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การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมกบัแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญู 2) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
3) ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การรับรู้ข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตญัญู การวิจยัเร่ืองน้ีใชว้ิธีด าเนินการวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่ง
ในงานวิจยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ประชาชนท่ีเป็นแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญูจ านวน 400 คน 
และฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของมูลนิธิร่วมกตญัญูที่ดูแลเฟซบุ๊กมูลนิธิฯ ร่วมกบัการเก็บขอ้มูลจาก
การโพสตเ์ฟซบุ๊กตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มาการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ 

1) แฟนเพจส่วนใหญ่มีการใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั/สัปดาห์ จ  านวน 2-5 คร้ัง/วนั ช่วงเวลา
ในการเขา้ใชง้าน, เฟชบุ๊กระหว่าง 18.01-22.00 น. มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผา่นเฟชบุ๊คในระดบันอ้ย 
มีการติดตามความเคล่ือนไหวของเพื่อนผ่าน, เฟชบุ๊กในระดับปานกลาง มีการสนทนาผ่าน
โปรแกรมสนทนาในเฟซบุ๊กในระดบัปานกลาง มีการเล่นเกมส์ผา่นเฟซบุ๊กในระดบันอ้ย มีการรับ
ข่าวสารจากหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจในระดบัมาก มีการอพัเดทขอ้มูลส่วนตวัของตนเองผ่านเฟซบุ๊ก 
ในระดบัปานกลาง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กในระดบัปานกลาง และส่วนใหญ่
ใชง้านเฟซบุก๊ผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
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2) การใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญูของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ในส่วนของปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีปฏิสมัพนัธ์โดยการกดถูกใจ (like) ขอ้มูลท่ีน าเสนอมากท่ีสุด 

3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไปซ้ือโลงศพ 
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

4) การรับรู้ ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของมูลนิธิ ร่วมกตัญญู มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง  

5) การรับรู้ ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กของมูลนิธิ ร่วมกตัญญู มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิ
จดัข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง  

6) การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญูมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
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This Research aims to 1) study using social media facebook to create an engagement with 
Fan Page Foundation  2) study the information acknowledge of Foundation’s fan page  3) study  
the participation of Foundation’s fan page 4) study the relations between information acknowledge 
via Facebook and activities participation of Foundation’s fan page . 5) study the problems and 
obstacles of communication via Foundation’s Facebook.   This research was conducted using 
quantitative research. And Qualitative Research The sample was divided into two groups. The first 
sample is four hundred (400) persons of Foundation’s fan page. And to collect the data from 
Foundation’s Facebook, the data was analyzed using descriptive statistics. To find the frequency, 
percentage, average, standard deviation. Inferential statistics and analysis. To analyze the 
correlation Pearson. The result are. 

1) The Most fanpage use Facebook every day / week of 2-5 times / day period of use, 
between 18:01 to 22:00 on Facebook. Share a photo / video sharing via Facebook, to a lesser extent. 
Has been keeping track of your friends, Facebook is moderate. Have a conversation through a chat 
program on Facebook. Moderate Facebook games are played at a low level.  Get news from the 
Facebook fanpage at a high level. Providers update their personal Facebook 
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2) moderate. The exchange of opinions through Facebook moderate. Most use Facebook 
through a mobile phone. 

3) The Foundation Facebook panpage appreciation of the sample. The overall moderate. 
The interaction of the sample on the Facebook page gratitude Foundation found that interact by 
pressing pleasant (like) the information presented. 

4) Participation in the activities of Foundation’s Facebook appreciation of the sample. The 
overall moderate. By found that donations to the Foundation are grateful to buy a coffin. The highest 
average. 

5) Perception of social media Foundation’s Facebook. There is a positive correlation with 
the involvement of the fans in the activities of donations. Statistically significant at the 0.01 level 
are connected by a high level. 

6) Perception of social network Foundation’s Facebook. A positive relationship with 
participation in the activities of fanpage attending the event held at the Foundation. Statistically 
significant at the 0.01 level are connected by a high level. 

7) Perception of social media Foundation’s Facebook. is positively related to participation in 
the activities of fans attending the event on social media. Level of statistical significance. 0.01 The 
correlation is very low. 
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วิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียนฉบบัน้ีส าเร็จข้ึนมาได ้  เน่ืองจากผูเ้ขียนไดรั้บความเมตตากรุณาอยา่ง
สูงจาก รองศาสตราจารย ์พชันี  เชยจรรยา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณท่ีท่าน
กรุณารับเป็นท่ีปรึกษา และเสียสละเวลาท่ีมีค่าในการใหค้  าปรึกษา เก่ียวกบัแนวคิดในการท า
วิทยานิพนธ์ ตรวจปรับปรุงแกไ้ขใหเ้รียบร้อยดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่   ตลอดจนใหค้  าแนะน าทาง
วิชาการท่ีดีเสมอมา   กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อศัวนิ เนตรโพธ์ิแกว้   ท่ีกรุณารับเป็น
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และไดช้ี้แนะแนวความคิดท่ีลึกซ้ึง ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม
ท าใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
นิษฐา  หรุ่นเกษม ท่ีกรุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์  และใหข้อ้คิดเห็นตลอดจนขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชนต่์อการจดัท าวทิยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา  ผูเ้ป็นก าลงัใจให้แก่ผูเ้ขียนเสมอมา คุณค่าและ
ประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี   ผูเ้ขียนขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา ตลอดจนผูมี้
พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และขอนอ้มบูชาท่านบูรพาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทความรู้ดว้ยความรักและความเมตตา เพื่อนนกัศึกษา และพีน่อ้งทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ 
และใหค้วามสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน เกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบการท า
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีนั้น  ท าใหเ้กิดช่องทางการส่ือสารใหม่ๆ คือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Online Social Network) ซ่ึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือเวบ็ไซตที์่สามารถเช่ือมโยง
ผูค้นเขา้ไวด้ว้ยกนั   จนเกิดการรวมตวัในลกัษณะชุมชนออนไลน์ (Community Online) ถือไดว้่า
เป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) ท่ีสามารถโตต้อบกนัไปมาไดโ้ดยเน้ือหา
บนเว็บไซต์นั้น  นอกจากจะเป็นคนน าเสนอขอ้มูลแลว้  ผูท่ี้เขา้มาใชง้านก็สามารถสร้างเน้ือหา
หรือโตต้อบกนัเองลกัษณะของการส่ือสารกนันั้น  จะเนน้การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านมีการแบ่งปัน
ขอ้มูลระหว่างกนัในลกัษณะของการร่วมกนัผลิตเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์การร่วมกนัสร้างสรรค ์
(Co-Creation)  การขยาย (Extend)   และการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (Connect) ระหว่างผูใ้ชด้ว้ยกนั   
อีกทั้งยงัมุ่งเนน้ใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็วและเป็นรูปแบบท่ีมีความเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล 
(Quan-Haase, & Young, 2010) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ี  สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีจะเป็นของบุคคลได้ 
มีรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม (Pattern of Social Relationship)  เป็นทั้งของปัจเจกบุคคลและ
กลุ่มหรือเป็นองคก์รผ่านรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) ในดา้นต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมการส่ือสาร การพึ่งพา การแลกเปล่ียน การเรียนรู้ ตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกนั   ผลของการ
ปฏิสัมพนัธ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ี  อาจน าไปสู่ทิศทางท่ีดีหรือทิศทางตรงกนัขา้มได ้
ข้ึนอยู่กบัทศันคติในการวิเคราะห์  และการเรียนรู้ท่ีจะสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของกลุ่มคนในเครือข่ายนั้นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีรูปแบบหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ Weblogs, Social 
Blogs, Social Networking, Micro Blogs เป็นตน้ ซ่ึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
เป็นเครือข่ายท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งสูงในทุกวนัน้ี 

