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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการโพสต์
ข้อความของกลุ่มวัยรุ่นไทยท่ีได้กระท าลงในส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งได้แสดงออกถึงพฤติกรรมและ
ทัศนคติท่ีไม่ดีของตนเองลงภายในนั้น โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ท่ีมีผู้ใช้งานมาก
ท่ีสุดท่ัวโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งวัยรุ่นไทยในช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี เป็นกลุ่มคนในช่วงอายุท่ี
มีการใช้งานเฟซบุ๊กมากท่ีสุด แต่ก็มีปัญหาเรื่องความมีอิสระในการคิด การกระท าในโลกออนไลน์ โดย
ไม่นึกถึงความเส่ียงท่ีจะย้อนกลับมาหาตนเอง ท่ีจะท าให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาไม่มากก็น้อย 

จากผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมการเล่นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเฟซบุ๊กอยู่ทุกคน
และใช้งานแทบจะตลอดเวลา มีการโพสต์ข้อความโดยใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่ ผลท่ีเคยได้รับท่ีตามมา
มากท่ีสุดก็คือเรื่องการถูกผู้อื่นต าหนิต่อว่าตามมา และถูกผู้อื่นมองตนเองในทางท่ีไม่ดี แล้วยังมีปัญหา
เรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ีย่ าแย่ลง ส่วนทัศนคติท่ีมีต่อผู้อื่นก็คือรู้สึกร าคาญและรู้สึกไม่ดีเมื่อได้อ่าน
ข้อความท่ีโพสต์ด้วยอารมณ์เหล่านั้น ซึ่งการโพสต์นั้นเป็นการสะท้อนถึงตัวตนของตนเอง ผู้อื่นก็จะรู้
หมดว่าตนเองเป็นคนยังไง และก็จะเป็นการท าให้พวกเขาเหล่านั้นคิดตัดสินไปว่าตัวเราจะเป็นคนยังไง 
ดังนั้นจึงอยากให้ผู้อื่นได้คิดมากขึ้นก่อนท่ีจะโพสต์ข้อความ 

ในการผลิตช้ินงานของโครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดียนี้ ได้ใช้
ประเด็นในการส่ือสาร (Communication Concept) คือ “You Are What You Post” ซึ่งหมายถึง
ว่า ไม่ว่าตัวคุณจะโพสต์ข้อความอะไรลงไป จะดีหรือจะแย่แค่ไหน ข้อความเหล่านั้นคือส่ิงท่ีสะท้อน
ความเป็นตัวคุณ รวมถึงสะท้อนภาพลักษณ์ท่ีผู้อื่นจะใช้มองตัวคุณ และมีข้อความหลัก (Key 
Message) ท่ีต้องการจะส่ือคือ โพสต์…สะท้อนตัวตน โดยท่ีจะน าเสนอผ่านส่ือต่างๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ 
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือใหม่ และส่ือออนไลน์ 
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ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ท่ีให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ท้ังคุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว พี่ชายและ
ญาติพี่น้องทุกคน รวมถึงเพื่อนๆ ท่ีให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจในการท าจุลนิพนธ์
ฉบับนี้มาโดยตลอด 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมส่ังสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
 

     หน้า 

บทคัดยอ่             ง 
กิตติกรรมประกาศ            จ 
บทที ่1  บทน า              1 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา           1 
วัตถุประสงค์             8 
ลักษณะและขอบเขตโครงการจุลนิพนธ์         8 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                8 
ขั้นตอนการศึกษา            8 
แผนการด าเนินงาน           9 
นิยามศัพท์           10 

บทที ่2  ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        11 
แนวคิด การสื่อสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร ์และแนวคิดเก่ียวกับชุมชนเสมือน    11 
แนวคดิ งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เครือขา่ยทางสังคม     13 
แนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน และการสื่อสารระหว่างบุคคล     17 
แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม       21 
แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการรณรงค์ทางการสื่อสาร   26 
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการกระท า และการก ากับตัวเอง                                  28 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                                                 29 

บทที ่3  การเก็บข้อมูล            32 
 วิธีการด าเนินการวิจัย                                                                              32 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         32 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย         33 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา          33 
การเก็บรวบรวมข้อมูล          34 
การวิเคราะห์ข้อมูล          34 
การน าเสนอขอ้มูล          34 

บทที ่4  ผลการศึกษา            36 
ผลแบบสอบถาม (Questionnaire)        36 
ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview)        44 
สรุปผล            45 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ(ต่อ) 
 

  หน้า 

บทที ่5  กลยุทธ์การสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน        46 
กลยุทธ์การสื่อสาร          46 
การผลิตชิ้นงาน                                                                              50 
สื่อโทรทัศน์ (Television Commercial)          50 
สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising)         53 
สื่อแนวใหม่ (New Media)         54 
สื่อออนไลน์ (Online Media)         55 
ตารางการด าเนินงาน           59 

บทที ่6  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ        60 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย          60 
ข้อเสนอแนะ            61 

บรรณานุกรม             62 
ภาคผนวก            63 

ภาคผนวก ก การออกแบบงานสร้างสรรค ์       64 
ภาคผนวก ข แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก       67 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญตาราง 
 

ตาราง                                                          หน้า 

1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน                  9 
4-1 จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ              36 
4-2 จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ              36 
4-3 ผลสรุปกิจกรรมที่ใช้งานมากท่ีสุดในเฟซบุ๊ก                37 
4-4 ความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กต่อสัปดาห์                38 
4-5 ระยะเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก                 38 
4-6 พฤติกรรมในการคิดพิจารณาก่อนโพสต์ข้อความของตนเอง              38 
4-7 ปัจจัยในการโพสต์ข้อความ                  39 
4-8 พฤติกรรมในการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อื่น                            39 
4-9 การตักเตือนของผู้อื่นถึงพฤติกรรมของตนเอง                40 
4-10 ผลเสียหรือผลกระทบจากการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อื่น                         40 
4-11 ผลเสียหรือผลกระทบที่ไม่อยากให้เกิดข้ึนกับตัวเอง                40 
4-12 ทัศนคติต่อข้อความในการโพสต์ที่ไม่ชอบใจ                 41 
4-13 ทัศนคติต่อการโพสต์ข้อความต่อว่าคนอ่ืนของบุคคลอื่น               42 
4-14 สื่อที่พบเจอและติดตามมากท่ีสุดในชีวิตประจ าวัน                42 
4-15 ช่วงเวลาโดยเฉลี่ยที่รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ                43 
5-1 ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) ชุด Reflection 45 วินาที               50 
5-2 ตารางด าเนินงานการสื่อสารโครงการรณรงค์                59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญภาพ 
 

ภาพ           หน้า 

1-1 สถิติการเติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายเดือน        1 
1-2 สถิติจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์มือถือ                    2 
1-3 สถิติตัวเลขจ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย         3 
1-4 แผนภาพวงกลมแสดงช่วงอายุและเพศที่ใช้งานเฟซบุ๊กของประชากรไทย     4 
1-5 แผนภาพวงกลมแสดงเขตท่ีอยู่อาศัยที่ใช้งานเฟซบุ๊กของประชากรไทย         4 
1-6 ข้อความโพสต์ด่าลูกค้าของพนักงานโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์      6 
1-7 ภาพโลโก้ขององค์กรที่จัดตั้งโครงการรณรงค์คิดก่อนโพสต์ในต่างประเทศ     7 
1-8 ตัวอย่างสปอตโฆษณาของโครงการรณรงค์คิดก่อนโพสต์ในต่างประเทศ      7 
2-1 แบบจ าลองการสื่อสารตามแนวคิดของฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์      18 
2-2 แบบจ าลองการสื่อสารแบบสองทาง            19 
5-1 โลโก้แคมเปญ            47 
5-2 ภาพตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์                     53 
5-3 สื่อแนวใหม่ (แบบปรากฎข้อความท่ีดีและไม่ดี)               54 
5-4 ตัวอย่างช่องทางและนักแสดงของซีรี่ย์ออนไลน์ในยูทูป      55 
5-5 ภาพโปรโมตกิจกรรมออนไลน์         56 
5-6 แบนเนอร์กิจกรรมออนไลน์         56 
5-7 ตัวอย่างหน้าหลักและหน้าข่าวกิจกรรมของเว็บไซต์       57 
5-8 หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของโครงการ          58 
5-9 หน้าทวิตเตอร์แฟนเพจของโครงการ         58 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทที ่ 1 

บทน ำ 
 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆได้มีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก
และเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การใช้
โทรศัพท์มือถือ การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ที่ได้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและมีการ
พัฒนาก้าวเข้ามาในชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็ว เริ่มเข้ามามากขึ้นและได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ของมนุษย์เป็นอย่างมากในทุกวันนี้ ท าให้สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง
เทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน ไอโฟน เป็นต้น 

อินเตอร์เน็ตจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คน เห็นได้จากการที่มี
จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่เทคโนโลยีในการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่าง
ก้าวหน้า ท าให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสามารถท าได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วขึ้นมากกว่าเดิม
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด และยังมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนผู้ใช้เพ่ิมมากข้ึนไปอีก 

 

 

ภาพที่ 1-1    สถิติการเติบโตของจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายเดือน  
(ที่มำ: It24hrs. สถิติที่น่ำสนใจและผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2011. เข้ำถึงเมื่อ 
13 กรกฎำคม 2556. เข้ำถึงได้จำก http://www.it24hrs.com) 
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และเนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก ท าให้
แม้แต่ในโทรศัพท์มือถือก็สามารถท่ีจะเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งกว่าเมื่อก่อน และยัง
ง่ายต่อการพกพาไปได้ทุกที่ ท าให้สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในสถานการณ์ใดก็
ตาม อีกทั้งยังมีการพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ต เรื่องของอุปกรณ์
การสื่อสาร ท าให้มีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์มือถือมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

 

 

ภาพที่ 1-2    สถิติจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์มือถือ  
(ที่มำ: It24hrs. สถิติที่น่ำสนใจและผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2011. เข้ำถึงเมื่อ 
13 กรกฎำคม 2556. เข้ำถึงได้จำก http://www.it24hrs.com) 
 

ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ชอบสื่อสารและแบ่งปัน
ข้อมูลให้แก่กัน อยากแสดงออกความมีตัวตนของตน การทีอิ่นเทอร์เน็ตได้เชื่อมโยงคนทั้งโลก ท าให้สิ่ง
ที่คนเขียนนั้นแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วและมีพลังอย่างมาก การที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์จึงได้ให้ทั้งผลดีและผลเสียต่างๆตามมา เพราะมนุษย์อยู่กันเป็นสังคม
ซึ่งสังคมนั้นก็คือคนหมู่มาก แล้วเมื่อมีคนมากก็ต้องมีผลต่างๆตามมา เนื่องจากมนุษย์นั้นเวลาอยู่ใน
สังคมก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว ต้องมีเพ่ือนฝูง พ่อแม่ ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และก็ต้อง
พบผู้คนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้คนในปัจจุบันสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ง่ายและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้นก็ยิ่งท าให้ขาดอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย 

เมื่อมีผู้คนมารวมกันเป็นจ านวนมาก จึงได้เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) จนกระท่ังก าเนิดสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ขึ้นมา 
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เพ่ือให้คนบนโลกออนไลน์ได้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปอีก การเกิดเครือข่าย
สังคมออนไลน์นี่เอง ที่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิต เกิดผลกระทบต่อด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกันมากขึ้น ได้พบปะผู้คนมากขึ้น มีเพ่ือนเพ่ิม
มากขึ้น แต่หากมีการรับสิ่งที่ไม่มีมาใช้ก็จะท าให้เกิดปัญหาได้ หรือเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมก็ท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกัน เช่น การติดเกมส์ การซื้อสินค้าผิด
กฎหมาย การพนัน เป็นต้น และยังมีผู้ใช้กันเป็นจ านวนมาก ท าให้เป็นเหมือนสถานที่สาธารณะที่ผู้คน
จะได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และสิ่งต่างๆต่อกัน และเนื่องจากการพัฒนา
ของเทคโนโลยี จึงยิ่งท าให้ง่ายต่อการเข้าใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้น สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ท าให้ผู้คนเสพติดและหมกมุ่นอยู่แต่กับหน้าจอเพ่ือเข้าใช้งานโซเชียลมีเดีย และเอาแต่พูดคุยกันผ่าน
ทางหน้าจอตลอดเวลา และยังได้เกิดปัญหามากมายขึ้นมาในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเรื่องการถูกล่อลวง 
เรื่องราวข่าวลือข่าวเสียๆหายๆ และยังมีปัญหามากมายที่เกิดจากการโพสต์ข้อความ รูปภาพทั้งหลาย
อีกด้วย ทั้งปัญหาเล็กและปัญหาใหญ่ร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นแค่การที่เพ่ือนโพสต์ภาพ โพสต์ข้อความ
มากมายเกินพอดีท าให้รู้สึกร าคาญเองบ้าง เพ่ือนบ่นให้ฟังบ้าง และยังเคยได้ยินเรื่องราวมาเกี่ยวกั บ
การที่มีคนโพสต์ด่าว่าเพ่ือน จนท าให้สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนแย่ลง เพื่อนต้องทะเลาะกันก็มี 

เนื่องมาจากที่ เฟซบุ๊กนั้นเป็นสื่อสาธารณะขนาดใหญ่ จึงท าให้ผู้ ใช้มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป คือ มีความกล้าแสดงออกกันมากขึ้น แต่ที่แย่ก็คือ เกิดการเรียกร้องความสนใจจาก
ผู้อ่ืนมากขึ้น หลงตัวเองมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดพฤติกรรมและอุปนิสัยที่ไม่ดีออกมามากมายที่เป็นผลเสีย
ทั้งต่อตนเองและต่อผู้คนรอบข้าง ซึ่งเกิดจากการขาดสติไม่ทันคิดก่อนที่จะกระท าการใดๆลงไป เช่น 
การโพสต์รูปและเขียนอวดสิ่งต่างๆที่ตัวเองได้รับมาใหม่ ซื้อมาใหม่ เพ่ือน ามาอวดให้เพ่ือนๆและคน
อ่ืนๆได้อิจฉากัน เพ่ือนบางคนก็อาจจะไม่คิดอะไร แต่ส าหรับเพ่ือนบางคนแล้ว การกระท าเช่นนี้ก็
อาจจะท าให้เกิดความเอือมระอาและท าให้เสียความสัมพันธ์ที่ดีไปได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟสบุ๊ก
ได้ท าให้ระดับความเป็นเพ่ือนนั้นเข้าใกล้กันมากขึ้น ยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งง่ายๆเป็น
กันเองกันมากขึ้น จนลืมที่จะรักษามารยาทในการพูดคุยและวิพากษ์วิจารณ์ ลืมที่จะใส่ใจในความรู้สึก
ของผู้อื่นไป จนเกิดผลเสียต่างๆตามมาได้ 

 

 

ภาพที่ 1-3    สถิติตัวเลขจ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย 
(ที่มำ: Nirvana. สถิติผู้ใช้Facebookในไทยเพ่ิมขึ้นจำกเมื่อสี่ปีที่แล้วกว่ำ100เท่ำตัว. เข้ำถึงเมื่อ 23 มิถุนำยน 
2556. เข้ำถึงได้จำก http://forum.banrasdr.com) 
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ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับทั่วโลกที่เฟซบุ๊กจัดว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่มีจ านวนผู้ใช้อยู่
เป็นจ านวนมาก จากสถิติที่ส ารวจท าให้พบว่าจ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊กนั้นมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี จน
ปัจจุบันในปี 2013 สถิติผู้ใช้เฟซบุ๊กของไทยก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับ 13 ของโลก ซึ่งจากเมื่อก่อนในช่วงปี 
2008 ที่จ านวนผู้ใช้ยังมีไม่ถึงล้านคน แต่ในปัจจุบันปี 2013 จ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊กในไทยก็มีเพ่ิมขึ้นมาถึง 
18.2 ล้านคน กลายเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งการจัดอันดับแบบนี้คือการจัดอันดับของผู้ใช้รวมทั้ง
ประเทศ แต่ถ้านับสถิติผู้ใช้เฟซบุ๊กเรียงตามเมืองล่ะก็ ไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพของเราจะเป็นอันดับ 1 ด้วย
จ านวนผู้ใช้ที่มีมากถึง 8 ล้านคน โดยที่จ านวนผู้ใช้ในไทยปี 2013 (22 ก.พ.) มีอยู่ที่ 18.20 ล้านราย 
แยกเป็นผู้ชาย 49% ผู้หญิง 51% อายุ 18-24 ปี ซึ่งใช้มากที่สุด (5,96 ล้านราย) คิดเป็น 33% ของ
จ านวนผู้ใช้ในไทยทั้งหมด ส่วนผู้ใช้รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี 

 

 
ภาพที่ 1-4    แผนภาพวงกลมแสดงช่วงอายุและเพศที่ใช้งานเฟซบุ๊กของประชากรไทย 
(ที่มำ: Socialbakers. Facebook Statistics by Country. เข้ำถึงเมื่อ 22 มิถุนำยน 2556. เข้ำถึงได้จำก 
http://www.socialbakers.com) 
 

 

ภาพที่ 1-5    แผนภาพวงกลมแสดงเขตท่ีอยู่อาศัยที่ใช้งานเฟซบุ๊กของประชากรไทย 
(ที่มำ: It24hrs. สถิติที่น่ำสนใจและผลส ำรวจพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2011. เข้ำถึงเมื่อ 
13 กรกฎำคม 2556. เข้ำถึงได้จำก http://www.it24hrs.com) 
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จากผลส ารวจจึงเห็นได้ชัดว่าวัยรุ่นในช่วงอายุ 18-24 ปี ได้มีการใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุด
โดยเฉพาะเพศหญิง และคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีบทความที่ได้กล่าวถึงการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุก๊ของกลุ่มวัยรุ่น ดังบทความนี้ 

ในภาวะที่สังคมในโลกออนไลนเข้าถึงได้ง่าย มีความรวดเร็ว และเฟซบุ๊กก็เป็นเครือข่ายที่
ส่งผลให้พฤติกรรมของเด็กไทยในปัจจุบันมีการใช้เฟซบุ๊กเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2554 ได้มีการ
ใช้งานเพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ถึง 96.3% โดยข้อมูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งแต่ในปี 2551-2554 พบว่ามีจ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊กเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจ านวนเพียงแค่ 168,720 
คน ก็ได้เพ่ิมจ านวนเป็น 1,963,500 คน 6,782,780 คน และ 13,276,200 คน ตามล าดับ 

นอกจากนั้นกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ยังได้จ าแนกข้อมูลการเล่น
เฟซบุ๊กของคนไทยตามช่วงอายุในปี 2554 พบว่าช่วงอายุ 13-15 ปี มีสัดส่วน 11.2% อายุ 16-17 ปี 
มีสัดส่วน 10% อายุ 18-24 ปี มีสัดส่วน 34% อายุ 25-34 ปี มีสัดส่วน 28.6% อายุ 35-44 ปี มี
สัดส่วน 10.2% อายุ 45-54 ปี มีสัดส่วน 3.7% อายุ 55-64 ปี มีสัดส่วน 1.1% และอายุ 64-100 ปี มี 
สัดส่วน 1.1%  

“จากข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ชัดว่า เด็กในกลุ่มอายุ 18-24 ปี เป็นกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใหญ่ที่สุด
คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของผู้ใช้ทั้งหมดไม่มีวุฒิภาวะเท่าที่ควร และไม่มีความรับผิดชอบสูงพอ ท า
ให้เกิดปญัหา มีการเผยแพร่ภาพไม่เหมาะสมในสังคมออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน เนื่องจากมีการน าเอาความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางที่
ผิด โดยขาดความตระหนักถึงผลเสียตามมา” นางสุวรรณี ค าม่ันกล่าวโดยในปี 2553 มูลนิธิกระจกเงา
ได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 90 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์เผยแพร่คลิปหลุด คลิปแอบถ่าย โป๊
เปลือย หรือเว็บไซต์ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชนและในปี 2554 ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ
ทั้งหมดมากกว่า 324 ราย ส่วนใหญ่เป็นการเผยแพร่คลิปวิดีโอของเด็กระดับมัธยมต้นที่มีพฤติกรรมไม่ 
เหมาะสม เช่น ถอดเสื้อผ้า เต้นโคโยตี้ในชุดเครื่องแต่งการไมเ่หมาะสม หรือตบตีกันแย่งผู้ชาย เป็นต้น 
(ที่มำ: สุวรรณี ค ำมั่น. เยำวชน 18-24 ปี ติดเฟซบุ๊คเกือบ 40%. เข้ำถึงเมื่อ 17 กรกฎำคม 2556. เข้ำถึงได้จำก 
http://www.arip.co.th) 

จากบทความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยทั้งชายและหญิงในช่วงอายุ 18-24 ปี มี
พฤติกรรมเสพติดการใช้งานเฟซบุ๊กเป็นอย่างมาก และแสดงออกถึงพฤติกรรมในการใช้งานที่ไม่ดี
บนเฟซบุ๊ก มีการใช้งานอย่างผิดๆ ตัวอย่างปัญหาที่ได้เกิดข้ึนจากการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อ่ืนและเกิด
เป็นข่าวคราวใหญ่โตบนโลกออนไลน์ อย่างเช่น ในกรณีของพนักงานในโรงภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ที่ได้โพสต์ข้อความต่อว่าลูกค้าจึงท าให้เกิดการเรียกร้องให้ทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ได้
ท าการสอบสวนพนักงานเหล่านั้น รวมถึงเรียกร้องให้ไล่ออกจากงานอีกด้วย จนในที่สุดพนักงานที่
โพสต์ข้อความเหล่านั้นก็ได้ถูกพักงานจนกระทั่งถูกไล่ออกจากงานในที่สุด ที่ในเนื้อข่าวได้ระบุไว้ว่า 

