 หมื่นล้าน,” 2562) ความนิยมเกมออนไลน์ท า

ให้นักการตลาดและธุรกิจต่าง ๆ เห็นช่องทาง 

 

 

ส า คั ญ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ด้ ว ย

ความสามารถเข้าถึงผู้บริโภคของเกม ซึ่งสามารถ

เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง

โฆษณา (Advertising Avoidance) ไม่ว่าจะเป็น

พฤติกรรมการเร่งความเร็วเมื่อมีโฆษณา (Zipping) 

การเปลี่ยนช่อง (Zapping) หรือการปิดเสียง 

(Muting)  (Hawkins & Mothersbaugh, 2010) 

ได้ อีกทั้งเกมยังเป็นสื่อที่สามารถน ามาบูรณาการ

กับตราสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบ

ของเกมโฆษณา (Advergaming) โฆษณาในเกม 

( In-game Advertising)  และโฆษณารอบเกม 

(Around-game Advertising) (ดูแผนภาพที่  1) 

ซึ่งการสื่อสารผ่านเกมส่งผลให้การสื่อสารตรา

สินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (พิจาริน สุขกุล 

และสราวุธ อนันตชาติ, 2563; Herrewijn & Poels, 

2013) 
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แผนภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของการโฆษณาโดยใช้เกมในรูปแบบต่าง ๆ 

   
เกมโฆษณา 

(Advergame) 
โฆษณาในเกม 

(In-game Advertising) 
โฆษณารอบเกม 

(Around-game Advertising) 

 

การโฆษณาผ่านเกมที่นักการตลาดนิยมใช้

มากที่สุด คือ การโฆษณารอบเกม (Around-game 

Advertising) (Verberckmoes et al., 2016) ซึ่ง

เป็นการโฆษณาตราสินค้าที่แสดงอยู่บนพ้ืนที่รอบ

เกม เช่น แบนเนอร์ วิดีโอโฆษณาคั่นระหว่างการ

เล่นเกม ตลอดจนการแสดงข้อมูลบริษัทผู้สนับสนุน 

(Sponsor) ต่าง ๆภายในเกม โดยการโฆษณารอบ

เกมจะแสดงสารทางการตลาดที่ไม่เข้าไปก้าวก่าย

สภาพแวดล้อมภายในของเกม (Smith et al., 

2014) เป็นการวางตราสินค้าลงในเกมผ่านป้าย

โฆษณา (Banner) ซึ่งการใช้ป้ายโฆษณาเป็นการ

แสดงโฆษณาแบบเปิดเผย ชัดเจน มุ่ งหวังให้

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จดจ าตราสินค้า อันจะส่งผล

ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค การโฆษณา

รอบเกมนี้มีส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้ตราสินค้า 

(Verberckmoes et al., 2016) และจะมีทัศนคติ

ที่ดีต่อตราสินค้าและสามารถจดจ าตราสินค้าได้ดี

ว่าการโฆษณาประเภทอ่ืน (Peters & Leshner, 

2013) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการรับรู้

ถึงการโฆษณาในเกมออนไลน์ การรับรู้ตราสินค้า 

ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้ ง ใจซื้ อ 

ตลอดจนศึกษาถึงว่า การรับรู้ โฆษณาในเกม

ออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ทั้ ง ส ามด้ านดั ง กล่ า ว หรื อ ไม่  โ ดย เน้ น ไปที่

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้โฆษณารอบเกม

ออนไลน์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีอายุ 18 – 

24 ปี อันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องการกับโฆษณาผ่านเกมและพฤติกรรม

ของผู้บริโภค ทั้งยังสามารถน าเป็นข้อมูลไปใช้ใน

การวางแผนด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดด้วย

การโฆษณาผ่านเกมของตราสินค้าต่าง ๆ ของ

องค์กรธุรกิจต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเรื่องการโฆษณาผ่านเกม 

การสื่อสารตราสินค้าโดยใช้เกมเป็นช่อง

ทางการสื่อสารการตลาดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจาก

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ

จ านวนผู้เล่นเกมออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เกมซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จึง

มีการขยายตัวกว่า 15% ในปี พ.ศ. 2563 และจะมี

มูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 

(“Depa คาดมูลค่าอุตสาหกรรมเกมในไทย,” 

2564) นักการตลาดจึงเล็งเห็นช่องทางในการ

สื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วยการโฆษณา

ผ่านเกม 

American Association of Advertising 

Agencies (4As) ได้ให้ความส าคัญกับการโฆษณา

ตราสินค้าผ่านเกม และแบ่งประเภทของการ

โฆษณาผ่านเกมออกเป็น 3 ประเภท คือ เกม

โฆษณา (Advergaming) โฆษณาในเกม (In-game 

Advertising)  และโฆษณารอบเกม (Around-

game Advertising) (Smith et al., 2014) 

โดยการโฆษณารอบเกม (Around-game 

Advertising: AGA) เป็นการโฆษณาตราสินค้าผ่าน

เกม ซึ่งมีคุณค่าต่อการสื่อสารการตลาด เพราะเป็น

รูปแบบการสื่อสารที่ผสานความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อความทางการตลาดและสื่อเกม การโฆษณารอบ

เกมมีรูปแบบ คือ ป้ายโฆษณา (Banners) การ

โฆษณาข้ามสื่อ (Cross Promotion) การโฆษณา

คั่นระหว่างหน้า ( Interstitials) และผู้สนับสนุน 

(Sponsorship)  (Smith et al., 2014) การปรากฏ

ของโฆษณารอบเกมนั้นจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

สภาพแวดล้อมในเกม แต่จะปรากฏอยู่รอบเกม 

ระหว่างเล่นเกม หรือคั่นระหว่างหน้าในการเปลี่ยน

ระดับเกม โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ นอกจากนั้น ยัง

สามารถปรากฏในรูปแบบของวิดีโอที่แสดงระหว่าง

การโหลดหน้าจอ ซึ่ งการโฆษณารอบเกมนี้  

Sheldon (2007)  กล่ าวว่ า  เป็นกลยุทธ์ ทาง

การตลาดที่เกิดจากความร่วมมือของธุรกิจ อันจะ

ท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น 

ทั้ งยั ง เกิดประโยชน์แก่ทั้ งสองฝ่ าย  ส าหรับ

นักพัฒนาเกมนั้น การโฆษณารอบเกมจะเป็น

ช่องทางในการเผยแพร่เกมให้เป็นที่รู้จัก ส่วนตรา

สินค้าเองก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการขายประเภท

หนึ่ ง นอกจากนั้น ยังก่อให้ เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างอุตสาหกรรมต่อไปด้วย เช่น อุตสาหกรรม

ย า น ย น ต์ ที่  Chrysler Group พั ฒ น า  Jeep 

Wrangler รุ่น Limited Edition ในปี ค.ศ. 2011 

และ 2012 ที่เก่ียวข้องกับเกม Call of Duty 

จะเห็นได้ว่า การโฆษณาผ่านเกมเติบโตขึ้นไป

พร้อม ๆ กับพัฒนาการของเทคโนโลยี เมื่อนักการ

ตลาดหันมาใช้เกมเพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมและเพ่ือ

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนน ามาบูรณาการ

เพ่ือการสื่อสารการตลาดจนสามารถสร้างมูลค่าเชิง

พานิชย์ได้หลายหมื่นล้านบาท ด้วยคุณสมบัติที่

สามารถเร้าความสนใจ สร้างการมีส่วน 
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ร่วม โดยใช้วิธีการโน้มน้าวใจต่าง ๆ จนท า

ให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม ซึ่งการเกิดพฤติกรรม

ของผู้บริโภคเกิดจากการที่ผู้บริโภคได้ให้ความ

สนใจต่อโฆษณา ผนวกกับนักการตลาดซึ่งมุ่งหวัง

ให้ผู้บริ โภคเกิดการรับรู้และจดจ าตราสินค้า

เนื่องจากจะส่งผลต่อทัศนคติ ความตั้งใจ และ

พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การ

โฆษณาผ่านเกมมีส่วนช่วยท าให้ผู้บริโภคเกิดการ

รับรู้ตราสินค้า (Verberckmoes et al., 2016) 

แม้ว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้เล่น

เกมจะสามารถเห็นโฆษณาผ่านเกมทั้งโดยตั้งใจ

และไม่ได้ตั้งใจ แต่จะมีความตั้งใจในการคลิก

โฆษณา ซึ่งเป็นการคลิกโฆษณาที่ตรงกับความ

ต้องการและอยากรู้จักตราสินค้า แสดงให้เห็นว่า 

ผู้บริโภคมีการเปิดรับและรับรู้โฆษณาผ่านเกม และ

การโฆษณาผ่านเกมเป็นวิธีการที่สร้างการจดจ า

ตราสินค้าได้ เมื่อผู้บริโภคได้รับสื่อโฆษณาผ่านเกม

ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า

และสร้างการจดจ าตราสินค้าได้ดีมากยิ่ งขึ้น 

(Peters & Leshner, 2013) ผลการศึกษาที่ผ่าน

มาจึงสามารถสรุปได้ว่า การโฆษณาตราสินค้าผ่าน

เกมมีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้และจดจ า

แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

แนวคิดเรื่องการรับรู้ 

 การรับรู้ (Perception) มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะการ

รับรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท าให้ผู้บริโภคสามารถจ าแนก

ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ได้ กระบวนการก่อนที่

จ ะ เ กิ ดกา ร รั บ รู้ คื อก า ร เ ปิ ด รั บ  ( Exposure) 

หมายถึง การที่สิ่งเร้าจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก 

ซึ่งการเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของ

อวัยวะที่ใช้รับสัมผัสและเทรชโฮลด์ (Threshold) 

ซึ่งหมายถึง แรงกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะท าให้เกิด

คว ามรู้ สึ ก ได้  ทั้ ง  Absolute Threshold และ 

Differential Threshold ต่างก็ส่งผลต่อการรับรู้

ของผู้บริโภค 

Assael ( 2004)  ก ล่ า ว ว่ า  ก า ร รั บ รู้  

( Perception)  เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ลื อ ก ส ร ร 

(Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และ

ตีความ ( Interpretation)  สิ่ ง เร้ าต่ าง  ๆ ที่ อยู่

รอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ งห้า ได้แก่  การ

มองเห็น (Sight) การลิ้มรส (Taste) การได้กลิ่น 

(Smell) การได้ยิน (Sound) และการสัมผัส (Feel) 

เพ่ือให้เกิดเป็นภาพที่มีความหมายและเชื่อมโยงกัน 

เมื่อการรับรู้เป็นการกระบวนการที่แต่ละบุคคล

เลือกสรรจัดระบบ และตีความหมายจากสิ่งเร้าต่าง 

ๆ ให้เกิดเป็นภาพที่มีความหมายในใจของแต่ละ

บุคคล สิ่งเร้าจึงมีความส าคัญอย่างมาก ซึ่ง Assael 

(2004) อธิบายเพ่ิมเติมว่า สิ่งเร้า (Stimuli) คือ 

วั ต ถุ  ( Physical)  ภ า พ  ( Visual)  ห รื อ ค า พู ด 

(Verbal) ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของ

แต่ละบุคคล 

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่บรรจุสินค้า สิ่งที่บรรจุ

อยู่ในสินค้า คุณสมบัติของสินค้า หรือ 
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การสื่อสารตราสินค้าผ่านค าพูด รูปภาพ 

สัญลักษณ์ และสิ่งเร้าอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวโยงกับ

สินค้านั้น ๆ เช่น การโฆษณา ราคาของผลิตภัณฑ์ 

หรือสถานที่จัดจ าหน่าย ก็จัดเป็นสิ่ ง เร้ าทาง

การตลาด  (Marketing Stimuli)  ทั้ ง สิ้ น  ก า ร

โฆษณาผ่านเกมจึงจัดเป็นสิ่งเร้าทางการตลาดด้วย

เ ช่ น กั น  จ ากกา รศึ กษ าขอ ง  Hawkins และ 

Mothersbaugh (2010) พบว่า คุณลักษณะของ

สิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ได้แก่ 

ขนาด (Size) ความเข้ม ( Intensity) ต าแหน่ง 

(Position)  ความแตกต่างและความคาดหวั ง 

(Contrast and Expectation) ซึ่งในการโฆษณา

ผ่านเกมซึ่งเป็นสิ่งเร้าภายนอกนั้นมีหลายรูปแบบ 

เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ สี  หรือลักษณะการ

เคลื่อนไหวที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ และ

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคได้ 

แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การ

ซื้อ การใช้ รวมไปถึงการก าจัดทิ้งของสินค้า บริการ 

ความคิด หรือ ประสบการณ์ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการและความพึงพอใจ (Solomon, 2018) 

ผู้บริโภคแต่ละคนมีกระบวนการตัดสินใจที่แตกต่าง

กัน ขึ้นกับอิทธิพลที่ได้รับจากทั้งปัจจัยภายใน เช่น 

การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ และปัจจัยภายนอก 

เช่น กลุ่มอ้างอิง และวัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่า

พฤติกรรมของผู้บริ โภคมีความเกี่ ยวข้องกับ

องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรม 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการ

เลือกสรร (Selection) การจัดระเบียบ (Organization) 

และตีความ (Interpretation) ของสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่

อยู่ รอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ งห้า (Assael, 

2004)  ซึ่ งสิ่ ง เร้ าในการศึกษาครั้ งนี้ก็คือ ป้าย

โฆษณารอบเกม ซึ่งมีคุณลักษณะและรูปแบบที่

แตกต่างกันในหลายด้าน เช่น ต าแหน่งการวาง 

ขนาด ความเข้ม หรือการเคลื่อนไหว เป็นต้น โดย

ผู้บริโภคจะเลือกรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากความรู้ 

ประสบการณ์ และทัศนคติ จนกลายเป็นภาพรวม

ของสินค้าในการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนซึ่ง

สามารถแสดงแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภค

ได ้

ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินใน

รูปแบบของความชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึก

ทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และแนวโน้มพฤติกรรม

ที่บุคคลมีต่อวัตถุ หรือความคิดเห็นบางอย่าง คือ

เมื่อได้รับสาร ผู้รับก็จะเรียนรู้เรื่องราวของสาร 

แล้วประเมินผลว่าสารนั้นมีความน่าเชื่อถือและมี

คุณค่าเพียงใด การประเมินดังกล่าวเป็นลักษณะที่

ยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย และมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรม (Kotler, 2003) การที่ทัศนคติมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมก็เนื่องจากทัศนคติเป็นความรู้สึกที่จะ

ก าหนดให้บุคคลมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หากมี

ทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งเร้า ก็มีแนวโน้มอย่างมาก 
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ที่จะมีการตอบสนองด้านพฤติกรรมที่

เป็นไปในทางบวกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ ง Lutz 

(1991) มีความเห็นว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว 

(Unidimensionalist View of Attitude) คอื เป็น

ความรู้สึก (Affect) โดยจ าแนกออกจากความรู้

ความเข้าใจ (Cognition) เมื่อเกิดทัศนคติแล้วจึง

เกิดพฤติกรรม (Conation) ตามมา ซึ่งในการ

ศึกษาวิ จั ยนี้ จะใช้ความตั้ ง ใจซื้ อ  ( Purchase 

intention) ในการระบุแนวโน้มพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค 

ความตั้ ง ใจซื้ อ  (Purchase intention) 

หมายถึง แรงจูงใจที่จะซื้อสินค้า (G. Belch & M. 

Belch, 2004) ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจหรือความ

ปรารถนาของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ 

หรือเกิดจากการประเมินตราสินค้าโดยผู้บริโภค

แล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น  

ร ว ม ถึ ง มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า 

เนื่องจากความรู้สึกดีหรือทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า

และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการประเมินตรา

สินค้าส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อ (Ha & Janda, 

2014) เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับตราสินค้า และ

โฆษณาจะท าให้มีความตั้งใจซื้อเพ่ิมขึ้น 

การโฆษณาผ่านเกมเป็นช่องทางการ

สื่อสารที่ตราสินค้า ใช้ เ พ่ือสร้างการรับรู้ ของ

ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี

ต่อสินค้าและตราสินค้า จนน าไปสู่ความตั้งใจซื้อ 

เนื่องจากเกมสามารถกระตุ้นความสนใจได้ง่าย ท า

ให้ผู้ บริ โภคเกิดการสั ง เกตและจดจ า  แม้ว่ า

ระยะเวลาในการโฆษณาผ่านเกมจะมีระยะเวลา

และพ้ืนที่ไม่มาก แต่ก็มีระยะเวลาและพ้ืนที่เพียง

พอที่จะให้รายละเอียดสั้น ๆ อันน าไปสู่การขยาย

ความสนใจของผู้บริโภคได้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

สมมติฐาน 

1. การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้า 

2. การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราสินค้า 

3. การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อ 

การรับรู้โฆษณารอบเกม 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

- การรับรู้ตราสินค้า 

- ทัศนคติต่อตราสินค้า 

- ความตั้งใจซื้อ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research)  เ ก็ บข้ อมู ล ผ่ านช่ อ งทาง

ออนไลน์ (Electronic Method) โดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผู้ วิจัยใช้ตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 

Yamane (1973)  ที่ ร ะดับความ เชื่ อมั่ น  95% 

สามารถก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ า ง ใน

การศึกษาครั้ งนี้ ได้ ไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง 

ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างให้อยู่ในช่วงอายุ

ที่มีผู้เล่นมากที่สุด มีประสบการณ์การเล่นเกมอย่าง

ต่อเนื่อง และรู้จักโฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏ

ผ่านเกมออนไลน์ จึงก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างมี

คุณสมบัติ คือ เป็นบุคคลทั่วไปที่เล่นเกมออนไลน์ 

ซึ่งต้องมีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ใช้เวลาในการเล่น

เกมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง เล่นเกมออนไลน์

ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา และต้องเคยเห็น

โฆษณารอบเกม (Around-game Advertising) 

มาก่อน ซึ่งผู้วิจัยมีค าถามในแบบสอบถามเพ่ือคัด

กรอง (Screening) กลุ่มตัวอย่างในขั้นต้น โดยเก็บ

ข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 

เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ น กา ร เก็ บข้ อ มู ล คื อ 

แบบสอบถามที่ถูกพัฒนาผ่าน Google Form โดย

ผู้วิจัยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 

เป็นค าถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 

ข้อค าถาม เพ่ือคัดกรองอายุ ลักษณะการเล่มเกม

ออนไลน์ ระยะเวลาที่ใช้เล่น และการเห็นโฆษณา

รอบเกม 

ส่วนที่  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้

โฆษณารอบเกมออนไลน์ 4 ข้อค าถาม เพ่ือทดสอบ

กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู้โฆษณาระหว่างการ

เล่นเกม (Around-game Advertising) เป็นค าถาม

เกี่ยวกับการเปิดรับ การให้ความสนใจ การตีความ 

และการจดจ า ซึ่งใช้แนวค าถามที่ประยุกต์มาจาก

แนวคิดของ Assael (2004) และ Klapper (1960) 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ตรา

สินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อ 

โดยค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าในโฆษณา

รอบเกม เป็นความรู้ ความเข้าใจ หรือการตีความ

เกี่ยวกับตราสินค้าของผู้บริโภค ประกอบด้วย

ค าถาม 4 ข้อค าถาม เกี่ยวกับการระลึกได้ (Recall) 

และการจ าได้ (Recognition) เพราะการระลึกได้

และการจ าได้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ใช้แนวค าถามที่ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ 

Cobb-Walgren et al. (1995) ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์

มาเป็นข้อค าถาม ด้วยมาตรวัดแบบ Likert scales 

5 ระดับ 

ค าถาม เกี่ ย วกับทั ศนคติ ต่ อตราสิ นค้ า  เป็ น

ความรู้สึกที่ผู้บริโภคประเมินตราตราสินค้า ซึ่งจะ

แสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะประเมินความรู้สึกของ

ต น ที่ มี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า ใ น ท า ง บ ว ก ห รื อ ล บ 

ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม เป็นค าถามที่
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แสดงแนวโน้มที่  ผู้บริ โภคจะประเมิน

ความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้าในทางบวกหรือลบ ใช้

แนวค า ถ ามที่ ป ร ะยุ กต์ ม าจ ากงานวิ จั ย ขอ ง 

Muehling และ Laczniak (1988) ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์

มาเป็นข้อค าถาม ด้วยมาตรวัดแบบ Likert scales 

5 ระดับ 

ค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ เป็นแนวโน้ม

ที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคมี

ความตั้งใจซื้อ ก็จะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ของตราสินค้านั้น ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม 

เป็นการแสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ

สินค้า ซึ่งผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซื้อ และเก็บ

รวบรวมข้อมูลของตราสินค้านั้น ใช้มาตรวัดซึ่ง

ประยุกต์มาจากงานวิจัยของ Baker และ Churchill 

(1977) ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาเป็นข้อค าถาม ด้วย

มาตรวัดแบบ Likert scales 5 ระดับ 

มาตรวัดในแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัย

ประยุกต์มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการ

ทดสอบความเที่ ยง  (Validity)  และความตรง 

(Reliability) มาก่อนแล้ว และมีค่า Cronbach’s 

Alpha อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (> .70) ทั้งหมด อีก

ทั้งหลังจากเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น า

ข้อมูลที่ได้ไปทดสอบค่า Cronbach’s Alpha อีก

ครั้งหนึ่ง จากนั้นใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติใน

การวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product 

Moment Correlation) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

.05 

ผลการวิจัย 

ในเบื้องต้น เป็นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง

ต ามข้ อก า หนด  เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์ เล่นเกมอย่าง

ต่อเนื่อง และรู้จักโฆษณารอบเกม กล่าวคือ กลุ่ม

ตัวอย่างต้องมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี เล่นเกม

ออนไลน์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ใช้เวลาในการเล่น

เกมแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง และเคยเห็น

โฆษณารอบเกม โดยจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 542 คน มีผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จ านวน

รวม 440 คน หรือคิดเป็น 81.2% ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 

 
ผลการวัดการรับรู้โฆษณาในเกมออนไลน์ 

จากตารางที่ 1 การรับรู้เกี่ยวกับโฆษณา

ระหว่างการเล่มเกม เป็นค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับ 

การให้ความสนใจ การตีความ และการจดจ า 

จ านวนรวม 4 ข้อ โดยมีค่าความตรงรวมอยู่ที่ .72
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ตารางที่ 1 แสดงผลการรับรู้โฆษณาในเกมออนไลน์ 

การรับรู้โฆษณาในเกมออนไลน ์ M SD 

1. การเปิดรับโฆษณารอบเกม 3.43 1.19 

2. การให้ความสนใจโฆษณารอบเกม 2.57 1.12 

3. การตีความโฆษณารอบเกม 3.95 1.13 

4. การจดจ าโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณารอบเกม 2.91 1.10 

รวม 3.21 0.79 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ในการวัดการรับรู้ โฆษณารอบเกมนั้น 

ผู้วิจัยพิจารณาการรับรู้โฆษณารอบเกมในค าถาม

ด้านการเปิดรับ การให้ความสนใจ การตีความ และ

การจดจ า ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่ม

ตัวอย่างมีการรับรู้โฆษณา (ค่าเฉลี่ย 3.21) โดยเมื่อ

เห็นป้ายโฆษณารอบเกมแล้วรู้ว่าป้ายนั้นเป็นการ

โฆษณาสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.95) รองลงมาได้แก่ กลุ่ม

ตัวอย่างเคยเห็นโฆษณารอบเกมบ่อยๆ (ค่าเฉลี่ย 

3.43) สามารถจ าโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณา

รอบเกมได้ (ค่าเฉลี่ย 2.91) และกลุ่มตัวอย่างดูป้าย

โฆษณาระหว่างเล่นเกม (ค่าเฉลี่ย 2.57) ตามล าดับ 

การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และ

ความตั้งใจซื้อ 

การรับรู้ ตราสินค้าในโฆษณารอบเกม 

ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม เกี่ยวกับการ

ระลึกได้  (recall) และการจ าได้  ( recognition) 

เนื่องจากการระลึกได้และการจ าได้จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมของผู้บริโภค (ดูตารางท่ี 2) โดยมีค่าความ

ตรงรวมอยู่ที่ .85 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการ

รับรู้ตราสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.32) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้

สังเกตเห็นว่าโฆษณาท่ีปรากฏรอบเกมนั้นมีที่ปรากฏ

ที่ อ่ืนนอกจากเกมออนไลน์  (ค่ า เฉลี่ ย  3 .42) 

รองลงมาคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเห็นป้ายโฆษณานั้น

แล้วรู้ว่าสินค้านั้นคือสินค้าอะไร (ค่าเฉลี่ย 3.36) 

และสินค้านั้นมีไว้ใช้เพ่ืออะไร (ค่าเฉลี่ย 3.35) ส่วน

การรับรู้ตราสินค้านั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในล าดับ

สุดท้าย (ค่าเฉลี่ย 3.15) ตามล าดับ
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ตารางที่ 2 แสดงผลการรับรู้ตราสินค้าในโฆษณารอบเกม 

การรับรู้ตราสินค้า M SD 

1. การระลึกถึงประเภทสินค้าเมื่อเห็นป้ายโฆษณา 3.36 1.00 

2. การระลึกถึงตราสินค้าเมื่อเห็นป้ายโฆษณารอบเกม 3.15 0.97 

3. การจดจ าคณุประโยชน์ของสินค้าไดเ้มื่ออ่านข้อความป้ายโฆษณารอบเกม 3.35 1.01 

4. การจดจ าโฆษณาที่ปรากฏรอบเกมได้เมื่อไปปรากฏที่อื่น 3.42 1.04 

รวม 3.32 0.84 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

จากตารางที่  3 ทัศนคติต่อตราสินค้า 

ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อค าถาม เป็นค าถามที่

แสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะประเมินความรู้สึกที่มีต่อ