Thumbsup เวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มูลความรู้ดา้นส่ือดิจิตอลไดร้ายงานเก่ียวกบัขอ้มูลสถิติ
ของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กไวว้่า Facebook น าสถิติจ านวนผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กท่ียงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 10 ไตรมาส   
แสดงให้เห็นว่าจ านวนผูใ้ชใ้นแต่ละเดือนของ Facebook เพิ่มข้ึน 21%   มาอยูท่ี่ 1,150 ลา้นคน จาก
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จ านวน 1,110 ลา้นคน ในไตรมาสท่ีแลว้ และจ านวนผูใ้ชใ้นแต่ละวนักย็งัคงเพิ่มข้ึนจาก 665 ลา้นคน   
มาอยู่ที่ 669 ลา้นคนต่อวนั  ส าหรับตวัเลขของผูใ้ชง้านบนโทรศพัท์มือถือในแต่ละเดือนอยู่ท่ี 
819 ลา้นคน  เพิ่มข้ึนจาก 751 ลา้นคน  นอกจากน้ีระยะเวลาในการใชง้าน Facebook ในแต่ละวนัรวมแลว้
อยูท่ี่ 20,000 ลา้นนาที  หรือเฉล่ียแลว้ผูใ้ชแ้ต่ละคนใชเ้วลาบน Facebook ตกคนละ 17.39 นาทีต่อวนั 
และคิดเป็น 8.3 ชัว่โมงต่อเดือน  นอกจากน้ี Facebook ยงัแสดงอตัราการเติบโตของจ านวนผูใ้ชใ้น
แต่ละภูมิภาค   ว่าจ านวนผูใ้ชใ้นแต่ละเดือนของพื้นท่ีแคนาดาและอเมริกามีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึน 
1.53% มาอยูท่ี่ 198 ลา้นคน จาก 195 ลา้นคนในไตรมาสท่ีแลว้ ส่วนในยโุรป อตัราการเติบโตมีเพียง 
1.11% จาก 269 ลา้นคน   มาอยู่ท่ี 272 ลา้นคนเท่านั้น   อย่างไรก็ตามจ านวนผูใ้ชใ้นภูมิภาคเอเซีย 
และส่วนอ่ืนๆ กลบัเพิ่มข้ึนสวนทางกนั  โดยในเอเซียมีอตัราการเติบโตของผูใ้ชใ้นแต่ละเดือนอยูท่ี่ 
6.26% คิดเป็นจ านวน 339 ลา้นคน จาก 319 ลา้นคน  ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนพื้นท่ีอ่ืน ๆ พบว่า
อตัราการเติบโตอยู่ท่ี 5.81% จาก 327 ลา้นคน   มาอยู่ท่ี 346 ลา้นคน นับว่าเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจ
ส าหรับหน่วยงานและองค์กร  ท่ีตอ้งใช้ เฟซบุ๊กเป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงกลุ่มคนท่ีตอ้งการน า
ข่าวสารขอ้มูลต่างๆ เพื่อแจง้ให้ทราบหรือการท ากิจกรรมร่วมกันบนเฟซบุ๊ก รวมทั้ งหน่วยงาน
มูลนิธิเอง 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และเวบ็ไซต ์เปิดใช้
งานเม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2004   ด าเนินงานและเป็นเจา้ของโดยบริษทั Facebook, Inc.  จากขอ้มูล
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010  Facebook มีผูใ้ชป้ระจ า 600 ลา้นบญัชี  ผูใ้ชส้ามารถสร้างขอ้มูลส่วนตวั 
เพิ่มรายช่ือผูใ้ชอ่ื้นในฐานะเพื่อน  และแลกเปล่ียนขอ้ความรวมถึงรับแจง้เม่ือมีการปรับปรุงขอ้มูล
ส่วนตวัโดยทนัที รวมกลุ่มความสนใจส่วนตวั จดัระบบตามสถานท่ีท างาน โรงเรียน มหาวิทยาลยั 
หรือท่ีอ่ืน ๆ (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2554) 

เน่ืองจากการท่ีเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  มีผูนิ้ยมใชง้านทัว่โลกมากเป็นอนัดบัหน่ึง
นัน่เองจึงท าใหอ้งคก์รท่ีแสวงหาผลก าไร (Profit-Oriented Organization)  และองคก์รท่ีไม่แสวงหา
ผลก าไร (Non-Profit Organization) ต่างหันมาใหค้วามส าคญัในการใชเ้ฟซบุ๊ก  เป็นส่ือในการส่ือสาร
ไปยงัผูบ้ริโภค Brown, Broderick, & Lee (2007)  ไดก้ล่าววา่ เฟซบุก๊แฟนเพจนั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
และเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีมากในแง่ของการสร้างการตลาดแบบบอกต่อปากต่อปาก (Word of Mouth 
Marketing)  หรือแบบท่ีเรียกว่าการสร้างกระแสแบบแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (Viral Marketing) 
โดยเกิดผลลพัธ์ท่ีตรงเป้าหมาย รวดเร็ว ลดค่าใชจ่้ายในการท าส่ือโฆษณา ประชาสัมพนัธ์    เพียงแค่
เจา้ของผลิตภณัฑท์ าหนา้ท่ีใหข้อ้มูล และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีดว้ย กิจกรรมทางการตลาดกบัลูกคา้
และกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้ นเท่านั้ น  กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจะหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงการบอกต่อ
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ในทนัที  โดยจะแนะน าหรือแสดงความช่ืนชม ผลิตภณัฑ ์บริการท่ีประทบัใจ รวมถึงบอกต่อไปยงั
เพื่อน ๆ หรือคนรู้จกัอีกดว้ย 

จิรพล สังขโ์พธ์ิ และ ชยัวฒัน์ อุตมากร (2012) เม่ือพูดถึง Social Network ทุกคนก็คงตอ้ง
นึกถึง facebook คน online ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่บน facebook นานมากเป็นอันดับ 1 ซ่ึงคิดเป็น
ประมาณ 1 ใน 4 ของกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด  จากการส ารวจกิจกรรมออนไลน์ของชาวอเมริกนั 
ส าหรับประเทศไทยเป็นเวบ็ไซตอ์นัดบั 1 ของคนไทย  และกรุงเทพเป็นเมืองท่ีมีผูใ้ช ้facebook มาก
ท่ีสุดทุกวนัน้ีเกือบทุกองค์กรจะมี facebook fan page  เพื่อให้ผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ like  และเม่ือ
ลูกค้ากด “like” บนหน้า fan page ขององค์กร ส่ิงต่าง ๆ ท่ีองค์กร post เข้าไป ใน page ก็จะไป
ปรากฏใน news feed  ซ่ึงส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่น news feed นั้นสามารถดึงดูดความสนใจของไดม้ากกว่า
โฆษณาท่ีอยู่ดา้นขา้งของหน้า facebook    ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัจะไม่สนใจมีหลายเทคนิคท่ีองคก์ร
สามารถน า มาใชไ้ดใ้นการดึงดูดความสนใจผา่น facebook  

อาจกล่าวไดว้่าการกา้วทนัเทคโนโลยีนั้นถือเป็นส่ิงส าคญั  ท่ีหลายองคก์รทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงมูลนิธิต่างๆ เร่ิมหันมาให้ความส าคญักบัส่ือออนไลน์เฟซบุ๊กกนัมากข้ึน   เน่ืองจาก
ส่ือสังคมออนไลนเ์ฟซบุก๊มีความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร   โดยใชค้อมพิวเตอร์, 
มือถือ, แท๊บเลท ที่เป็นอุปกรณ์การส่ือสารเป็นตวักลางในการส่ือสารออกไปยงักลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ใหแ้น่นแฟ้นข้ึน  ดว้ยการส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุก๊  นอกจากนั้นยงัสามารถ
ช่วยพฒันาความสนิทสนมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   ท าใหเ้กิดข้ึนดว้ยการส่ือสารอยา่งถูกรูปแบบถูก
วิธีและถูกเวลาถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  แต่ละองคก์รมีการส่ือสารแตกต่างกนัออกไป ไม่เหมือนกนัโดย
มองในเร่ืองของวฒันธรรมองคก์รเขา้มาเก่ียวขอ้งสังคม  และส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รก็มีส่วนส่ือ
ออนไลน์ลงทุนไม่มาก  แต่สร้างการรับรู้ไดอ้ยา่งมหาศาล 

ดงันั้นผูท้  าวิจยัจึงไดเ้ลือกศึกษาเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู  ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหา
ผลก าไรและมุ่งเนน้การช่วยเหลือสงัคมตลอดมา   แต่เน่ืองดว้ยปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
ประกอบกบัพฤติกรรมผูรั้บสารในยุคปัจจุบนั  มีการเปิดรับข่าวสารท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว
ผ่านช่องทางการส่ือสารใหม่ ๆ นัน่ก็คือ สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กซ่ึงทางมูลนิธิร่วมกตญัญูเองไดมี้
การส ร้าง เพจของมูล นิ ธิ ข้ึนตั้ งแ ต่ ปี  2553 ซ่ึ งใน ปั จ จุบัน มี ยอดกดไลค์  ถึ ง  71,444 ไลค ์
www.facebook.com/ruamkatanyufoundation เพจ  ‘มูลนิ ธิร่วมกตัญญู ’ เร่ิมต้นมาตั้ งแต่ปี  2553 
ควบคู่กบัการจดักิจกรรมของมูลนิธิ  โดยเป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในเฟซบุ๊กนั้น จะเป็น
กิจกรรมท่ีเป็นการช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค  อาสาร่วมแรงร่วมใจ
ตา้นภัยหนาว น ้ าท่วม ซ่ึงได้เผยแพร่ความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ถือเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิไดเ้ป็นอย่างดี  สะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงคน
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ไดเ้ป็นจ านวนมาก  การใชเ้ฟซบุ๊กส าหรับมูลนิธิร่วมกตญัญูจึงเป็นอีกบทบาทหน่ึงของการส่ือสาร
ท่ีน่าศึกษา  
 

1.2  วตัถุประสงค์ 
 

1) เพือ่ศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ
ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
4)  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

เฟซบุก๊และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 

 
1.3  กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 

 
 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดวจิยั 
 

1.4  สมมติฐำนกำรวจิยั 
 

1) การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก ของมูลนิ ธิ ร่วมกตัญญู มี
ความสัมพนัธก์บัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงิน 

2) การรับ รู้ข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  ของมูลนิ ธิ ร่วมกตัญญู มี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจส่ือสงัคมออนไลนเ์ฟซบุก๊ ในกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน 

ตัวแปรต้น 

การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์
เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

กำรมีส่วนร่วมของแฟนเพจ 
- การบริจาคเงินและส่ิงของ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือสงัคม
ออนไลน ์

ตัวแปรตำม 
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3) การรับ รู้ข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก  ของมูลนิ ธิ ร่วมกตัญญู มี
ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจ เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ในกิจกรรมบนเฟซบุก๊ 
 