“ชาวไซเบอร์ร้อง “เมเจอร์” ตรวจสอบเฟซบุก๊อ้างเป็นพนักงานโรงหนังโพสต์ข้อความด่า
ลูกค้าว่า “อีควาย” พร้อมบ่นอีกว่า “กูเหนื่อย” ระบุถ้าแม้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัวแต่ก็ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมและส่งผลลบต่อภาพลักษณ์บริษัท ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้ผู้น าเอาเฟซบุ๊กที่มีการระบุว่า
เป็นของพนักโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ ที่ท างานในโรงภาพยนตร์สาขาต่างๆ ทั้งที่เซ็นทรัล พระราม 3 ที่
เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้า รวมถึงที่เมเจอร์สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก ได้ออกมาเผยแพร่พร้อมร้อง
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ขอให้ทางบริษัทเมเจอร์ฯ นั้นเข้ามาตรวจสอบว่าทั้งหมดนั้นเป็นพนักงานในสังกัดบริษัทตนเองหรือไม่ 
เนื่องจากในเฟซบุก๊ดังกล่าวได้มีข้อความต่อว่าไปยังผู้ใช้บริการค่อนข้างจะรุนแรง อาทิ เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ
ว่า “หยิงนุ้ย ยัยบ๊อง” ที่โพสต์ข้อความว่า “เรียนคุณลูกค้านะค่ะ ที่พวกมึงบ่นว่าแอร์ร้อนอ่ะ อีควาย
ก้อพวกมึงก่ีคนเข้าไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม เรื่องแอร์ไปร้องเรียนเซนทรัลโน้น กูไม่ใช่คนเปิดแอร์เซนทรัล
เค้าจ่ายแอร์มาให้และก้อเปนเฉพาะเรื่องพ่ีมาก เท่านั้นโรงอ่ืนมันก้อปกตินะ ถ้าอยากเยนมากแนะน า
ยกพัดลมที่บ้านมานะ 555555” รวมถึงเฟซบุ๊กที่ชื่อ “Toomtam Bunny Bunny” ที่ว่า “ไม่มีญาติ
ผู้ใหญ่ให้รดน้ าด าหัวไง? ดูหนังกันอยู่ได้ กูเหนื่อย!!” และเฟซบุ๊ก “Narizaa Inspirit” กับข้อความ 
“ไปใช้เงินที่ อ่ืนกันบ้างก็ได้นะคะ พยายามใจเย็นอยู่นะ…” โดยเรื่องนี้ ได้ท าให้ชาวไซเบอร์
วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรท าเป็นอย่างยิ่ง” 

 

 

ภาพที่ 1-6    ข้อความโพสต์ด่าลูกค้าของพนักงานโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
(ที่มำ: ผู้จัดกำรออนไลน์. ว่อนเน็ต พนักงำนเมเจอร์โพสต์ด่ำลูกค้ำอีควำย!. เข้ำถึงเมื่อ 15 กรกฎำคม 2556. 
เข้ำถึงได้จำก http://www.manager.co.th) 
 

จากตัวอย่างปัญหาที่ได้แสดงข้างต้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า การที่เราโพสต์
ข้อความไปอย่างไม่คิดรอบคอบ อยากจะโพสต์อะไรไปก็โพสต์ เห็นว่าเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวของตัวเอง โดย
ไม่กังวลเลยว่าจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นมาได้บ้าง ก็จะท าให้เกิดผลเสียกลับเข้าหาตัวเองได้อย่างชัดเจนไม่
มากก็น้อย ส่งผลกระทบถึงหลายๆด้าน ทั้งด้านหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนทั้งคนใน
ครอบครัว พ่ีน้อง เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน โดย
ถึงแม้ว่าบางทีคุณอาจจะรู้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับมัน รู้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใส่ใจ แต่สุดท้ายแล้ว
ปัญหาเหล่านั้นก็จะส่งผลกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม  

ซึ่งในต่างประเทศนั้นก็ได้มีอยู่หลายๆองค์กร ที่ได้เห็นถึงความส าคัญของการคิดก่อน
โพสต์ข้อความ รูปภาพและสิ่งต่างๆลงในอินเตอร์เน็ต และได้จัดตั้งโครงการรณรงค์ท าขึ้นมาอย่าง
จริงจังและเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้ได้รับทราบกันมากมาย ในประเทศไทยนั้นยังไม่เคยมีการจัดท า
โครงการรณรงค์ในการคิดก่อนโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ แต่ในต่างประเทศนั้นได้มีการ
ท าเป็นโครงการที่จริงจังและเห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น 
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ภาพที่ 1-7    ภาพโลโก้ขององค์กรที่จัดตั้งโครงการรณรงค์คิดก่อนโพสต์ในต่างประเทศ 
(ที่มำ: PRNewswire. Ad Council & U.S. Department of Justice and National Center for Missing 
& Exploited Children. เข้ำถึงเมื่อ 28 มิถุนำยน 2556. เข้ำถึงได้จำก http://multivu.prnewswire.com) 
 

หนึ่งในโครงการรณรงค์คิดก่อนโพสต์ของต่างประเทศที่ได้จัดตั้งขึ้นและท าการจัดท า
แคมเปญโฆษณารณรงค์ และเผยแพร่อย่างจริงจังนี้ ได้เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างองค์กร Ad 
Council กับ The U.S. Department of Justice กับ National Center for Missing & Exploited 
Children และบริษัทตัวแทนโฆษณาอาสาสมัคร Merkley & Partners ได้จัดท าขึ้นมาเป็นแคมเปญ 
Think Before You Post ซึ่งได้คิดขึ้นมาโดยให้เป็นแคมเปญการโฆษณาเพ่ือส่งเสริมสังคม (Public 
Service Advertising หรือ PSA) ได้ท าการรณรงค์ที่มุ่งเน้นในกลุ่มสตรี จัดท าออกมาเป็นภาพยนตร์
โฆษณา ซ่ึงเนื้อหาภายในโฆษณานั้นจะแสดงให้ผู้หญิงได้รู้ถึงความอับอาย และความรู้สึกอันตรายจาก
การที่ตัวเองได้โพสต์เรื่องราว ข้อมูล และรูปภาพ ลงไปในเฟซบุ๊กมากจนเกินไป 

 

 
ภาพที่ 1-8    ตัวอย่างสปอตโฆษณาของโครงการรณรงค์คิดก่อนโพสต์ในต่างประเทศ 
(ที่มำ: SuranandLive. คิดก่อนโพสต์ รำยกำรคุยกันวันเสำร์ ช่วง Hi-Tech Talk. เข้ำถึงเมื่อ 28 มิถุนำยน 
2556. เข้ำถึงได้จำก www.youtube.com) 
 

ดังนั้นจากปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของการ
โพสต์ข้อความที่ควรมีความระมัดระวังในการโพสต์ข้อความ การใช้ค าที่สมควร เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดการ
สะท้อนผลเสียเข้าหาตนเอง จึงอยากท าการผลิตชิ้นงานเพ่ือที่จะท าการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายคือ
กลุ่มวัยรุ่นไทย ทั้งชายและหญิง ให้ได้ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ของการคิดก่อนที่จะโพสต์
ข้อความทั้งหลายลงในเฟซบุ๊ก เพ่ือที่จะได้โพสต์ข้อความอย่างมีสติ คิดให้รอบคอบ และควรที่จะ
ค านึงถึงผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่จะท าการโพสต์ข้อความต่างๆลงไป 
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วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพ่ือท าการวิจัยถึงพฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก 
2. เพ่ือสร้างการรับรู้ ตอกย้ า และตระหนักถึงผลเสียของการไม่คิดก่อนโพสต์ 
3. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียของกลุ่มวัยรุ่น 
4. เพ่ือจัดท าแผนการสื่อสารและผลิตชิ้นงานของโครงการรณรงค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

  
ลักษณะและขอบเขตโครงกำรจุลนิพนธ์ 

“โครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย” ได้ท าการสร้างสรรค์งาน
รณรงค์ออกมาในรูปแบบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวัยรุ่น
ไทยทั้งชายและหญิง ในช่วงอายุ 18-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ได้มีการใช้งาน
โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะมีการใช้งานเฟซบุ๊กเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงผลเสียของการโพสต์โดยไม่คิดไตร่ตรองก่อน 
2. กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานเฟซบุ๊ก 
3. กลุ่มเป้าหมายได้มีความคิดในการที่จะคิดก่อนโพสต์อะไรใดๆลงในเฟซบุ๊ก 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 

1.1.1 เก็บข้อมูลบุคคลจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี ที่อาศัยอยู่ใน
กรงุเทพฯและปริมณฑล และเป็นผู้ที่มีการใช้งานเฟซบุ๊กเป็นประจ า ทั้งหมดเป็นจ านวน 120 คน โดย
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกช่วงอายุละ 1-2 คน รวมทั้งหมดเป็น 20 คน 

1.1.2 จัดท าแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด เพ่ือน าไปสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย 
ของโครงการและเพ่ือน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาเป็นข้อมูลประกอบในการท า
การวิจัย เพ่ือน ามาคิดหาแนวความคิดและน ามาเป็นไอเดียในการคิดงานต่อไป 

1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาจาก
บทความ และ งานวิจัย ทั้งจากทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสิ่งพมิพ์ต่างๆ 

2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งศึกษาความรู้สึก 
ความคิด และทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่มีการคิดก่อนโพสต์ 

3. หาแนวความคิดของงานออกมาเพ่ือคิดไอเดียของงานและแนวความคิดของการท า
โครงการรณรงค์ รวมถึงวางแผนและวิเคราะห์สื่อที่จะใช้ 

4. ท าการผลิตสื่อโฆษณาของโครงการรณรงค์จากแนวความคิดและไอเดียที่ได้มาจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลและที่ได้ท าวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล          

2. สัมภาษณ์และท าวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย          

3. น าข้อมูลมาคิดแนวคิดหลัก          

4. วางแผนสื่อต่างๆ          

5. ออกแบบสื่อโฆษณา          

6. ผลิตงานตามท่ีวางแผนไว้          

7. สรุปและปรับปรุงแก้ไขงาน          

8. จัดรูปเล่ม          

   ส
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นิยำมศัพท์ 
 

โซเชียลมีเดีย ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือเขียน
เล่าเนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าขึ้นมาเอง หรือ
อาจพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์จ าพวก
โซเชียลเน็ตเวริ์คที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ในปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้จะท าผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
และโทรศัพทม์ือถือเท่านั้น 

เฟซบุก๊ หมายถึง บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่ง ที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร
และร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรม หนึ่งหรือหลายๆกิจกรรมกับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอ่ืนๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้ง
ประเด็นถามตอบในเรื่องท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกัน
แบบสดๆ เล่นเกมส์กันแบบเป็นกลุ่ม (ที่เป็นที่นิยมกันอย่างมาก) และยังสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยู่อย่างมากมาย 

คิดก่อนโพสต์ ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง การใช้สติ คิดไตร่ตรอง พิจารณา ก่อนที่จะพิมพ์ 
และ กดส่งข้อความลงไปบนหน้าเฟซบุ๊กของตนเอง ซึ่งทุกๆข้อความที่เราได้โพสต์ลงไปสาธารณชนก็
จะได้รับรู้กันหมด แล้วเขาก็จะได้รู้ความคิดของเราที่มีต่อผู้อ่ืน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา
และอ่ืนๆ แล้วเขาก็จะมองว่าเรามีทัศนคติที่ไม่ดี ส่งผลให้เขามองตัวเราไม่ดีไปด้วย เราจึงควรต้องคอย
คิดไคร่ครวญก่อนเสมอว่าสิ่งที่โพสต์ไปนั้นจะท าให้เกิดผลกระทบอะไรกลับมาบ้าง จะกระทบสิทธิผู้อ่ืน
หรือไม่ มีการสร้างสรรค์หรือท าลาย เป็นข้อความที่เป็นอคติหรือสมานฉันท์ และเป็นข้อความที่เป็น
บวกหรือลบ 
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บทที่  2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสต์ในโซเชียล
มีเดีย ทางผู้วิจัยได้ใช้ทั้งหมด 7 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยในการวิเคราะห์ คือ 

 
1. แนวคิด การสื่อสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ และแนวคิดเก่ียวกับชุมชนเสมือน  
2. แนวคิด งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม  
3. แนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน และการสื่อสารระหว่างบุคคล  
4. แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 
5. แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการรณรงค์ทางการสื่อสาร 
6. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการกระท า และการก ากับตัวเอง 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิด การสื่อสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ และแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเสมือน 

การน าระบบ World Wide Web มาใช้ในช่องทางในการสื่อสารเรียกว่า การสื่อสารผ่าน
ตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์ ((Computer-Mediated-Communication (CMC)) Donna L.Hoffman 
and Thomas P.Novak (1995)) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์และให้
ค านิยามอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ Hypermedia CMC ว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการ 
แจกจ่ายข่าวสารเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลหลากหลาย การสื่อสารผ่านตัวกลาง 
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งใหม่ในสังคมที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ (Social Oriented) ความไม่เจาะจงในการ 
สื่อสารในรูปแบบ CMC ที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการสื่อสารที่ไม่เจาะจงผู้รับสารหรือ 
ปราศจากอารมณ์ในการสื่อสาร (Social Emotional) ซึ่งอาจไม่เหมือนกับการสื่อสารแบบเผชิญหน้า 
(Face-to-Face Communication) นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสาร
ทีม่ีลักษณะไม่เป็นกันเอง คือ ไม่เร้าอารมณ์และไม่เจาะจงผู้รับสาร ซึ่งผู้ร่วมสื่อสารแบบ CMC จะต้อง
ปรับสภาพตัวเองเพ่ือให้เข้ากับการสื่อสารมากกว่าการสร้างปฎิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า  

การศึกษาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสารส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะ 
ศึกษาในแนวเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารมากกว่าที่จะศึกษาโครงสร้างสภาพแวดล้อม มี
งานวิจัยไม่มากนักที่ศึกษาการสื่อสารในรูปแบบนี้ในแง่มนุษย์และสังคมซึ่งจะศึกษาบทบาทเฉพาะ
บุคคลในรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงออกในการสื่อสาร และเป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาในแง่มนุษย์และ
สังคมจะมีประโยชน์ และสามารถเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่ได้มีผลต่อ
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พฤติกรรมของมนุษย์และการติดต่อซ่ึงกันและกัน 
ในการวิเคราะห์ทางด้านการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์กันทางด้านภาษาส่วนใหญ่จะวิเคราะห์

ในกระบวนทัศน์ของการพูดคุยกันแบบเห็นหน้ากัน (Face-to-Face) แต่ในประเด็นของการสื่อสาร 
แบบ CMC ผู้ส่งสารและผู้รับสารนั้นไม่เห็นกันและติดต่อถึงกันผ่านจอคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีข้อจ ากัด 
ทางด้านเวลาและสถานที่ (Space and Time) ซึ่งรูปแบบในการติดต่อสื่อสารถึงกันสามารถติดต่อถึง 
กันได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) หนึ่งต่อหลายคน (One-to-
Many) หลายคนต่อหลายคน (Many-to-Many) 

นอกจากนี้การสื่อสารในรูปแบบนี้ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถติดต่อถึงกันได้โดย 
หลายทิศทาง (Multi-User-Dimension) และสามารถติดต่อกันได้ทันทีทันใดไม่ว่าจะอยู่ห่างกันคนละ 
ที่ (Synchronous Communication) จากลักษณะในการสื่อสารในโลกของ “Cyberspace” ที่มี
สมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์กัน และมีการเกี่ยวข้องกันท าให้เกิดเป็นชุมชนขึ้น แต่เป็นลักษณะที่เป็นชุมชน 
แบบจ าลอง (Virtual Community) และยังเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นในรูปแบบการสื่อสารผ่านตัวกลางด้วย 
คอมพิวเตอร์ในชุมชนจ าลองนั้นพบว่ามีปรากฏการณ์สภาพแวดล้อมในการสื่อสารแบบใหมด่ังนี้ 

1.1 สภาพไร้การขัดขวางและควบคุม (Disinhibition) ในวิธีการสื่อสารแบบ CMC นั้น
สามารถแสดง ความเป็นปัจเจกอย่างอิสระมากกว่าในชีวิตจริงอย่างมาก รวมทั้ งไม่มีขอบเขตในการ
สร้างความหมาย (Deconstructing Bounderies) นอกจากนั้นการสื่อสารแบบ CMC เราจะไม่เห็น
ภาษากาย และโทน เสียงซ่ึงเป็นรายละเอียดในการแสดงพฤติกรรมทางการสื่อสารเบื้องต้นรวมทั้งเรา
ไม่สามารถเห็นคนทีเ่ราสื่อสารด้วย และไม่รู้จักกับผู้ที่สื่อสารด้วย (Anonymity) 

1.2 การเปลี่ยนเพศในรูปแบบการสื่อสารผ่านตัวกลางด้วยคอมพิวเตอร์  (Gender 
Swapping) จากรูปแบบการสื่อสารที่ไม่รู้จักผู้กระท า ท าให้ผู้ส่งสารสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางด้านเพศในความเป็นตัวตนของตัวเองในการสื่อสารได้ จากการวิจัยพบว่ามีการเปลี่ยนเพศไปใน
ทางตรงข้ามกับความเป็นจริงในการสื่อสารแบบ CMC นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นเพศตรงข้ามในการสื่อสารแบบ CMC มากกว่าผู้หญิง  

1.3 ความเป็นตัวตนที่หลากหลายรูปแบบ (Multiple Identities) ในการสื่อสารแบบ 
CMC จะเปิดโอกาสให้คนไม่ต้องเปิดเผยตัวเองมากนัก ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ การศึกษา เนื่องจากการ
สนทนาไม่สามารถเห็นหน้ากันได้ ท าให้ไม่ว่าใครก็ตามสามารถที่จะปลอมตัว (Fictitious) และยังมา
หลอกลวง (Deception) ได้ ซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่อยู่ในสถานภาพที่ผู้อ่ืนไม่รู้จักสถานภาพ
ของตนเองก็อยากจะเล่นในบทบาทที่ในชีวิตจริงไม่สามารถเป็นไปได้หรือมีความสุข สนุกสนาน เพ้อ
ฝันในการที่จะก าหนดความเป็นตัวตนในรูปแบบต่างๆ ท าให้เกิดจินตนาการ (Fantasy)  

ในการสื่อสารแบบ CMC ในชุมชนจ าลองขึ้น จะเห็นได้ว่าลักษณะการสื่อสารแบบ CMC 
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบไม่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุด มีการขยายขอบเขตได้ และสามารถติดต่อกับผู้
สื่อสารได้มากกว่าหนึ่งคน ท าให้ไม่มีข้อจ ากัดจ านวนคนที่เข้าร่วมในการสื่อสาร โดยเราไม่สามารถรู้ว่า
ผู้ที่สื่อสารกับเราเป็นใคร จะเห็นได้ว่ามีลักษณะในการสื่อสารที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งเราจะพบ
ลักษณะดังกล่าวในการสื่อสารในห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ที่สามารถแสดงพฤติกรรม
ตรงกันข้ามกับความจริงได้ และ ยังท าให้ผู้สื่อสารสามารถสร้างจินตนาการได้ Escobar (1994) ใน
โลกจ าลอง (Virtual World) รวมทัง้มีกิจกรรม และบทสนทนาที่หลากหลาย จากลักษณะดังกล่าวเรา
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จะน ามาเป็นกรอบในการศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในห้องสนทนาบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาน ามาใช้เพื่อศึกษาให้ทราบและเข้าใจ
ถึงองค์ประกอบในการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งศึกษาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารกัน  ว่าเหตุใดกลุ่มเป้าหมายถึงได้เลือกใช้
คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการสื่อสาร มีสิ่งใดที่จูงใจให้ใช้งาน ซึ่งอาจจะเพราะการใช้งานผ่าน
คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันเวลาสื่อสาร จะท าให้ไม่มีขีดจ ากัดในการสื่อสาร
มากกว่า ไม่มีข้อก าจัดในเรื่องสถานที่และเวลา อยู่ในสภาวะไร้การควบคุม ไม่ต้องเกรงใจใดๆระหว่าง
กันมาก และสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที ่
 
2. แนวคิด งานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม 

แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตนเองต้องการ ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ จันทนา จุฑาธวัช (2547: 9) ได้อธิบายว่าแรงจูงใจ
นั้นหมายถึง องค์ประกอบที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆอย่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้
บรรลุเป้าหมายที่ตนเองมุ่งหวังไว้โดยมีปัจจัยต่างๆที่น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมนั้น 
เช่นเดียวกับที่ วลัยลักษณ์ เศขรฤทธ์ (2539: 24) ได้กล่าวว่า J.Kogan และ E.Havermann (อ้างใน 
ศหัทยา มีประเทศ, 2534) ได้นิยามแรงจูงใจว่าหมายถึง แรงซึ่งควบคุม พฤติกรรมของคน อันเกิดจาก
ความต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรน
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยที่พฤติกรรมของคนจะถูกก าหนดและควบคุมโดยการจูงใจ 
และการจูงใจเหล่านี้ยังมีลักษณะแตกต่างกันไปส าหรับแต่ละคนอีกด้วย 

ส าหรับแรงจูงใจนั้นก็มีอยู่ 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 
แรงจูงใจภายในก็เป็นแรงกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยที่ไม่หวังรางวัล
หรือแรงเสริมจากภายนอก ส่วนแรงจูงใจภายนอกก็เป็นแรงจูงใจที่ ได้รับอิทธิพลจากภายนอก ซึ่งก็
อาจจะเป็นรางวัลหรือแรงเสริมต่างๆ เช่น ค าชม สิ่ งของ เป็นต้น เช่นเดียวกับที่ สุรางค์ โค้วตระกูล 
(2548:169, 171) ได้กล่าวไว้ว่าเเรงจูงใจภายในนั้น หมายถึง แรงจูงใจที่มาาจากภายในตัวบุคคลและ
เป็นแรงขับทีท่ าให้ บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยที่ไม่ได้หวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก 