ตราสินค้าในทางบวกหรือลบ โดยมีค่าความตรง

รวมอยู่ที่ .86 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติต่อตราสินค้าที่ระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 2.58) โดยเห็นว่าสินค้าท่ีใช้การสื่อสารผ่าน 

แบนเนอร์/ป้ายโฆษณารอบเกมท าให้รู้จัก

สินค้าใหม่ ๆ หรือรู้จักสินค้าเดิมได้ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ย 

3.08) รองลงมาคือ คิดว่าสินค้าที่โฆษณาผ่านแบน

เนอร์/ป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกมมีความเหมาะสม 

(ค่าเฉลี่ย 2.55) คิดว่าสินค้าที่ใช้แบนเนอร์/ป้าย

โฆษณาสินค้ารอบเกมมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 

2.44) และชอบสินค้าที่ใช้การสื่อสารผ่านแบนเนอร์/

ป้ายโฆษณารอบเกม (ค่าเฉลี่ย 2.25) ตามล าดับ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าในโฆษณารอบเกม 

ทัศนคติต่อตราสินค้า M SD 

1. ความรู้สึกทางบวกเนื่องจากไดรู้้จักสินค้าใหม่ผ่านปา้ยโฆษณารอบเกม 3.08 1.09 

2. ความน่าเช่ือถือของสินค้าท่ีใช้การโฆษณาป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกม 2.44 1.05 

3. ความเหมาะสมของสินค้าที่โฆษณาผ่านป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกม 2.55 0.97 

4. ความช่ืนชอบต่อสินค้าท่ีใช้การสื่อสารผ่านป้ายโฆษณารอบเกม 2.25 1.05 

รวม 2.58 0.84 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

สุดท้าย ความตั้งใจซื้อ ประกอบด้วยค าถาม 

4 ข้อค าถาม เป็นการแสดงแนวโน้มที่ผู้บริโภคจะ

ตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งหากผู้บริโภคจะมีความตั้งใจ

ซื้อ ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลของตราสินค้านั้น (ดู

ตารางที่ 4) โดยมีค่าความตรงรวมอยู่ที่ .94 

ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม กลุ่ม

ตัวอย่างมีความตั้งใจซื้อสินค้าที่ โฆษณารอบเกม

ออนไลน์ไม่สูงมากนัก (ค่าเฉลี่ย 2.20) ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างจะซื้อสินค้าที่เคยเห็นในโฆษณารอบเกม

หากเจอสินค้านั้น ๆ ในร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 2.31)  

 

 

 

 

รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างอยากใช้สินค้า

รอบเกม (ค่าเฉลี่ย 2.25) มีการหาซื้อสินค้าที่ เห็นใน

โฆษณารอบเกม (ค่าเฉลี่ย 2.14) และอยากใช้สินค้า

ที่เห็นในโฆษณารอบเกมอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 

2.12) ตามล าดับ
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวัดความตั้งใจซื้อสินค้าในโฆษณารอบเกม 

ความต้ังใจซ้ือ M SD 

1. ความรู้สึกอยากใช้สินคา้ที่ปรากฏในโฆษณารอบเกม 2.25 1.04 

2. ความต้องการที่จะซื้อสินค้าท่ีเคยเห็นในโฆษณารอบเกมหากเจอสนิค้านั้นใน

ร้านค้า 
2.31 1.04 

3. ความพยายามหาซื้อสินค้าที่เหน็ในโฆษณารอบเกม 2.14 1.06 

4. ความต้องการที่จะใช้สินค้าท่ีเหน็ในโฆษณารอบเกมอย่างต่อเนื่อง 2.12 1.05 

รวม 2.21 0.94 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

จากสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) 

การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้

ต ร า สิ น ค้ า  2 )  กา ร รั บ รู้ โ ฆ ษ ณ า ร อ บ เ ก ม มี

ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติกับตยราสินค้า และ 3) การ

รับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ

ซื้อ สามารถน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 

Product Moment Correlation) ตามตารางที่ 5 

โดยจากสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการทดสอบ

พบว่า การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับการรับรู้ตราสินค้า (r = .48, p = .00) อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการ 

ท ด ส อบ พบ ว่ า  ก า ร รั บ รู้ โ ฆ ษ ณ า ร อบ เ ก มมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อตราสินค้า (r = 

.31, p = .00) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสุดท้าย 

สมมติฐานข้อที่ ผลการทดสอบก็พบว่า การรับรู้

โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ

ตั้งใจซื้อ (r = .18, p = .00) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติเช่นกัน
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูโ้ฆษณารอบเกมกับการรับรูต้ราสินค้า ทัศนคติต่อตราสนิค้า และความตั้งใจซื้อ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม r p 

การรับรูโ้ฆษณารอบเกม 
การรับรูต้ราสินค้า .48* .00 
ทัศนคติต่อตราสินค้า .31* .00 

ความตั้งใจซื้อ .18* .00 
หมายเหตุ: * ที่ระดับนยัส าคญัทางสถิติ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โฆษณา

รอบเกม อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.21 (จาก 5 ระดับ) กล่าวคือ 

เมื่อกลุ่มตัวอย่างเมื่อเห็นป้ายโฆษณารอบเกมแล้วรู้

ว่าป้ายนั้นเป็นการโฆษณาสินค้า เคยเห็นโฆษณา

รอบเกมบ่อย ๆ จ าโฆษณาที่ปรากฏในป้ายโฆษณา

รอบเกมได้ และมีการดูป้ายโฆษณาระหว่างเล่นเกม 

แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้ เล่น เกม

ออนไลน์มีการเปิดรับและการรับรู้โฆษณาที่ปรากฏ

รอบเกม ผลการศึกษาในส่วนนี้สอดคล้องกับผล

การศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ที่พบว่าโฆษณาที่

ปรากฏในที่ต่าง ๆ ของเกมนั้นสามารถสร้างการรับรู้

แก่ผู้เล่นเกมได้ เนื่องจากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกับ

โฆษณาในเกมออนไลน์มากกว่าโฆษณาประเภทอ่ืน 

ๆ (Berlo et al., 2021) แต่การที่กลุ่มตัวอย่างเห็น

ป้ายโฆษณารอบเกมแล้วรู้ว่าป้ายนั้นเป็นการโฆษณา

สินค้าก็อาจส่งผลต่อการรับรู้ ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้  

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่ง

ไม่ให้ความสนใจโฆษณารอบเกมในระหว่างเล่นเกม 

ด้วยเหตุเพราะรู้ว่าเป็นการโฆษณาและด้วยความ

สนใจต่อเกมซึ่งมีมากกว่า ท าให้ไม่สนใจที่จะจดจ า

โฆษณารอบเกม 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะสามารถกระตุ้นการรับรู้

ของผู้บริโภคได้มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ตัวผู้บริโภค สอดคล้องกันทั้งจากการศึกษาของ De 

la Hera (2019) ที่พบว่า การสื่อสารด้วยการ

โฆษณาผ่านเกมให้มีประสิทธิภาพมี 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการโฆษณา บริบทเบื้องหลัง 

กลยุทธ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ด้านสื่อ 

ซึ่งต้องวางแผนและบูรณาการองค์ประกอบต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน จะท าให้การโฆษณาผ่านเกมสามารถเข้า

ไปอยู่ในการรับรู้ของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และ

การศึกษาของ Hawkins และ Mothersbaugh 

(2010) ที่พบว่า คุณลักษณะของสิ่งเร้าที่มีอิทธิพล

ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ได้แก่ ขนาด (Size) ความ

เข้ม (Intensity) ต าแหน่ง (Position) ความ

แตกต่างและความคาดหวัง (Contrast and 

Expectation) ดังนั้น
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หากนักการตลาดต้องการที่จะสร้างการ

รับรู้ของผู้บริโภคด้วยการโฆษณาผ่านเกมจ าเป็น

อย่างยิ่งทีจ่ะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ 

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค 

ประเด็นต่อมา กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ตรา

สินค้า ที่ค่าเฉลี่ย 3.32 (จาก 5 ระดับ) เนื่องจาก

กลุ่มตัวอย่างได้สังเกตเห็นว่าโฆษณาที่ปรากฏรอบ

เกมนั้นมีที่ปรากฏที่อ่ืนนอกจากเกมออนไลน์ด้วย 

เมื่อเห็นป้ายโฆษณานั้นแล้วรู้ว่าสินค้านั้นคือสินค้า

อะไร และสินค้านั้นมีไว้ใช้เพ่ืออะไร ส่วนการรับรู้

ตราสินค้านั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในล าดับสุดท้าย 

แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้บริโภคเห็นโฆษณารอบเกม แม้

จะรู้ว่าเป็นโฆษณาสินค้าอะไร มีไว้ใช้ประโยชน์อะไร 

และสามารถจดจ าได้ว่าโฆษณาสินค้านั้นไปปรากฏที่

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรอบเกมออนไลน์ด้วย แต่จะไม่

จดจ าตราสินค้า เป็นไปตามแนวคิดของ Mayer 

(2009) ที่พัฒนาแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ผ่านสื่อ

มัลติมีเดีย ซึ่งได้กล่าวถึงขีดจ ากัดในการรับข้อมูล 

( Limited Capacity Assumption)  ว่ า  ก า ร รั บ รู้

ข้อมูลในแต่ละช่องทาง บุคคลสามารถรับข้อมูลได้

ในปริมาณจ ากัดและไม่ถาวรในความจ าระยะสั้น ซึ่ง

จะเป็นข้อมูลความจ าจากการมองเห็นและการได้ยิน 

ซึ่ง Miller (1956) ได้ท าการทดลองแล้วพบว่า 

ข้อมูลที่มนุษย์จะจ าได้นั้นมีจ ากัด ท าให้ผู้รับสารจะ

สามารถรับข้อมูลจากสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ได้เพียง

บางส่วนเท่านั้น 

โฆษณาท่ีปรากฏรอบเกมเป็นการปรากฏใน

รูปแบบของป้ายโฆษณา อาจจะมีความเคลื่อนไหว 

เช่น การกระพริบ หรือเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

สั้น ๆ โดยอาจจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ตาม ก็

สามารถท าได้เพียงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ

สนใจและรับรู้ไดใ้นระยะสั้น ๆ คือ แม้ว่าจะมีภาพ สี 

ผู้น าเสนอที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ หรือมีสัญลักษณ์ท่ี

สามารถจดจ าได้ง่าย ผู้บริโภคจะจดจ าได้เพียงส่วน

หนึ่งเท่านั้น แต่การจดจ านั้นสามารถส่งผลต่อการ

รับรู้เมื่อโฆษณาสินค้าซึ่งใช้ภาพ สี หรือผู้น าเสนอ

แบบเดียวกับท่ีปรากฏรอบเกมเมื่อไปปรากฏในที่อ่ืน 

ๆ  แสด ง ให้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร ส่ ง ผ ลต่ อ ก า ร จ ด จ า  

(Recognition) ที่ผู้บริโภคจะสามารถเรียกความ

ทรงจ าของตนเกี่ยวกับสินค้าและตราสินค้าที่เคย

เปิดรับได้ไม่ยาก และหากผู้บริโภคมีการรับรู้ของ

การปรากฏของโฆษณาสินค้านั้นด้วยความถี่ที่เพ่ิม

มากขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อการระลึก (Recall) ได้

ต่ อ ไป  จ ากกา รศึ ก ษ าข อ ง  Cauberghe แล ะ 

Pelsmacker (2010) พบว่า ตราสินค้าที่ ใช้การ

โฆษณาผ่านเกมนั้น จ าเป็นจะต้องมีความโดดเด่น 

(Prominence) เพราะจะส่งผลถึงทัศนคติและการ

ระลึกได้เป็นอย่างมาก 

ต่อมา กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อตราสินค้า ที่

ค่าเฉลี่ย 2.58 (จาก 5 ระดับ) โดยเห็นว่า สินค้าที่ใช้

การสื่อสารผ่านป้ายโฆษณารอบเกมท าให้รู้จักสินค้า

ใหม่ ๆ หรือรู้จักสินค้าเดิมได้ดีขึ้น คิดว่าสินค้าที่

โฆษณาผ่านป้ายโฆษณาสินค้ารอบเกมม
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ความเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือในระดับกลาง 

แต่คิดว่าจะใช้สินค้าที่ใช้การสื่อสารผ่าน ป้าย

โฆษณารอบเกมในระดับค่อนข้างต่ า 

แม้ว่าผู้บริโภคจะมีทัศนคติที่ดีกับการ

โฆษณาในเกมออนไลน์มากกว่ า โฆษณา

ประเภทอ่ืน แต่มีทัศนคติต่อตราสินค้าในระดับ

ปานกลาง จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าป้าย

โฆษณารอบเกมจะท าให้รู้จักสินค้าใหม่ ๆ หรือ

รู้จักสินค้าที่รู้จักอยู่แล้วได้ดีขึ้น แต่ป้ายโฆษณา

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือ

ไม่มาก ท าให้ไม่คิดที่จะใช้สินค้าที่โฆษณาใน

ป้ายโฆษณารอบเกม และเนื่องจากป้ายโฆษณา

รอบเกมมีพ้ืนที่จ ากัด การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับตราสินค้าจึงมีน้อย อีกทั้งป้ายบางส่วนอาจ