1.5  ขอบเขตกำรวจิยั 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่แฟนเพจเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของมูลนิธิ
ร่วมกตญัญู จ านวน 71,444 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูท่ี้ติดตามเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู จ านวน 400 คน 
 

1.6  ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

1.6.1  ตัวแปรต้นได้แก่  
การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 
1.6.2  ตัวแปรตำมไดแ้ก่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูของ

แฟนเพจแบ่งเป็น 3 ดา้นคือ 
1)  การบริจาคเงินและส่ิงของ 
2)  การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน 
3)  การเขา้ร่วมกิจกรรมบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (คอมเมนท,์ กดไลค,์ แชร์) 

 

1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่มูลนิธิร่วมกตญัญู เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการส่ือสาร 
ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลนเ์ฟซบุก๊ไปยงัแฟนเพจของมูลนิธิ 

2) ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่มูลนิธิ หรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรอ่ืนๆ  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการส่ือสารผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ไปยงัแฟนเพจขององคก์ร 

3) ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสาร
ผา่นทางส่ือสงัคมออนไลน์ในเชิงลึกต่อไป 
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4) ผลการศึกษาเป็นหวัขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการส่ือสารผา่นเครือข่าย 
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

 
1.8  นิยำมศัพท์ 

 
การรับรู้ข่าวสาร  หมายถึง  แฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญูรับรู้ข่าวสารของมูลนิธิผ่าน

ทางเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟซบุก๊ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก  หมายถึง  แฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญู กดไลค ์

แชร์  คอมเมน้ทข์อ้ความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ บนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
การบริจาคเงิน  หมายถึง  แฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญูบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิ

เพื่อน าไปด าเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น  การจดัสร้างโรงเรียน  สร้างวดั  
โรงทานบุญ  ท าบุญประจ าปีเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา 

การบริจาคส่ิงของ  หมายถึง  แฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญูบริจาคส่ิงของใหก้บัทางมูลนิธิ
เพื่อน าไปช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่าง ๆ เช่น  บริจาคผา้ห่มตา้นภยัหนาว   

การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน  หมายถึง  แฟนเพจของมูลนิธิไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่น
ทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ในกิจกรรม  แลว้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางมูลนิธิร่วมกตญัญูจดัข้ึน 

แฟนเพจ (Fan Page)  หมายถึง  หนา้แฟนเพจบนเฟซบุ๊กท่ีผูใ้ชส้ามารถสร้างเน้ือหาเก่ียวกบั
สินคา้และบริการของธุรกิจหรือองคก์รของตนเองแลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ีออกสู่สาธารณะโดยผูใ้ช้
สามารถแลกเปล่ียนน าเสนอใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุก๊คนอ่ืน ๆ รับรู้ไดโ้ดยตรง  

เครือข่ายสังคมออนไลน์  หมายถึง  เว็บไซต์ท่ีมีผูใ้ช้เป็นผูส่ื้อสาร หรือ เขียนเล่า เน้ือหา 
เร่ืองราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจาก
ส่ืออ่ืน ๆ แลว้น ามา แบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นเครือข่ายของตน ผา่นทางเวบ็ไซต ์ท่ีใหบ้ริการ 

การส่ือสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  หมายถึง  การท่ีมูลนิธิร่วมกตญัญูส่งขอ้มูล 
ข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กไปยงัแฟนเพจ ในลกัษณะของการส่ือสารสองทาง
ซ่ึงแฟนเพจและผูส่้งสารของมูลนิธิร่วมกตญัญูสามารถมีการปฏิสมัพนัธ์กนัได ้

การรับรู้ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู  หมายถึง  การรับรู้ผ่านรูปแบบ
การส่ือสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  ของแฟนเพจมูลนิธิในด้านต่าง ๆ คือ การรับรู้
ข่าวสารความพึงพอใจ  ความถูกตอ้ง ฯลฯ เป็นการพิจารณาของผูว้ิจยัหรือตอ้งการทราบจากผูรั้บ
สารวา่ข่าวสารมีความน่าสนใจหรือไม่  มีความถูกตอ้งหรือไม่ 
 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง การส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิ
ร่วมกตญัญูและการรับรู้ของประชาชน ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารทางวิชาการและผลงานการวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเร่ืองกระบวนการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน์ 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นเฟซบุก๊ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือ 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
2.6  การด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิเร่ืองกระบวนการส่ือสารบนอนิเทอร์เน็ต 
 

กระบวนการส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต  เป็นไดห้ลายรูปแบบการส่ือสารมวลชนท่ีมีการให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ชก้ารส่ือสารส่วนบุคคล   ท่ีผูส่ื้อสารสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัไดใ้นเวลาเดียวกนั
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เช่นการสนทนาผา่นห้องสนทนา (Chat) การตั้งกระทูก้ารตอบกระทูซ่ึ้ง
กระบวนการดังกล่าว  สามารถแสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในเร่ืองท่ี
ตนเองสนใจ 

Hoffman, Novak and Chatterjee (1995, p.5)  ได้ ก ล่ าวไว้ใน งาน วิ จั ย เร่ื อ ง  “Commercial 
Scenarios for the Web: Opportunities and Challenges” ว่า โดยธรรมชาติของอิน เทอร์เน็ตนั้ น
สามารถกล่าวไดว้่าเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะหลายโฉมหนา้   เน่ืองจากมีความผสมผสานกนัระหว่างการ
เป็นช่องทาง  การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal)  และการเป็นช่องทางการส่ือสารมวลชน (Mass 
Communication)
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รูปแบบของการส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น  มีดว้ยกนัหลายระดบัตั้งแต่กวา้งท่ีสุด
เช่นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะของ Web Pages โดยองคก์รข่าวระดบัโลกเช่น CNN ไป
จนถึงการส่ือสารระดบับุคคล  เช่นการสนทนาในกลุ่มข่าว Usenet (Usenet new) ในประเด็นท่ีมี
ความสนใจร่วมกนั  รวมทั้งการส่ือสารผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งกลุ่มเพื่อน 

กระบวนการส่ือสารบนระบบอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 แบบดว้ยกนัคือ 
(Morris, 1996, p.3) 

1) ก าร ส่ื อส ารระห ว่ าง บุ คคลแบบ ไ ม่พ ร้อม  (One-to-one Asynchronous 
Communication) ตวัอยา่งของการส่ือสารประเภทน้ีไดแ้ก่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Mail) 

2) การส่ือสารระหว่ากลุ่มบุคคลแบบไม่พร้อมกนั (Many-to-many Asynchronous 
Communication) ตวัอยา่งของการส่ือสารประเภทน้ีไดแ้ก่ Usenet, Electronic Bulletin Boards และ
Listserv ซ่ึงผูรั้บสารตอ้งลงช่ือก่อนท่ีจะเขา้สู่ระบบ 

3) การส่ือสารแบบพร้อมกนั (Synchronous Communication) ทั้งในแบบ One-to-
one ไปจนถึง One-to-many โดยสามารถคุยกนัไดใ้นหลากหลายหัวขอ้ท่ีตอ้งการตวัอย่างของการ
ส่ือสารประเภทน้ีไดแ้ก่ Internet Relay Chat 

4) การส่ือสารแบบไม่พร้อมกันระหว่างผูรั้บสารและผูรั้บสาร (Asynchronous 
Communication) ซ่ึงโดยทัว่แลว้มีลกัษณะท่ีผูรั้บสาร  ตอ้งการจะคน้ควา้หาเว็บไซต์ท่ีจะเขา้ไปดู
ขอ้มูลข่าวสารซ่ึงอาจจะเป็นการส่ือสารแบบ Many-to-one, One-to-one หรือ One-to-many ตวัอยา่ง
การส่ือสารแบบน้ีไดแ้ก่ Website, PTP Site และ E-job (บริการท่องเท่ียวออนไลน์) 

จากแนวคิดเร่ืองกระบวนการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต    มีลักษณะการส่ือสารแบบมี
ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) ในการส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผูส่้งสารสามารถท่ีจะกลบักลายมา
เป็นผูรั้บสารได้   ในขณะเดียวกนัผูรั้บสารก็สามารถท่ีจะเป็นผูส่้งสารไดเ้ช่นกนั  และในปัจจุบนั
การส่ือสารบนอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายประเภท  และมีนวตักรรมใหม่ๆเกิดข้ึน อีกทั้งยงัรวดเร็ว
และไปถึงกลุ่มคนไดเ้ป็นจ านวนมาก  ท่ีส าคญัคือการส่ือสารสังคมออนไลน์ ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึง
ในหวัขอ้ต่อไป 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารสังคมออนไลน์ (Social networking) 
 