ส่วนแรงจูงใจภายนอกนั้นหมายถึง แรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอก โดยอาจจะมา 
จากแรงเสริมชนิดต่างๆ ตั้งแต่ค าชมจนถึงการได้รับรางวัลเป็นสิ่งของหรือเงินและตัวแปรต่างๆ ที่มา 
จากบุคคลและลักษณะของเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ความคาดหวังของผู้ อ่ืน การ
ต้ังเป้าหมายในการท างาน เป็นต้น ทั้งนี้แรงจูงใจอาจจะเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกเพียงอย่าง 
เดียว หรืออาจจะเกิดจากทั้งสองอย่างพร้อมกันก็เป็นได้ (วลัยลักษณ์ เศขรฤทธ์, 2539: 24) และ
ส าหรับในกรณีของการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมนั้ นก็น่าจะเกิดทั้งจากแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก ดังจะเห็นได้จากที่งานวิจัยเรื่อง “Social Networking: A Quantitative and 
Qualitative Research Report into Attitudes, Behaviours and Use” ของ Ofcom (2008b: 
34, 36, 40) ที่ได้พบว่าส่วนใหญ่คนใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมนั้นเพ่ือจุดประสงค์ต่างๆ มากมาย 
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เช่น ใช้สร้าง Profiles เพราะเป็นกิจกรรมยามว่างที่สนุกและน่าสนใจ ใช้สร้างเครือข่ายทางสังคม และ
ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ เป็นต้น 

แรงจูงใจเป็นสาเหตุที่ท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา ที่ท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจที่จะ
ใช้งาน รวมถึงความคิดและการกระท าต่างๆที่ได้ตัดสินใจที่จะท าลงไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย
เช่นเดียวกัน และเนื่องจากเราไม่สามารถสังเกตแรงจูงใจได้โดยตรงดังนั้นจึงต้องอาศัยพฤติกรรมที่
สังเกตได้เป็นสิ่งอ้างอิงแทน แต่บางครั้งเราก็อาจจะบอกสาเหตุของพฤติกรรมผิดได้เนื่องด้วยเหตุผล 
ดังต่อไปนี้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2548: 153)  

2.1 พฤติกรรมอย่างเดียวกันอาจเนื่องมาจากสาเหตุแตกต่างกัน ซ่ึงพฤติกรรมในการใช้
เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าผู้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมจะใช้เว็บไซต์เหล่านี้
เหมือนกัน แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่ าผู้ ใช้อาจจะมีแรงจู ง ใจในการใช้ที่ แตกต่างกัน ดั ง เช่นที่ 
Ellison,Steinfield และ Lampe (2007) ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใช้เว็บไซต์ Facebook เกือบทุกคนได้รวมชื่อ
โรงเรียนมัธยมของพวก เขาไว้ใน profiles ด้วย ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ยังคงติดต่อกับเพ่ือนชั้นมัธยม
อยู่ซ่ึงก็เป็นเเรงจูงใจ หลักในการใช้เว็บไซต์นี้ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าพวกเขาได้ใช้เว็บไซต์เครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือติดต่อสื่อสาร กับเพ่ือนเก่าในขณะที่ Dwyer, Hiltz และ Passerini (2007) ได้กล่าวว่า
สมาชิกของเว็บไซต์ Facebook สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกันและสมาชิกของเว็บไซต์ 
MySpace บอกว่าใช้เว็บไซต์นี้เพ่ือจะได้พบกับเพ่ือนใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Ofcom 
(2008b: 34-48) เรื่อง “Social Networking: A Quantitative and Qualitative Research 
Report into Attitudes, Behaviours and Use” ก็พบว่าคนจะใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
จุดประสงค์ต่างๆ มากมาย ดังนี้ 

2.1.1 ใช้สร้าง Profiles ซ่ึงก็เป็นกิจกรรมยามว่างที่สนุกและน่าสนใจ เช่น การ Post 
รูป เป็นต้น 

2.1.2 ใช้สร้างเครือข่ายทางสังคม โดยกิจกรรมเป็นที่นิยมก็คือการเข้าไปชมและการ
รวบรวมเพ่ือนใน Profiles ทั้งนีย้ังเป็นวิธีการทีง่่ายต่อการที่จะใช้ติดต่อกับเพ่ือนเก่า นอกจากนี้ยังเป็น
เครือ่งมือทีใ่ช้สร้างความมั่นใจในตนเอง และยังมีการใช้ Profiles เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนตัวเอง
อีกด้วย 

2.1.3 ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืนๆ โดยมีคนบางคนใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม
ในการโกหก และใช้สร้าง Profiles ที่ไม่เป็นจริง เพ่ือหลอกลวงหรือตบตาผู้อ่ืน นอกจากนั้นบางคนก็
ใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพ่ือติดต่อกับบุคคลที่พวกเขาไม่รู้จัก อย่างไรก็ตามก็ได้มีการใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพ่ือ
ติดต่อกับเพ่ือนเก่าด้วย เช่นเดียวกับที่ สุมาวสี ศาลาสุข (2551: 6) ได้กล่าวไว้ว่าวัตถุประสงค์อย่าง
หนึ่งในการใช้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์ก็คือใช้ในการค้นหาและติดต่อเพ่ือนเก่า รวมไปถึงการหา
เพ่ือนใหม่ผ่านทางโลกออนไลน์ เนื่องจากระบบของสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ได้เน้นการขยายเครือข่าย
เพ่ือนและคนรู้จัก เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทัศนคติ รวมถึงประสบการณ์ระหว่างกัน ซ่ึงก็
ท าให้ผู้ใช้สามารถขยายเครือข่ายเพ่ือนเพ่ือท าความรู้จักกับบุคคลอ่ืนๆภายในกลุ่มเดียวกันได้เพ่ิมมาก
ขึ้นเช่นเดียวกันกับที่ Pew Internet & American Life Project (อ้างถึงใน Ann Light) ที่ได้ค้นพบ
ว่าผู้หญิงนั้นมักจะใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมเป็นที่แรกที่ใช้ในการเพ่ิมความสัมพันธ์กับเพ่ือนเก่า 
ในขณะทีผู่้ชายมักจะใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพ่ือจีบผู้หญิงหรือค้นหาเพ่ือนใหม่ 
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2.1.4 ใช้ Functions อ่ืนๆที่อยู่ในเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เช่น ใช้เว็บไซต์ในการ
ติดตาม เรื่องราวของวงดนตรีที่ตนเองชอบ หรืออาจจะเพ่ิมส่วนของบริการต่าง ๆ เช่น เกมส์ และควิซ 
(การเล่น ตอบค าถาม) เป็นต้น 

2.1.5 ใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมในการดึงดูดความสนใจในเรื่องประเด็นทาง
สังคมและ การเมือง 

2.1.6 ใช้เพ่ือการโฆษณาและการตลาด ซึ่งก็ตรงกับที่ สุมาวสี ศาลาสุข (2551:7) ได้
กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์หนึ่งในการใช้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์ ก็คือใช้เป็นแหล่งซื้อขายสินค้า 
เนื่องจาก เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดทั่วโลกได้หันมาให้ความสนใจกับเครือข่ายสังคมออนไลน์กัน
เพ่ิมมากขึ้น เพราะว่าเป็นสื่อการตลาดรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและสื่อสารกับ
ลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการโฆษณาผ่านวิทยุ โทรทัศน์ 
หรือสื่ออ่ืนๆ 

ทั้งนี้ สุมาวสี ศาลาสุข (2551: 5-6) ยังได้กล่าวไว้อีกว่าวัตถุประสงค์ของการใช้งานสังคม 
ออนไลน์นั้นมีอยู่มากมาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้เพ่ือการสร้างเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกับ
เพ่ือนเป็นหลัก ส าหรับรูปแบบอ่ืนของวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์
นอกเหนือจากท่ีกล่าวถึงข้างต้นนั้น มีดังนี้ 

1) ใช้แสดงความเป็นตัวตน (Self-Extensions) โดยที่ผู้ใช้งานสังคมออนไลน์
ส่วนมาก ต้องการทีจ่ะแสดงตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัว โดยการเขียนบทความเพ่ือบอก
เล่าเรื่องราวส่วนตัวและเรื่องราวในชีวิตประจ าวันของตนเอง รวมทั้งการโพสต์แสดงความคิดเห็นและ
อารมณ์ความรู้สึกในแต่ละสถานการณ์ที่ตนเองได้พบเจอ โพสต์รูปถ่าย ใส่เพลงหรือคลิปวีดีโอลงใน
เว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของเจ้าของโปรไฟล์ 

2) ใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้โดยที่มีคนจ านวนหนึ่งทีไ่ด้เข้ากลุ่มสังคมออนไลน์
เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษหรือเพ่ือเรียนรู้ในสิ่งใหม่ท่ีมีความสนใจ 

2.2 แรงจูงใจอย่างเดียวกันอาจจะเป็นสาเหตุที่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกัน เช่น 
นักเรียนที่ต้องการความสนใจและความรักจากครู นักเรียนคนหนึ่งอาจจะมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพ่ือ
ท าคะแนนให้ดี แต่นักเรียนอีกคนหนึ่งอาจจะแสดงพฤติกรรมก่อกวนความสงบของห้องเรียนเพ่ือ
เรียกร้องความสนใจจากครู เป็นต้น 

2.3 พฤติกรรมอย่างเดียวกันอาจจะเนื่องมาจากแรงจูงใจหลายอย่าง เช่นเดียวกับการใช้
เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้ใช้จะใช้หรือไม่ใช้เว็บไซต์เหล่านี้ก็อาจ
เนื่องมาจาก หลายสาเหตุรวมกันก็ได้ เช่น ผู้ใช้อาจจะใช้เว็บไซต์เหล่านี้ เพ่ือติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนเก่า
และเพ่ือนใหม่ ในขณะเดียวกันก็อาจจะใช้เพ่ือแสดงความคิดเห็น เล่นเกม ดูคลิปวิดีโอ และเเลก
เปลี่ยนรูปถ่ายกับเพ่ือนก็ได้ เป็นต้น ดังเช่นที่ Dwyer, Hiltz และ Passerini (2007) ได้กล่าวว่า 
สมาชิกของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมได้ใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพ่ือจุดประสงค์ต่างๆมากมาย แต่แรงจูงใจ
หลักของการใช้เว็บไซต์เหล่านี้ก็คือ การติดต่อสื่อสารและการสานความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับที่ Martin 
และ Ronald (2009) ได้กล่าวว่า เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมได้เสนอความหลากหลายไว้ให้ผู้ใช้ เช่น 
ใช้เพือ่พบเพือ่นใหม่ เพื่อติดต่อทางธุรกิจ และเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นต้น 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของผู้ใช้ก็อาจบอกให้ทราบได้ว่า
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ผู้ใช้นั้นใช้เว็บไซต์เหล่านี้เพ่ือจุดประสงค์ใด เนื่องจากการเลือกเปิดรับสื่อนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ
หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง ซ่ึงแต่ละบุคคลย่อมมีวัตถุประสงค์มีความตั้งใจและความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือสนองความพึงพอใจของตนเอง ด้วยเหตุผลต่างๆกัน (ลัดดาวัลย์ วัฒนเสถียร, 2543: 
33) เช่นเดียวกับที่ McComb and Becker (1979, อ้างถึงในนภัสสร เดชสุวรรณ, 2550: 31) ได้
อธิบายว่า คนเรามีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อและเปิดรับสื่อมวลชนแตกต่างกันออกไป และด้วยเหตุผล
นั้นจึงท าให้คนเลือกที่จะใช้สื่อมวลชนนั้นๆตอบสนอง และสร้างความพอใจแก่ตนเอง ส าหรับทิศทางที่
บุคคลเลือกท่ีจะแสวงหาและใช้สื่อประเภทใดนั้น จะเกิดจากความต้องการของบุคคลนั้นเป็นปฐมเหตุ 
จากนั้นความต้องการดังกล่าวก็จะถูกแปรออกมาเป็นแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะผลักดันให้บุคคลได้
เคลื่อนไหวเข้าหาการใช้สื่อประเภทต่างๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2541: 307) 

ทั้งนี้ McCombs and Becker (1979: 51-52 อ้างถึงใน ณัฏฐิรา พุทธโอวาท, 2546: 
34) ได้กล่าวไว้ในเรื่องการใช้สื่อตามความพอใจและความต้องการว่าบุคคลใช้สื่อมวลชนเพ่ือสนอง
ความต้องการไว้ดังนี้ 

2.3.1 ต้องการรู้ถึงเหตุการณ์ (Surveillance) โดยการสังเกตการณ์ และการติดตาม
ความเคลื่อนไหว จากสื่อมวลชน เพ่ือให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือความทันสมัย รู้ว่าอะไรมีความส าคัญ 
และควรจะเรียนรู้ 

2.3.2 ต้องการช่วยในตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การใช้ ชีวิตประจ าวัน การรับสื่อมวลชนท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนเองต่อสภาวะ
หรือ เหตุการณ์รอบๆตัวได้ 

2.3.3 ความต้องการข้อมูลเพ่ือพูดคุย (Discussions) โดยการรับสื่อมวลชนนั้นท าให้
บุคคลมีข้อมูลที่สามารถน าไปพูดคุยกับผู้อ่ืนได ้

2.3.4 ความต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆ
ทีเ่กิดข้ึน รอบตัว  

2.3.5 ความต้องการการเสริมความคิดเห็น หรือ การสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้
กระท าไปแล้ว (Reinforcement)  

2.3.6 ความต้องการด้านความบันเทิง (Relaxing and Entertainment) เพ่ือความ
เพลิดเพลินและ ผ่อนคลายอารมณ์ 

ซ่ึงก็ใกล้เคียงกับที่ Blumler (1974 อ้างถึงใน พรรณพิมล วัฒนะภราดร, 2542: 30) ได้
จ าแนกชุดตัวแปรของความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) เพ่ือความเพลิดเพลิน (Diversion) ซ่ึงจะออกมาอยู่ในรูปของการใช้สื่อเพ่ือ
หลบหนีปัญหา เพ่ือหลีกหนีงานประจ า และเพ่ือพักผ่อนคลายอารมณ์ เป็นต้น 

2) มนุษย์สัมพันธ์ (Personal Relation) เช่น ใช้สื่อเพ่ือให้มีเรื่องราวไปพูดคุย 
แสดงความคิดเห็นกับผู้อ่ืน หรือเพ่ือให้มีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว 

3) เอกลักษณ์ปัจเจกบุคคล (Personal Identity) ได้แก่ การอ้างอิงบุคคล 
(Personal Reference) การค้นหาความจริง (Reality Exploration) และเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาเป็นแรง
เสริมย ้า ความเซ่อของตน เป็นต้น 

4) เ พ่ือติดตามข่าวสาร (Surveillance) ไม่ว่ าจะเป็นข่าวสารทั่ว ไปใน
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ชีวิตประจ าวัน หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะของเพ่ือน พ่อแม่ หรือญาติพ่ีน้องของตนเอง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม เเรงจูงใจนั้นก็มีมากมายหลายประเภท ซึ่งจะเห็นได้จากที่ กาญจนา แก้ว

เทพ (2541: 310) ได้กลา่วถึงประเภทของแรงจูงใจที่จะใช้สื่อและความพึงพอใจไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
1) การได้รับข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าต่างๆ  
2) การลดความรู้สึกไม่ม่ันใจในตนเอง  
3) การเรียนรู้เกีย่วกับสังคมและโลกกว้าง  
4) การหาข้อสนับสนุนมาตอกย ้าค่านิยมที่ตนยึดถืออยู่ 
5) การแสวงหาความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งในเรื่องชีวิตของตนเองและผู้อื่น 
6) เพ่ือจะได้มีประสบการณ์ในการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนอ่ืนๆ  
7) เพ่ือจะได้หาความรู้พื้นฐานในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น  
8) เพ่ือจะหากิจกรรมอ่ืนๆมาทดแทนการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน  
9) เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมแบบ “หัวอกเดียวกัน” หรือมี “เพ่ือนร่วมทุกข์สุข”  
10) เพ่ือหลบหนีจากปัญหาและความวิตกกังวลอ่ืนๆ  
11) เพ่ือเปิดประตูเข้าไปสู่โลกแห่งจินตนาการ  
12) เพ่ือฆ่าเวลา 
13) เพ่ือปลดเปลื้องทางอารมณ์ 
14) เพ่ือหาแบบแผนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจเป็นสาเหตุที่ท าให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการท่ีคนเราจะใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมหรือไม่
นั้นก็ต้องมีแรงจูงใจบางอย่าง ที่ท าให้ผู้ใช้ตัดสินใจที่จะใช้งาน รวมถึงความคิดและการกระท าต่างๆที่
ได้ตัดสินใจที่จะท าลงไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ศึกษาจึงเลือกน าทฤษฎีนี้มาใช้
เพ่ือหาสาเหตุในการใช้งานโซเชียลมีเดียของกลุ่มเป้าหมาย ว่าสิ่งใดคือแรงจูงใจในการใช้งาน และใช้
งานเพ่ืออะไร จุดประสงค์ในการใช้งานคืออะไร เนื่องจากแต่ละคนมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน มาจาก
สถานที่ต่างกัน การเลี้ยงดูที่ต่างกัน แต่กลับมาเลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เดียวกัน 
 
3. แนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารขั้นพื้นฐาน และการสื่อสารระหว่างบุคคล 

การสื่อสารขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาจากแนวความคิดของ ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์ (Harold D. 
Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้เสนอบทความ ที่เป็นการเริ่มต้นอธิบายการสื่อสารที่มีคนรู้จัก
มากที่สุดของในปี พ.ศ. 2491 โดยมีการน าเสนอว่า วิธีที่สะดวกท่ีจะอธิบายการกระท าการสื่อสารก็คือ
การตอบค าถามต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. ใคร (Who) 
2. กล่าวอะไร (Says what)  
3. ผ่านช่องทางใด (In which channel)  
4. ถึงใคร (To whom)  
5. เกิดผลอะไร (With what effect)  
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จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็นแบบจ าลองการสื่อสารได้ดังนี้  
 

 
ภาพที่ 2-1    แบบจ าลองการสื่อสารตามแนวคิดของฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์  
(ที่มา: Ram Edu. แบบจ าลองการสื่อสารขั้นพื้นฐาน. เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://e-
book.ram.edu) 
 

แบบจ าลองการสื่อสารของลาสเวลล์เป็นทฤษฎีการสื่อสารที่อธิบายกระบวนการสื่อสาร
เชิงพฤติกรรม เป็นการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เนื้อหาข่าวสารชนิดของสื่อ และ
ผลที่เกิดจากการกระท าการสื่อสารนั่นเอง และแบบจ าลองการสื่อสารของลาสเวลล์ข้างต้นนี้ ยังถือว่า
เป็นตัวแทนของแบบจ าลองการสื่อสารในระยะแรกๆ แบบจ าลองนี้ถือว่าผู้ส่งสารมีเจตนาในอันที่จะมี
อิทธิพลเหนือผู้รับสาร เพราะช่วงระยะเวลาที่ลาสเวลล์ให้ค าอธิบายนี้เป็นระยะที่นักวิชาการผู้สนใจ
วิชาการทางด้านนี้มีความเชื่อว่า กระบวนการสื่อสารนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นกระบวนการในเชิงโน้มน้าว
ใจ และถือว่าสารที่ส่งไปนั้นจะต้องมีผลเสมอไป แต่อย่างไรก็ตามมีผู้วิจารณ์ทฤษฎีนี้ว่า ลาสเวลล์
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อธิบายกระบวนการสื่อสารอย่างง่ายเกินไปเพราะจริงๆแล้วกระบวนการสื่อสารมีความซับซ้อน
มากกว่าที่จะพิจารณาเพียงว่าผู้ส่งสารส่งข่าวสารไปยังผู้รับสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารแบบหนึ่ ง
แบบใด และเกิดผลจากการสื่อสารนั้นๆ ซึ่งผลในที่นี้ไม่ได้ดูในแง่ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารว่า
พอใจหรือไม่พอใจ เชื่อหรือไม่เชื่อ คิดแต่เพียงว่าจะต้องมีผลตามเจตนารมณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการ และ
ข้อส าคัญทฤษฎีนี้ขาดปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในกระบวนการสื่อสารนั่นคือ ผลสะท้อนกลับหรือ
ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)  

ในกรณีของปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) หรือบางคนก็เรียกว่าผลสะท้อนกลับหรือ
ปฏิกิริยาตอบกลับนี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มเล็ก-กลุ่มใหญ่ หรือการสื่อสารมวลชน เพราะปฏิกิริยาสะท้อน
กลับนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ถึงผลของการสื่อสารในแต่ละครั้งว่าผู้รับสารมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรต่อสารที่
ได้รับนั้น นอกจากนั้น ปฏิกิริยาสะท้อนกลับจะท าให้องค์ประกอบของการสื่อสารครบบริบูรณ์ขึ้น คือ 
มีการสื่อสารทั้งจากผู้ส่งสาร และผู้รับสารที่เรียกว่า Two-way Communication หรือการสื่อสาร
แบบสองทาง ซึ่งสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นแบบจ าลองคร่าว ๆ คือ  

 

 
ภาพที่ 2-2    แบบจ าลองการสื่อสารแบบสองทาง 
(ที่มา: Ram Edu. แบบจ าลองการสื่อสารขั้นพื้นฐาน. เข้าถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://e-
book.ram.edu) 
 