ไปรบกวนหน้าจอขณะเล่นเกมหรือระหว่างรอ

เกมเปลี่ยนฉาก ท าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่

ค่อยเหมาะสมและไม่น่าเชื่อถือมากนัก ดังนั้น 

นอกจากหน้าที่ในการสร้างการรับรู้และกระตุ้น

ความสนใจแล้ว ป้ายโฆษณารอบเกมควรท า

หน้าที่ในการเป็นตัวกลางซึ่งท าหน้าที่ในการ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตราสินค้า ซึ่งจะท าให้

ผู้บริโภคมีการรับรู้ตราสินค้ามากขึ้น จากผล

การศึกษาของ Eisend และ Kuster (2011) 

ได้แสดงให้เห็นว่า การโฆษณาในเกมออนไลน์มี

ผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าและความตั้งใจซื้อ

น้อยกว่าการประชาสัมพันธ์ เพราะผู้รับสารมี

ความต้องการข้อมูลและความน่าเชื่อถือจึงจะ

เกิดการซื้อ การเชื่อมโยงไปสู่ เว็บไซต์หรือ

แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของสินค้าจึงเป็น

หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของการโฆษณารอบ

เกม 

ส าหรับเรื่องของความตั้งใจซื้อสินค้า 

เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อ

ตราสินค้า (Eisend, 2017) ซึ่งการศึกษาของ 

Noor et al. (2003) ยืนยันว่า ทัศนคติที่มีต่อ

โฆษณาและตราสินค้ามีผลอย่างมากต่อความ

ตั้งใจซื้อ ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ

ตราสินค้าที่ระดับปานกลาง ความตั้งใจซื้อจึงต่ า

ไปด้วย (ที่ค่าเฉลี่ย 2.20 จาก 5 ระดับ) ซึ่ง 

Kotler (2003) อธิบายว่า ผู้บริโภคมีปัจจัยต่าง 

ๆ หลายประการที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและ

ความตั้ งใจซื้อสินค้า ปัจจัยหนึ่ งก็คือ ความ

เกี่ยวพัน (Involvement) เป็นระดับการให้ความ

สนใจต่อสิ่งเร้าหนึ่ง ๆ ว่า สิ่งนั้นมีความส าคัญ

หรือมีความเก่ียวข้องกับตนเองในระดับใด หากมี

ค ว า ม เ กี่ ย ว พั น สู ง  ( High Involvement) 

ผู้บริโภคก็จะมีความสนใจ หาข้อมูล เปรียบเทียบ

อย่างละเอียด แต่หากมีความเกี่ยวพันต่ า (Low 

Involvement) ผู้บริโภคก็มักที่จะไม่สนใจหา

ข้อมูล แต่จะใช้ข้อมูลเดิมหรือประสบการณ์เดิม

มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ (Assael, 2004) 

ประกอบกับโดยธรรมชาติของมนุษย์จะมี

แรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลเมื่อมีการรับรู้ถึง

ความต้องการของตนเองที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า 

คือ เมื่อเกิดการรับรู้แล้วก็จะเกิดแรงจูงใจในการ
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แสวงหาข้อมูล ทั้งการแสวงหาข้อมูลเดิมที่มีอยู่

ใ น ต น เ อ ง  ห รื อ ก า ร แ ส ว ง ห า ข้ อ มู ล จ า ก

แหล่งข้อมูลภายนอก (Solomon, 2018) บุคคล

ที่มีแรงจูงใจสูงก็จะมีความพยายามในการค้นหา

ข้อมูลมากกว่าบุคคลที่มีแรงจูงใจต่ า (Huneke 

et al. , 2004)  ซึ่ ง ส าม า ร ถ อธิ บ า ย ไ ด้ ด้ ว ย

แบบจ าลอง Elaboration Likelihood Model 

ของ  Petty และ Cacioppo ที่กล่าวว่า การ

เลือกใช้ เส้นทางการประมวลผลขึ้นอยู่กับ

แรงจูงใจของผู้รับ หากผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้รับสารมี

แรงจูงใจสูงก็จะเลือกใช้เส้นทางหลัก (Central 

Route)  หรือมีความเกี่ ยวข้องสู ง  มากกว่ า

ผู้บริโภคท่ีมีแรงจูงใจต่ า ที่จะเลือกใช้ทางเส้นรอง 

(Peripheral Route) หรือมีความเกี่ยวข้องต่ าใน

การตัดสินใจ (Littlejohn, 2008) 

ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติปาน

กลางต่อสินค้า แสดงให้เห็นว่า มีความสนใจไม่

มากนัก และมีแรงจูงใจไม่สูง จึงมีความตั้งใจซื้อ

สินค้าที่โฆษณารอบเกมในภาพรวมอยู่ในระดับต่ า 

แม้ผลการวิจัยจะชี้ให้เห็นว่า มีการซื้อสินค้าที่เคย

เห็นในโฆษณารอบเกมหากเจอสินค้านั้น ๆ ใน

ร้านค้า และมีความอยากใช้สินค้ารอบเกมอยู่บ้าง 

แต่มีแนวโน้มที่จะไม่พยายามหาซื้อสินค้าที่เห็นใน

โฆษณารอบเกม ดังนั้น แนวโน้มที่จะใช้สินค้าที่

เห็นในโฆษณารอบเกมไปอย่างต่อเนื่องจึงอยู่ใน

ระดับต่ าด้วยเช่นกัน 

ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง

พบว่า การรับรู้โฆษณารอบเกมมีความสัมพันธ์

กับการรับรู้ตราสินค้า (ที่ระดับ .48) ทัศนคติ

ต่อตราสินค้า (ที่ระดับ .31) และความตั้งใจซื้อ 

(ที่ระดับ .18) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้น 

เนื่องจากโฆษณารอบเกมเป็นการโฆษณาผ่าน

สื่อออนไลน์ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับโฆษณา

ที่ เป็นสื่อสิ่ งพิมพ์ ท าให้ โฆษณารอบเกมมี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้า โดย

ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ดังกล่าวท าให้มีการ

เลือก การจัดวางป้ายโฆษณาในจุดที่เห็นได้

ชัดเจน สามารถสร้างความสนใจได้ง่าย อีกทั้ง

ยังมีการจัดรูปแบบของป้าย ข้อความ สี รวมถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจ

ผู้เล่นเกมได้ตามวัตถุประสงค์ของการโฆษณา 

อีกทั้งมีรูปแบบของภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และ

มีความเคลื่อนไหวอันเป็นความสามารถในการ

สร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคได้ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ Jen-Hung และ Tzong-Ke 

(2012) ที่พบว่า ผู้เล่นเกมจะเกิดความสนใจ

และจดจ าโฆษณาได้ดี โดยเฉพาะโฆษณาที่มี

ภาพที่เคลื่อนไหว ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจได้

ง่าย ผนวกกับลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งก็

คือ โฆษณารอบเกมจะปรากฏในรูปแบบของ

ป้ าย โฆษณาหรื อแบนเนอร์  (Banner)  ที่

สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ (Website) ของ

สินค้านั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความสามารถใน

การเชื่อมโยงได้ทันทีนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของ
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การโฆษณารอบเกม (คณาพจน์ วงษ์เฉลียง, 

2560) ดังที่ Herrewijn และ Poels (2014) 

กล่าวว่า ความโดดเด่นของตราสินค้าขึ้นอยู่กับ

ขนาดพ้ืนที่ สี และต าแหน่ง เนื่องจากโฆษณาที่

โดดเด่นย่อมท าให้ผู้บริโภคจดจ าตราสินค้าได้

ง่าย 

การรับรู้โฆษณามีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อตราสินค้า ในระดับปานกลาง 

เนื่องจากป้ายโฆษณารอบเกมมีพ้ืนที่จ ากัด 

สามารถให้ข้อมูลได้ไม่มาก อีกทั้งผู้บริโภคซึ่ง

ก าลังเล่นเกมอยู่จะมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่การเล่น

เกมมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ ท าให้ไม่ได้ใช้เวลาในการ

พิจารณาป้ายโฆษณา อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่

ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภครู้สึกว่าโฆษณานั้นมีมากไป

จนรู้สึกว่าเป็นการรบกวน ท าให้เกิดความ

ร าคาญ และส่งผลไปสู่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อโฆษณา

ได้ (Liu et al., 2012) ซึ่งความร าคาญโฆษณา

ก็จะส่งผลต่อการไม่เปิดรับโฆษณา แต่หาก

ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณาจะท าให้

ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและความ

ตั้งใจซื้อ (Sallam & Algammash, 2016) 

ความตั้งใจในการซื้อคือ แรงจูงใจที่จะ

ซื้ อสินค้าหรือตราสินค้ า  (G.  Belch & M. 

Belch, 2004) เกิดจากการประเมินตราสินค้า

โดยผู้ บริ โภค ซึ่ งความตั้ ง ใจที่ จะกระท า

พฤติ กรรมของบุ คคลขึ้ น อยู่ กั บทั ศนคติ  

(Attitude) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

(Subjective Norm) ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติต่อตราสินค้าที่ระดับปานกลาง จึง

ส่งผลให้มีความตั้งใจซื้อต่ าไปด้วย อย่างไรก็

ตาม แม้ว่าโฆษณาที่ปรากฏรอบเกมยัง ไม่

สามารถชักจูงให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าหรือ

พยายามที่จะหาสินค้านั้น ๆ มาใช้ เนื่องจากผล

การศึกษาจะแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคจะไม่

ค่อยจดจ าตราสินค้า เช่นเดียวกับผลการศึกษา

ของ Berlo et al. (2021) ที่ศึกษาประสิทธิผล

ของการโฆษณาในเกมออนไลน์พบว่า ผู้บริโภค

จะจดจ าตราสินค้าได้น้อยลงเมื่อเทียบกับการ

โฆษณาในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่โฆษณารอบเกม

สามารถสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าได้ ซึ่ง 

Rossiter และ Percy (1985) ได้อธิบายถึง

วัตถุประสงค์ของการโฆษณาว่า การโฆษณา

ไม่ได้ต้องการให้เกิดความตั้งใจซื้อเพียงอย่าง

เดียว แต่จะต้องน าไปสู่การรับรู้และสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้ตราสินค้า ซึ่งก็เป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคคล้อยตามและเกิด

การความตั้งใจซื้อได้ 

ดังนั้น หากนักการตลาดต้องการที่จะ

เพ่ิมโอกาสทางการตลาดแก่สินค้า จ าเป็นที่

จะต้องวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค

สามารถมองเห็น พบเจอบ่อย ๆ หาซื้อ หรือ

สั่งซื้อได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักจึง

จะสามารถ เ พ่ิ มยอดการขาย ได้  ทั้ ง ยั ง

จ าเป็นต้องใช้ป้ายโฆษณารอบเกมเพ่ือให้

ผู้บริโภคให้ความสนใจ โดยอาจดึงดูดความ
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สนใจด้วยสี การจัดวาง โลโก้ ลักษณะตัวอักษร 

หรือแสดงลักษณะเด่นของสินค้าให้เห็นได้

ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังควรก าหนดให้ป้ายโฆษณา

รอบเกมสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์

หรือแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการหา

ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมช่องทางในการสั่งซื้อ

ออนไลน์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้

ง่ายขึ้น อันจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขาย

สินค้ารวมถึงสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อตรา

สินค้าได้อีกทางหนึ่ง  อันจะเป็นแนวทางที่

สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ ซึ่งจากงานวิจัยของ จิระนันท์ เมฆปัจฉา

พิชิต และดุษฎี นิลด า (2564) ที่ศึกษารูปแบบ

การด าเนินชีวิตของเจเนอเรชันซี พบว่าเจ

เ นอ เ ร ชั น ซี จั ด ส ร ร เ ว ล า ให้ กั บ ก า ร เ ล่ น

อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด มี

ความสนใจการเล่มเกมคอมพิวเตอร์หรือเกม

ออนไลน์  ด้ วยเห็นว่ ามีความเพลิด เพลิน

มากกว่าการเล่มเกมแบบธรรมดา ทั้งยังช่วยให้

ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ 

ดั ง นั้ น  ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด ที่

เหมาะสมก็คือการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ใน

ช่องทางต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับ

สารได้ โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาดผ่าน

เกม ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคได้เป็น

อย่างดี 

ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยใน

อนาคต 

เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้

ระบุประเภทสินค้าและระดับความเกี่ยวพันใน

การทดสอบ ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินค้าที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามนึกถึงขณะตอบแบบสอบถามไม่

เป็นสินค้าที่อยู่ประเภทเดียวกันหรือมีระดับ

ความเกี่ยวพันแบบเดียวกัน โดยอาจจะมีผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ โฆษณากับ