 2.2.1  ความส าคญัและความหมายของการส่ือสารสังคมออนไลน์ 
 ความส าคญัของส่ือสังคมออนไลน์ช่วยสร้างให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ทางการส่ือสาร การ
สร้างสรรค์  และการแลกเปล่ียนซ่ึงองค์กรของรัฐบาลและหน่วยงานธุรกิจโดยได้ใช้ส่ือสังคม
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ออนไลน์น้ีในฐานะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพรูปแบบหน่ึง  ดงันั้นในปัจจุบนัการใชส่ื้อ
สังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก   จึงถูกใช้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์กรธุรกิจท่ีใช้ในทางการส่ือสารทางการตลาด   เพื่อสร้างเสริมยอดขายให้สูงข้ึน (Kaplan & 
Haenlein, 2010, p.62) และสามารถช่วยส่งเสริมทางการตลาด  ในดา้นของการส่ือสารทางการตลาด
และการสร้างคุณค่าตราสินคา้  
 Quan-Haase  (2010) ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี นั้นท าใหเ้กิดช่องทางการ
ส่ือสารใหม่ ๆ คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ถือไดว้่าเป็นการส่ือสารแบบ
สองทาง (Two-way Communication) ท่ีสามารถโตต้อบกันไปมาได้  โดยเน้ือหาบนเว็บไซต์นั้ น
นอกจากจะเป็นคนน าเสนอขอ้มูลแลว้  ผูท่ี้เขา้มาใชง้านก็สามารถสร้างเน้ือหาหรือโตต้อบกนัเอง  
จนกลายเป็นสังคมเครือข่าย (Social Networking) ซ่ึงลกัษณะของการส่ือสารกนันั้นจะเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูใ้ช้งาน   มีการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกันในลกัษณะของการร่วมกันผลิตเน้ือหา
ภายในเว็บไซต์ การร่วมกันสร้างสรรค์ (Co-Creation)  การขยาย (Extend) และการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ (Connect) ระหว่างผูใ้ชด้ว้ยกนั  อีกทั้งยงัมุ่งเน้นให้ผูใ้ชง้านเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว
และเป็นรูปแบบท่ีมีความเฉพาะตวัของแต่ละบุคคล 
 จากการสงัเกตของผูว้ิจยั  พบวา่  ส่ือสังคมออนไลน์นั้นสามารถเช่ือมโยงผูค้นเขา้ไวด้ว้ยกนั 
จนเกิดการรวมตวัในลกัษณะชุมชนออนไลน์  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนัในสังคม
เสมือน  ซ่ึงการขยายตวัจะเป็นไปในรูปแบบการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นเครือข่าย  โดยเป็นการ
ส่ือสารจากกลุ่มเครือข่ายหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มเครือข่ายหน่ึง   ผา่นผูท้  าการส่ือสารซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้ง
สารไปยงัผูรั้บสาร  ในกลุ่มเดียวกนัคร้ังละหลายคนจนเกิดเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 อาจกล่าวกล่าวไดว้่า  ส่ือสังคมออนไลน์ไดมี้การเร่ิมเขา้มาในประเทศไทย   โดยการเขา้มา
ของเวบ็ไซต ์hi5.com ท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยสูงมาก ณ ช่วงเวลาหน่ึงโดยมีจ านวนผูใ้ช้
มากกว่าหน่ึงลา้นคนในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปี   แต่หลงัจากนั้นกระแสของเว็บไซต์ hi5.com เร่ิม
ลดลง กลุ่มผูใ้ชง้านดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไปใชง้านเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กกนัอยา่งแพร่หลาย   ซ่ึงการเขา้มาใน
ประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ. 2549   และแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว  และไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก    
แต่ความส าคญัท่ีแตกต่างของส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ การมีแอปพลิเคชั่นท่ีหลากหลาย
มากกวา่  จึงท าใหส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ไดรั้บความนิยมสูงมาก  โดยเฉพาะในประเทศไทย 

Weber (2009) ไดก้ล่าวถึง การส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั  เป็นส่ือท่ีถูกพฒันามาแลว้จาก
ยคุเวบ็ 1.0 ท่ีมีการส่ือสารผา่นการใชเ้ทคโนโลยใีนรูปแบบของการปฏิสัมพนัธ์ในแบบทิศทางเดียว 
(One way communication) หรืออีกนัยหน่ึงเป็นการส่ือสารท่ีไม่สามารถโตต้อบกนัไปมาไดท้นัที
ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร  เช่นเว็บไซด์ (Website) จดหมายอีเล็คโทรนิคส์  (E-mail) การส่ง
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ขอ้ความแบบสั้น (Short Message Service: SMS) เป็นตน้   ดว้ยความล่าชา้ ไม่ฉบัไว ในการตอบโต้
สนทนา ในปี ค .ศ. 2004  การพัฒนาเข้าสู่ยุคการส่ือสาร เว็บ 2.0 ท าให้กลุ่มผูใ้ช้งานสามารถ
ปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือกนัในลกัษณะของส่ือสังคมออนไลน์  โดยกลุ่มผูใ้ชง้านเป็นผูส้ร้างเน้ือหา
ข้ึนเองโดยสามารถตอบโตส้นทนาไดใ้นทนัที  

Kaplan & Haenlein (2010) ได้กล่าวถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้ นเป็นโครงสร้างทาง
สังคมในรูปแบบเวบ็ไซด์   ท่ีประกอบข้ึนจากการรวบรวมบุคคลหลายบุคคล  หรือหน่วยงานหลาย
หน่วยงานเขา้ดว้ยกนัจนเกิดเป็นจุดรวมหรือโหนด (Node) ข้ึน   โดยกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มหน่วยงาน
มีความเก่ียวขอ้งระหว่างกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ มิตรภาพ สัมพนัธภาพ ความสนใจในเร่ือง
เดียวกนั การแลกเปล่ียนดา้นการเงิน   ความพึงพอใจความสัมพนัธ์ระหว่างเพศหรือความสัมพนัธ์
ดา้นความเช่ือและความรู้หรือความมีช่ือเสียง เป็นตน้   เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเว็บไซต์ ท่ี
อนุญาติให้ผูใ้ชส้ร้างประวติั (Profile) และเช่ือมต่อตวัผูใ้ชป้ระเภทต่าง ๆ เช่น เพื่อน องคก์าร เป็น
ตน้เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงประวติัของผูอ่ื้นและแลกเปล่ียนสารต่าง ๆ กบับุคคลอ่ืน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Myspace Twitter, LinkedIn เป็นต้น ซ่ึงผูใ้ช้
สามารถใชใ้นลกัษณะของการเผชิญหนา้กนั   พร้อมกบัความตั้งใจท่ีจะแบ่งปันขอ้มูล การรับขอ้มูล
จากบุคคลอ่ืนหรือการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากผลประโยชน์ต่าง ๆ  ซ่ึงเกิดจากศกัยภาพของ
การส่ือสารจากอินเทอร์ผา่นรูปแบบต่าง ๆ   เช่น เสียง (Audio) วิดีทศัน์(Video) ขอ้ความ (Massage) 
รูปภาพ (Picture) เป็นตน้  โดยการสนทนาโตต้อบไปมาระหว่างกนั (Chat) (Safko & Brake 2009, 
pp. 89-92) 

อิทธิพล ปรีติประสงค ์(2552) ไดก้ล่าว เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า  มีรากฐานมาจากค าว่า 
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  เป็นการเน้นไปท่ีการสร้างชุมชนออนไลน์ ซ่ึงสามารถที่ีจะ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   แบ่งปันผลประโยชน์จากความสนใจเฉพาะเร่ือง  รวมถึงการท ากิจกรรม
ร่วมกนั   โดยอาศยัระบบพื้นฐานของเวบ็ไซต์ท่ีท าให้มีการโตต้อบกนัระหว่างบุคคล  โดยแต่ละ
เวบ็ไซตน์ั้นอาจมีการใหบ้ริการท่ีต่างกนั  เช่น การส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นอีเมล ผา่นกระดานข่าว และ
สืบเนื่ืองมาจนถึงยคุปัจจุบนัน้ี จากส่ิงที่ีกล่าวมาขา้งตน้  ไดถู้กเรียกใหม่ว่าเวบ็สังคมออนไลน์ เป็น
การแบ่งปันพื้นที่ีบนเว็บไซต์ให้สมาชิกเป็นเจ้าของพื้นที่ีร่วมกัน   และแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร
ระหว่างกนัได ้  โดยผูค้นสามารถสร้างเวบ็เพจ หรือหน้าโปรไฟลข์องตนเอง โดยอาศยัฟังกช์นัหรือ
เครื่ืองมือท่ีเจา้ของเวบ็ไซตจ์ดัเตรียมไวใ้หบ้ริการ  

อภิชาติ อนุกูลเวช (2554) ไดก้ล่าวว่า  เฟซบุ๊กเป็นเสมือนพื้นท่ีส าหรับให้ผูค้นสามารถเขา้
มาท าความรู้จกั และเชื่ือมโยงกนัในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  หากอยูใ่นรูปแบบเวบ็ไซต ์ก็จะเรียกว่า 
เวบ็สังคมออนไลน ์ ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงผูค้นเขา้ไวด้ว้ยกนั 
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สรุปได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ งหลายนั้น  เป็นการใช้เส้นทางอินทอร์เน็ตในการ
ติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงจากบุคคลหน่ึงไปสู่พื้นท่ีออนไลน์สาธารณะ   เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มคนดว้ยวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั   การตดัสินใจเลือกข้ึนอยูก่บัทศันคติของผูใ้ชแ้ละ
ข้อก าหนดของเวปไซด์ผูใ้ห้บริการเป็นการเข้าสู่สังคม  ท่ีไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลามีข้อมูลเป็น
สาธารณะ  และสามารถร่วมกนัท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งรู้จกักนัมาก่อนซ่ึงประเด็นท่ี
น่าสนใจคือ ผูใ้ชส้ามารถสร้างตวัตนใหม่ในรูปแบบท่ีเป็นจริงหรือตรงกนัขา้มกบัความจริงได ้