ตัวอย่างในเรื่องของปฏิกิริยาสะท้อนกลับนี้ หากเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลจะ
สังเกตเห็นได้ง่ายโดยตรงและทันที เช่น ก. ผู้ส่งสาร ท าการสื่อสารกับ ข. ผู้รับสารโดยคุยกันเกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ หาก ข. มีความรู้สึก หรือมีความคิดหรือมีทัศนคติไม่เห็นด้วย ข. ก็สามารถ
แสดงปฏิกิริยาสะท้อนกลับไปได้ทันท่วงทีด้วยการใช้ค าพูดหรือการใช้กิริยาท่าทางที่นิ่งเฉยก็ได้ ซึ่ง ก . 
จะได้รับรู้ในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าเป็นการสื่อสารในระดับการสื่อสารมวลชนที่ ผ่านทางองค์กร
สื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นั้นปฏิกิริยาสะท้อนกลับจะเป็นไปได้ช้ากว่าการ
สื่อสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อหนังสือพิมพ์ ที่ลงข่าวหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง แล้วผู้อ่านไม่เห็นด้วย ผู้อ่านหรือผู้รับสารอาจสามารถแสดงปฏิกิริยาสะท้อนกลับได้ด้วยการ
ส่งจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นั้นๆ หรือหากไม่ชอบกับการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับ
ใดมากๆ อาจจะแสดงปฏิกิริยาสะท้อนกลับด้วยการเลิกซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นก็ได้ แต่ถ้าเป็นสื่อวิทยุ 
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และวิทยุโทรทัศน์แล้วเป็นการจัดรายการสดมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังและรับชมสามารถโทรศัพท์เข้า
ไปแสดงความคิดเห็นในรายการได้โดยตรงก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับไปยังผู้ส่งสารได้รวดเร็ว
เช่นกัน เพียงแต่ผู้รับสารจ านวนมากๆ เหล่านั้นไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับได้ในเวลาเดียวกัน
หมดทุกคน (มีความแตกต่างในเวลาในการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ)  

การสื่อสารระหว่างบุคคล (Intrapersonal Communication) ซึ่งนั่นก็คือ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารอย่างน้อยสองคน หรืออาจเป็นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลในกลุ่มเล็กๆก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าบุคคลในกลุ่มทุกคนสามารถร่วมมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร โดยทั่วไปการสื่อสารระหว่างบุคคลมักเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า และเป็นไปในลักษณะ
การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ดังนั้นคู่สื่อสารจึงสามารถแสดงปฏิกิริยา
ป้อนกลับต่อกันได้ในระหว่างทางการสื่อสาร (บุษบา สุธีธร, 2542) ซึ่งนอกจากนั้น สุรสิทธ์ วิทยารัฐ 
(2549) ยังได้กล่าวอีกว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ความคิด 
ความรู้สึก และความต้องการของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารและเกิดปฏิกิริยาตอบสนองย้อนกลับ 
(Feedback) มาท่ีตัวผู้ส่งสาร 

การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นกิจกรรมระหว่างบุคคลสองฝ่ายเพ่ือผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยปกติคู่สื่อสารมักสามารถแสดงปฏิกิริยาป้อนกลับต่อกันได้ในระหว่างการสื่อสาร ส าหรับกิจกรรมที่
บุคคลสองคนหรือระหว่างบุคคลในกลุ่มเล็กๆด าเนินไปร่วมกัน คือ การแลกเปลี่ยนข่าวสารเพ่ือการ 
รับรู้ความหมายร่วมกันลักษณะการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลสองฝ่ายจึงมีลักษณะแบ่งได้ 2 
ลักษณะดังนี้ (บุษบา สุธีธร, 2542) 

3.1 การสื่อสารซึ่งหน้า (Face-to-Face Communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งและ
ผู้รับเห็น หน้ากัน และมีปฏิกิริยาป้อนกลับเข้ามาในกระบวนการสื่อสารได้ทันที คูส่ื่อสารทั้งสองฝ่ายจึง
สามารถ ปรับการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาปฏิกิริยาป้อนกลับของกันและกันได้โดยตรง  

3.2 การสื่อสารแบบผ่านสื่อ (Interpose Communication) เป็นการสื่อสารโดยอาศัย
สื่อที่มีช่องทางให้ส่งหรือรับข่าวสารได้ไม่เกินครั้งละสองคน เช่น การพูดโทรศัพท์ การเขียนจดหมาย
ส่วนตัวถึงกันและกัน การสื่อสารกันผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นการ
สื่อสารแบบซ่ึงๆหน้าหรือแบบผ่านสื่อ คู่สื่อสารก็สามารถแสดงปฏิกิริยาป้อนกลับแก่กันและกันได้
อย่างสะดวก 

 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น น ามาใช้เพ่ือท าให้ทราบและเข้าใจมากขึ้นว่า ใน

กระบวนการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานและการสื่อสารระหว่างบุคคลส าหรับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั้น มี
กระบวนการในการสื่อสารอย่างไร มีขั้นตอนในการคิดอย่างไร แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละขั้นตอน
ในการสื่อสาร โดยเฉพาะเมื่อสื่อสารจากคนนึงไปสู่ อีกคนนึงแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยเฉพาะ
ปฎิกิริยาสะท้อนกลับ (Feedback) จากตัวผู้รับสาร ว่าจะตรงตามความต้องการของผู้รับสารหรือไม่ 
อาจจะสะท้อนผลที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ อยู่ที่สารที่ผู้ส่งสารได้ส่งไปยังผู้รับสาร แล้วผู้รับสารจะมีความรู้สึก
นึกคิดอย่างไรต่อสารที่ได้รับนั้นๆ ผลก็จะออกมาตามสารที่ได้ส่งออกไป เพ่ือน าไปประกอบในการคิด
งานสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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4. แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม 

ทัศนคติและพฤติกรรมของคน เป็นเรื่องท่ีนักจิตวิทยาได้ให้ความส าคัญ และท าการศึกษา 
พบว่าเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกัน การที่คนมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้น เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งกระตุ้นจูงใจต่างๆ 
ซ่ึงผู้เขียนจะเสนอถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมตามล าดับดังนี้ 

4.1 ความหมายของทัศนคติและพฤติกรรม 
4.1.1 ความหมายของทัศนคติ ซึ่ง Zimbardo and Leippe (1991 Cited in Maushak 

and Simonson 1996: 985) ให้ความหมายของทัศนคติเอาไว้ว่า เป็นการประเมินแนวโน้มระหว่าง
เรื่องราว ต่างๆที่มีพ้ืนฐานอยู่บนกระบวนการรับรู้ปฏิกิริยาเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก ความตั้งใจหรือ
เจตนาในการกระท าพฤติกรรมและพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมาของบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถมี
อิทธิพลต่อการรับรู้การตอบสนองเกีย่วกับอารมณ์ ความรู้สึก และการตั้งเป้าหมายตลอดจนการแสดง
พฤติกรรม ต่อไปในอนาคตของบุคคลนั้นๆ 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2541: 366-367) ให้ความหมายของทัศนคติว่าเป็นอัชฌาศัย 
(Disposition) หรือ เป็นแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้าซึ่ง
อาจจะเป็นไปได้ทั้งคน วัตถุ สิ่งของ หรือความคิด (Ideas) ทัศนคติอาจเป็น บวก หรือลบ ถ้าบุคคลมี
ทัศนคติบวกต่อสิ่งใดก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญต่อสิ่งนั้น ถ้ามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ยงทัศนคติเป็น 
สิ่งที่เรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเชื่อของบุคคล ซึ่งได้สรุปลักษณะของทัศนคติ
ไว้ดังนี้ 

ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ ก็เป็นแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยง 
ดังนั้นทัศนคติจึงมีทั้งบวกและลบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือองค์ประกอบเชิงความรู้สึก 
อารมณ์ (Affective Component) องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด (Cognitive Component) 
และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Component)  

ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอาจเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบ 
หรือจากลบเป็นบวก ซ่ึงบางครั้ งเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทิศทางของทัศนคติ  หรืออาจจะ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น (Intensity) หรือความมากน้อย ทัศนคติบางอย่างอาจจะหยุดเลิกกระท า
เลยกเ็ป็นได้ 

ทัศนคติเปลี่ยนแปรตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก เนื่องจากชุมชนหรือ
สังคมหนึ่งๆนั้น อาจจะเป็นค่านิยมที่เป็นอุดมการณ์พิเศษโดยเฉพาะ ดังนั้นค่านิยมเหล่านี้จึงได้มี
อิทธิพลต่อทัศนคติของบุคคลที่เป็นสมาชิก ในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนทัศนคติก็จะต้องเปลี่ยนค่านิยม 

สังคมประกิต (Socialization) จะมีความส าคัญต่อพัฒนาการทัศนคติต่อเด็ก โดยเฉพาะ 
ทัศนคติต่อความคิด และหลักการที่เป็นนามธรรม เช่น อุดมคติ ทัศนคติต่อเสรีภาพในการพูด การ 
เขียน เด็กทีม่าจากครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมสูงจะมีทัศนคติบวกสูงสุด 

4.1.2 ความหมายของค าว่าพฤติกรรม พฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ 
อาจกล่าวได้ว่าคือผลจากการเรียนรู้ ดังนั้นจึงอธิบายพฤติกรรมในมิติของการเรียนรู้ได้ดังนี้ 

1) ความหมายของพฤติกรรมและการเรียนรู้ : การเรียนรู้  คือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งเป็นผลของปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร 
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อันเป็นผลจากประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนทางอวัยวะ ทางสติปัญญาทางสังคม 
หรือทางอารมณ์ก็ได้ และการเรียนรู้นั้นเกิดได้โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ จะมีการสอนหรือไม่มีการ
สอนก็ได้ ซึ่งการเรียนรู้นั้นมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการสั่งสอนบอกเล่าให้เข้าใจและจ าได้เท่านั้น 
ไม่ใช่เรื่องของการท าตามแบบ ไม่ได้มีความหมายมากมายนัก แต่หมายคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการสังเกต พิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหาทั้ งปวง และไม่ชี้ชัดว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปในทางทีส่ังคมยอมรับเท่านั้น 

2) องค์ประกอบของพฤติกรรม (Element of Behaviors): โดยที่ Lee J. Cronbach 
(1954: 45-51) ได้สรุปหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมของคนเราเอาไว้ว่า ใน
การเรียนรู้หรือการแก้ปัญหาใดๆ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 7 ส่วน คือ 

- สถานการณ์ (Situation) คือ เป็นสภาพรอบตัวหลายๆอย่าง ที่เหมาะสมในการที่
โต้ตอบและมีพฤติกรรม ซึ่งหมายถึงสิ่งที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดพฤติกรรม หรือเกิดการเรียนรู้  อาจเป็น
บุคคล วัตถุหรือสิ่งของก็ได้ 

- ลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Personal Characteristics) หรือคุณลักษณะของ
ผู้เรียน (Characteristics of the Person) สิ่งที่สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ หมายถึง ความพร้อม 
สมรรถภาพ ทัศวิสัย ความถนัด ความสนใจ ประสบการณ์เดิม เจตคติ ความสามารถทางสมอง วุฒิ
ภาวะทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ซ่ึงเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการแสดงพฤติกรรมหรือ
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Responses) 

- จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมาย (Goal) โดยจะเป็นการก าหนดทิศทางในการกระท า
ว่าต้องการไปสู่จุดใด มีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่สิ่งใด 

- การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการวางแผนและมีการคาดหวังผลที่
จะเกิดขึน้ ในขัน้ของการวางแผนจะแสดงพฤติกรรมหรือสิ่งทีจ่ะกระท าต่อไป การแปลความหมายของ
คนเราจะแตกต่างกันไปเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์และความจ าแตกต่างกัน  

- การลงมือกระท า หรือการตอบสนอง (Action) การกระท าตามวิธีการที่คาดว่าจะ
ให้ผลสมดังความมุ่งหมาย กล่าวคือ หลังจากที่บุคคลแปลความหมายของสถานการณ์แล้ว เขาจะเริ่ม
ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาคิดว่าจะเป็นทางไปสู่เป้าหมาย ด้วยคิดว่าจะได้รับความพอใจจากการลงมือกระท า
หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองตามแผนที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นขั้นตอนของ
การกระท าที่จะทดลองพิสูจน์ในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ 

- การพิจารณาผลของการกระท า (Consequence) คือ ผลที่ได้ติดตามมา ผลจาก
การปฏิบัติ ผลที่ได้รับนั้นเป็นผลที่เกิดจากการที่บุคคลได้แสดงพฤติกรรมไปแล้ว คือหลังจากแสดง
พฤติกรรมไปแล้ว บุคคลก็จะวัดผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า ว่าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลของ
การปฏิบัติเป็นสิ่งทีย่ืนยันความถูกต้องของการแปลความหมาย การที่ผู้เรียนรู้ผลของการกระท าจะท า
ให้มีแรงจูงใจในการเรียนรู้และถ้าผลตอบสนองตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ก็จะมีกาลังใจและรับไว้เป็น
หลักการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

- ปฎิกิริยาตอบสนองต่อความผิดหวัง หรือ ก็คือความล้มเหลว (Reaction on 
Disappointing) หรือ Reaction to Thwarting ซึ่งก็คือ ถ้าการกระท านั้นๆได้ผลบรรลุตามเป้าหมาย 
พฤติกรรมนั้นก็จะสิ้นสุดลง ถ้าหากผลที่ติดตามได้รับความพอใจหรือพฤติกรรมนั้นแก้ปัญหาได้ก็ยุติ 
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แต่ถ้าเกิดความผิดหวัง หรือความล้มเหลว ก็อาจเกิดปฏิกิริยาออกมาได้อยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) ปรับปรุง
แก้ไข (Adaptive) หรือ การดือ้รั้น (Non–Adaptive) 2) ใช้กลวิธีป้องกันตัว (Defense Machanism) 

4.2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรม 
นักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาพบว่าทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน จึงสามารถ

พยากรณ์พฤติกรรมจากทัศนคติไว้ดังนี้ 
4.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2536: 133) ได้

มีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมเอาไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกที่
สามารถสังเกตเห็นได้ มักสันนิษฐานกันว่า พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นส่วน
ใหญ่ถูกก าหนดโดยทัศนคติของบุคคลทีม่ีต่อสิ่งนั้นๆ  

ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นในลักษณะที่
ชอบหรือไม่ชอบที่ค่อนข้างจะคงที่ ซ่ึงแสดงถึงความเกี่ยวโยงกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างทัศนคติและ
พฤติกรรม ด้วยเหตุนี้เองการศึกษาในระยะต้นๆจึงเชื่อว่า ถ้าสามารถศึกษาและทราบทัศนคติของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะสามารถอธิบายหรือท านายพฤติกรรมได้ แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น เพราะ
ผลงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรนั้นส่วนใหญ่พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ต่ า  

Fishbein และคณะ (1971) เชื่อว่าพฤติกรรมของ มนุษย์จะบ่งชี้ได้จากเจตจ านงที่จะ
กระท า (Intention) มากกว่า แม้ว่าทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะสัมพันธ์กับพฤติกรรมรวมที่
มีต่อสิ่งนั้น  

Triandis (1971) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะท านายพฤติกรรม
ของบุคคลได้ ทั้งยังมีสิ่งอ่ืนที่จะบังคับให้บุคคลแสดงอย่างอ่ืนที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและ Triandis 
ก็ได้เสนอตัวแปร 4 ตัว เพ่ือท านายพฤติกรรมดังนี้ คือ ทัศนคติปทัสถานทางสังคมนิสัย และความ
คาดหวังต่อผลที่จะเกิดตามมา 

4.2.2 การพยากรณ์พฤติกรรมจากทัศนคติ Wicher (1971) ได้เสนอตัวแปรที่เชื่อว่าเมื่อใช้
ร่วมกับตัวแปรทัศนคตจิะสามารถพยากรณ์พฤติกรรมได้ดีขึ้นตัวแปรเหล่านั้น ได้แก่ 

1) การรับรู้สิ่งที่จะเกิดตามมาภายหลังการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ นั่นคือสิ่งที่บุคคล 
คาดหวังว่าน่าจะเกิดขึ้นหากบุคคลนั้นได้แสดงพฤติกรรมดังกล่าว เช่น การที่บุคคลไปโบสถ์จะ
ก่อให้เกดิความสงบทางใจและมีความพึงพอใจในผลการกระท า  

2) การประเมินพฤติกรรมนั่นคือบุคคลมีความรู้สึก หรือประเมินพฤติกรรมนั้นๆ
อย่างไร  

3) การพิจารณาเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขี้นในช่วงเวลาที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น เช่น ฝน
ตกหนักในวันเสาร์อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่จะไปวัดในเช้าวันอาทิตย์ (จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 
2536: 147) 

4.3 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มีการอภิปรายและท าการศึกษามาแล้วนับศตวรรษ 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาต่างได้เห็นความส าคัญและให้ความสนใจศึกษา เพราะการเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติเป็นผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเรียนรู้และเป็นองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ของคน ซ่ึงได้สรุปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้ดังนี้ 
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Eagly & Chaiken 1993 and O’Keefe 1990 (cited in Maushak and Simonson 
1996:98 7 - 993) ได้ท าการศึกษาถึงทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 4 ทฤษฎี ดังนี้ 

4.3.1 ทฤษฎีของความสอดคล้อง (Consistency Theories) ทฤษฎีนี้มีสมมุติฐานเบื้องต้นว่า
เป็น ความต้องการของบุคคลในความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องกันระหว่างทัศนคติที่เป็นความ
สอดคล้องระหว่างพฤติกรรม และ ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีความสอดคล้องในยุคแรก
นั้นเรียกว่า ทฤษฎีความสมดุล (Balance Theory) ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่รับรู้ 
บุคคลอ่ืน และเรื่องราวหรือวัตถุ จากนั้นได้พัฒนาเป็นทฤษฎีความสอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์
ความรู้สึกและการรู้จักที่จะคิด (Affective–Cognitive Consistency Theory) ที่ได้ท าการตรวจสอบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความเชื่อ (Believes) ซ่ึงได้กล่าวว่าการสื่อสารที่สามารถจูงใจนั้นจะ 
ท าให้เปลี่ยนองค์ประกอบด้านอารมณ์และความรู้สึก และระบบทัศนคติโดยเปลี่ยนองค์ประกอบทาง 
การรู้คิดของทัศนคติ 

4.3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories) ในทฤษฎีการเรียนรู้นี้ได้ให้ความส าคัญกับ 
คุณลักษณะของการกระตุ้นของสถานการณ์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นเกิด 
จากการเข้าแทนที่ด้วยความตั้งใจหรือเจตนา ความเข้าใจและการยอมรับของบุคคลในเรื่องราวต่างๆ 
และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นผลจากการเรียนรู้ เช่นดังผลลัพธ์ของประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง 

4.3.3 ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคม (Social Judgment Theories) ทฤษฎีนี้ก็มีจุดเน้นใน 
การศึกษาว่า ทัศนคติของคนจะช่วยส่งเสริมการตัดสินใจหรือเรียกว่าการมีอิทธิพลต่อกันนั่นเอง โดย 
ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคม ได้ท านายการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนว่าทัศนคติของคนที่มีอยู่ ณ 
ปัจจุบันจะช่วยส่งเสริมให้มีการตัดสินใจในการมีบทบาทหน้าที่ของทัศนคติใหม่ในอนาคต 

4.3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ (Functional Theories) ในทฤษฎีนี้มีค าถาม
พ้ืนฐานเกี่ยวกับทัศนคติที่ได้ตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย เช่น หน้าที่อะไรที่ส่งเสริมทัศนคติเป็นการท า
ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของทัศนคติว่าเป็นการจ าแนกคุณลักษณะของทฤษฎีเกีย่วกับการปฏิบัติตาม
หน้าที่ซึ่งเหตุผลของการมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส่วนบุคคลและมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ส่วน
บุคคลของทัศนคติ ได้แก่ หน้าที่ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นส าคัญ (Utilitarian Function) หน้าที่ของ
ความรู้ (Knowledge Function) หน้าที่ในการป้องกันด้านอัตตา (Ego–Defensive Function) และ
หน้าที่ในการแสดงออกซ่ึงคุณค่า (Value–Expressive Function) 

4.4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน มีนักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาและสรุปคุณลักษณะ 

รูปแบบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไว้ดังนี้ 
4.4.1 คุณลักษณะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ Schwitzgebel, R.K and Kolb, 

D.A.(1974: 2) ได้มีการกล่าวว่า หลักการส าคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์สามารถวัดการ
ดัดแปลงของ พฤติกรรมผ่านการใช้กระบวนการที่ท าซ ้าได้ ส่วนข้อจ ากัดของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีใครรู้มากนักในเรื่องนี้แต่มีความแน่นอนในหลักการที่จะช่วยเหลือในโครงร่างขอบเขตการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม อย่างแรกพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจะต้องสามารถให้ค าจ ากัดความได้/
สามารถท าให้ชัดเจน หรืออธิบายได้ และเป็นกรณีที่สามารถสืบสวนได้ในเชิงประจักษ์ อย่างที่สอง
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ความถี่ ระยะห่าง และ คุณลักษณะอ่ืนๆของพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถวัดได้ ดังนั้น
ความสามารถในการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมที่เชื่อถือได้จึงมีความส าคัญมากในโปรแกรมการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม ในท้ายที่สุดกระบวนการที่เคยใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะต้อง
สามารถท าซ ้าได้โดย ผู้อื่น ความสามารถในการท าซ้ านั้นอาจจะบรรลุผลผ่านวิธีการ เช่น การบรรยาย
ด้วยวาจา การสาธิต หรือการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ดีกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มีความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ การไม่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตัวกลางที่
ขัดแย้งต่อสิ่งที่อยู่ภายนอกพิสัยของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นการก าหนดไว้ในที่นี้ 

4.4.2 รูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Models): Washington State 
Department of Health (2004) ได้สรุปรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในมิติด้านสุขภาพไว้
ดังนี้ 