พฤติกรรมผู้บริโภคได้ ดังนั้น การศึกษาใน

อนาคต จึงควรน าประเด็นดังกล่าวขึ้นมา

พิจารณาประกอบด้วย โดยอาจระบุประเภท

ของสินค้า หรือความเกี่ยวพันของสินค้าต่อ

ผู้บริโภค 

จากผลการศึกษาในส่วนของการรับรู้

โฆษณารอบเกม ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคมี

การรับรู้ว่าป้ายโฆษณาที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นการ

โฆษณาตราสินค้า เนื่องจากสามารถเห็นได้

ชั ด เ จ น แ ล ะผู้ บ ริ โ ภ ค ก็ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ

วัตถุประสงค์ ได้ทันที  จึ งควรมีการศึกษา

เปรียบเทียบการรับรู้โฆษณาผ่านเกมออนไลน์

ทั้ ง  3  ป ร ะ เ ภ ท  คื อ  เ ก ม โ ฆ ษ ณ า 

(Advergaming)  โฆษณาในเกม ( In-game 

Advertising) และโฆษณารอบเกม (Around-

game Advertising)  กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง

ผู้บริโภค 
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นอกจากนั้น ยังมีผลการวิจัยชิ้นอ่ืนที่

ได้แสดงให้เห็นว่า อายุของผู้เล่นเกมซึ่งเป็น

ผู้บริโภค มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถใน

การโน้มน้าวใจของโฆษณาในเกมออนไลน์ 

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาโดยจ าแนกอายุเพ่ือ

ทดสอบประสิทธิภาพการโน้มน้ าวใจของ

โฆษณาประเภทต่าง ๆ ในเกมออนไลน์ 

 

การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เป็น

ข้อมูลที่ยืนยันว่า การโฆษณาผ่านเกมโดยใช้

การโฆษณารอบเกมสามารถสร้างการรับรู้แก่

ผู้ บริ โภคได้  ดั งนั้น  นักการตลาดและผู้ที่

เกี่ยวข้องจึงไม่ควรมองข้ามการโฆษณารอบ

เกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การผู้บริโภคปัจจุบัน

มีการเล่นเกมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โฆษณา

รอบเกมซึ่ งมีค่าใช้จ่ ายไม่สูง เมื่อเทียบกับ

โฆษณาในเกม เกมโฆษณา หรือโฆษณาทาง

โทรทัศน์ จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มี

ประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค 

ทั้งนี้ ควรมีการวางแผนการโฆษณาให้

สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งตรา

สินค้า หรือใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาด

แ บ บ  บู ร ณ า ก า ร  ( Integrated Marketing 

Communication) เข้ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก

ผลจากการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีการ

รับรู้และสามารถจดจ าตราสินค้าได้เมื่อตรา

สินค้านั้นไปปรากฏในบริบทที่หลากหลาย 

ดังนั้น ความมีเอกลักษณ์และความสอดคล้อง

ของการแสดงเอกลักษณ์ของตราสินค้าจึงควร

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การใช้สี รูปทรง 

คุณลักษณะ และการแสดงลักษณะเด่นแบบ

เดียวกัน อันจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถระลึก

ถึงตราสินค้า (Brand Recall) ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะ

ส่งผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อในที่สุด
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ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค  

ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ 5 

ปาณัสสรา วัฒนากร7 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร, Ph.D.8 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรค ของประชาชน ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ 5 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

จากประชาชน ผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ 5 

จ านวนทั้งสิ้น 305 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน 

ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. (beta = 0.361) 

ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (beta = 0.202) และปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสาร

เพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. (beta = 0.322) ตามล าดับ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 63.0 (Adjusted R2 = 0.63) 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ก ากับดูแล ควรมีการส่งเสริมกิจกรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทักษะการสื่อสารของอสม.ให้มากขึ้น เพ่ือให้ อสม.สามารถเป็นกระบอกเสียง

กระจายข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค, ความคาดหวังในการสื่อสาร, ภาวะผู้น าทางความคิด,  

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

                                                                        
7 นกัศกึษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  
8 อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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Communication Factors Predicting Disease Prevention and Treatment Behaviors  

of People in the Regional Health Promotion Center 5 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study communication factors predicting the 

disease prevention and treatment of people in the Regional Health Promotion Center 5. The 

research methodology was quantitative research and survey research. The instruments used 

were questionnaires collected from people or the service recipients from village health 

volunteers (VHV), a total of 305 people in the Regional Health Promotion Center 5. The 

statistics used in the data analysis was multiple regression analysis.  

 The results revealed that the communication factors that predict the disease 

prevention and treatment behavior of the people were the opinion leadership factors in 

communication for disease prevention and treatment of the village health volunteer (beta = 

0.361), the factors of  media exposure behavior in health (beta = 0.202), and the factors of 

expectations in communication for the disease prevention and treatment of the village health 

volunteer (beta = 0.322), respectively, with statistical significance at the 0.01 level and was 

able to predict the percentage of 63.0 (Adjusted R2 = 0.63) 

 The research results suggested that the involved and supervised government agencies 

should promote the training regulations on the performance of village health volunteers, 

especially in communication skills. Therefore, the Village Public Health Volunteers can be a 

voice to spread more news about the disease prevention and treatment. 

 

Keywords: Disease Prevention and Treatment Behavior, Communicate Expectations,  

Opinion Leadership, Media Exposure Behavior, Village Health Volunteers (VHV)
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บทน า 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

หรือ อสม. เป็นหน่วยขนาดเล็กของระบบบริการ

สุขภาพภายใต้การก ากับดูแลของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาท

เป็นผู้เล่นคนส าคัญในโครงสร้างการบริการสุขภาพ

ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนมาตลอดระยะเวลากว่า 

40 ปี โดยจุดก าเนิดของอสม.นั้นเกิดมาจากการ

สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยที่ได้รับเอา

แนวคิดมาจากค าประกาศอัลมา อตา เมื่อปีพ.ศ. 

2521 ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศในภาคีที่ลง

ความเห็นร่วมกันในการดูแล แก้ไข ป้องกันปัญหา

สุขภาพของประชากรโลก โดยบทบาทของ อสม. 

ในช่วงแรกถูกก าหนดให้สอดคล้องกับการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพอนามัย เช่น ภาวะทุพโภชนาการ

และเด็กขาดสารอาหาร ปัญหาโรคติดเชื้อ ปัญหา

อนามัยแม่และเด็ก และประเด็นเกี่ยวกับการ

จัดการสุขาภิบาล(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ 

ปารณัฐ สุขสุทธิ์ , 2550) ซึ่งสภาวการณ์ปัญหา

สุขภาพของประชาชนมักเป็นโรคที่สามารถ

ติดต่อกันได้ อสม. ในประเทศไทยนั้นเป็นส่วน

ส าคัญในการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก 

และผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของ อสม. ในการ

เ ข้ า ไป เก็ บข้ อมู ล ในชุ มชนท า ให้ เ จ้ าหน้ าที่

สาธารณสุขสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่

ใ น ว ง จ า กั ด ไ ด้ ( World Health Organization, 

2007)  

ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูล

ฐาน (2557) ก าหนดบทบาทของ อสม. โดยใช้

มาตรฐานของการสาธารณสุขมูลฐาน แบ่งออกเป็น 

4 บทบาท ดังนี้ 1) เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข

ระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน 2) เป็น

ผู้ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและ

แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ 3) 

เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้แก่ การ

ส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ

ส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมก าเนิด

และถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ 

และ 4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในการจัดท าศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของหมู่บ้าน ถ่ายทอดความรู้และจัด

กิจกรรมตามปัญหาของประชาชน ในปีพ.ศ.2563 

ผ่านมา บทบาทการท างานของ   อสม. ถูกให้

ความส าคัญขึ้นมาอย่างเด่นชัดอีกครั้งหนึ่ง มีสาเหตุ

มาจากการอุบัติขึ้นของการแพร่ระบาดของเชื้อโค

วิค 19 ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและเฝ้า

ระวังการแพร่ระบาดนั้น อสม.ด าเนินการเชิงรุกมา

ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ปรากฎใน

เพจ อสม. 4.0 ได้เผยแพร่ แนวทาง อสม. เคาะ

ประตูบ้านต้านโควิด 19 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนว

ปฏิบัติตัวของอสม. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ส านักงานวิจัย

และพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ , 2563: สืบค้น

ออนไลน์) การท างานของ อสม. ได้รับการตอบรับ

ที่ดีเพราะตอบสนองต่อการเฝ้าระวังป้องกันการ



 
วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1  ( มกราคม–เมษายน  2565) 

 

80 

ระบาดของเชื้อโควิดได้เป็นอย่างดีจนได้รับค า

ชมเชยจากองค์การอนามัยโลก(มณฑิรา นาควิเชียร 

และ สุวิมล สงวนสัตย์, 2563:สืบค้นออนไลน์) ซ่ึง

จะเห็นได้ว่า บทบาทการท างานของ อสม.นั้นเน้น

การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญควบคู่

ไปกับการท างานเชิงรุกในชุมชนที่รับผิดชอบ 

บทบาทหน้าที่ของ อสม. ดังที่กล่าวมานั้นท าให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ และการ

ดู แ ล รั กษ าสุ ขภ าพ เบื้ อ ง ต้ น จ ากกร ะทรว ง

สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมในพ้ืนที่

ชุมชน 

 ในปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งเขต

สุขภาพเพ่ือประชาชน อยู่ ในการปฏิรูประบบ

สุขภาพในระยะเร่งด่วนเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อน

ระบบสาธารณสุข โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน โดยให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและบทบาทของ

ประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุข เป็นการ

ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ เน้นบทบาทภาครัฐและ

วิชาชีพเป็นศูนย์กลางกลายมาเป็นการพัฒนา

สาธารณสุขบนฐานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 

ผสมผสานเรื่องสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ด ารงชีวิต และเกิดการขยายตัวของความร่วมมือ

เพ่ิมมากขึ้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด

สุขภาพโดยคนทั้งมวล เพ่ือคนทั้งมวล (All for 

Health for All)  (กัลยา ลลิตพาณิชย์ , 2558 ; 

คณะท างานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพ

เพ่ือประชาชน, 2558)  

 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เขตที่ 5 มีจังหวัดเครือข่ายอยู่บริเวณ

ภาคกลางด้านตะวันตก จ านวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด 

ประกอบด้วย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 

ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ

สมุทรสงคราม มีส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 ตั้งอยู่ที่

จังหวัดราชบุรี มีผลงานที่โดดเด่นของพ้ืนที่นี้ ใน

ระดบัท้องถิ่นนั้นมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้เล่น

คนส าคัญในการท างานเ พ่ือผลักดัน ส่งเสริม 

สนับสนุนงานด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบาย

แผนงาน โดยข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านดีเด่นในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาพบว่า มีอ

สม.ที่อยู่ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ 5 

จ านวน 8 คนได้รับรางวัลใน 4 สาขาได้แก่ สาขา

สุขภาพจิตในชุมชน สาขาส่งเสริมสุขภาพ สาขานม

แม่ และอนามัยแม่และเด็ก และสาขาการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ(กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2561:

สืบค้นออนไลน์) 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ

อาสาสมัครด้านสาธารณสุข หรือ อสม. ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศนั้น งานวิจัยเหล่านี้ได้

ส ารวจและประเมินประสิทธิภาพการท างานของ 

อสม. ดังนี้ 1) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็น

ผู้น าหรือภาวะความเป็นผู้น าต่าง ๆ ของอสม.ที่

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางสังคมหรือความพึง

พอใจหรือการได้รับการสนับสนุนทางสังคมในด้าน

ต่าง ๆ (ประจักษ์ กึกก้อง, 2557; วิสุทธิ์ สุกรินทร์, 

สุนันทา วีรกุลเทวัญ, และมนตรี พิริยะกุล, 2557) 

2 )  ง า น วิ จั ย ที่ ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
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ความสามารถของอสม. ซึ่งพบว่า อสม.นั้นยังคงมี

ความต้องการการฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการ

ปฏิบัติ งานได้อย่างแม่นย าและมั่นใจ (Haile, 

Yemane & Gebreslassie, 2014; เวหา เกษมสุข 

และ รักชนก คชไกร , 2558; สิวลี รัตนปัญญา , 

2561) และ 3) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย

ความผูกพันต่อการปฏิบัติ งานของอสม.  ซึ่ ง

ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในตนเอง เช่น แรงจูงใจ 

การพัฒนาทักษะ หรือประสบการณ์ท างานสร้าง

เกียรติภูมิแห่งตน และปัจจัยทางสังคม เช่น การ

สนับสนุนทางสังคม หรือความห่วงใยต่อชุมชน 

เป็นต้น(Glenton et al., 2010; ทัศนพร ชูศักดิ์, 

เมธี สุทธิศิลป์, และ กฤติเดช มิ่งไม้, 2561) 

 จากการทบทวนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ อส

ม. มาข้างต้นนั้นพบว่า มีการศึกษาปัจจัยภายใน

และภายนอกที่เป็นปัจจัยที่จะท าให้การท างานของ 

อสม. นั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึง

สิ่งที่ อสม. ยังต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งงานวิจัยส่วน

ใหญ่นั้นมุ่งให้ความสนใจปัจจัยทางจิตวิทยา ไม่ก็

ปัจจัยทางสังคม ที่ศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้

ผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญของบทบาท อสม. ใน

ฐานะผู้สื่อสารด้านสุขภาพ โดยจะรับรู้ได้จากการที่ 

อสม. มีส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาโรคติดต่อให้

ประเทศไทยในหลายวิกฤตที่ผ่านมา อสม.เป็นผู้

ใกล้ชิดประชาชนในระดับท้องถิ่นมากที่สุดใน

โครงสร้างบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ซึ่งจากที่

กล่าวมาในข้างต้นทั้งหมดนี้ น ามาสู่ประเด็นในการ

วิจัยครั้ งนี้ว่า ปัจจัยการสื่อสารใดที่พยากรณ์

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ผู้บริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก

คือ  เ พ่ือศึกษาปัจจั ยการสื่ อสารที่พยากรณ์

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ของประชาชน 

ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันและ

รักษาโรค พฤติกรรมการป้องกันโรคถูกให้

ความหมายโดยกรมควบคุมโรคไว้ว่า เป็นมาตรการ

และกิจกรรมที่ด าเนิน การก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัย 

เพ่ือไม่ให้เกิดโรคภัยนั้น ซึ่งความหมายเพ่ิมเติมนั้น

ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ด าเนิน การก่อนเกิดโรค 

(Primary prevention) เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิด

อาการ (Secondary prevention) และเกิด

อาการแล้ว (Tertiary prevention)  (กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559 ;วชิระ เพ็ง

จันทร์, ม.ป.ป.) 