อาจกล่าวไดว้่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่าน้ี   สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีจะเป็น
ของบุคคลไดมี้รูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม  เป็นทั้งของปัจเจกบุคคลและกลุ่มหรือเป็นองคก์ร
ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  ในดา้นต่าง ๆ เช่นการด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตญัญูท่ี
ส่ือสารข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ  ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  เพื่อแจง้ข่าวสาร
ต่างๆไปยงัแฟนเพจแลว้แฟนเพจมากดไลค ์ คอมเมน้ทห์รือแชร์ขอ้ความหรือภาพนั้นต่อไป 
 

2.2.2  องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Online Components) 
 อิสริยะ  ไพรีพ่ายฤทธ์ิ (2552)  ได้จ  าแนกหมวดหมู่หรือประเภทของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ไวใ้นบทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ในเวบ็ยคุ 2.0  โดยพิจารณาจากเป้าหมายของการเขา้
เป็นสมาชิกในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไดเ้ป็น 5 กลุ่มใหญ่ 

Identity Network คือการแสดงตวัตนและภาพลกัษณ์ของตน เช่น http://www.hi5.com / 
http://www. facebook.com/ 

Interested Network เป็นการรวมตัวกันโดยอาศัย “ความสนใจ” ตรงกัน เช่น Digg.com 
,del.icio.us 

Collaboration Network เป็ น ก ลุ่ม เค รือ ข่ าย ท่ี ร่ วมกัน  “ท างาน ” ยกตัวอย่ าง   เช่ น 
http://www.wikipedia.org/ 

Gaming/Virtual Reality หรือโลกเสมือน เช่น Second Life ซ่ึงเป็นลกัษณะของเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ท่ีมีลกัษณะเป็นการสวมบทบาทของผูเ้ล่นในชีวิตจริงกบัตวัละครในเกม 

Professional Network ใชง้านในสาขาอาชีพท่ีจ าเพาะในแต่ละสาขานั้นๆ 
ภิเษก ชยันิรันดร์ (2552) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั  ของเครือข่ายประกอบดว้ยการ

รับรู้มุมมองร่วมกนัการมีวิสัยทศัน์ร่วมกนั  การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกนัการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกวา้งขวาง  กระบวนการเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนัการพึ่งอิงร่วมกนั
และการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน 



12 

ปาริชาติ  สถาปิตานนท์  และชัยวฒัน์  ถิระพันธ์ (2546) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
เครือข่ายโดยใชต้วัอกัษรย่อภาษาองักฤษคือ LINK นั้นมาจาก การเรียนรู้ (Learning:L) การลงทุน 
(Investing:I)  การดูแล  (Nursing:N) และการรักษา (Keeping:K) สรุปได้ว่าองค์ประกอบของ
เครือข่ายทางสังคมประกอบด้วยสมาชิกของเครือข่ายจุดมุ่งหมายร่วมกันการปฏิบติัหน้าท่ีของ
สมาชิกในเครือข่ายการส่ือสารภายในเครือข่าย และการมีปฏิสมัพนัธ์เชิงแลกเปล่ียน 

Boyd (2007) ไดก้ล่าวถึง จุดเด่นของเวบ็ไซต์เครือข่ายออนไลน์นั่นคือการท่ีผูใ้ชส้ามารถ
สร้างและจดัแต่งขอ้มูลของตนเองออกเผยแพร่แก่เครือข่ายมากกว่าการท่ีผูใ้ชไ้ดพ้บกบัคนแปลก
หนา้เพราะผูใ้ชเ้นน้การติดต่อส่ือสารเฉพาะในหมู่เครือข่ายสมาชิกของตนเองเท่านั้น 

วิมลพรรณ อาภาเวท  สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอศัวนง (2554) ส าหรับการแบ่ง
ประเภทนั้น  ในความเป็นจริงแลว้ยากท่ีจะแยกประเภทของเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้
อยา่งชดัเจน  เพราะแต่ละเวบ็กต่็างคิดคน้พฒันาเพื่อเอาใจผูใ้ชก้นัอยา่งต่อเน่ืองอยา่งไม่หยดุย ั้ง  และ
ยงัมีฟังกช์ัน่มากมายแต่อาจมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัไปเพื่อเป็นจุดขายใหก้บัเวบ็ไซต ์ดงัน้ี  

1) ประเภท Publishing เป็นบลอ็กและเวบ็ประเภทเน้ือหา (Content) เช่น Blogger, 
Wordpress, Bloggang, Exteen, TypePad เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละบล็อกก็มีการแยกย่อยเน้ือหาเป็น
หมวดต่าง ๆ ตามความสนใจ เช่น Oknation.net บล็อกท่ีทาให้ทุกคนเป็นนักข่าวไดด้ว้ยการเขียน
บลอ็กนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ Blognone.com นาเสนอข่าวสารแวดวงไอที Keng.com บลอ็กสาหรับ
ผูท่ี้สนใจการตลาด Gotoknow.org บล็อกท่ีรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ Pzecret.net บล็อกแนะนา 
Portable ท่ีน่าสนใจ เป็นตน้ 

2) ประเภท Community เครือข่ายสังคมท่ีช่วยสร้างเครือข่ายเพื่อนเก่าและหาเพื่อน
ใหม่ สามารถส่งขอ้ความแลกเปล่ียนความสนใจซ่ึงกนัและกนั เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไฮไฟว ์(Hi 
5) มายสเปซ (My Space) เป็นตน้ 

3) ประเภท Media มีว ัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอวีดีโอ ภาพยนตร์ เพลง เช่น 
Youtube Ustream.tv Yahoo Video Duocore.tv Dailymotion Thaitube.in.th Veoh Netflix Imeem 
Last.fm Ijiggเป็นตน้ 

4) ประเภท Games เกมออนไลน์ท่ีสามารถสร้างตวัแทนในโลกเสมือนจริงใชชี้วิต
อยู่ในโลกออนไลน์ ติดต่อส่ือสารทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับผูอ่ื้น เช่น SecondLife World 
WarCraft Audition GamegumRagnarokPangya เป็นตน้ 

5) ประเภท Photo Management เว็บฝากรูปออนไลน์ท่ีช่วยจัดการภาพถ่ายจาก
กลอ้งดิจิตอลและยงัสามารถแบ่งปันรูปภาพ   หรือจะเปิดขายภาพเลยก็ได ้เช่น Photobucket Flickr 
Zooomr Photoshop Express GlowfotoShutterflyเป็นตน้ 
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6) ประเภท Business/Commerce เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจซ้ือ
ขาย ประมูลสินค้าออนไลน์ เช่น Amazon eBay Officelive PayPal LinkedinPramool Tarad.com 
เป็นตน้ 

7) ประเภท Data/Knowledge แหล่งขอ้มูลความรู้ เช่น Wikipedia Answers Zickr 
Tag.in.th Del.icio.us DiggBittorrent Google Earth เป็นตน้ 

จากท่ีกล่าวถึงมาแลว้ขา้งตน้ผูว้ิจยัขอสรุปองคป์ระกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย
พื้นฐานไดแ้ก่ 

Profiles คือ หน้ากระดานท่ีผูใ้ช้น าขอ้มูลของตนเอง  เผยแพร่ให้เห็นไดห้ลงัจากเขา้เป็น
สมาชิกซ่ึงเป็นการแสดงตวัตน ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ภาพถ่ายอายคุวามสนใจความสามารถส่วนตวั
เสมือนหน่ึงการประกาศตวัตนแก่สาธารณชน 

สมาชิก (Friend) ประเภทของสมาชิกข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค ์ แนวทางและจุดมุ่งหมายอนั
อยู่ในทิศทางเดียวกนัรวมกนัเป็นเครือข่ายทางสังคม   แสดงความคิดเห็น (Comment) การแสดง
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกด้วยกัน   ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ได้บางเวปไซด์
อนุญาตให้ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเขา้ร่วมออกความคิดเห็น   หรืออ่านไดค้วามคิดเห็นจากสมาชิกถือ
เป็นจุดส าคญัในมุมมองของผูอ่้านภาพและวิดีโอ (Photo-sharing and Video-sharing) เพื่อเผยแพร่
เน้ือหาสาระผ่านทางภาพและวีดีโอ  เน้ือหาหรือบลอ็ก (Blog) เป็นส่วนส าคญัท่ีแสดงเน้ือหาสาระ
ของผูใ้ชผ้่านตวัหนังสือ   โดยวิธีการต่างๆท่ีเน้นการเขียนเป็นส าคญัประเภทของบริการเครือข่าย
สังคม (Social Network Service) ในรูปแบบเวบ็ไซตมี์ดงัน้ีการเผยแพร่ขอ้มูล (Publish) การแบ่งปัน
ขอ้มูล (Share) สังคมในการระดมความคิด (Discuss) เครือข่ายสังคมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ (Commerce) 
การแบ่งปันสถานท่ีท่ีน่าสนใจ  (Location) เครือข่ายเพื่อน (Network) เครือข่ายเกมส์  (Game)  
เวบ็ไซต์ต่างๆถูกสร้างข้ึน ในการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และบริการ  โดยยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม
มากนัก จึงถูกจดัให้เป็นส่ือกระแสรอง  ท่ีองค์กรธุรกิจยงัไม่เห็นความส าคญัเท่าใดนัก  เน่ืองจาก
ยงัคงใชก้ารส่ือสารผา่นส่ือแบบดั้งเดิม เช่น วิทย ุโทรทศัน์หรือส่ือส่ิงพิมพ ์ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดห้ลากหลายกว่า  และมีตวัวดัค่าความนิยมไดน่้าเช่ือถือกว่า   ท าให้ถึงแมว้่าการซ้ือพื้นท่ีโฆษณา
ผา่นหนา้เวบ็ไซตจ์ะมีมูลค่าไม่มาก   และระยะเวลาในการท่ีโฆษณาจะปรากฏอยูใ่นหนา้เวบ็ไซตน์ั้น
นานกว่าส่ือดั้งเดิม   แต่การใชส่ื้อในช่องทางน้ียงัถือว่านอ้ยมาก  จนกระทัง่เกิดการติดต่อส่ือสารใน
รูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ข้ึน (Online Social Networking) ท าให้ผูเ้ข้าร่วมเครือข่ายได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างกนั  เกิดการเปิดเผยและแสดงขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านหน้า
โพรไฟล์เพจ (Profile Page) ของตนเอง มีการอพัโหลดรูปภาพ (Photo Upload)  และการแทครูป
ภาพ (Photo Tag)  ระหว่างเพื่อนสมาชิกในเครือข่ายดว้ยกนั การแสดงความคิดเห็นหรือบรรยาย
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ความรู้สึกของตนผา่นหนา้ โน๊ตเพจ (Note Page) เหล่าน้ี  เป็นส่ิงท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั
ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต   จึงท าให้เจา้ของผลิตภณัฑ์ทั้งหลายเปล่ียนมุมมองมาให้ความส าคญักบัส่ือ
ประเภทออนไลน์มากยิง่ข้ึน 