1) ปัจจัยทีส่่งผลต่อรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: รูปแบบในการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม เป็นหนึ่งในการพัฒนาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งห้า คือ 

- Perceived Severity: เป็นความเชื่อที่ว่าปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องน่าวิตก  
- Perceived Threat: เป็นความเชื่อที่ว่าบุคคลหนึ่งได้มีจิตใจหวั่นไหวกับปัญหา  
- Perceived Benefit: เป็นความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจะ

ช่วยลดภาวะคุกคาม/อาการน่ากลัวลงได ้
- Perceived Barriers: เป็นการรับรู้ต่อเรื่องอุปสรรค ที่สามารถมาขัดขวางในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  
- Self Efficiency: เป็นความเชื่อในเรื่องที่ว่า บุคคลๆหนึ่งได้มีความสามารถในการ

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของบุคคลอื่นๆได้ 
2) ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ (Stages of 

Change or Transtheoretical Model): ขัน้ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Prochaska 1979) ได้ขีด
กรอบแนวคิดในการอธิบายว่า พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรตามล าดับขั้นทั้งห้าของการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

- Percontemplation (ขั้นก่อนการไตร่ตรองพิจารณา): เป็นการไม่ได้คิดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

- Contemplation (ขั้นการไตร่ตรองพิจารณา): เป็นการคิดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

- Decision (ขัน้การตกลงใจ): การวางแผนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- Action (ขั้นปฏิบัติ): เป็นการน าแผนนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- Maintenance (ขั้นการด าเนินต่อไปหรือรักษาไว้): เป็นการที่จะท าให้พฤติกรรม

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นยังคงอยู่และด าเนินต่อไป The Transtheoretical Model มีมุมมอง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการกระท าหรือพฤติกรรม ว่าเป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจะมีขั้นตอนที่
หลากหลายของความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงโมเดลไม่ได้เป็นเส้นตรง 
บุคคลสามารถเข้าและออกได้ใน หลายจุด และบุคคลก็สามารถท าซ ้าในแต่ละข้ันตอนได้ในบางเวลา 
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3) ทฤษฎีสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: Bandura (1977 cited in Washington State Department of 
Health. 2004) ได้เสนอทฤษฎีสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Theory) โดยมีจุดมุ่งหมาย
ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคล และการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ
ขึ้นเอง 

Social Cognitive Theory นั้นได้ช่วยให้นักการศึกษาในด้านสุขภาพได้เข้าใจมากขึ้นถึง 
สัมพันธภาพที่มีความซับซ้อนระหว่างส่วนบุคคลกับสิ่งแวดล้อมของบุคคลเหล่านั้น การปฏิบัติและ 
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทีเ่สริมก าลัง หรือการท าให้ท้อใจท าได้อย่างไร และความส าคัญของความเชื่อ
ในการรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 

ทัศนคติและพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันโดยพฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกที่
สามารถสังเกตเห็นได้เป็นรูปธรรม และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นส่วนใหญ่
จะถูกก าหนดโดยทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ในขณะเดียวกันนั้น ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรู้และพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นในเชิงบวกและลบ ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติและพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และเป็น
องค์ประกอบ ส าคัญเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา และการเรียนรู้ของคน โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ทฤษฎีความสอดคล้อง ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคมและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม หน้าที่ เป็นต้น 
 

ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น น ามาเพ่ือเป็นต้นแบบในการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยน าทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นฐานในการออกแบบ
วิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม มาเป็นตัวช่วยในการคิดงานรณรงค์ไปจนถึงการ
ออกแบบผลิตชิ้นงานให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โดยหลักการส าคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์สามารถดัดแปลงพฤติกรรมผ่าน
การใช้กระบวนการที่ท าซ ้าได้โดยผู้อ่ืน ความสามารถในการท าซ ้านั้นอาจจะบรรลุผลผ่านวิธีการต่างๆ 
เช่น การบรรยายด้วยวาจา การสาธิต หรือการฝึกอบรมเป็น รายบุคคล เพ่ือให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้น
จากการกระท า น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจนสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด 
 
5. แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการรณรงค์ทางการสื่อสาร 

 โบวี่และคณะ (ศิริวรรณ, 2541 อ้างอิงจาก โบวี่และคณะ, 1995, p.5) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเอาไว้ว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการ
สื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือเพ่ือส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และจับใจลูกค้า ส่วน ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 28-29) ได้ให้
ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเอาไว้ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการสื่อสารการตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายของ IMC คือ การที่มุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
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ตลาด ซึ่ง IMC นั้นเป็นวิธีการพ้ืนฐานในการจะส ารวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนแนวความคิดของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กลยุทธ์วิธีการสื่อสารแนว
ใหม่ที่หลายภาคธุรกิจนิยมน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
โดยที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ เพ่ือสร้างภาพพจน์โดยรวมของสินค้า บริการ และองค์กร ซึ่ งสามารถ
สร้างภาพพจน์เชิงบวกให้เกิดข้ึนในใจของผู้บริโภคได้ ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยสนับสนุนงานด้าน
การตลาดการขายและเป็นที่มาของยอดขายซึ่งส่งผลถึงการเติบโตของธุรกิจ ต่อเนื่องไปถึงความส าเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) 

ในด้านเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) ได้
แบ่งเอาไว้ให้อยู่ทั้งหมด 9 รูปแบบ แต่ในงานวิจัยของผู้วิจัยจะน ามาใช้เพียง 3 รูปแบบ คือ 

1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การใช้สื่อประเภทต่างๆที่สามารถส่งข่าวสารไปสู่
ผู้รับสารได้อย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชน อันได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ นิตยสารและสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ ป้ายโฆษณากลางแจ้ง โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์  

2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) คือ การติดต่อสื่อสารขององค์การ กับ กลุ่ม
ต่างๆที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ถือหุ้นหรือลูกค้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทัศนคติ ความเชื่อ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
เป็นการให้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

3. การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) เป็นระบบในเครือข่ายของ
คอมพิวเตอร์เครือข่ายหนึ่ง ซึ่งติดต่อเชื่องโยงกันเป็นเครือข่ายใหญ่ และสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึง
กันได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว 

ส่วนการรณรงค์ทางการสื่อสาร (Communication Campaign) นั้น ในการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ นอกเหนือจาการท างานประชาสัมพันธ์ในลักษณะงานประจ าทั่วๆไป 
เช่น การแถลงข่าว การจัดรายการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ หรือ การจัดกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
ในบางครั้งองค์การต้องท าการประชาสัมพันธ์เพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษ เพ่ือการกระตุ้นเร่งเร้าความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมไปในแนวทางที่องค์การต้องการ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องด้วยสื่อหลายชนิดหลายรูปแบบพร้อมๆกัน ซึ่งได้
เรียกว่าการจัดท าโครงการรณรงค์ 

ช่วงระหว่างปี 1960 ถึง 1970 การรณรงค์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศโลกที่สามมุ่งที่จะให้
เกิดผลเพียงอย่างเดียว คือ การให้ประชาชนได้มาซึ่งความรู้ของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ การ
ตัดสินใจที่จะรับเอาความคิดใหม่ๆเก่ียวกับในด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร และ การวางแผนครอบครัว
(Roger,1976) การถ่ายทอดเนื้อหาสารในกระบวนการรณรงค์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญหลักการใหญ่ๆ
เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการรณรงค์ก็คือ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) ให้ความรู้
(To Educate) โน้มน้าวใจให้คล้อยตาม (To Persuade) อันจะน าไปสู่การระดมให้เข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม (To Mobilize) และในท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการกระท าปรากฏให้เห็น
(Behavior Change) และสามารถด ารงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ต้องการนั้นๆอีกด้วย ซึ่งกล่าวได้โดยสรุปคือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 

จุดประสงค์ของการรณรงค์นั้นก็เพ่ือเข้ามามีอิทธิพลต่อความเชื่อหรือพฤติกรรมของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายนั่นเอง 

 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาเพ่ือเป็นต้นแบบในการวาง

แผนการสื่อสารของโครงการรณรงค์ที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยน าทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นตัว
ช่วยในการคิดขั้นตอนและเลือกช่องทางในการสื่อสาร ที่จะสามารถท าให้สื่อสารออกไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ถึงโครงการรณรงค์ของผู้
ศึกษา น าข้อมูลและชิ้นงานของโครงการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงผู้กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด 

 
6. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการกระท า และการก ากับตัวเอง 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระท า หรือก็คือ ABC Modal (สกินเนอร์) เป็นทฤษฎีที่วาง
เงื่อนไขในการกระท าสิ่งต่างๆของบุคคล ได้แบ่งเป็น3ขั้น คือ 

6.1 ขั้นที่มีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Antecendents) ที่ได้จัดท าการส่งเสริม ท าการผลักดัน 
และ กระตุ้นให้บุคคลเกิดกระท า 

6.2 การแสดงออกของบุคคล (Behaviors) คือ การแสดงออกหรือการกระท าในภายหลัง
จากที่ได้มีสิ่งเร้าหรือสิ่งมากระตุ้น 

6.3 ผลลัพธ์จากการแสดงออก (Consequences) เป็นผลที่เกิดการการกระท าที่ได้แสดง
ออกไป 

และสุดท้ายก็อาจจะมีปฎิกิริยาตอบสนองกลับ (Feedback) ที่มาจากการแสดงออกของ
บุคคลคนนั้นกลับมาจากผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่บุคคลคนนั้นได้แสดงออกไปหา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนเราจะ
ชอบกระท าพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงออกมา อาจจะเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นต้องสนใจกับการ
กระท าของตัวเอง ตระหนักในเรื่องความเสี่ยงน้อย หรือได้รับการส่งเสริ มและมีแรงจูงใจให้กระท า
พฤติกรรมนั้นๆขึน้มา 

การก ากับตัวเอง (Self-Regulation) เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือบังคับให้ตนเอง
ได้กระท าการบางอย่างพอเหมาะพอควรเท่านั้น จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาทางสังคมเป็น
หนึ่งในทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมหรือพฤติกรรมของมนุษย์โดยการก ากับตัวเอง ตามแนวคิดพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Bandura นั้น ที่ได้มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของคนเรานั้น 
ไม่ได้เกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ว่าควรมี
ปัจจัยส่วนบุคคล (ปัญญา ชีวภาพ และสิ่งภายในอ่ืนๆ) ร่วมอยู่ด้วย และการร่วมของปัจจัยส่วนบุคคล
นั้นจะต้องร่วมกันในลักษณะที่ก าหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism) กับปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม การที่ปัจจัยทั้ง 3 ได้ท าหน้าที่ก าหนดซึ่งกันและกันก็ไม่ได้หมายความว่า
ทั้งสามปัจจัยจะมีอิทธิพลในการก าหนดซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมกัน บางปั จจัยอาจมีอิทธิพล
มากกว่าอีกปัจจัย และอิทธิพลของปัจจัยทั้ง 3 นั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน หากแต่ต้องอาศัยเวลาใน
การที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะมีผลต่อการก าหนดปัจจัยอื่นๆ (Bandura, 1998 อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียม
สุภาษิต, 2550: 49) 
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นอกจากนี้การเสริมแรงมิได้ท าหน้าที่เพียงแต่ท าให้พฤติกรรมเกิดขึ้นเพ่ิมเท่านั้น หากแต่
ยังมีหน้าที่อ่ืนๆอีก ซึ่งการเสริมแรงนั้นท าหน้าที่อยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ 

1) ท าหน้าที่เป็นข้อมูลให้บุคคลรู้ว่าควรจะกระท าพฤติกรรมอะไรในสภาพการณ์ใด
ในอนาคต เพราะการเสริมแรงด้วยตัวของมันเองจะไม่ท าให้พฤติกรรมของบุคคลเพ่ิมขึ้น แม้ว่าบุคคล
นั้นจะเคยได้รับการเสริมแรงมาก่อนแล้วก็ตาม ถ้าเขามีความเชื่อจากข้อมูลอื่นๆว่าการแสดงพฤติกรรม
ในลักษณะเดียวกันนั้นจะไม่ได้รับการเสริมแรงในอนาคต 

2) ท าหน้าที่จูงใจเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ท าให้บุคคลเกิดความคาดหวัง
ว่าการกระท าบางอย่างจะท าให้ได้รับการเสริมแรง การที่บุคคลคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็
จะกลายเป็นแรงจูงใจต่อพฤติกรรมที่จะกระท าในปัจจุบัน ท าให้บุคคลเพ่ิมโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวนั้นในเวลาต่อๆมา 

3) ท าหน้าที่มาเป็นตัวเสริมแรง นั่นคือ เพ่ิมความถี่ของพฤติกรรม แต่ทว่าการเพ่ิม
ความถี่ของพฤติกรรมได้ดีนั้น บุคคลจะต้องตระหนักถึงการที่จะได้รับการเสริมแรงนั้นด้วย (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต, 2550: 49-50) 

 
จากทฤษฎีที่กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลคนนึงมีการแสดงพฤติกรรมใดๆ

ออกมานั้น แสดงว่าบุคคลผู้นั้นต้องได้รับแรงเสริมหรือแรงกระตุ้น เป็นเหตุผลที่เร่งและขับให้บุคคลนั้น
แสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งการที่แสดงออกของแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน สิ่งที่สื่อออกมาจะดีหรือไม่
นั้น ก็อาจจะข้ึนกับสิ่งกระตุ้นนั้นๆ และผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมาก็จะแตกต่างตามสิ่งที่แสดงออกไป  โดย
ผู้ศึกษานั้นจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการคิดแนวทางในการสื่อสารที่จะน าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
ชิ้นงานที่จะผลิตออกมา เพื่อเป็นเหตุผลให้กลุ่มเป้าหมายนั้นได้บังคับให้ตนเองได้กระท าการบางอย่าง
พอเหมาะพอควรเท่านั้น 
 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2556) ซึ่งเป็นนักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) ผู้ที่
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “7นิสัยอันตราย ที่ผู้คนในเฟซบุ๊กได้กระท ากันโดยไม่รู้เท่าทัน” ที่ได้ศึกษาถึง
พฤติกรรมและอุปนิสัยของผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เกิดจากการขนาดสติเท่าทัน เพราะเฟซบุ๊กเป็นโลกชุมชน
เสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้คนเข้ามาพูดคุย บอกเล่าและสร้างความสัมพันธ์เก่าใหม่พร้อมๆกัน 
เมื่อมีประชากรมากขนาดนั้นก็ย่อมต้องเกิด “ปฎิสัมพันธ์” ระหว่างกัน และผู้คนต่างๆก็พาเอานิสัย
และบุคลิกส่วนตัวเข้ามาในโลกนี้ด้วย โดยได้วิเคราะห์ออกมาเป็น 7 นิสัยอันตราย ที่ผู้คนในเฟซบุ๊กได้
กระท ากันโดยไม่รู้เท่าทัน คือ  

1. หลงใหลตัวเองมากขึ้น  
เป็นอุปนิสัยที่เริ่มแรกอาจดูไม่เป็นปัญหา ผู้คนส่วนใหญ่รู้เรื่องของตัวเองดีที่สุด ฉะนั้น

พวกเขาก็จะโพสต์ทุกอย่างที่ตัวเองรู้สึกภาคภูมิใจ ง่ายสุดคือเรื่อง “หน้าตา” มักชอบโพสต์รูปตัวเอง
ในมุมสวยหล่อและเฝ้ารอคนมากดชื่นชอบหรือแสดงความคิดเห็น 

เฟซบุ๊กท าให้คนขี้โม้ ขี้อวด ขี้คุยมากขึ้น หลายคนมักโพสต์รูปถ่ายกับรถใหม่ บ้านใหม่ 
ของเล่นชิ้นใหม่ กระทั่งอาหารที่ก าลังจะทานพวกเขาก็ไม่วายที่จะถ่ายรูปเพ่ือเอามาอวดเพ่ือนๆ หรือ
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อวดว่ามีจ านวนคนมาขอเป็นเพื่อนมากมาย คนมากดชอบ แสดงความคิดเห็น ก็กลายเป็นการส่งเสริม
ให้พวกเขาหลงตัวเองมากข้ึนไปอีก 

2. ขี้อิจฉามากข้ึน 
เมื่อมีคนโพสต์เรื่องตนเอง หน้าตาดี ชีวิตดี ฐานะดี ดูดี ดูเท่ห์ คนอีกจ านวนหนึ่งที่รู้สึกว่า

ชีวิตตนเองไม่ดีแบบนั้น จึงกลายเป็นคนที่ขี้ อิจฉามากขึ้น พวกเขายิ่งรู้สึกด้อยค่าและไม่พอใจในชีวิต
ตนเอง และรู้สึกว่าตนเองเป็น “ไอ้ขี้แพ้” ตลอดเวลา 

ในแง่นี้อธิบายได้ว่า “เพราะในโลกจริงผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนจน ชนชั้นกลาง หลายๆ 
คนไม่ได้เป็นคนเก่ง คนที่ได้รับสถานะทางสังคมเฉกเช่นดารา คนดัง หรือบุคคลสาธารณะ เมื่อคน
ธรรมดาเหล่านั้นเข้ามาใช้เฟซบุ๊ก เขาก็เพียงแค่อยากจะรู้สึกเป็นคนเด่น คนดัง คนส าคัญบ้าง จึงต้อง
สร้างภาพตนเองให้ดูดีในพ้ืนที่สาธารณะสักเล็กน้อย เพ่ือหลอกตัวเองหรือผู้อ่ืน การยกระดับภาพชีวิต
ตนเองให้ดีขึ้น ก็มิใช่อะไรอื่น นอกจากเขาอิจฉาคนอ่ืน ไม่ว่าจะมาจากโลกจริงหรือโลกเสมือนก็ตาม” 

3. มองโลกในแง่ร้าย  
เฟซบุ๊กเป็นที่ที่คนชอบโพสต์เรื่องส่วนตัวดีๆ ขณะที่เรื่องส่วนรวมของสังคมมักเป็นเรื่อง

ร้ายๆ ดังนั้นคนที่เสพข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก จึงมักเห็นเรื่องปัญหาสังคมต่างๆ ถูกหยิบขยายความ 
ตีความ ส่งต่อแพร่หลายกระจายวงกว้าง พวกเขาจึงรู้สึกว่า “โลกช่างโหดร้าย” และมีลักษณะไม่
ไว้วางใจผู้คนเรื่องต่างๆ มากขึ้น 

4. ชอบสอดส่องรู้ชีวิตผู้อื่น  
เฟซบุก๊เอ้ือโอกาสให้เราสามารถสอดส่องดูชีวิตของเพ่ือนเราได้อย่างไร้ขอบเขตเวลาและ

สถานที่ แม้จะมีระบบติดตั้งความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว แต่ผู้คนจ านวนมากก็หลงลืมการสร้าง
เขตแดนจ ากัดพ้ืนที่ชีวิตของตน หลายคนนั้นถูก “หลงไหล/ติดตาม/เฝ้าดู” อย่างใกล้ชิดจากคนแปลก
หน้าที่เข้ามาเป็นเพ่ือน และชีวิตของเราก็ถูกคนทั้งโลกจับตามองอยู่ตลอดเวลา 

5. เปิดเผยตนเองมากข้ึน-กันเองมากขึ้น  
ในที่นี้หมายถึง เป็นกันเองมากข้ึนกับทุกๆคน เฟซบุก๊มีระดับความเป็นเพ่ือนมากมาย แต่

ทุกคนก็หลงลืมระยะห่างทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ผู้คนในเฟซบุ๊กใช้ภาษาหรือเข้ามา
พูดจาทักทายผ่านข้อความกับบุคคลต่างๆเสมือนเป็นเพื่อนมาอย่างยาวยาน พวกเขา “ระมัดระวังและ
รักษาระยะห่างน้อยลง” ความสัมพันธ์กลายเป็น “ง่ายๆ และกันเอง” นั่นท าให้ภาษาพูดและระดับ
การคุกคาม การวิพากษ์วิจารณ์มีระดับรุนแรง และน าไปสู่การพูดแบบไม่ใส่ใจเขาใจเรามากข้ึน 

6. จมทุกข์แบกโลกซึมเศร้า  
มีหลายคนที่ในชีวิติจริงพวกเขาไม่มีความสุข พวกเขาจึงแบกโลกที่พวกเขาอยู่มาสถิตไว้

ในเฟซบุ๊ก กลายเป็นแหล่งระบายอารมณ์ จมทุกข์ โศกเศร้ามากขึ้น การระบายอารมณ์ หรือแสดง
ความรู้สึกผิดหวังเสียใจนั้นเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่คุณอาจพบว่ามีเพ่ือนบางคนที่
มักจะอยู่ในอารมณ์เศร้าตลอดเวลา นั่นแสดงว่าเขาไม่สามารถหลุดพ้นก้าวข้าวสภาวะนั้นได้ และ จะ
กลายเป็นคนที่มีภาวะซึมเศร้าแบบออนไลน์ตลอดเวลา และคนอ่ืนๆ ก็จะพากันเบื่อหน่ายหรือรังเกียจ
พวกเขา แทนที่จะเข้าใจและช่วยรักษาพวกเขา 

7. หลงใหลยึดติดชีวิตแบบอย่างของผู้อื่น 
เฟซบุ๊กเป็นสังคมเสมือนจริง แต่ไม่ใช่โลกจริง เป็นที่ที่ผู้คนดี เลว รวย จนมาสื่อสาร
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ร่วมกัน คนธรรมดา ดารา คนดัง มาใช้ชีวิตร่วมกันในโลกออนไลน์ ผู้คนส่วนมากที่ติดเฟซบุ๊กจะ
แยกแยะไม่ออกระหว่างชีวิตจริง โลกจริง พวกเขาเริ่มรู้สึกยึดติด ติดตาม ผูกพันกับชีวิตของคนอ่ืนๆ
มากขึ้น กลายเป็นว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตของตนเองด้วยการยึดเอาชีวิตของคนอ่ืนเป็นแนวทางที่พักพิง
ใจ และเริ่มสนใจชีวิตตนเองน้อยลง คนที่หลงใหลในชีวิตผู้อ่ืนจะสูญเสียความภูมิใจในตนเอง  มากไป
กว่านั้น คือ เฝ้ารอ เฝ้าคอยที่จะติดต่อติดตามสื่อสารกับผู้อ่ืน คนที่เขานับถือเป็นแบบอย่างตลอดเวลา 
เขาจะไม่สนใจชีวิตของตนเองอีกต่อไป 