 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ท านาย

พฤติกรรมการป้องกันและโรค มีดังนี้ ตัวแปรที่ร่วม 

พยาการณ์ท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคใน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือน

บ้าน ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการมี

นโยบายส่งเสริมสุขภาพเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของโรค 

(ร้อยละ 41.6)  R2 = .416 (ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ 
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และคณะ, 2561) และอีกงานวิจัยหนึ่ง ปัจจัยที่

ร่วมกันท านายพฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มเสี่ยง

โรค ได้แก่ ความคาดหวังถึงผลของพฤติกรรม 

( Beta=  - 0. 234, p,0. 001)  ค ว า ม ค า ด ห วั ง

ความสามารถของตนเอง (Beta= 0.326) แรง

สนับสนุนทางสังคม (Beta= 0.326, p<0.001) 

และบุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค (Beta= 

0.530, p<0.001)(ตวงพร พิกุลทอง, 2564) 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

และรักษาโรคนั้นมีทั้งตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ความหวังและปัจจัยทางด้านสังคม ดังปรากฎ

ข้างต้น แต่ยังปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยการ

สื่อสารที่มีอสม.มาเกี่ยวข้องด้วยนั้นในการท านาย

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคร่วมด้วย จึง

น ามาสู่การทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับปัจจัยการ

สื่อสารที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการ

จาก อสม. 

2. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy 

Theory) 

นิยามความคาดหวัง กล่าวคือ ความ

คาดหวังในตัวบุคคลนั้น บุคคลมีความต้องการ

หลายสิ่ง เช่น เมื่อปัจจัย 4 ได้รับการตอบสนอง

แล้วก็ยังเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 

ท าให้เกิดความพยายามด าเนินการวิธีการใดวิธีการ

หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุความพึงพอใจหรือผลลัพธ์หนึ่ง 

(Victor H. Vroom, 1964) อ้างถึงใน  ภัทรนิดา 

อักษรถึง, 2555) ดังนั้นความคาดหวัง คือ ทัศนคติ

เกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่า

จ ะ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ก า รบริ ก า รหนึ่ ง  ๆ  โ ดย เป็ น

ส่วนประกอบในการวัดระดับความพึงพอใจของ

กลุ่ ม เ ป้ า หม าย  นอกจ ากนี้ ค ว ามคาดห วั ง 

(Expectation) ได้แก่การตระหนักถึงหน้าที่หรือ

คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง หรือพฤติกรรมอย่างหนึ่ง 

โดยความคาดหวังที่ปัจเจกบุคคลมีต่อสื่อ คือ ความ

เชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่า สื่อมีความสามารถหรือ

ศักยภาพที่เป็นประโยชน์และสามารถก่อให้เกิด

ความพึงพอใจตามขึ้นมา และเป็นแรงจูงใจให้เกิด

การเปิดรับสื่อได้  (ธีรวันท์  โอภาสบุตร และ     

พลอยชนก พรวสุรัตน์, 2564) 

ความคาดหวั ง ในการสื่ อสารนั้น เป็น

พฤติกรรมที่บุคคลสะสมมาจากประสบการณ์และ

น ามาใช้เป็นเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ต้องการหรือวางเป้าหมาย

เอาไว้ ถูกกล่าวถึงโดยแมคเควล และเกอร์วิตซ์ ที่

ใช้แนวทางการอธิบายพฤติกรรมผู้รับสารด้วยหลัก

คิดเดียวกับแนวคิดแรงจูงใจ โดยมีความเชื่อว่า 

ก่อนเปิดรับสาร ผู้รับสารจะมีความคาดหวังผลลัพธ์

ที่จะเกิดข้ึนเอาไว้ล่วงหน้า (McQuail & Gurevich, 

1974 อ้างถึงในศศิธร เดชารัตน์, 2560) ในท านอง

เดียวกัน ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง  

การตระหนักถึงหน้าที่หรือคุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง 

หรือพฤติกรรมอย่างหนึ่ง โดยความคาดหวังที่

ปัจเจกบุคคลมีต่อสื่อ คือ ความเชื่อส่วนบุคคลที่

เชื่อว่า สื่อมีความสามารถหรือศักยภาพที่ เป็น
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ประโยชน์และสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจตาม

ขึ้นมา และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเปิดรับสื่อได้ 

(ธีรวันท์ โอภาสบุตร และ พลอยชนก พรวสุรัตน์, 

2564) 

งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับปั จจั ยความ

คาดหวัง มีดังนี้ ความคาดหวังในบทบาทในการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการ

แสดงพฤติกรรม (Zhang et al., 2019) นอกจากนี้

ปัจจัยความคาดหวังในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิ ติ  (p=0.03) ( กั ล ย า  ลลิ ตพาณิ ชย์ , 2558) 

พฤติกรรมการเสนอข่าวกับความคาดหวังของ

ประชาชนต่อการเสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น 

มีความสัมพันธ์ระดับสูง โดยเฉพาะความความ

คาดหวังด้านบทบาทหน้าที่สื่อมวลชน(จิรวัฒน์ 

นนทิการ และ สินี กิตติชนม์วรกุล, 2563) ความ

คาดหวังถึงผลของพฤติกรรมร่วมกันท านาย

พฤติกรรมการป้องกันของกลุ่มเสี่ยงโรค (Beta= -

0.234, p = 0.001)(ตวงพร พิกุลทอง, 2564) 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับความคาดหวังนั้น พบว่า ปัจจัยความ

คาดหวังในการสื่อสารนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัย

อ่ืน ๆ เช่น ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม หรือ

พฤติกรรมการน าเสนอข่าวสาร ซึ่งไม่ปรากฏว่า 

ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารนั้นมีความ

สัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรค แต่ปรากฏในงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง 

(2564) ที่ใช้การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยพยากรณ์

ในตัวอิสระและตัวแปรตามที่ใกล้เคียงกับการวิจัยค

รังนี้  ผู้วิจัยจึงทบทวนมาเพ่ือท าการทดสอบหา

ความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยความคาดหวัง

ในการสื่อสารที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและ

รักษาโรคของประชาชน ผู้รับบริการจาก อสม. 

3. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางความคิด 

(Opinion Leadership) 

แนวคิดพ้ืนฐานของภาวะความเป็นผู้น า

ความคิดที่ถูกพัฒนาในช่วงปีค.ศ. 1940-1950 

เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับทฤษฎีการสื่อสารสอง

จังหวะ (Two-step flow theory) พบครั้งแรกใน

งานศึกษาเรื่อง ทางเลือกของประชาชน หรือ The 

People’s Choice ของ Lazarsfeld, Berelson, 

and Gaudet (1944) ที่ข้อสรุปได้ว่าสื่อสารมวลชน

ไม่ได้ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลโดยตรง แต่ปัจเจก

เข้าถึงสื่อได้ด้วยผู้น าทางความคิดเป็นอันดับแรกที่

คอยส่งต่อข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการตีความสาร

ต่าง ๆ ด้วย เพ่ือท าให้สิ่งที่เกี่ยวข้องรอบ ๆ ตัว

ปัจเจกบุคคลนั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่ปัจเจกได้รับจาก

การชี้น าความคิดเหล่านั้น โดยผู้น าทางความคิดนั้น

ได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากสื่อมวลชน เช่น วิทยุ 

หนังสือพิมพ์ และจึงน ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้ติดตาม 

อิ ท ธิ พ ล ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Personal 

influence) เป็นแนวคิดย่อยหนึ่งที่ถูกนิยามใน

ฐานะของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน

สื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face) ระหว่างผู้
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ส่งสารและผู้รับสารที่แลกเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ

ทัศนคติกัน เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคน 2 

คนหรืออาจมากกว่านั้นในระบบสังคม ซึ่งส่งผลต่อ

มุมมองของแนวคิดความเป็นผู้น าทางความคิดว่า 

ปัจเจกนั้นสามารถทรงอิทธิพลในระดับบุคคลได้ใน

บางกลุ่มหรือบางสถานการณ์ หรือกล่าวได้ว่า ผู้น า

ทางความคิดนั้นมีลักษณะการส่งอิทธิพลในระดับ

บุคคลที่ไม่เป็นทางการ(Keller & Berry, 2003) ซ่ึง

ในการไหลของข้อมูลข่าวสารนั้นเริ่มขึ้นจาก

สื่อมวลชนไปถึงผู้น าทางความคิด จากนั้นก็ไหล

ต่อไปยังผู้ติดตาม(Burt, 1999) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภาวะผู้น า

ทางความคิด มีดังนี้ อิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจใช้ข้อมูลสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p=0.00)(กัลยา ลลิตพาณิชย์, 2558) การ

ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มผู้ สู งอายุในชมรม

ผู้สูงอายุส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น ( r=

0.874)(จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ และคณะ , 2563) 

แรงสนับสนุนทางสั งคมมี ความสั ม พันธ์กับ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแกนน าสุขภาพ

ประจ าครอบครัว (สมรัฐ ศรีตระกูล และคณะ , 

2550) แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์

ทางบวก ระดับปานกลาง กับการปฏิบัติตัวของ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง(กิตติพร เนาว์สุวรรณ , 

2559) 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทางความคิด พบว่า ปัจจัย

ภาวะผู้น าทางความคิดนั้นมักถูกศึกษาในรูปแบบ

ของอิทธิพลทางสังคมหรือแรงสนับสนุนทางสังคม

ที่มีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรค ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จึงสนใจ

ทดสอบหาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัย

ภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารสุขภาพของอ

สม. กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 

การเปิดรับสื่ อ  หมายถึ ง  ระยะเวลา 

ช่วงเวลา และจ านวนของสื่อที่ใช้ในการเปิดรับ

ข่าวสาร โดยจะเลือกเปิดรับข่าวสารที่ตนเองสนใจ 

หรือมีประโยชน์ต่อบุคคลนั้น(McLeod & Keefe, 

1972 อ้างถึงในกษิดิดิศ พันธารีย์ , 2563) การ

เปิดรับสื่อมีเป้าประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1) การ

แสวงหาข้อมูล ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคคลอ่ืน 2) การเปิดรับข้อมูล ที่ต้องการทราบที่

ต ร ง กั บ ค ว า ม ส น ใ จ  แ ล ะ  3)  ก า ร เ ปิ ด รั บ

ประสบการณ์ เพ่ือผ่อนคลาย(ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 

2558) ลักษณะของการเปิดรับสื่อมี 3 ลักษณะ

ได้แก่ 1) การเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชน ผู้รับสาร

คาดหวังว่าสื่อนั้นจะสามารถตอบสนองความ

ต้องการได้ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

หรือพฤติกรรมได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและการใช้

ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล      
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2) การเปิดรับสื่อจากสื่อมวลชนโดยสื่อบุคคล เป็น

การอาศัยการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่อาจจะเป็น

การติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือโดยกลุ่ม ในการ

โน้มน้าวชักจูง แต่การปฏิสัมพันธ์ผ่านกลุ่มนั้นจะมี

อิทธิพลต่อบุคคลได้มาก เนื่องจากเป็นการรวบรวม

บุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน และ 3) การเปิดรับ

สารจากสื่อเฉพาะกิจ เป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะ(อภิญญา แก้วเปรมกุล, 2562) 

ปัจจัยที่ เป็นคุณสมบัติ พ้ืนฐานในการที่บุคคล

ตัดสินใจเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีกลไกทางด้านจิตใจ

เป็นตัวชี้น าให้เกิดความสนใจจากภายในกระบวน

ความคิด และชักน าไปสู่การเปิดรับหรือรับรู้ข้อมูล

จากภายนอกหรือองค์ประกอบทางสังคมที่มีส่วน

สนับสนุนหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ปัจเจกบุคคล

ตัดสินใจเปิดรับข่าวสารนั้น(ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 

2558) 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร มีดังนี้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

แหล่งข้อมูลการรับรู้ข่าวสาร ความรู้เรื่องโรคและ

ภัยสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในระดับต่ า (r=.