ส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี มุ่งเน้นในเร่ืองของการศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท
Community ไดแ้ก่ เฟซบุก๊โดยน ากรอบแนวคิดดงักล่าวเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยั
จะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก 
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และเวบ็ไซตเ์ปิดใช้
งานเม่ือ 4 กุมภาพนัธ์ค.ศ. 2004 ด าเนินงานและเป็นเจา้ของโดยบริษทั  Facebook, Inc. จากขอ้มูล
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 Facebook    มีผูใ้ชป้ระจ า 600 ลา้นบญัชีผูใ้ชส้ามารถสร้างขอ้มูลส่วนตวั
เพิ่มรายช่ือผูใ้ชอ่ื้นในฐานะเพื่อนและแลกเปล่ียนขอ้ความ   รวมถึงรับแจง้เม่ือมีการปรับปรุงขอ้มูล
ส่วนตวัโดยทนัที   รวมกลุ่มความสนใจส่วนตวัจดัระบบตามสถานท่ีท างานโรงเรียนมหาวิทยาลยั
หรือท่ีอ่ืน ๆ (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2553) 
 

2.3.1  ความเป็นมาของเฟซบุ๊ก 
เม่ื อวัน ท่ี  28 ตุลาคมค .ศ . 2003 ขณะท่ี   Mark Zuckerberg  ก าลังศึกษาอยู่ชั้ น ปี ท่ี  2 

มหาวิทยาลยัฮาวาร์ดไดเ้ร่ิมเขียนเวบ็ไซต ์ Facemash  ข้ึนมาก่อนท่ีจะเป็นเฟซบุ๊ก   โดยเป็นเวบ็ไซต์
ท่ี เปรียบเสมือนเว็บ  Hot or Not ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  และจากข้อมูลของหนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลยัท่ีช่ือ The Harvard Crimson เฟซแมช  ใช้ภาพท่ีได้จากเฟซบุ๊กหนังสือแจกส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลยัท่ีมีรูปนักศึกษาจากบา้น  9 หลงั   โดยจะมีรูป 2 รูปให้คนเลือกว่าผูใ้ดไดรั้บ
ความนิยมมากกวา่กนัเพื่อจะใหไ้ดช้ยัชนะ Mark Zuckerberg  ไดเ้ขา้ไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด   เพื่อคดัลอกภาพส่วนตวั ประจ าหอพกัซ่ึงในขณะนั้นฮาวาร์ดยงัไม่มีสารบญั
รูปภาพและขอ้มูลพื้นฐานของนักศึกษาท าให้  Facemash   มีผูเ้ขา้เยี่ยมชม 450 คน  และดูรูปภาพ 
22,000 ค ร้ังภายใน  4 ชั่วโมงแรก ท่ีออนไลน์   ซึ งต่อมาได้กลายมาเป็นสัญ ลักษ ณ์ ของ 
www.facebook.com  เวบ็ไซตไ์ดก้า้วไกลไปในหลายเซิร์ฟเวอร์ของกลุ่มในมหาวิทยาลยัแต่ตอ้งปิด
ตวัไปในอีกไม่ก่ีวนัต่อมาเน่ือง   จากถูกกล่าวโทษว่าละเมิดลิขสิทธ์ิ  ระบบรักษาความปลอดภยัและ
ละเมิดความเป็นส่วนตวั   แต่ทา้ยท่ีสุดขอ้กล่าวหาไดถู้กยกเลิกไปและหลงัจากนั้นในระหว่างท่ี 
Mark Zuckerberg   เปิดตวัเวบ็ไซต ์www.thefacebook.com  ยงัถูกฟ้องร้องจนตอ้งถูกสอบสวนเร่ือง
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หลอกลวงให้รุ่นพี่สามคนร่วมกนัสร้างเครือข่ายสังคม www.harvardconnection.com  ในขณะท่ีรุ่น
พี่สามคนใชแ้นวคิดสร้างเวบ็ไซตเ์พื่อแข่งขนัแมจ้ะเกิดปัญหาต่อการพฒันา www.thefacebook.com 
แต่ Mark Zuckerberg ยงัคงเดินหนา้เผยแพร่เวบ็ไซตต่์อไป  จนกระทัง่ขยบัขยายสู่มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
 

2.3.2  แฟนเพจของเฟซบุ๊ก 
 แฟนเพจบนเฟซบุก๊  เป็นช่องทางท่ีองคก์รสามารถสร้างเน้ือหาเก่ียวกบัองคก์รของตนเอง แลว้
น าขอ้มูลเหล่าน้ีออกสู่สาธารณะ  โดยท่ีเจา้ของแฟนเพจจะสามารถแลกเปล่ียนน าเสนอขอ้มูลให้กบั
ผูใ้ชเ้ฟซบุก๊รับรู้ไดโ้ดยตรง 

ลกัษณะของแฟนเพจจะแตกต่างจากเฟซบุก๊   ที่ีใชโ้ดยทัว่ไปซ่ึงเรียกวา่เฟซบุก๊โปรไฟลโ์ดย
แฟนเพจจะมีลกัษณะคลา้ยๆกรุ๊ป (Group)   หรือการรวมกลุ่มแต่เป็นหนา้เวบ็เพจคลา้ยๆ  กบัเฟซบุ๊ก
โปรไฟลส่์วนใหญ่แฟนเพจจะถูกน ามาใชใ้นการโฆษณา  และประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานที่ี 
จะเขา้ติดตามแฟนเพจใดๆนั้น   จะตอ้งเขา้เป็น Become a Fan หรือถูกใจให้กบัแฟนเพจนั้นๆก่อน
เพื่อท่ีจะสามารถเขา้ไปติดตามข่าวสาร   และมีส่วนร่วมในแฟนเพจได้หรือในกรณีท่ีข่าวสาร
เหล่านั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดถู้กใจ   ก็จะเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชค้ลิกเพื่อให้ผู ้
ใชไ้ดแ้สดงออกถึงความถูกใจ   และให้การยอมรับในปัจจุบนัถูกใจอาจน ามาใชว้ดัความนิยมของ
หน่วยงานไดอี้กดว้ย  

แฟนเพจบนเฟซบุ๊กมีจุดเด่น  และมีเคร่ืองมือท่ีรองรับต่อการน าไปใช้เป็นส่ือสารได้
หลากหลายรูปแบบ ภิเษก  ชยันิรันดร์ (2553, น.32-33) อธิบายรายละเอียดดงัน้ี  

1) Photos รูปภาพเป็นส่ือท่ีแสดงความหมายได้ดีและในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก
สามารถโพสรูปภาพต่างๆเช่นรูปโปรไฟล์รูปโฆษณาและประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการรูป
กิจกรรมรวมถึงรูปพนกังานหรือบุคคลส าคญัของแบรนดน์นั้น ๆ 

2) Video วีดิโอเป็นส่ือที่ีสามารถใช้แสดงตั้ งแต่ระดับภาพยนตร์โฆษณา  ใน
โทรทศัน์หรืออาจเป็นโฆษณาง่าย ๆ  ที่ีจดัท าข้ึนมาเฉพาะในการน าเสนอสินคา้  และบริการรวมถึง
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือบอกเล่าความเป็นไปของแบรนด ์ เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีใกลชิ้ดระหว่างแบรนดก์บั
ผูบ้ริโภคในเวบ็ไซต ์