 
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ศึกษาน ามาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดู

ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้แสดงออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ว่ามี
พฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรบ้างที่กลุ่มเป้าหมายจะแสดงออกขึ้นมาหลังจากเล่นเฟซบุ๊กไปนานๆแล้ว แล้ว
กลุ่มเป้าหมายน่าจะมีการแสดงพฤติกรรมใดออกมาแล้วบ้าง ที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีที่แสดงออก
มาบนเฟซบุ๊ก และการกระท านั้นยังสามารถน าไปสู่ผลกระทบที่ไม่ดีตามมา เพ่ือให้ทราบถึงผลที่
อาจจะเกิดขึ้นได้จากการกระท าอย่างไม่รู้ตัวและไม่รู้เท่าทันนั้น 

 
ดังนั้นจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและกล่าวมา

ทั้งหมดนั้นสรุปออกมาได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันกับจุลนิพนธ์โครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิด
ก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย คือ ท าให้ทราบว่าควรจะใช้เครื่องมือในสื่อสารอย่างไรบ้างให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดูจากความต้องการในการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนแรงจูงใจในการใช้งาน
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นมีทัศนคติ คิดอย่างไร ถึงได้ท าพฤติกรรมนั้นออกมา 
จึงจะสามารถรู้ว่าควรท าอย่างไรและใช้อะไรบ้างถึงจะสามารถจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการคิดและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการโพสต์ เพ่ือที่จะสามารถหาเหตุผลมาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และยังท าให้ได้รู้ว่าเฟซบุ๊กมันส่งผลเสียอย่างไรบ้างให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะได้แสดง
พฤติกรรมและการกระท าแย่ๆทั้งหลายออกมาอย่างไม่รู้ตัว  เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการคิดการ
สื่อสารและการผลิตชิ้นงานของงานรณรงค์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

การท าวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยของโครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสต์ในโซเชียล
มีเดีย เพ่ือท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการโพสต์ข้อความในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และมีการเข้าใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเป็นอย่างมาก โดยที่ผู้ศึกษาได้เลือกวิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
เป็นจ านวน 100 คน โดยแบบสอบถาม และท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) กับ
กลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน 20 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือท าการ
ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ (Idea) หรือแนวความคิด (Concept) ที่จะใช้สื่อสารในงานโฆษณาและการ
เลือกช่องทางการใช้สื่อที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละข้ันตอนดังนี ้
 
1. วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research): ท าแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 100 คน โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ข้อมลูทั่วไปในด้านประชากรศาสตร์ เช่น ชื่อและอายุ 
2. พฤติกรรมและทัศนคติต่อการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เช่น กิจกรรม ความถี่

ในการเข้าใช้งาน พฤติกรรมในการใช้งาน ผลกระทบที่ได้รับ เป็นต้น 
3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ช่องทางที่พบเจอและได้เปิดรับ

สื่อ และช่วงเวลาที่เปิดรับสื่อ 
1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research): ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับ

กลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวน 20 คน โดยการใช้ค าถามแบบปลายเปิดในการสัมภาษณ์ เช่น ปัญหาที่เคย
ได้พบ วิธีแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มวัยรุ่น ในช่วงอายุ 18-24 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
ทีอ่าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กเป็น
จ านวนมาก แบ่งเป็นท าแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 100 คน และ ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับ
กลุ่มตัวอย่าง 20 คน รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 120 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา คือ ประชากรในอินเตอร์เน็ต ที่อยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆและเฟซบุ๊ก 
มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี โดยอาจจะเป็นได้ทั้งวัยเรียนในช่วงมหาวิทยาลัยและวัยท างานแรกเริ่ม
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ท างาน และอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งกลุ่มคนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการปล่อยแบบสอบถามบนออนไลน์เป็นจ านวน 50 ชุด ในเว็บไซต์
เฟซบุ๊ก และตามเว็บไซต์ต่างๆที่วัยรุ่นใช้กันมาก เช่น เว็บเด็กดี เว็บพันทิป เป็นต้น และอีกส่วนจ านวน 
50 ชุด ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 100 คน  

ในท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสุ่มตัวอย่างจะเลือกมาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยที่
อยู่ ในเขตกรุง เทพฯและปริมณฑล เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ท างานแล้ว โดยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ท าการสุ่มออกมาในช่วงอายุละประมาณ 1-2 คน รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 20 คน 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

1. เริ่มต้นขั้นแรกด้วยการท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ด้วยการใช้
แบบสอบถาม (Questionaire) โดยท าการปล่อยแบบสอบถามลงในออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายท าผ่าน
ทางเว็บไซต์พันทิปและเด็กดี รวมถึงเว็บไซต์เฟซบุ๊กก่อนเป็นจ านวน 50 ชุด แล้วหลังจากนั้นก็จึงน า
แบบสอบถามอีก 50 ชุด ไปสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  

2. หลังจากนั้นจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยการสุ่มเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรวมถึงบุคคลวัยท างานที่ช่วงอายุยังเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมาเป็นจ านวน 20 คน เพื่อมาท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบสอบถาม (Questionaire) 
ในการท าวิจัยต้องการที่จะศึกษาเชิงปริมาณ โดยจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือ

การเก็บข้อมูล ใช้แนวค าถามท้ังแบบปลายปิดและปลายเปิดในการถาม โดยจะแบ่งค าถามออกเป็น 3 
ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ของกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น เพศ และอายุของกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและทัศนคติในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กว่าจะมี
ความถี่ในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนและมีพฤติกรรมรวมถึงทัศนคติในการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก
เป็นเช่นไร เช่น ใช้งานเฟซบุ๊กกี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน กิจกรรมที่ใช้งานในเฟซบุ๊ก ทัศนคติต่อผู้อ่ืนในการ
โพสต์ข้อความ ทัศนคติของผู้อื่นที่มีต่อการโพสต์ข้อความของตนเอง ผลเสียหรือผลกระทบที่เคยได้รับ
หลังการโพสต์ข้อความ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาในแต่ละวันของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งช่องทางในการ
เปิดรับสื่อและช่วงเวลาที่เปิดรับ เพ่ือวิเคราะห์ถึงการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมในการก าหนดกลยุทธ์การ
สื่อสาร 
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การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
เป็นการเก็บข้อมูลศึกษาในเชิงคุณภาพ เพ่ือที่จะได้ค าตอบโดยละเอียดโดยตรงมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งจะใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเป็นเครื่องมือเพ่ือการเก็บข้อมูล โดยจะมีค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ที่ใช้
สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค าถามแบบปลายเปิดเท่านั้น เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของ
กลุ่มเป้าหมายในการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุก๊ 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บข้อมูลโดยใช้ใบแบบสอบถามเป็นจ านวน 100 ชุด สอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 
100 คน และน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง และท า
การสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายอีกจ านวน 20 คน ที่จะได้ข้อมูลที่เจาะลึกและละเอียดมากยิ่งขึ้น เสร็จ
แล้วจึงน ามาวิเคราะห์สรุปผลทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดได้เริ่มท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2556 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. แบบสอบถาม ท าการสรุปผลอยู่ในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ตารางแบบร้อยละ 
และค่าเฉลี่ยทางเลขคณิตเป็นแบบร้อยละ เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และอธิบายข้อมูล โดยท า
การสรุปผลของแต่ละตารางเป็นจ านวนร้อยละที่มากท่ีสุดจากการตอบมากที่สุด 3 อันดับ 

2. สัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยจะท าการวิเคราะห์และสรุปผลของข้อมูลทั้งหมดออกมาให้
เป็นประเด็น ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพรรณา  

 
7. การน าเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยได้จัดท าการน าเสนอข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและผลของการวิจัยออกมา 
จนเป็นแนวความคิดในการสื่อสารและการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยที่การน าเสนอข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 

7.1 ผลการศึกษา 
7.1.1 ผลการวิเคราะห์ของแบบสอบถาม โดยจะแบ่งออกอีกเป็น 3 ส่วน คือ ผลการวิเคราะห์

ด้านประชากรศาสตร์ ผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย และผลวิเคราะห์
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา 

7.1.2 ผลวิเคราะห์ของการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
7.2 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน 

เป็นการน าผลจากการศึกษาท่ีท าการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็น
ตารางและวิเคราะห์เชิงพรรณา ออกมาจนได้เป็นแนวความคิดในการสื่อสาร และผลิตชิ้นงานออกมา
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 
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7.3 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
น าผลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาสรุปผล และอภิปรายผลการจากการศึกษาที่ได้มา ว่า

ได้ผลออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ที่คิดไว้หรือไม่ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง และมีข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง เพื่อส าหรับการปรับปรุงงานรณรงค์นี้ในภายภาคหน้า 

 
โดยที่ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้น ผู้ศึกษาจึงจะน าข้อมูลเหล่านั้น

มาเพ่ือวิเคราะห์และสรุปรายงานผล ให้ออกมาเป็นแนวความคิดและไอเดียของงาน เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของโครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อน
โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และเพ่ือที่จะเลือกช่องทางในการสื่อสารและท าการผลิตชิ้นงานให้ออกมาได้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ที่จะสามารถให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดการรับรู้ และจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ในการท า
โครงการรณรงค์นี้ให้ได้มากท่ีสุด 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาในเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นไทยเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความลงบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เพ่ือน าไปท าการคิดวิธีสื่อสารการตลาดของชิ้นงานให้เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีผู่้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสอบถามเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 100 ชุด แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนข้อมูลทั่วไป ส่วนพฤติกรรมและทัศนคติ
ในการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก และ ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย มาสรุป
วิเคราะห์ผลในรูปแบบของตาราง และเลือกวิธีการสอบถามเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างอีกเป็นจ านวน 20 คน มาสรุปวิเคราะห์ผลจากค าตอบที่ได้รับ 
โดยข้อมูลที่ได้จะน ามาแสดงผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 1.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนที่ 1.3 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา 
ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 

 
ส่วนที่ 1 ผลแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ 
ตารางที่ 4-1    จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 78 78 
ชาย 22 22 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78 
และเพศชายคิดเป็นจ านวนร้อยละ 22 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 ปี 5 5 
19 ปี 3 3 
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ตารางที่ 4-2    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 ปี 11 11 
21 ปี 45 45 
22 ปี 26 26 
23 ป ี 6 6 
24 ป ี 4 4 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 45 
ของจ านวนทั้งหมด รองลงมาคือ อายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 26 ของทั้งหมด และอายุ 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 11 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่1.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย 
ตารางที่ 4-3    ผลสรุปกิจกรรมที่ใช้งานมากที่สุดในเฟซบุก๊ 

กิจกรรม คะแนน ร้อยละ 

ติดตามข่าวสารของเพ่ือน 429 10.8 
ติดตามข่าวสารในปัจจุบัน 426 10.7 
อัพเดตสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว 377 9.5 
แชร์รูปภาพ/วีดีโอ 341 8.6 
พูดคุย/แสดงความคิดเห็น 339 8.5 
อัพเดตรูปภาพ/วีดีโอ 319 8.4 
ค้นหาข้อมูล 310 7.8 
กดไลค์เพจต่างๆ 283 7.1 
เข้าร่วม/สร้างกิจกรรม 251 6.3 
เล่นเกมส์ 231 5.8 
ค้นหาเพื่อน 226 5.7 
ซื้อสินค้า/บริการ 223 5.6 
แสดงความเห็นในเพจต่างๆ 208 5.2 

รวม 3963 100 

หมายเหตุ คะแนนคิดมาจากจ านวนคนที่เลือกระดับความพึงพอใจ โดยร้อยละคิดจากอัตราส่วน
คะแนนของความพึงพอใจในกิจกรรมทั้งหมดเมื่อเทียบจาก 100 
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ตารางที่ 4-3 ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อติดตาม
ข่าวสารของเพื่อนมากที่สุดถึงร้อยละ 10.8 ต่อมาอันดับที่ 2 คือ ติดตามข่าวสารในปัจจุบัน อยู่ที่
ร้อยละ 10.7 และในอันดับที่ 3 คือ การอัพเดตสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว อยู่ที่ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4-4    ความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุก๊ต่อสัปดาห์ 

ความถี่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 วันต่อสัปดาห์ 2 2 
2-3 วันต่อสัปดาห์ 4 4 
4-6 วันต่อสัปดาห์ 8 8 
ทุกวัน 86 86 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-4 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความถี่ในการเข้าใช้งานเฟซบุก๊มากที่สุดคือ เข้าใช้
งานทุกวัน สูงสุดถึงร้อยละ 86 รองลงมาคือ เข้าใช้งาน4-6 วันต่อสัปดาห์ อยู่ที่ร้อยละ 8 และ 2-3 
วันต่อสัปดาห์ ที่ร้อยละ 4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4-5    ระยะเวลาในการเข้าใช้งานเฟซบุก๊ 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 16 16 
1-2 ชั่วโมง 23 23 
2-3 ชั่วโมง 10 10 
3-4 ชั่วโมง 16 16 
4-5 ชั่วโมง 13 13 
มากกว่า 5 ชั่วโมง 22 22 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-5 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการใช้งานเฟซบุ๊กสูงที่สุดอยู่
ที่ 1-2 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 23 และรองลงมาคือมีการใช้มากกว่า 5 ชั่วโมง ถึงร้อยละ 22 และ
รองลงมาอีกคือใช้งานน้อยกว่า 1 ชั่วโมงและ 3-4 ชั่วโมง ที่ร้อยละ 16 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4-6    พฤติกรรมในการคิดพิจารณาก่อนโพสต์ข้อความของตนเอง 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
คิด 51 51 
ไม่คิด 49 49 

รวม 100 100 
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ตารางที่ 4-6 ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คิดว่าตนเองมีการคิดก่อนที่จะ
โพสต์ข้อความทุกครั้งถึงร้อยละ 51 และส่วนที่น้อยกว่านั้น คิดว่าตนเองไม่มีการคิดก่อน อยู่ที่จ านวน
ร้อยละ 49 ของทั้งหมด 

ตารางที่ 4-7    ปัจจัยในการโพสต์ข้อความ 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 
อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น 53 53 
ระบายอารมณ์ 25 25 
สถานการณ์ที่ได้พบเจอมา 8 8 
เรื่องราวในชีวิตประจ าวัน 5 5 
แสดงความเป็นตัวตน 4 4 
ข่าวสารน่าสนใจ 3 3 
ว่ากล่าวกระทบผู้อ่ืน 2 2 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-7 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีปัจจัยในการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก คือ ใช้
อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น สูงที่สุดเป็นจ านวนร้อยละ 53 รองลงมาคือ ต้องการระบายอารมณ์ 
เป็นจ านวนร้อยละ 25 รองลงมาอีกคือ โพสต์ตามสถานการณ์ที่ได้พบเจอมา เป็นจ านวนร้อยละ 8 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 4-8    พฤติกรรมในการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อื่น 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มี 52 52 
ไม่มี 34 34 
ไม่แน่ใจ 14 14 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายเคยมีการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อ่ืนสูงถึง
ร้อยละ 52 รองลงมาคือ ไม่มี เป็นจ านวนร้อยละ 34 และสุดท้ายร้อยละ14 มีความไม่แน่ใจว่าตนเอง
มีพฤติกรรมในการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อื่นหรือไม่ ตามล าดับ โดยทั้งหมดได้ระบุเหตุผลดังนี้ 

มี เพราะ รู้สึกอึดอัด อยากระบายอารมณ์ บ่นให้ผู้อ่ืนในเฟซบุ๊กได้รับรู้ บางทีอาจจะเป็น
เพราะว่าไม่สามารถที่จะด่าว่าหรือบ่นใส่ผู้อ่ืนที่ไม่ชอบใจได้โดยตรง จึงต้องใช้เฟซบุ๊กเป็นที่ระบาย
อารมณ์ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการบ่นลอยๆ เพ่ือให้คนผู้นั้นรู้สึกตัวได้เอง และอยากให้คนๆนั้นได้ปรับปรุง
ตัวเองบ้าง 
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ไม่มี เพราะ ไม่อยากที่จะก่อเรื่อง ให้เกิดเรื่องราวต่างๆนานา ไม่อยากสร้างความร าคาญ 
ไม่อยากสร้างศัตรู และไม่อยากให้ผู้อ่ืนมองตนเองในทางที่ไม่ดี เพราะว่า เฟซบุ๊กเป็นที่สาธารณะ ที่จะ
สามารถเห็นข้อความที่ตนเองโพสต์ได้หมดทุกคน 

ไม่ม่ันใจ เพราะ ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองได้โพสต์ลงไปนั้นถือว่าเป็นการด่าผู้อ่ืนหรือไม่ 
อาจจะเป็นการโพสต์ด้วยอารมณ์เอาฮา ข าขัน แต่ไม่ทราบว่าผู้อ่ืนจะคิดว่าสิ่งที่ตนเองโพสต์ไปนั้นเป็น
การด่าผู้อืน่ไปรึเปล่า 

ตารางที่ 4-9    การตักเตือนของผู้อื่นถึงพฤติกรรมการโพสต์ของตนเอง 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 36 36 
ไม่เคย 64 64 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายไม่เคยถูกตักเตือนจากผู้อ่ืนถึงพฤติกรรม
การโพสต์ของตนเองเป็นจ านวนร้อยละ 64 ของทั้งหมด และ มีจ านวนร้อยละ 36 ที่เคยถูกตักเตือน 

ตารางที่ 4-10    ผลเสียหรือผลกระทบจากการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อื่น 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 48 48 
ไม่เคย 52 52 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-10 ได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายนั้นส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับผลเสียหรือ
ผลกระทบจากปัจจัยในการโพสต์ข้อความถึงร้อยละ 52 แต่ก็มีถึงร้อยละ 48 ที่เคยได้รับผลเสียหรือ
ผลกระทบ โดยระบุผลเสียหรือผลกระทบไว้ดังนี้ 

เคย เช่น เกิดผลกระทบกับความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน อย่างการที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับ
เพ่ือน ทั้งเพ่ือนทั่วไปหรือแม้กระทั่งกับเพ่ือนสนิทของตนเอง ต้องทะเลาะกับคนรัก บางทีก็ถูกคน
เหล่านั้นต่อว่ากลับ ทั้งมาต่อว่าโดยตรงและต่อว่าโดยการโพสต์ต่อว่ากลับในหน้าเฟซบุ๊กของเขาเหล่า
นั้นเองหรือมาโพสต์ต่อว่าในหน้าเฟซบุ๊กของตนเองโดยตรง และบางทีสิ่งที่โพสต์ไปก็อาจถูกคนแปล
ความหมายผิดไปจากที่คาดไว้ ถูกมองไม่ดี มองผิด และบางครั้งก็ถูกตักเตือนต่อว่าในการโพสต์
ข้อความของตนเอง 

ตารางที่ 4-11    ผลเสียหรือผลกระทบที่ไม่อยากให้เกิดข้ึนกับตัวเอง 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ถูกโพสต์ต่อว่ากลับ/โดนต่อว่า 33 33 
กระทบต่อความสัมพันธ์ 16 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

ตารางที่ 4-11    ผลเสียหรือผลกระทบที่ไม่อยากให้เกิดข้ึนกับตัวเอง (ต่อ) 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
มองตัวเองในทางที่ไม่ดี 30 30 
อ่ืนๆ 21 8 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 4-11 ได้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายนั้นรู้สึกไม่อยากให้เกิดผลเสีย
หรือผลกระทบกับตัวเองมากที่สุดคือ ถูกโพสต์ต่อว่ากลับ/โดนต่อว่า สูงสุดเป็นจ านวนร้อยละ 33 
จากทั้งหมด รองลงมาคือ ถูกผู้อ่ืนมองตัวเองในทางที่ไม่ดี เป็นจ านวนร้อยละ 30 และอันดับ3 คือ มี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เป็นจ านวนร้อยละ 14 ตามล าดับ และส่วนอ่ืนๆอีกร้อยละ 21 คือ เกิด
การทะเลาะเบาะแว้ง ความรู้สึกของผู้อื่นต่อตัวเอง ถูกเข้าใจผิด สร้างความเดือดร้อน เป็นต้น 

ตารางที่ 4-12    ทัศนคติต่อข้อความในการโพสต์ที่ไม่ชอบใจ 

ข้อความ จ านวน ร้อยละ 
เขียนด่าว่ากล่าวผู้อื่น 14 14 

ข้อความที่หยาบคาย/ใช้ค าหยาบ 13 13 

ด่าคนในครอบครัว 13 13 

แสดงความโอ้อวด 12 12 

ข้อความโฆษณา/ฝากขาย 12 12 

บ่นเรื่องราวต่างๆมากมาย 9 9 

ดูหมิ่นศาสนา 7 7 

เรื่องการเมือง 7 7 

พูดเกินจริง 6 6 

พร่ าเพ้อ เพ้อเจ้อ เพ้อฝัน 5 5 

อื่นๆ (ยุแยงให้ผู้อื่นแตกคอ) 2 2 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-12 แสดงให้เห็นว่า ข้อความในการโพสต์ที่กลุ่มเป้าหมายไม่ชอบใจที่ได้จะ
เห็นได้อ่านมากที่สุด คือ ข้อความที่เขียนด่าว่ากล่าวผู้อ่ืน เป็นจ านวนที่ร้อยละ 14 อันดับที่ 2 
รองลงมาก็คือ ข้อความที่หยาบคาย/ใช้ค าหยาบและด่าคนในครอบครัว อยู่ที่ร้อยละ 13 รองลงมาอีก
คือ แสดงความโอ้อ้วดและข้อความโฆษณา/ฝากขาย อยู่ที่ร้อยละ 12 ตามล าดับ และส่วนอ่ืนๆอีกร้อย
ละ 2 คือ ข้อความที่ยุแยงส่งเสริมให้ผู้อื่นทะเลาะแตกคอกัน 
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ตารางที่ 4-13    ทัศนคติต่อการโพสต์ข้อความต่อว่าคนอ่ืนของบุคคลอื่น 

ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
ไม่พอใจ 39 39 
เฉยๆ 44 44 
ไม่สนใจ 17 17 

รวม 100 100 

ตารางที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนที่ได้มีการ
โพสต์ข้อความต่อว่าผู้อื่น โดยท่ีร้อยละ44 รู้สึกเฉยๆ รองลงมาคือร้อยละ 39 ที่รู้สึกไม่พอใจและร้อย
ละ 17 ที่ไม่สนใจเลย ตามล าดับ โดยที่กลุ่มเป้าหมายได้ระบุเหตุผลไว้ดังนี้ 

ไม่พอใจ เพราะ มีความรู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี และร าคาญที่จะได้เห็นข้อความเหล่านั้น คิดว่า
การกระท านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี และ รู้สึกว่าเฟซบุก๊นั้นเป็นที่สาธารณะ จึงไม่ควรที่จะแสดงการกระท าโดย
การโพสต์ข้อความเหล่านั้น ท าให้คนๆนั้นดูไม่ดี และถ้าอยากจะต่อว่าใครก็น่าจะไปพูดคุยกันตรงๆ
มากกว่ามาท าอย่างนี้ 

เฉยๆ เพราะ คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรจึงท าเฉยๆ มองผ่านไปได้ แต่หากเริ่มมีการ
กระทบกระทั่งกันมากขึ้น มีความรุนแรงและดูไม่ดีมากขึ้น ก็จะรู้สึกไม่พอใจและคงทนกับการกระท า
นั้นไม่ได้เช่นกัน 

ไม่สนใจ เพราะ คิดว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล และ ไม่อยากสนใจเรื่องของผู้อื่น 
 
ส่วนที่ 1.3 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณา 
ตารางที่ 4-14    สื่อทีพ่บเจอและติดตามมากที่สุดในชีวิตประจ าวัน 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
โซเชียลมีเดีย 75 26 
โทรทัศน์ 48 17 
อินเตอร์เน็ต 36 12 
เพ่ือน/ครอบครัว/คนรู้จัก 35 11 
อีเมลล์ 21 7 
ป้ายโฆษณา 18 6 
วิทยุ 16 5 
สื่อนอกบ้าน 16 5 
ข้อความมือถือ 12 4 
นิตยสาร/วารสาร 8 3 
แผ่นพับ/ใบปลิว 5 2 
จดหมาย 3 1 
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ตารางที่ 4-14    สื่อที่พบเจอและติดตามมากท่ีสุดในชีวิตประจ าวัน (ต่อ) 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
หนังสือพิมพ์ 2 1 

รวม 295 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของสื่อที่พบเจอและติดตามทั้งหมดเมื่อเทียบ
จาก 100 

ตารางที่ 4-14 พบว่าสื่อที่กลุ่มเป้าหมายพบเจอและติดตามมากที่สุดในชีวิตประจ าวัน 
อันดับแรกคือ โซเชียลมีเดียมากที่สุดเป็นจ านวนร้อยละ 26 ของจ านวนทั้งหมด โดยได้ระบุช่องทาง
ที่ได้รับมากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ อันดับรองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ โดยได้ระบุช่องทางที่ได้รับ
ข่าวสารมากที่สุดคือ ช่อง 3 และช่อง 7 อันดับที่ 3 คือ สื่ออินเตอร์เน็ต อยู่ที่ร้อยละ 12 ของจ านวน
ทั้งหมด ตามล าดับ 

ตารางที่ 4-15    ช่วงเวลาโดยเฉลี่ยที่รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเช้า 6.00-8.00 18 6 
ช่วงเช้า 8.00-10.00 26 8 
ช่วงเช้า 10.00-12.00 18 6 
ช่วงบ่าย 12.00-14.00 20 6 
ช่วงบ่าย 14.00-16.00 14 4 
ช่วงเย็น 16.00-18.00 29 9 
ช่วงเย็น 18.00-20.00 56 18 
ช่วงค่ า 20.00-22.00 71 23 
ช่วงค่ า 22.00-เที่ยงคืน 48 15 
หลังเที่ยงคืน 17 5 

รวม 317 100 

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า1ข้อ ร้อยละคิดจากอัตราส่วนของช่วงเวลาที่รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ทั้งหมดเม่ือเทียบจาก 100 

ตารางที่ 4-15 พบว่าช่วงเวลาโดยเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
มากที่สุดคือ ช่วงค่ า 20.00-22.00 คิดเป็นร้อยละ 23 ของจ านวนทั้งหมด รองลงมาอันดับที่ 2 คือ 
ช่วงเย็น 18.00-20.00 คิดเป็นร้อยละ 18 และอันดับที่ 3 คือ ช่งค่ า 22.00-เที่ยงคืน คิดเป็นร้อยละ 
15 ของทั้งหมด ตามล าดับ 
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ซึ่งจากผลของแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาทั้งหมด สรุปวิเคราะห์ผลออกมาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และช่วงอายุส่วนใหญ่ที่มาตอบแบบสอบถามคือ ช่วงอายุ 
21 ปี มีการเข้าใช้งานเฟซบุ๊กอยู่ทุกวัน โดยที่ในหนึ่งวันจ านวนความถี่ที่เล่นมากที่สุดคือ 1-2 ชั่วโมง 
แต่ในอันดับรองลงมาจะเล่นเกิน 5 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะท ามากที่สุด
ในเฟซบุก๊ คือ ติดตามข่าวสารของเพ่ือน ติดตามข่าวสารในปัจจุบัน และอัพเดตสถานะ/ข้อมูลส่วนตัว 
ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่ผลักดันให้โพสต์ข้อความมากที่สุดคือ อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น ซึ่งท าให้
เจอผลเสียตามมาอยู่พอสมควร ทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และ การถูกต่อว่าทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยสิ่งที่ไม่อยากพบเจอจากผลเสียและผลกระทบคือ การถูกผู้ อ่ืนต่อว่ากลับ และ มอง
ตนเองในทางท่ีไม่ดี ส่วนสื่อที่กลุ่มเป้าหมายพบเจอและติดตามมากที่สุดคือ โซเชียลมีเดีย สื่อโทรทัศน์ 
และสื่ออินเตอร์เน็ต โดยที่เล่นในช่วงเวลาโดยเฉลี่ยคือ ช่วงค่ า 20.00-22.00 มากท่ีสุด 
 
ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 

จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน 
โดยเลือกแบ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 10 คน มาสัมภาษณ์ เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี 
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีการเข้าใช้งานเฟซบุ๊ก และมีการโพสต์ข้อความอยู่เป็นประจ า 
จากการสรุปวิเคราะห์ผลของการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกพบว่า 

ในจ านวน 3 จาก 20 คน เคยเจอปัญหาทะเลาะกับเพ่ือนรุนแรงหลังจากการโพสต์ต่อว่า
ผู้อื่นในเฟซบุก๊ โดยที่มี 1 คน โพสต์ด้วยความหวังดีแต่เพ่ือนรับสารไปผิด จนเกิดเรื่องราวใหญ่โตและ
ต้องเลิกคบเป็นเพ่ือนกัน ถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติด มีอีก 1 คน ตั้งใจที่จะโพสต์ลอยๆว่าผู้อ่ืน แต่เพ่ือน
อีกคนนึงกลับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตนเอง ท าให้เกิดเป็นเรื่องราวทะเลาะกันใหญ่โตเช่นกัน และมีอีก 1 
คน มีการทะเลาะกันจนถึงขั้นท้าตีท้าต่อยกันเลยทีเดียว และยังมีอีก 1 คน ที่เคยมีเพ่ือนมาเตือนถึง
การกระท า แต่ก็ไม่ได้เกิดเรื่องราวใหญ่โตรุนแรงอะไร แต่พอได้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา ก็ได้รู้สึกว่า 
ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปเลยทีเดียว จากที่ท าอะไรไม่คิด โพสต์ไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไร ก็กลับกลายเป็น 
ก่อนจะโพสต์อะไรก็จะคิดให้ดีๆ ไตร่ตรองก่อน ว่าจะโพสต์เรื่องราวอะไร กระทบใครหรือไม่ ใครจะ
เห็นบ้างทุกครั้ง รู้สึกว่าควรจะมีความระมัดระวังทุกครั้งเวลาพิมพ์กับตอนก่อนจะกดโพสต์ลงไป และ
รู้สึกตระหนักว่าบางครั้งการที่เราจะโพสต์อะไรไปนั้น สิ่งที่เราต้องการกับสิ่งผลที่เราได้รับมาจะ
สามารถแตกต่างกันได้เสมอ และสิ่งที่เราจะสื่อก็ไม่ได้ผลเสมอไป ผลอาจจะออกมาตรงข้ามได้เสมอ 

การแก้ไขปัญหาที่ท าหลังจากเกิดเรื่องหรือหลังจากที่เผลอกดโพสต์ไป คือ ใช้วิธีการลบ
ข้อความทิ้ง ในกรณีที่เกิดเรื่องขึ้นมาก็จะใช้วิธีการไปขอโทษและอธิบายให้เข้าใจ  และจะจ าเอาไว้เป็น
บทเรียน และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการโพสต์ข้อความ เป็นการสะท้อน
ถึงนิสัยของตัวเอง จะโพสต์ตามความรู้สึกจริงๆ เป็นอะไรที่เป็นความจริง จริงใจ ออกมาจากใจของ
ตัวเองหมด 

 
ผลของการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกทั้งหมดสรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าการคิด

ก่อนโพสต์เป็นเรื่องส าคัญต่อตัวเรา คือ ทัศนคติท่ีผู้อื่นมองตัวเรา รวมถึงสังคม รู้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่
ก็เป็นพ้ืนที่สาธารณะ จะก่อให้เกิดอคติมาก่อนได้ และถ้าโต้กลับก็ยิ่งเกิดเรื่อง บางทีการบอกให้คนอ่ืน
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ไม่ด่าคนอ่ืน แต่ที่ตัวเองด่าเค้าคืออะไร ก็กลายเป็นว่าสอนคนอ่ืน แต่ตัวเองกลับเป็นเอง และจะส่งผล
เสียถึงตัวเองได้ ต่อให้เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแค่ไหนก็ตาม โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ 
อย่างเพ่ือน ก็จะสามารถที่จะมองเราเสียๆหายๆไปเลย หรือคนอ่ืนๆก็จะมองเราไม่ดีได้ และเห็นด้วยที่
จะมีการจัดท า “โครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย” นี้ขึ้นมา 

 
สรุปผล 

จากผลของงานวิจัยทั้งหมดสรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มักจะใช้อารมณ์ความรู้สึก
เป็นส่วนใหญ่ในการโพสต์ และเห็นว่าการโพสต์เป็นการสะท้อนนิสัยตัวเองอย่างหนึ่ง คนอ่ืนก็จะรู้หมด
ว่าตัวเองเป็นคนยังไง และจะคิดตัดสินว่าเราจะเป็นคนยังไง ก่อให้เกิดทัศนคติที่ผู้อ่ืนมองตัวเรา ว่าจะ
มองเราเป็นคนยังไง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า “การคิดก่อนโพสต์” เป็นสิ่งที่ดีและควรกระท า โดยเห็นว่า
การโพสต์นั้นจะสะท้อนตัวตนของตัวเองออกมา ท าให้คนอ่ืนมองตัวเราไม่ดี ก่อให้เกิดทัศนคติไม่ดี
ตามมา และอาจจะถูกต่อว่ากลับได้ และควรชี้ให้เห็นถึงเหตุผลและข้อเสียของการไม่คิดก่อนโพสต์ให้
มากๆ เพ่ือที่จะได้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในเวลาต่อมา ถ้ามีการจัดท าสื่อโฆษณาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคิดก่อนโพสต์มากขึ้น วัยรุ่ นส่วน
ใหญ่ก็พร้อมที่จะเปิดรับและจะได้รับรู้ข้อดีข้อเสียของการโพสต์มากขึ้น แต่ในเรื่องของการตัดสินใจใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่นั้น ก็ควรจะมีสิ่งที่จูงใจให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอย่างมาก เพราะ
วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่จะชักจูงให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยาก ถึงแม้จะมีเหตุผลที่ดีมาสนับสนุนให้
ปรับเปลี่ยน แต่ก็อาจจะไม่สนใจและไม่ท าตามก็เป็นได้ ดังนั้นจึงต้องมีสิ่งจูงใจมากๆ เช่น ของรางวัล 
ข้อแลกเปลี่ยน เป็นต้น ในการที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม 

ซึ่งจากผลการวิจัยทั้งหมด จึงได้น าไปสู่การคิดแนวความคิดในการสื่อสารของงานคือ 
“You Are What You Post” คือ การที่ไม่ว่าเราจะโพสต์ข้อความอะไรไป สิ่งที่เราโพสต์ไปก็คือตัว
ของเราเอง โพสต์ด่าใคร เราก็เป็นเหมือนอย่างค าด่าที่เราได้โพสต์ลงไปซะเอง ส าหรับกลยุทธ์ในการ
สื่อสาร ผู้จัดท าเลือกที่จะใช้สื่ออยู่ทั้งหมด 4 ประเภท คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อแนวใหม่ และสื่อ
ออนไลน์ 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

ผู้จัดท ำได้ท ำกำรวิจัยเพ่ือศึกษำถึงพฤติกรรมและทัศนคติในกำรโพสต์ข้อควำมลงบน
เครอืข่ำยสังคมออนไลน์โดยเน้นไปที่เฟซบุ๊ก และได้ท ำกำรวิจัยเพ่ือหำแนวควำมคิดในกำรสื่อสำรงำน
โฆษณำ (Communication Concept) และได้น ำทั้งหมดมำวิเครำะห์ออกมำ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
เห็นว่ำ กำรโพสต์ข้อควำมแย่ๆลงไปบนโซเชียลมีเดียนั้น จะท ำให้ผู้อ่ืนมีทัศนคติต่อเรำและมองตัวเรำ
ในมุมมองที่แย่ได้ ซึ่งเป็นกำรสะท้อนตัวตนของเรำในทำงหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรำจริง
หรือไม่ก็ตำม ส่วนในขั้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ผู้จัดท ำจะน ำแนวควำมคิดดังกล่ำวมำผลิตเป็นงำน
โฆษณำโครงกำรรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย 
 
กลยุทธ์การสื่อสาร 

1. กลุ่มเป้าหมาย (Target) 
วัยรุ่นไทย ช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และมี

พฤติกรรมในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเป็นประจ า 
 
2. แนวคิดในการสื่อสาร (Communication Concept) 
“You Are What You Post” เป็นแมสเซจที่จะใช้ชี้ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า การโพสต์

ข้อความที่แย่มากๆลงไปในเฟซบุ๊ก เป็นการสะท้อนตัวตนของเรา อาจจะท าให้ผู้อ่ืนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ตัวเราและยังมองเราในมุมมองที่แย่ๆได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร (Communication Objective) 
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารคือ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Action) คือ สื่อสารไป

เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และเกิดการปรับทัศนคติ ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก 

 
4. Key Message 
โพสต์…สะท้อนตัวตน 
 
5. เนื้อหาหลัก (What to Say) 
โพสต์ข้อความอะไรลงไป ตัวเราเองก็เป็นอย่างนั้น 
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6. แนวทางในการน าเสนอ (How to Say) 
ภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกจะเปลี่ยนไปตามข้อความโพสต์ด่าผู้อ่ืนลงไป 
 
7. ชื่อโครงการรณรงค์ (Campaign Name) 
คิดก่อนโพสต์ 
 
8. โลโก้ (Logo Campaign) 

 

ภาพที่ 5-1    โลโก้แคมเปญ 
 

9. สื่อที่ใช ้
หลังจากที่ได้แนวความคิดหลัก (Concept) ของงานมาแล้ว จากนั้นจึงได้ท าการเลือกใช้

สื่อที่จะใช้ให้ตรงกับสื่อที่ได้วิเคราะห์มาจากแบบสอบถามที่ได้สอบถามมาจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการที่เป็นวัยรุ่นอายุ 18-24 ปี ซึ่งสื่อที่ผู้จัดท าเลือกใช้ คือ 

1. สื่อโทรทัศน์ (Television Commercial) 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 
3. สื่อแนวใหม่ (New Media) : แอมเบียน (Ambient) 
4. สื่อออนไลน์ (Online Media) : ซีรี่ย์ออนไลน์ (Series Online), กิจกรรมออนไลน์ 

(Online Activity), แบนเนอร์กิจกรรมออนไลน์ (Banner Online Activity), เว็บไซต์ (Website),  
เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) 

โดยจะแบ่งส่วนของสื่อออกเป็น 2 ประเภท คือ สื่อที่ท าให้เกิดการรับรู้ (Awareness) ถึง
โครงการรณรงค์คิดก่อนโพสต์ คือ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เช่น ซีรี่ย์ออนไลน์, แบนเนอร์
กิจกรรมออนไลน์, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ อีกส่วนนั้นคือสื่อที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Action) คือ สื่อแนวใหม่ และ กิจกรรมออนไลน์ 

 
 
 

   ส
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1. สื่อโทรทัศน์ (Television Commercial) 
รายละเอียด 
จัดท าภาพยนตร์โฆษณาที่มคีวามยาว 45 วินาที โดยทีจ่ะจัดฉายลงในช่อง 3 และ ช่อง 7 

ในช่วงเวลาละครหลังข่าว ซึ่งเป็นช่องทางและช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายรับชมสื่อโทรทัศน์มากที่สุด  
และจะน าลงไว้ในช่องทางยูทูป เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของโครงการให้ได้รับชม 

 
2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 
รายละเอียด 
ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ออกมาทั้งหมด 2 ชิ้น โดยมีความคิดหลัก

ในการคิดชิ้นงานว่า “ข้อความ…สะท้อนตัวตน” คือ การที่เราได้โพสต์ข้อความด่าผู้อ่ืนลงไปอยู่ภายใน
เฟซบุ๊กก็จะเป็นการสะท้อนว่าตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นแบบนั้น โดยได้ใช้กระจกเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การสะท้อนภาพออกมา และใช้ข้อความหัวข้อใหญ่ (Head-line) ว่า “ข้อความ…สะท้อนตัวตน” โดย
ที่มขี้อความย่อย (Sub-Headline) ขยายไว้ว่า “ข้อความทั้งหมดที่คุณโพสต์ลงไป ก็คือสิ่งที่ตัวคุณเอง
เป็นอยู่เช่นกัน” เพ่ือให้ได้เข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น และจะจัดลงในนิตยสารที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ
กลุ่มวัยรุ่น เช่น อะเดย์ (a day), ไอไลค์ (I like), แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger) และเธอกับฉัน 

 
3. สื่อแนวใหม่ (New Media) 
แอมเบียน (Ambient) 
รายละเอียด 
สร้างมือถือ (Mock-up) ขนาดใหญ่วางตั้งไว้ตามแหล่งวัยรุ่น เช่น สยามสแควร์ , พาร์ค

พารากอน, ดิจิตอลเกตเวย์, เซ็นทรัลเวิร์ด และ เทอมินอล21 โดยที่หน้าจอจะเป็นกระจกและมีตัวจับ
สัญญาณติดอยู่ เมื่อมีคนเดินผ่านก็จะสุ่มข้อความที่จะปรากฎขึ้นมา รวมทั้งภาพที่สะท้อนออกมาด้วย
เช่นกัน ถ้าสุ่มออกมาเป็นข้อความโพสต์ที่ดี ก็จะเป็นภาพของตัวเราเองที่สะท้อนออกมาและมี
เครื่องประดับกายในภาพสะท้อนที่เข้ากันกับข้อความ แต่ถ้าเกิดข้อความที่ถูกสุ่มออกมาเป็นข้อความ
โพสต์ที่ด่าผู้อ่ืน ก็จะเป็นภาพแบบตายตัวโผล่ขึ้นมาแทน พร้อมกับมีข้อความเตือนว่า “ชอบมั้ยล่ะ ถ้า
ต้องดูเป็นแบบนี้” 

 
4. สื่อออนไลน์ (Online Media) 

4.1 ซีรี่ย์ออนไลน์ (Series Online) 
รายละเอียด 
จัดท าละครสั้นเป็นจ านวน 15 ตอน ของ 15 ปัญหาบนโลกออนไลน์ ปล่อยออกมา

อาทิตย์ละตอน เพ่ือสอนและเตือนภัยวัยรุ่นถึงเรื่องของสังคมออนไลน์ เช่น การหลอกลวงคุกคามทาง
เพศ ปัญหาอาชกรรมบนโลกออนไลน์ เป็นต้น โดยใช้นักแสดงเป็นกลุ่มนักแสดงวัยรุ่นจากเรื่อง
ฮอร์โมน ซึ่งเป็นกลุ่มไอดอลของวัยรุ่นที่วัยรุ่นชื่อชอบและรู้จักกันมาก และปล่อยคลิปผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ในเว็บไซต์ยูทูป, เว็บไซต์เอ็มไทย (MThai), เว็บไซต์ของโครงการ รวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
และ ทวิตเตอร์แฟนเพจของโครงการ 

   ส
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4.2 กิจกรรมออนไลน์ (Online Activity) 
รายละเอียด 
กิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกภายหลังจบซีรี่ย์ออนไลน์ในแต่ละตอน คือ ให้แสดงความ