321, .171, และ .373)(วิชาญ ปาวัน และคณะ, 

2559) ในท านองเดียวกันนั้น การเปิดรับข่าวสารมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคอย่างมี

นั ย ส า คัญทา งสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  0 . 05  โ ดยมี ค่ า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.23 มีความสัมพันธ์ใน

ระดับต่ า(มณฑล หวานวาจา, 2557) นอกจากนี้ 

สื่ อบุคคลที่ ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคนั้น

สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันโรคได้ 

(Beta=0.530, p=0.023)(ตวงพร พิกุลทอง, 2564) 

 จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร พบว่า 

ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในระดับ

ต่ า ซึ่งการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยนี้พบเพียงใน

งานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) ดังนั้นผู้วิจัย

จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนั้นมีผลต่อพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ผู้รับริการ

จาก อสม. 

 กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมทั้ง 

4 แนวคิด/ทฤษฎีข้างต้น พบว่า มี 3 ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์หรือมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรค การวิจัยครั้งนี้ให้ความสนใจ

กับอิทธิพลของปัจจัยทั้ งสามในการพยากรณ์

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ผู้รับบริการจากอสม. จึงน ามาสู่การก าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research)  โดยใช้การวิจัย เชิ ง

ส ารวจ (Survey Research) ใช้เครื่องมือในการ

วิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็น

เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า ร เ ก็ บ ข้ อมู ล  โ ด ย ให้ ผู้ ต อบ

แบบสอบถามท าด้วยตนเองผ่านการท าหนังสือขอ

อนุญาตจากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ เพ่ือใช้ส าหรับการติดต่อประสานงานกับ

พ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นระยะเวลา 2 

เดือนโดยประมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้คือ ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขต

สุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่  5 ซึ่งข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2564) 

พบว่า มีจ านวนประชากรในพ้ืนที่เขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เขตท่ี 5 ในปีพ.ศ.2564 จ านวนรวม  

 

5,333,543 คน โดยใช้การก าหนดขนาดตัวอย่าง

จากสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดับค่า

ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และค่าความผิดพลาดไม่

เกินร้อยละ 5 สามารถก าหนดตัวอย่างได้เท่ากับ 

400 คน ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลและท าสะอาดข้อมูล 

(Data cleansing)  จ า กแบบสอบถ า ม เ ป็ น ที่

เรียบร้อยแล้ว ได้กลุ่มตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์

ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 305 คน และใช้

กระบวนการสุ่ มตัวอย่ างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบ ง่ า ย  ( Simple random sampling:  SRS) 

จ านวน 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

และระดับต าบล ในขั้นตอนสุดท้ายใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นตามความ

สะดวก (Convenience Sampling) โดยขอความ

ร่วมมือจากเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล หรือ

ต าบล ในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เป้าหมาย  
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เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ แ ล ะ ก า ร วั ด ตั ว แ ป ร 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ถู ก แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2  ส่ ว น 

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะ

ประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 

2 ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ประเด็นดังนี้  

1) ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพ่ือ

การป้ อ งกั นและรั กษา โ ร ค ( Ifinedo, 2012 ; 

Phichitchaisopa & Naenna, 2013; กัลยา ลลิต

พาณิชย์, 2558)  

2) ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิด(Hoque, 

Albar, & Alam, 2016 ; กิตติพร เนาว์สุวรรณ , 

2559; จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ และคณะ, 2563)  

3) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

สุขภาพ(ตวงพร พิกุลทอง, 2564; มณฑล หวาน

วาจา, 2557; วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2559) และ  

4) พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค

(ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์, 2561; ตวงพร พิกุลทอง, 

2564) ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating scale)  แบบ 5 ระดับมี เกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้  5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 

หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปาน

กลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึง 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 

แบบสอบถามนั้นน าไปทดสอบคุณภาพทั้ง

ก า รตรวจสอบความสอดคล้ อ ง เ ชิ ง เนื้ อหา 

(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิเทศ

ศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน มี IOC เท่ากับ 1.00 และ

ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม

ด้วยการทดสอบทางสถิติค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอ

นบาคมีค่าเท่ากับ 0.957 , 0.947 , 0.883 และ 

0.937 ในส่วนของปัจจัยความคาดหวังในการ

สื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือการ

ป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัยพฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรค ตามล าดับ การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์  การวิจัยนี้ ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(เอกสารรับรองเลขที่ 

ECNIDA 2021/0011)
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ผลการวิจัย 

 การน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษา

โรคของอสม. ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. ปัจจัย

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ดังนี้ 

1. ปัจจัยความคาดหวังในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวังในการสื่อสารเพ่ือการ

ป้องกันและรักษาโรคของอสม. สามอันดับแรก 

ความคาดหวงัในการสื่อสารเพื่อการ
ป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

1.ส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย
ที่ด ี

จ านวน 12 43 118 104 28 3.30 0.96 
 

ปาน
กลาง 

ร้อยละ 3.9 14.1 38.7 34.1 9.2  

2.ช่วยในการเปลี่ยน
พฤติกรรมเส่ียงทาง
สุขภาพ เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคไต เป็นต้น 

จ านวน 14 52 107 98 34 3.28 1.02 
 

ปาน
กลาง 

ร้อยละ 4.6 17.0 35.1 32.1 11.1  

3.สามารถสร้างแรง
บันดาลใจในการดูแล
สุขภาพ 

จ านวน 18 36 123 105 23 3.26 0.97 
 

ปาน
กลาง 

 
ร้อยละ 5.9 11.8 40.3 34.4 7.5  

 
2. ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

ตารางท่ี 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพ่ือ
การป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

 
ภาวะผู้น าทางความคิดในการสื่อสารเพื่อการ

ป้องกันและรักษาโรคของอสม. 
น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

1.อสม.มีความรู้ในการป้องกัน
และรักษาโรคเบื้องต้น 

จ านวน 10 46 113 103 33 3.34 0.97 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 3.3 15.1 37.0 33.8 10.8 

2.อสม.มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และท างานเป็นทีม 

จ านวน 21 46 94 101 43 3.32 1.10 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 6.9 15.1 30.8 33.1 14.1 

3.อสม.มีการจดบันทึกข้อมูล
สุขภาพในชุมชน 

จ านวน 21 41 111 101 31 3.26 1.04 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 6.9 13.4 36.4 33.1 10.2 
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3. ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

ตารางท่ี 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพ จ าแนกตามแหล่งข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ สามอันดับแรก 

พฤติกรรมการเปิดรบัขา่วสารเกี่ยวกับ
สุขภาพ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

แหล่งขา่วสารที่เปดิรบัข่าวสารเกีย่วกบัสุขภาพ 

1.รายการโทรทัศน ์ จ านวน 15 29 102 93 66 3.54 1.08 สูง 

ร้อยละ 4.9 9.5 33.4 30.5 21.6 

2.เฟสบุค (Facebook) 
อินสตาแกรม 
(Instagram) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) 

จ านวน 42 21 87 81 74 3.41 1.30 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 13.8 6.9 28.5 26.6 24.3 

3.แพทย์ พยาบาล หรอื
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

จ านวน 13 45 121 99 27 3.27 0.96 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 4.3 14.8 39.7 32.5 8.9 

          

ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับสุขภาพ จ าแนกตามประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ สี่อันดับแรก 

พฤติกรรมการเปิดรบัขา่วสาร
เกี่ยวกับสขุภาพ 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด �̅� SD แปลผล 

ประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

1.อาหารและ
โภชนาการ 

จ านวน 5 26 75 121 78 3.79 0.97 สูง 

ร้อยละ 1.6 8.5 24.6 39.7 25.6 

2.โรคภัยไข้เจ็บ จ านวน 4 26 95 121 59 3.67 0.93 สูง 

ร้อยละ 1.3 8.5 31.1 39.7 19.3 

3.การบริหารร่างกาย 
ออกก าลังกาย 

จ านวน 4 33 108 103 57 3.58 0.96 สูง 

ร้อยละ 1.3 10.8 35.4 33.8 18.7 

4.สุขภาพจิต จ านวน 7 40 108 94 56 3.50 1.01 สูง 

ร้อยละ 2.3 13.1 35.4 30.8 18.4 
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4. พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน 

ตารางท่ี 5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน ผู้รับบริการจาก อสม. 

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน 

น้อยที่สุด น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด �̅� SD แปลผล 

1.ประชาชนสามารถควบคุม
พฤติกรรมทางสุขภาพได้มาก
ขึ้น 

จ านวน 16 37 112 111 29 3.33 0.99 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 5.2 12.1 36.7 36.4 9.5 

2.ประชาชนกล้าที่จะพูดคุย
หรือปรึกษากับหมอ 
พยาบาล หรือเภสัชได้มาก
ขึ้น 

จ านวน 20 35 106 108 36 3.34 1.04 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 6.6 11.5 34.8 35.4 11.8 

3.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทาง
กายและใจของตัวเองมากขึ้น 

จ านวน 16 33 102 119 35 3.41 1.00 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 5.2 10.8 33.4 39 11.5 

4.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทานยา
ตรงกับอาการของโรคได้
อย่างถูกตอ้งมากขึ้น 

จ านวน 25 30 106 103 41 3.34 1.09 ปาน
กลาง 

ร้อยละ 8.2 9.8 34.8 33.8 13.4 

5.ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยได้
มากขึ้น 

จ านวน 14 35 89 120 47 3.50 1.03 สูง 

ร้อยละ 4.6 11.5 29.2 39.3 15.4 

 

5. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมป้องกันและรักษาสุขภาพ

ของประชาชนผู้รับบริการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีผลดังนี้ 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ
ประชาชน ผู้รับบริการจาก อสม. 

ปัจจัยการ
สื่อสาร 

Model 3 Correlations Collinearity Statistics 

B Beta t Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
X3 0.371 0.361 4.282 0.766 0.24 0.149 0.172 5.828 
X2 0.261 0.202 4.748** 0.574 0.264 0.166 0.670 1.492 
X1 0.335 0.322 4.005** 0.750 0.225 0.140 0.189 5.300 

ค่าคงที่ 0.307  1.937*      

R 0.796 Adjusted R Square 0.63  
R Square 0.634 F 173.629** 

**p< .01, *p< .05
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จากการตรวจสอบภาวะความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยพยากรณ์อย่างชัดเจน (Multicollinearity) 

พิจารณาค่า Tolerance และค่า VIF ตามเงื่อนไข

ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอนแล้ว พบว่า ปัจจัยพยากรณ์ทั้งสามตัว

มี  Tolerance เกินกว่ า  0.1 โดยเฉพาะปัจจัย

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ (X2) 

แต่มีค่า VIF ไม่เกิน 10 ทั้งสามตัว แสดงว่า ปัจจัย

ทั้งสามไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันสูง หรือ

กล่าวได้เป็นปัจจัยที่มีอิสระต่อกัน สามารถน าไป

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณต่อไปได้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่า 

0.796 มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.6  

(R2 = 0.634) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค ในเขตสุขภาพ

เพ่ือประชาชน เขตที่ 5 นั้นมีผลมาจากปัจจัยที่

ส่งผลหรือตัวแปรอิสระที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้น าทางความคิดใน

การสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

(X3) ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

สุขภาพ (X2) และปัจจัยความคาดหวังในการ

สื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

(X1) 

จะเห็นได้ว่าเมื่อตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวเข้า

สู่ สมการพยากรณ์แล้ว จะได้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .796 ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยหรืออ านาจการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว 

(Adjusted R2) = .63 หรือสามารถพยากรณ์ได้

ร้อยละ 63.0 

อภิปรายผล 

 ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารที่

พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เขตที่ 5 พบว่า ปัจจัยการสื่อสารทุกตัว

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค 

อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดั บ 0.000 ซึ่ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและอิทธิพลทั้งสาม

ปัจจัยมีทิศทางในเชิงบวก 

ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยความคาดหวังใน

การสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษาโรคของ  

อสม. หมายความว่า เมื่อความคาดหวังในการ

สื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. มี

มากขึ้น มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรคของประชาชนก็มีมากขึ้นในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของตวงพร พิกุลทอง (2564) 

ปัจจัยความคาดหวังมีอิทธิพลท านายพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรค แต่มีทิศทางอิทธิพลที่

แตกต่างกัน นอกจากนี้จากงานวิจัยที่ผ่านมาที่

ศึกษาความสัมพันธ์ตั วแปรความคาดหวั งที่

ใกล้เคียงกันนี้กับตัวแปรตามอ่ืน ๆ (Zhang et al., 

2019; กัลยา ลลิตพาณิชย์, 2558; จิรวัฒน์ นนทิ

ก า ร  แ ล ะ  สิ นี กิ ต ติ ช น ม์ ว ร กุ ล , 2563)  มี
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ความสัมพันธ์กัน และในงานวิจัยนี้ก็มีความสัมพันธ์

เชิงบวกเช่นกัน โดยที่ก่อนผู้รับสารจะเปิดรับสาร

นั้นจะคาดหวังผลลัพธ์เอาไว้ล่วงหน้า(McQuail & 

Gurevich, 1974 อ้างถึงใน ศศิธร เดชารัตน์ , 

2560) ซึ่งประชาชนส่วนมากมีความคาดหวังใน

การสื่อสารจากอสม. 3 อันดับแรก ได้แก่ อสม.