3) Wall เป็นเสมือนบอร์ดหรือกระดานสนทนาที่ีให้ทั้งแบรนด์  และผูบ้ริโภคท่ี
เป็นแฟนสามารถเขา้มาโพสขอ้ความต่าง ๆ ได ้ ทั้งน้ีสามารถใชใ้นการประชาสัมพนัธ์แจง้ขอ้มูล
ข่าวสารรวมถึงการพดูคุยกนั   เพราะกระดานสนทนามีส่วนของการแสดงความคิดเห็น (Comment) 
ให้ไวอี้กทั้งหากมีผูบ้ริโภคหรือแฟนเพจ  ท่ีเขา้มาพบกบัขอ้มูลที่ีตนเองช่ืนชอบก็สามารถแสดง
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ความช่ืนชอบหรือถูกใจผ่านค าสั่งถูกใจ  ได้ซ่ึงในปัจจุบันกระดานสนทนาบางส่วนได้ถูก
ปรับเปล่ียนใหมี้รูปลกัษณ์ใหม่หรือท่ีเรียกวา่ไทมไ์ลน์ (Timeline) 

4) Games & Events เป็นการแจง้ถึงเกมหรือกิจกรรมทางการตลาดพิเศษ  ท่ีจดัข้ึน
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตวัสินคา้ใหม่  การลดราคาการเล่นเกมชิงรางวลัรวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
CSR 

5) Info เป็นส่วนท่ีบอกว่าเราคือใคร  ท าอะไรอยู่ท่ีไหนติดต่อเราได้อย่างไร
เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งและอ่ืน ๆ เป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความรู้จกักนัก่อน  ท่ีจะตดัสินใจว่าควรจะเขา้มา
เป็นแฟนของแบรนด ์

6) Notes เป็นส่วนท่ีคลา้ยกบั Micro-Blogging ที่ีใชใ้นการแจง้เร่ืองราวสั้ น ๆ ซ่ึง
อาจจะเป็นการลดราคาสินคา้  สินคา้ใหม่สินคา้ขายดีแลโครงการท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ เป็นตน้  เพื่อ
เป็นการสร้าง Highlight ว่า  ณ ปัจจุบนัมีอะไรส าคญัหรือเป็นจุดเด่นของธุรกิจหรือแบรนด์ของเรา
บา้ง 

7) Discussion Board หรือเวบ็บอร์ดสนทนา  เป็นเสมือนกระทูซ่ึ้งสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือสนทนาแลกเปล่ียนในหวัขอ้ต่าง ๆ หรือใชเ้ป็นส่วนท่ีแสดงผลตอบกลบั (Feedback)  

8) Reviews เป็นส่วนท่ีแฟนสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาในเฟซบุก๊ 
จากแนวคิดเร่ืองเก่ียวกบัการส่ือสารในสังคมออนไลน์  โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ท าใหเ้ห็นว่าการ

ส่ือสารในปัจจุบนัเป็นการส่ือสารสองทาง   ท่ีผูรั้บสารสามารถตอบโตห้รือส่ือสารกลบัมายงัผูส่้ง
สารได ้  อีกทั้งแฟนเพจยงัสามารถเลือกรับสารต่างๆผา่นส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊  โดยเลือกขอ้มูล  
ท่ีตนสนใจผ่านทางหน้าเพจมูลนิธิ   หากพอใจก็จะกดไลค ์หรือมีส่วนร่วมโดยการแชร์ และคอม
เม้นท์ใต้ขอ้ความ ภาพ คลิป ท่ีแฟนเพจสนใจ ผูว้ิจัยจะได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือในหวัขอ้ต่อไป 
 

2.4  ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือ (Media Exposure Theory) 
 

ในงานวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผา่นส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิ
ร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชน”  ผูว้ิจัยได้ให้ความสนใจเก่ียวกับผูรั้บสาร (Audience) 
กล่าวคือผูรั้บสารเป็นผูท่ี้กระตือรือร้น (Active) ในการเลือกเปิดรับส่ือด้วยตนเอง  ในส่วนของ
ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือก็เช่นกนั   เป็นการมองในทิศทางเดียวกนักล่าวคือผูรั้บสาร
จะใช้ส่ืออะไรก็ตามผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการ  หรือความ
คาดหวงัท่ีแตกต่างกันไป  ในแต่ละคนผูรั้บสารมีกระบวนการเลือกสรรข่าวสาร (Selective 
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Processes) (พีระ จิระโสภณ, 2539) กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) การ
รับรู้ข่าวสารของมนุษยมี์ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  แบบจ าลองการเปิดรับ 
แหล่งที่มา: อริชยั อรรคอุดม, 2545, น.26. 
 

1) การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ  (Selective Exposure or Selective Attention) 
คือแนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจ  หรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยู่ดว้ยกนั
กลายแหล่ง เช่น การเลือกซ้ืออ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึงเลือกเปิดวิทยกุระจายเสียงสถานีใด
สถานีหน่ึง  หรือเลือกชมวิทยุโทรทศัน์ช่องใดช่องหน่ึงเป็นตน้  โดยทัว่ไปผูรั้บสารเลือกเปิดรับ
ข่าวสารท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความเช่ือทศันคติความสนใจ  และส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดเดิมของ
ตน 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ี   ไดมี้การศึกษาวิจยักนัอยา่งกวา้งขวางและพบว่า
การเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการอาทิ  เช่น  ทศันคติเดิม
ของผูรั้บสารตามทฤษฎีความไม่ลงรอยของความรู้ความเขา้ใจ (Theory of Cognitive Dissonance) ท่ี
เสนอโดยเฟสติงเจอร์ (Festinger, 1957) นั้น  กล่าวว่าบุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุน
ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่  และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง  ทั้งน้ีเพราะ
การรับข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือสอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจ  หรือทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้จะ
เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุล  หรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า “Cognitive Dissonance” ดงันั้นการ
ท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวได ้  ก็ตอ้งแสวงหาข่าวสารหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลง

Selective Exposure 

Retention 

 

Selective Perception 

Selective Retention 



18 

รอยกบัความคิดเดิมของตนเฟสติงเจอร์ (Festinger , 1957) ยงัช้ีใหเ้ห็นว่าเม่ือบุคคลไดต้ดัสินในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง  ท่ีมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบก ้าก่ึงกนั เช่น ระหว่างการซ้ือรถยนตย์ี่ห้อ A กบัรถยนต ์
B ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกนั   บุคคลย่อมมีแนวโน้มท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีสนับสนุนการตดัสินใจ
นั้นๆ (Reinforcement Information) มากกวา่ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบัส่ิงท่ีกระท าลงไป 

อยา่งไรก็ดีทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการเลือกเปิดรับข่าวสาร   ท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติเดิมน้ี
บางคร้ังตอ้งพิจารณาร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ดว้ย  เช่น เราอาจจะพบว่าผูท่ี้นิยมในพรรคการเมืองพรรค
หน่ึงชอบไปฟังการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายตรงขา้ม  พฤติกรรมเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ
บุคคลผูน้ั้นตอ้งการรับรู้ขอ้มูลจากฝ่ายตรงขา้ม   เพื่อเป็นประโยชน์ในการปกป้องความเช่ือของ
ตนเองก็ไดห้รือ  อาจเป็นเหคุผลอ่ืน  เช่น เพื่อความสนุกสนานบนัเทิงหรือเพราะสนใจในเร่ืองนั้น
เป็นพิเศษเป็นตน้  แต่โดยทั่วไปแลว้การเปิดรับข่าวสารผูรั้บสารมักจะเลือกรับส่ิงท่ีสนับสนุน
ความคิดเดิมของตนเสมอ 

2) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการกลัน่กรองชั้นต่อมา  เม่ือบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดแลว้ก็ใชว้่า
ข่าวสารนั้ นจะถูกรับรู้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูรั้บสารทั้ งหมด   ผูรั้บสารแต่ละคนอาจจะ
ตีความหมายข่าวสารช้ินเดียวกนั   ท่ีส่งผา่นส่ือมวลชนไม่ตรงกนั เช่น  การลดค่าเงินบาทบางคนอาจจะ
มองว่ามีผลดี  บางคนอาจจะเห็นว่ามีผลเสียมากกว่า   หรือการเล่นสเก็ตบางคนอาจจะมองว่าเป็นกีฬา
พกัผอ่นหยอ่นใจ   บางคนอาจจะคิดวา่เป็นแหล่งมัว่สุมส้ินเปลืองหรือแมแ้ต่ภาพโป๊บางคนมองวา่เป็น
ศิลปะ  บางคนว่าเป็นอนาจารเป็นตน้ความหมายของข่าวสารท่ีส่งไปถึงจึงมิไดอ้ยู่ท่ีตวัอกัษรรูปภาพ
หรือคาพูดเท่านั้น   แต่อยู่ท่ีผูรั้บสารท่ีจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายความเขา้ใจของตวัเองหรือ
ตามทัศนคติตามประสบการณ์ตามความเช่ือ   ตามความต้องการตามความคาดหวงั   ตามสภาวะ
ร่างกายหรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น  เป็นตน้ 

3) การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสาร  
เฉพาะส่วนท่ีตรงกับความสนใจความตอ้งการทศันคติฯลฯของตนเอง  และมกัจะลืมในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกว่างานวิจยัเก่าแก่ของออลพอร์ตและโพสท์แมน (Allport 
and Postman.1947) ท่ีมีการอา้งถึงกนับ่อยกคื็อ  การศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือจากคนหน่ึงไปสู่อีก
คนหน่ึงซ่ึงพบว่าผูรั้บมกัจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่อไปยงัคนอ่ืน ๆ  ไม่ครบถว้นเหมือนท่ีรับมา ทั้งน้ี
เพราะแต่ละคนเลือกจดจ าเฉพาะส่วนท่ีตนเองเห็นว่าน่าสนใจเท่านั้น   ส่วนท่ีเหลือมกัจะถูกลืม
หรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อตวัอย่างท่ีเรามกัจะพบในชีวิตประจ าวนัเสมอ เช่น การท่ีเราดูภาพยนตร์
หรือรายการวิทยุโทรทศัน์  หรือฟังรายการวิทยุกระจายเสียงหรืออ่านข่าวหนังสือพิมพแ์ลว้น าไป
บอกต่อกบัผูอ่ื้นเราก็มกัจะเลือกจดจ าแลว้น าไปเล่าเฉพาะท่ีเราสนใจ  หรือเราตอ้งการเท่านั้น ดงันั้น