คิดเห็นว่าได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากในซีรี่ย์ตอนนั้น โดยมีขั้นตอนในการร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
1. กดไลค์แฟนเพจของโครงการ 
2. โพสต์ข้อคิดท่ีได้รับจากละครซีรี่ย์ 
3. แชร์กิจกรรมนี้ให้เพื่อนได้รับทราบอย่างน้อย 3 คน 
ส่วนเงื่อนไขในการรับรางวัล คือ ผู้ที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะและ

ได้รับรางวัลไป โดยจะมีผู้ที่ได้รับรางวัลในการเล่นแต่ละครั้งทั้งหมด 2 คน ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็น
อุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท 
 

4.3 แบนเนอร์กิจกรรมออนไลน์ (Banner Online Activity) 
รายละเอียด 
สร้างแบนเนอร์เพ่ือโฆษณาถึงกิจกรรมออนไลน์ของละครซีรี่ย์ จะปล่อยลงในเว็บไซต์ที่

วัยรุ่นเข้าใช้กันมาก คือ เว็บเด็กดี (Dek-d), เว็บสนุก (Sanook), เว็บกระปุก (Kapook), เว็บเอ็มไทย 
(MThai), เว็บพันทิป (Pantip), เว็บยูทูป (Youtube), เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) 
และในเว็บไซต์ (Website) ของโครงการ 
 

4.4 เว็บไซต์ (Website) 
รายละเอียด 
สร้างเว็บไซต์หลักของโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโครงการ และ

ให้สมัครสมาชิกเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องและจะได้อัพเดตข้อมูล
ใหม่ล่าสุดก่อนใครๆ 

หน้าหลัก (Home) มีจุดให้สมัครสมาชิก และลงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโครงการ
ที่อัพเดตใหม่ล่าสุดอยู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์ 

กิจกรรม (Event) บอกข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ 
ข้อมูลข่าวสาร (News & Feed) หน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวันทั้งหมด 

และเน้นในการให้ข้อมูลที่เก่ียวกับสังคมออนไลน์ 
แหล่งชุมชนพูดคุย (Community) เป็นหน้าเว็บบอร์ดที่ให้พูดคุยแสดงความคิดเห็น และ

สอบถามเรื่องราว ปัญหาข้อสงสัย 
 
4.5 เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ (Facebook & Twitter) 
รายละเอียด 
จัดท าหน้าแฟนเพจของโครงการลงในเฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของ

โครงการ ทั้งกิจกรรม รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆในเรื่องของการคิดก่อนโพสต์ 
 

   ส
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การผลิตชิ้นงาน 

1. สื่อโทรทัศน์ (Television Commercial) 
ตารางที่ 5-1    ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) ชุด Reflection 45วินาที 

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

วัยรุ่นหญิง (ตัวหลัก) เดินเล่น
อยู่ในย่านวัยรุ่น 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 

 

วัยรุ่นหญิงหยิบโทรศัพท์มือถือ
ขึ้นมา 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 

 

พิมพ์ข้อความ BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
SFX: เสียงพิมพ์ข้อความ 

 

ภาพซูมเข้าให้เห็นว่ามีเขางอก
ออกมาจากภาพเงาสะท้อนของ
วัยรุ่นหญิง 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 

 

วัยรุ่นหญิงเดินไปอย่างสบายใจ
ที่ได้โพสต์ข้อความด่าผู้อ่ืน ส่วน
ผู้ อ่ืนนั้นได้เห็นเงาสะท้อนจึง
มองวั ย รุ่ นหญิ งด้ วยสายตา
แปลกๆ 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 

   ส
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ตารางที่ 5-1    ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) ชุด Reflection 45วินาที (ต่อ) 

ภาพ ค าอธิบายภาพ เสียง 

 

วัยรุ่นหญิงเดินเล่นไปเรื่อยๆ BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 

 

พิมพ์ข้อความ BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
SFX: เสียงพิมพ์ข้อความ 

 

ภาพซูมเข้าให้เห็นว่ามีนอแรด
งอกออกมาจากภาพเงาสะท้อน
ของวัยรุ่นหญิง 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
 

 

วัยรุ่นหญิงเดินไปอย่างสบายใจ
ที่ได้โพสต์ข้อความด่าผู้อ่ืน ส่วน
ผู้ อ่ืนนั้นได้เห็นเงาสะท้อนจึง
มองวั ยรุ่ นหญิ งด้ วยสายตา
แปลกๆ 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
 

 

วั ย รุ่ นหญิ ง เ งยหน้ าขึ้ นจาก
โทรศัพท์มือถือ 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
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ตารางที่ 5-1    ภาพยนตร์โฆษณา (TVC) ชุด Reflection 45วินาที (ต่อ) 

ภำพ ค ำอธิบำยภำพ เสียง 

 

วัยรุ่นหญิงเห็นถึงสำยตำที่ผู้อ่ืน
มองตัวเองแปลกๆ 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
 

 

หันไปเห็นเงำสะท้อนของตัวเอง BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
 

 

วัยรุ่นหญิงรีบเดินหนี ไปด้วย
ควำมอับอำย 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
MVO: ทุกข้อควำม 
สะท้อนตัวตนของคุณ 

 

ภำพโลโก้โครงกำรรณรงค์คิด
ก่อนโพสต์ 

BGM ดนตรีจังหวะ
มันส์ๆ 
MVO: คิดก่อนโพสต์ 
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2. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Advertising) 

 

 

ภาพที่ 5-2    ภาพตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

   ส
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3. สื่อแนวใหม่ (New Media) 

แอมเบียน (Ambient) 

 

 
ภาพที่ 5-3    สื่อแนวใหม่ (แบบปรากฎข้อความท่ีดีและไม่ด)ี 
 

   ส
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4. สื่อออนไลน์ (Online Media) 

4.1 ซีรี่ย์ออนไลน์ (Series Online) 

 

 

ภาพที่ 5-4    ตัวอย่างช่องทางและนักแสดงของซีรี่ย์ออนไลน์ในยูทูป 

   ส
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4.2 กิจกรรมออนไลน์ (Online Activity) 

 
ภาพที่ 5-5    ภาพโปรโมตกิจกรรมออนไลน์ 
 

4.3 แบนเนอร์กิจกรรมออนไลน์ (Banner Online Activity) 

 
ภาพที่ 5-6    แบนเนอร์กิจกรรมออนไลน์ 

   ส
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4.4 เว็บไซต์ (Website) 

 
ภาพที่ 5-7    ตัวอย่างหน้าหลักและหน้าข่าวกิจกรรมของเว็บไซต์ 
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4.5 เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ (Facebook & Twitter) 

 
ภาพที่ 5-8    หน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของโครงการ 

 
ภาพที่ 5-9    หน้าทวิตเตอร์แฟนเพจของโครงการ 
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ตารางการด าเนินงาน 

ตารางที่ 5-2    ตารางด าเนินงานการสื่อสารโครงการรณรงค์ 

สื่อ / เดือน (ปี57) มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. (*) 
สื่อโทรทัศน์  
(Television Commercial) 

       

สื่อสิ่งพิมพ์  
(Print Advertising) 

      (1) 
(2) 

สื่อแนวใหม่  
(New Media) 

       

ซีรี่ย์ออนไลน์  
(Series Online) 

       

กิจกรรมออนไลน์  
(Online Activity) 

       

แบนเนอร ์ 
(Banner Online) 

       

เว็บไซต์  
(Website) 

       

เฟซบุ๊ก  
(Facebook) 

       

ทวิตเตอร ์ 
(Twitter) 

       

 
 

   ส
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการจัดท าโครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย จากการที่ได้เห็นถึง
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊กมากมาย ท าให้ผู้จัดท าเห็นถึงปัญหาและจึงได้จัดท าโครงการรณรงค์นี้
ขึ้นมา ซ่ึงได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวัยรุ่นไทยที่มีอายุอยู่ในช่วง 18-24 ปี อาศัยอยู่
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊กเป็นประจ า 
และชอบที่จะโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กอยู่บ่อยครั้ง ให้เกิดการรับรู้และได้ตระหนักถึงข้อเสียและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวเอง เกิดขึ้นจากการโพสต์ข้อความโดยไม่ได้คิดไตร่ตรองก่อนลง
ในเฟซบุ๊ก ได้จัดหาข้อมูลและได้ท าการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายจริงๆ เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายในการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก รวมถึงการเปิดรับสื่อ เพ่ือน ามา
คิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการรับรู้และเกิดการตระหนัก จนเกิดการ
ได้คิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัยและวิเคราะห์ผลออกมาโดยรวมแล้ว ผลได้ปรากฎออกมาตาม
วัตถุประสงค์และตามความต้องการของผู้ศึกษา ที่ได้พบว่าการที่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะใช้อารมณ์ในการ
โพสต์ข้อความ ไม่คิดไตร่ตรองให้ดีก่อน ก็จะท าให้เกิดผลกระทบและมีข้อเสียตามมา ทั้งเกิดการต่อว่า
กลับจากผู้อื่น รวมทั้งยังท าให้ผู้อื่นเกิดทัศนคติไม่ดีกับตัวผู้โพสต์ข้อความ และยังมีความคิดที่ว่าเฟซบุ๊ก
เป็นพื้นที่อิสระ ตัวเองจะท าอะไรก็ได้ เป็นเรื่องของตัวเอง โดยผู้ที่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้นั้นคิดว่าพอ
ได้เกิดเรื่องขึ้นแล้ว ก็ท าให้คิดอยากปรับเปลี่ยนการกระท าขึ้นมา ซึ่งผลของการวิจัยทั้งหมดที่ได้
วิเคราะห์ออกมานั้น แสดงให้เห็นว่าการที่เราไม่คิดก่อนที่จะโพสต์ข้อความใดๆลงไปในสื่อสังคม
ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก หรือแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืนก็ตาม ก็จะท าให้เกิดผลเสียและ
ผลกระทบขึ้นกับตัวเราเองได้จริงๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งส่งผลกระทบมาถึงตัวเราได้จริง
อย่างไม่มากก็น้อย 

ส่วนปัญหาที่ได้พบนั้น คือ ในขั้นตอนการด าเนินการวิจัย โดยที่ได้พบปัญหาในข้อมูลจาก
ค าถามแบบปลายเปิดที่ได้มาจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะในแบบสอบถามที่แจกให้ท าเป็น
รายบุคคล เนื่องจากแบบสอบถามในออนไลน์นั้นยังสามารถระบุให้กลุ่มเป้าหมายได้ท าการตอบ
ค าถามในที่ข้อส าคัญอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ส าหรับแบบสอบถามที่แจกเป็นรายบุคคลนั้น 
ต้องใช้วิธีการเขียน ซึ่งท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกข้ีเกียจมากกว่า อาจมีการเว้นว่าง เพ่ือหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ตอบค าถามข้อนั้นไป หรือตอบแบบส่งๆ ท าให้ข้อมูลที่ได้รับมานั้นไม่ เพียงพอและไม่สามารถ
น ามาใช้งานเพื่อวิเคราะห์ผลออกมาได้ และปัญหาในการหาบุคคลมาสัมภาษณ์แบบเชิงลึก พบปัญหา
ในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันที่จะมาให้สัมภาษณ์ ในกรณีนี้จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคือ หากบุคคลที่เป็น
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กลุ่มเป้าหมายที่จะมาท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนั้นไม่สะดวกท่ีจะให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ก็จะหา
เวลาที่ตรงกันที่สุด แล้วจึงใช้วิธีการคุยโทรทัศน์เพ่ือท าการสัมภาษณ์ หรือท าการสัมภาษณ์คุยกันผ่าน
ทางเฟซบุ๊กแทน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาทั้งหมด ผู้จัดท านั้นคิดว่าควรมีกิจกรรมที่จะจูงใจวัยรุ่นให้คล้อยตามมาก
ขึ้น มีของรางวัลที่ดีเพ่ือที่จะจูงใจให้ท าตามในตอนแรก และมีข้อมูลข่าวสารให้รับรู้มากๆ เพ่ือให้เห็น
ถึงผลเสียของผลลัพธ์จากการโพสต์ข้อความในความเป็นจริง และจัดท ากับกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ
อ่ืนๆอีก เพราะในความเป็นจริงแล้วเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กนั้น มีผู้ใช้อยู่ทุกๆช่วงอายุ 
ไม่ใช่เพียงแค่ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในตอนนี้เท่านั้น และผู้ใช้ทุกช่วงอายุ (ยกเว้นเด็ก
เล็ก) ถือว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการโพสต์ข้อความกันหมด 
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แบบสอบถามความคดิเห็น 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติของวยัรุ่นไทย
ในช่วง อายรุะหวา่ง 18-24ปี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ถึงเร่ืองพฤติกรรมและทศันคติของการโพสตข์อ้ความ
ลงในโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะFacebook เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการท าโครงงานจุลนิพนธ์เร่ือง “โครงการ
รณรงค์ให้วัยรุ่นไทยคิดก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย” ในรายวิชาจุลนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี4 มหาวิทยาลยั
ศิลปากร สาขานิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา โดยผลจากการเก็บขอ้มูลจะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษารายวิชา
น้ีเท่านั้น ทางผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลของท่านเป็นความลบัไม่น าไปเผยแพร่เพ่ือหาประโยชน์ใดๆ 
 

(โปรดตอบตามความเป็นจริง) 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไป (ท าสัญลกัษณ์       ในช่องทีคุ่ณเลอืก) 

เพศ                 หญิง              ชาย 

อาย ุ                18 ปี                                    19 ปี                                   20 ปี                             

                        21 ปี                                    22 ปี                                   23 ปี 

                        24 ปี 

 

ส่วนที ่2: พฤติกรรมการใช้งานSocial Media (Facebook) (ท าสัญลกัษณ์       ในช่องทีคุ่ณเลอืก) 

1) กจิกรรมใดบ้างทีคุ่ณใช้งานผ่านทางFacebookบ่อยทีสุ่ด? 

กจิกรรม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

อพัเดตสถานะ/ข้อมูลส่วนตวั      

พูดคุย/แสดงความคดิเห็นกบัผู้อืน่      

แสดงความคดิเห็นในเพจต่างๆ      

Uploadรูปภาพ/วดีโีอ      

Shareรูปภาพ/วดีโีอ      

ตดิตามข่าวสารของเพือ่น      
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กจิกรรม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ตดิตามข่าวสารในปัจจุบัน      

ค้นหาข้อมูล      

เข้าร่วม/สร้างกจิกรรม      

ค้นหาเพือ่น      

เล่นเกมส์      

กดLikeเพจต่างๆ      

ซ้ือสินค้า/บริการ      

 

2) ความถี่ในการเข้าใช้งานFacebook? 

            1วนัต่อสปัดาห์                                                          2-3วนัต่อสปัดาห์              

            4-6วนัต่อสปัดาห์                                                       ทุกวนั 

3) ระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการเข้าใช้งานFacebook? 

            นอ้ยกวา่ 1ชัว่โมง                  1-2ชัว่โมง                     2-3ชัว่โมง 

            3-4ชัว่โมง                              4-5ชัว่โมง                    มากกวา่ 5ชัว่โมง 

4) ในการโพสต์ข้อความต่างๆลงไปในFacebookของคุณนั้น คุณมกีารคดิพจิารณาก่อนโพสต์ลงไปหรือไม่? 

            คิด         

            ไม่คิด 

เพราะ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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5) อะไรทีเ่ป็นปัจจยัทีผ่ลกัดนัให้คุณโพสต์ข้อความต่างๆลงในFacebook? 

     อารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้น                                   โพสตเ์พื่ออยากใหเ้พื่อน/ผูค้นสนใจ-เห็นใจ 

     ข่าวสารน่าสนใจท่ีไดรั้บ                                           ระบายอารมณ์ 

     ตามกระแส                                                                 แสดงความเป็นตวัตน 

     สถานการณ์ท่ีไดพ้บเจอมา                                        เร่ืองราวในชีวติประจ าวนั 

     วา่กล่าวกระทบผูอ่ื้น                                                 อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ………………………… 

6) คุณคิดว่าคุณมีพฤติกรรมในการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อื่นหรือไม่?เพราะเหตุใดคุณจึงท าพฤติกรรม
เช่นนั้น? 

มี เพราะ ………………………………………………………………… 

ไม่มี เพราะ ………………………………………………………………… 

ไม่มัน่ใจ เพราะ ………………………………………………………………… 

7) เคยมปีระสบการณ์ทีเ่พือ่น/ครอบครัว/คนรู้จักของคุณมาพูดเตือนคุณเร่ืองการเขียนโพสต์ข้อความบ้าง
หรือไม่? 

      เคย       ไม่เคย  

8) คุณเคยได้รับผลเสียและผลกระทบใดจากการโพสต์ข้อความต่อว่าผู้อืน่หรือไม่?เช่นอะไรบ้าง? 

      เคย เช่น ……………………………………………………………………………………… 

     ไม่เคย 

9) ผลกระทบจากการโพสต์ทางด้านใดที่คุณกลัวหรือกังวลมากที่สุดและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวท่าน?
เพราะอะไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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10) ข้อความในการโพสต์แบบไหนทีคุ่ณไม่ชอบใจมากทีสุ่ดถ้าได้พบเจอ? 

     ขอ้ความท่ีหยาบคาบ/ใชค้  าหยาบ                                  เขียนด่าวา่กล่าวผูอ่ื้น 

             บ่นเร่ืองราวต่างๆอยา่งมากมาย                                     แสดงความโออ้วด 

             พร ่ าเพอ้ เพอ้เจอ้ เพอ้ฝัน                                                พดูเกินจริง 

             ด่าคนในครอบครัว                                                       ขอ้ความโฆษณา/ฝากขาย 

             ดูหม่ินศาสนา                                                                 เร่ืองการเมือง 

      อ่ืนๆ(โปรดระบุ) ……………………………………………. 

 

11) คุณรู้สึกอย่างไรกบัเพือ่น/ครอบครัว/คนรู้จกัทีอ่ยู่ในFacebook แล้วมพีฤตกิรรมการโพสต์ข้อความต่อว่า
ผู้อืน่?  

     ไม่พอใจ                      เฉยๆ                       ไม่สนใจ 

เพราะ………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่3: การเปิดรับส่ือ (ท าสัญลกัษณ์       ในช่องทีคุ่ณเลอืก) 

- คุณพบเจอและตดิตามข่าวสารผ่านช่องทางใดมากทีสุ่ดในชีวติประจ าวนั?(เลอืกได้มากกว่า1ข้อ) 

    โทรทศัน์ (ช่อง) ……………………………                       วทิย ุ(คล่ืน) …………………………… 

    หนงัสือพิมพ…์………………………....                             เพื่อน/ครอบครัว/คนรู้จกั 

    Social Media ……………………………....                       SMS                                        

            อินเตอร์เน็ต (เวบ็) ……………………………....               แผน่พบั/ใบปลิว                     

            นิตยสาร/วารสาร……………………………....                  จดหมาย                                  

            ส่ือนอกบา้น……………………………....                          ป้ายโฆษณา 

             E-mail                                                                                 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………… 
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- คุณมกัจะรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือแต่ละประเภทโดยเฉลีย่ในช่วงเวลาใดมากทีสุ่ด?(เลอืกได้มากกว่า1ข้อ) 

06.00-08.00 (โปรดระบุส่ือ)……………………………………… 

08.00-10.00 (โปรดระบุส่ือ)………………………………………       

10.00-12.00 (โปรดระบุส่ือ)……………………………………… 

12.00-14.00 (โปรดระบุส่ือ)………………………………………        

14.00-16.00 (โปรดระบุส่ือ)……………………………………… 

16.00-18.00 (โปรดระบุส่ือ)………………………………………              

18.00-20.00 (โปรดระบุส่ือ)………………………………………                         

20.00-22.00 (โปรดระบุส่ือ)……………………………………… 

22.00-เท่ียงคืน (โปรดระบุส่ือ)……………………………………… 

หลงัเท่ียงคืน (โปรดระบุส่ือ)……………………………………… 

- ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าเกีย่วกบัโครงการรณรงค์ให้วยัรุ่นคดิก่อนโพสในโซเชียลมเีดยี 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

1. คุณเคยประสบปัญหาจากการโพสตบ์้างหรือไม่ อย่างไร แล้วอะไรที่เป็นสาเหตุของปัญหา? 

2. รู้สึกอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาจากการโพสต?์ 

3. คุณมีวิธีในการแกไ้ขปัญหาหลังการโพสตไ์ปแล้วอย่างไรบ้าง? 

4. (ส าหรับคนท่ีไม่เคยเกิดปญัหา) คิดว่าอะไรที่ท าให้คุณไม่เกดิปัญหาจากการโพสต?์ 

5. คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการโพสตข์้อความสามารถสะท้อนถึงนิสัยและความเป็นตัวคณุเอง?เพราะ? 

6. คุณเคยรู้สึกร าคาญหรือเคยถูกผู้อืน่โพสตต์่อว่าผ่านทางเฟสบุ๊คหรือไม่ แล้วคุณมีความคดิเห็นเช่นไรกับการ
กระท าน้ัน? 

7. ส าหรับตัวคุณแล้วคิดว่าการ”คิดกอ่นโพสต”์มีความส าคญัหรือไม่ อย่างไร? 

8. ถ้าสามารถพูดเตือนคนท่ีโพสตโ์ดยไม่คิดได้ จะบอกเขาอย่างไร? 

9. รู้สึกอย่างไรถ้ามโีครงการรณรงค์ให้วัยรุ่นคิดก่อนโพสตข์ึ้นมาจริงๆ? 

10. ถ้าได้พบเจอสื่อรณรงค์ท่ีให้ข้อมูลในการคิดก่อนโพสต ์คณุคิดว่าตัวคณุหรือผู้อื่นจะเกดิการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมบ้างหรือไม่? 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Chapter6
	Bibiography
	Appendix