ส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่ดี  อสม.ช่วยในการ

เ ป ลี่ ย น พฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ย ง ท า ง สุ ข ภ า พ  เ ช่ น  

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น 

และอสม.สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดูแล

สุขภาพได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ศรีชุม 

(2560) ระบุว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวังในการ

สื่อสารของอสม.นั้น คือ การเป็นแบบอย่างด้าน

สุขภาพให้แก่ประชาชน โดยประชาชนนั้นคาดหวัง

ในการสื่อสารเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมและ

ผลักดันประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจและ

มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง

ทางสุขภาพได้จริงทั้งนี้สอดคล้องใกล้เคียงกับ

งานวิจัยของ หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (2558) พบว่า 

บทบาทที่พึงประสงค์ของสื่อท้องถิ่นในด้านสุขภาพ

นั้นควรมุ่งเน้นไปเรื่องของบทบาทในการให้ความรู้

ด้านสุขภาพอนามัย หรือการรณรงค์เพ่ือเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ 

ปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยภาวะผู้น าทาง

ความคิดในการสื่อสารเพื่อการป้องกันและรักษา

โรคของอสม. หมายความว่า  เมื่อภาวะผู้น าทาง

ความคิดในการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษา

โรคของอสม.มีมากขึ้น มีผลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันและรักษาโรคของประชาชนก็มีมากขึ้นใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษา

เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน โดย

งานวิจัยของจิรานันท์ วงศ์สุวรรณ และคณะ(2563) 

ระบุว่ า  การได้ รับการสนับสนุนทางสั งคมมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ ม

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุส่งผลให้มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีขึ้น มีความสัมพันธ์กันสูง และแรง

สนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก ระดับ

ปานกลาง กับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูง (กิตติพร เนาว์สุวรรณ , 2559) และ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแกนน าสุขภาพ

ประจ าครอบครัว(สมรัฐ ศรีตระกูล และคณะ , 

2550) ด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า อิทธิพล

ทางสังคมหรือในที่นี้ก็คือ ภาวะผู้น าความคิดใน

การสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคของอสม. 

นั้น เป็นทักษะส าคัญที่บุคคลหนึ่งจะสามารถส่ง

อิทธิพลชุดความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพออกไปยัง

ประชาชน ผู้รับบริการ ได้อย่างมีนัยยะส าคัญ โดย

จุดแข็งส าคัญของการท างานของอสม.ก็คือ การมี

เครือข่ายที่เข้มแข็งและท างานเป็นทีม 

ปัจจัยที่สามคือ ปัจจัยพฤติกรรมการ

เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ หมายความว่า 

เมื่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 

มีมากขึ้น มีต่อพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรค

ของประชาชนก็มีมากขึ้น ในทิศทางเดียวกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้
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ที่พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษา

โรคของประชาชน แต่มีระดับความสัมพันธ์ต่ า และ

มีทิศทางบวก (ตวงพร พิกุลทอง, 2564; มณฑล 

หวานวาจา, 2557; วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2559) 

ซึ่งการที่ประชาชนจะมีพฤติกรรมป้องกันและ

รักษาโรคที่ดีขึ้นนั้น ปัจจัยพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเพียงปัจจัยเดียวอาจจะส่ง

อิทธิพลออกไปไม่มากนัก ในงานวิจัยของอภิญญา 

แก้วเปรมกุล (2562) ระบุว่า การเปิดรับสื่อผ่านสื่อ

บุคคลเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มก็

ตามนั้น ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้มีอิทธิพลต่อปัจเจก

บุคคลได้มาก ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ อสม. ก็เป็นหนึ่ง

ในแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับ

ข่าวสารสุขภาพแต่มิได้อยู่ ในสามอันดับแรกที่

ประชาชนเปิดรับข่าวสารสูงสุด ได้แก่ รายการ

โทรทัศน์  เฟซบุ๊ก (Facebook)  อินสตาแกรม 

( Instagram)  ทวิตเตอร์  (Twitter)  และแพทย์  

พยาบาล หรือ เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข  โดยมี

ข้อสังเกตจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ว่า ในงานวิจัยที่

ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ โรคภัยไข้

เจ็บ หรือพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ

ประชาชนนั้น(วิชาญ ปาวัน และคณะ, 2559; ยุพา

รัตน์ อดกลั้น และคณะ, 2559; สิริลักษณ์ อุบล

รัศมี, 2560) แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดรับนั้นมัก

ระบุว่ า  อสม.  เป็นแหล่ งข่ าวสารส าคัญของ

ประชาชนในการรับรู้ข่าวสารความรู้สุขภาพ ดังนั้น 

ควรพิจารณาบทบาทของอสม.ในฐานะผู้สื่อสาร

ความรู้สุขภาพแก่ประชาชน 

ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป  ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้

ท าการศึกษาปัจจัยการสื่อสาร 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชน จะเห็นได้ว่า อิทธิพลของบทบาทการ

สื่อสารของอสม.ในฐานะผู้ส่งสารเพ่ือให้ความรู้

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีความส าคัญต่อพฤติกรรม

การป้องกันและรักษาโรคของประชาชน ถึงแม้ว่า

สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่มีบทบาทเป็นอันดับแรก ๆ 

แต่ก็พบว่า อิทธิพลจากสื่อบุคคลของอสม.เป็น

อิทธิพลขนาดเล็ก เนื่องจากประชาชนมีเปิดรับ

ข่าวสารสุขภาพจากอสม. ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ

โทรทัศน์และสื่อโซเซียล อย่างไรก็ตาม ประชาชน

เห็นถึงความจ าเป็นของอสม.ในการด ารงอยู่ใน

ชุมชนในฐานะผู้สื่อสารสุขภาพของชุมชนที่เป็น

แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพและส่งเสริมการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษา

โรคต่อไป ทั้งนี้มีข้อพิจารณาจากผลการวิจัยที่จะ

น าไปข้อเสนอแนะในส่วนต่อไป
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  ภาพที่ 2 ปัจจัยการสื่อสารที่พยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชาน  

ผู้รับบริการจากอสม. ในเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตท่ี 5 

 

ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ก ากับดูแล 

ควรส่งเสริมอบรมการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะด้านทักษะ

การสื่อสารให้มากขึ้น มีข้อเสนอเชิงนโยบาย  2 

ประการ ดังนี้ 

ประการแรกคือ ภาวะผู้น าทางความใน

การสื่อสารเพ่ือการป้องกันและรักษาโรคนั้น ผู้ที่

ก ากับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอ

สม. ควรส่งเสริมอสม.ในฐานะผู้น าทางความคิดใน

การสื่อสารด้านสุขภาพของชุมชน โดยสนับสนุน

องค์ความรู้ในเก่ียวกับการป้องกันและรักษาโรค ไม่

ว่าจะเป็นกลุ่มโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม และ

ต้องเป็นชุดความรู้ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ หรือ

กล่าวได้ว่า ท าให้อสม.มีสภาวะเป็นผู้ตื่นรู้กับข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพ เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้

พบว่า ถึงแม้ว่า อสม.มีภาวะผู้น าทางความคิดใน

การสื่อสารเพ่ือป้องกันและรักษาโรค แต่ในเรื่อง

ของการแนะน าข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ทันสมัยนั้น

ยังไม่มีความโดดเด่นมากนัก ดังนั้นเพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพการเป็นนักสื่อสารสุขภาพที่ดี การ

เพ่ิมพูนองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือทักษะการดูแล

สุขภาพแบบใหม่ที่ทันยุคสมัย จะเป็นแรงผลักดัน

ให้อสม.มีความส าคัญในระบบสาธารณสุขไทย

ต่อไปอย่างร่วมสมัย อีกทั้งยังควรผลักดันให้อสม.มี

ทักษะการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบทั้งแบบ

ออฟไลน์และออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจาก อสม.นั้น

ไม่ใช่แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเลือกเปิดรับ
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เป็นอันดับต้นบวกกับผลการวิจัยในเรื่องของการใช้

สื่อประชาสัมพันธ์ของ   อสม.นั้นก็ยังไม่โดดเด่น

มากนักจนเป็นที่น่าจดจ า แต่สื่อโทรทัศน์และสื่อ

ใหม่กลับมีบทบาทที่ประชาชนให้ความสนใจ

มากกว่า การบูรณาการ อสม.เข้าไปในสื่อใหม่จะ

เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้การมีภาวะผู้น า

ทางความคิดได้มากขึ้น 

ประกา รที่ ส อ งคื อ  ก า ร พัฒนาส า ร 

(message) ที่ประชาชนต้องการที่รับทราบ เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการจะมีสุขภาพที่ดีของ

ประชาชนนั้นสามารถพิจารณาจากพฤติกรรมการ

เ ปิ ด รั บ ข่ า ว ส า ร สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 

ประกอบด้วยอาหารและโภชนาการ โรคภัยไข้เจ็บ 

และการบริหารร่างกาย ออกก าลั งกาย กับ

สุขภาพจิต จะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความสนใจใน

กิจกรรมที่ช่วยในการป้องกันและรักษาโรคใน

รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่อสม.ควรพิจารณา

เพ่ือน าเสนอสาระข้อมูลข่าวสารให้ตรงใจผู้รับสาร

มากขึ้น  ทั้ งนี้ลักษณะของการสื่ อสารที่อสม.

สามารถท าได้คือ อยู่ในรูปแบบของการให้ความรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ใช้ตัวของอสม.เป็น

ตัวอย่างหรือสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพ

ให้แก่ประชาชน อันเป็นการส่ ง เสริมให้ เกิด

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของประชาชน

ต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ การเลือกใช้ช่องทาง

ในการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย อสม.ยังมี

อิทธิพลต่อประชาชนอยู่บ้างเมื่อเทียบกับสื่อ

โทรทัศน์และสื่อใหม่ที่ได้รับความสนใจมากกว่า 

การสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการใช้สื่อใหม่ใน

การสื่อสารสุขภาพให้แก่อสม. นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็น 

เนื่องจากสื่อโซเซียลเป็นช่องทางที่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของ

ประชาชนมาก ดังนั้นควรส่งเสริมการสร้างเนื้อหา

และใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารสุขภาพไปยัง

ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสาร

ของ อสม. ให้ทันสมัยและเข้าถึงได้รวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับข้อเสนอแนะเชิง

ปฏิบัตินี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการ

พัฒนาการสื่อสารของอสม. ให้เกิดประสิทธิภาพแก่

ชุมชนเป้าหมาย องค์ประกอบส าคัญที่เป็นหัวใจขอ

งอสม. คือ การมีภาวะผู้น าทางความคิดในการ

สื่อสารเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน เนื่องจากอ

สม.เป็นหน่วยที่ เล็กที่สุดในโครงสร้ างระบบ

สาธารณสุขไทยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ดังนั้น

การเสริมสร้างทักษะความสามารถในการสื่อสาร 

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการพูดการน าเสนอ

ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร สุ ข ภ า พ  ห รื อ ก า ร ใ ช้ สื่ อ

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ล้วนเป็นบทบาทหน้าที่ที่

ส าคัญของอสม. ในการสนับสนุนให้ประชาชนเกิด

พฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคที่สุดนั่นเอง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษานั้น

จ ากัดเพียงพ้ืนที่เขตสุขภาพ เขตที่ 5 เนื่องด้วย

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการวิจัย หากสามารถ

ศึกษาในพ้ืนที่เขตสุขภาพอ่ืน ๆ ด้วยจะเป็นการต่อ

ยอดท าคว าม เข้ า ใ จปั จ จั ยกา รสื่ อ ส า รขอ ง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มี
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ต่อพฤติกรรมการป้องกันรักษาโรคของประชาชน 

ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น 

2. ระเบียบวิธีวิจัยที่ควรใช้ในการศึกษา

ครั้ งต่อไป อาจจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ

ท าการศึกษากิจกรรมหรือกระบวนการด้านการ

สื่อสารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

อย่างลึกซึ้ง เพ่ือต่อยอดส าหรับการพัฒนาทักษะ

ทางด้านการสื่อสารให้แก่อสม. ได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นต่อไป 
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