19 

การส่ือสารมวลชน เช่น การโฆษณาหรือการรณรงคใ์นเร่ืองต่างๆอาจจะไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายแมว้่าผูรั้บสารจะไดรั้บสารนั้นครบถว้นแต่ผูรั้บสารอาจจะไม่สนใจจดจ าส่ิงท่ีเราตอ้งการ
ใหรู้้ใหจ้  ากเ็ป็นไดเ้สมอ 

การเลือกจดจ านั้น  เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองขั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงั
ผูรั้บสารในบางคร้ังข่าวสารอาจจะถูกปฏิเสธดั้ งเดิมขั้นแรก  โดยการไม่เลือกอ่านฟังหรือชม
ส่ือมวลชนบางฉบบั  หรือบางรายการในกรณีผูรั้บสารหลีกเล่ียงไม่ไดผู้รั้บสาร  ก็อาจจะพยายาม
ตีความข่าวสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจหรือความตอ้งการของตนเอง  แต่หากว่าข่าวสารนั้นไม่เปิด
โอกาสให้ตีความหมายแตกต่างไปไดผู้รั้บสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นไดอี้กเป็นขั้นสุดทา้ย  
กล่าวคือเลือกจดจ าเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 

นอกจากน้ี วิลเบอร์ ชแรมม์ (Schramm, 1973,PP.121-122) ยงัช้ีให้เห็นองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารดงัน้ี 

1) ประสบการณ์ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนัไป ตามประสบการณ์ของ
ตน 

2) การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร  ผูรั้บสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองจุดประสงคข์องตน 

3) ภูมิหลงัผูรั้บสารท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนั  จะใหค้วามสนใจต่อเน้ือหาสารต่างกนั 
4) การศึกษาและสภาพแวดลอ้มมีผลต่อพฤติกรรมเลือกรับส่ือและเน้ือหาสาร 
5) ความสามารถในการรับส่ือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจของผูรั้บ

สารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารท่ีต่างกนั 
6) บุคลิกภาพมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติการโนม้นา้วใจและพฤติกรรมของ

ผูรั้บสาร 
7) อารมณ์สถานภาพทางอารมณ์  อาจเป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของ

สารทศันคติเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองข่าวสาร 
จากแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือน้ี  ผูว้ิจัยเห็นว่าข้อมูลข่าวสารและ

สารสนเทศต่าง ๆ เป็นปัจจยัส าคญัในการน ามาประกอบการตดัสินใจของบุคคลยิ่งบุคคลเกิดความ
ไม่แน่ใจเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด  บุคคลย่อมต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศต่าง ๆ จากส่ือมากข้ึนเท่านั้น   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบนัท่ีการส่ือสารผ่านทางส่ือ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก  เป็นการส่ือสารสองทางท่ีผูค้นสามารถโตต้อบ หรือแสดงความคิดเห็นได้
ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในหวัขอ้ต่อไป 
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2.5  แนวคดิเร่ืองการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
 

จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ความหมายของการมีส่วนร่วม  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการคิด ริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจการร่วมปฏิบติั  และร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ 
อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนเอง  การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชนไม่ว่าปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั และเขา้มาร่วมรับผิดชอบเพื่อด าเนินการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางท่ีตอ้งการกระท าผ่านกลุ่มหรือองคก์าร  เพื่อให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์  
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลไดมี้ส่วนช่วยเหลือระหว่างกนัดว้ยจิตใจและอารมณ์ของ
แต่ละบุคคล  ในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตดัสินใจร่วมปฏิบติังานและร่วมรับผิดชอบในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจดัการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม   การมีส่วน
ร่วมคือการท่ีประชาชนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจระดบัต่าง ๆ ทางการจดัการบริหารและ
ทางการเมือง  เพื่อก าหนดความต้องการในชุมชนของตนความหมายของการมีส่วนร่วม   เป็น
ความหมายท่ีกวา้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลในทุกระดบัทุกส่วน ดงัท่ีองคก์ารสหประชาชาติไดก้ าหนด
ความหมายไวเ้พื่อการด าเนินงานขององคก์ารว่า  การมีส่วนร่วม  หมายถึงการเปิดโอกาสใหส้มาชิก
ทุกคนในสังคม  ไม่วา่จะเป็นสังคมเลก็หรือสังคมขนาดใหญ่ไดมี้ส่วนช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีต่อสังคม
นั้น ๆ อนัไดแ้ก่  การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ เช่น การพิจารณาปัญหา การตั้ง
นโยบาย การตดัสินใจ ประเด็นส าคญัต่าง ๆ เก่ียวกบัการพฒันาประชาชาติและการประเมินความ
ตอ้งการของสังคมนั้น ๆ  จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงหมายถึงการเปิดโอกาสให้ผูน้ าชุมชน
ไดมี้ส่วนช่วยเหลือกนั  ตั้งแต่การวางแผนการบริหารงบประมาณการด าเนินการและการติดตามและ
ประเมินผล  ดงันั้นผลส าเร็จของการพฒันาจึงข้ึนอยู่กบัการสนับสนุนของประชาชน   และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแขง็ขนัโดยประชาชนตอ้งรู้วา่พวกตนตอ้งการอะไรเพื่อการพฒันาของ
ตนเอง   การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ
แก้ปัญหาของตนเอง   ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้และความช านาญร่วมกับวิทยากรท่ี
เหมาะสม   และสนบัสนุนติดตามผลการปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนท่ีแทจ้ริงจึง หมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของ
ตนเอง  ในการจดัการและควบคุมการใชท้รัพยากร และปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่นสังคมเพื่อประโยชน์
ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ  และสังคมและการตดัสินใจต่างๆเก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสม  และ
เป็นท่ียอมรับร่วมกันกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) เป็นแนวความคิดใหม่ท่ีมีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย  เป็น
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กระแสของความคิดท่ีท าให้ผูค้นในสังคมตระหนักดีว่าการด าเนินกิจการใดๆก็ตามผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบ  และมีส่วนไดเ้สียควรเป็นผูมี้โอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน   จึงต้องประยุกต์แนวคิดให้ตอบรับกับแนวคิด
ประชาธิปไตย โดยตอ้งสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอนัเป็นส่วนหน่ึงของ
การปฏิบติังาน   และเป็นส่วนส าคญัของแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนกลุ่มท่ีมีส่วนไดเ้สียและไดรั้บผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต  

ดงันั้นการพฒันาจึงเร่ิมจากความตอ้งการของชุมชน  แทนความตอ้งการของหน่วยงาน
ภาครัฐรูปแบบของการมีส่วนร่วม  การท่ีประชาชนภายในพื้นท่ีมีการรวมกลุ่มในรูปของประชาคม
หรือชุมชน  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน  และสังคมโดยเนน้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน   ให้ร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขปัญหาซ่ึงการแก้ไขปัญหานั้ น  จ  าเป็นตอ้งมีความ
ร่วมมือท าพร้อมๆ กันในทุกระดับต้องระดมทุกองค์ประกอบในสังคม  โดยเฉพาะชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นชุมชนให้มีความเขม้แขง็  สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดด้ว้ยตนเองรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมท่ีด าเนินอยูโ่ดยทัว่ไป สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 

1) การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน ทั้งน้ีการไดรั้บแจง้ข่าวสารดงักล่าวจะตอ้งเป็นการแจง้ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจด าเนิน
โครงการ 

2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการ
จดัการหารือระหวา่งผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง  และไดรั้บผลกระทบ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม   เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน 

3) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้
ประชาชนและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม   และผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการท าโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นไดใ้ชเ้วทีสาธารณะในการท าความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผลในการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

3.1) การประชุมในระดบัชุมชน (Community Meeting) โดยจดัข้ึนในชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่อ
อธิบายให้ท่ีประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนนและตอบขอ้
ซกัถาม 
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3.2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) 
ส าหรับโครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ  จ าเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอก
มาช่วยอธิบายและใหค้วามเห็นต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 

3.3) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอย่าง
เปิดเผยไม่มีการปิดบงัทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการ  และฝ่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะตอ้ง
มีองคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ  มีหลกัเกณฑแ์ละประเดน็ในการพิจารณาท่ีชดัเจน และ
แจง้ใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กนั 

3.4) การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้ นข้ึนอยู่กับ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ  ท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ีลกัษณะท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วม
วา่เป็นเร่ืองของกระบวนการ ซ่ึงไดส้รุปถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี 

(1) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และคน้ควา้ หาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาตลอดจนความตอ้งการของชุมชน 

(2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
เพื่อลดและแกไ้ขปัญหา 

(3) มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดั  หรือปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 

(4) มีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามและประเมินผลการท างาน   
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี

เหมาะสมในการน าพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน  ไปสู่ประชาชนผูเ้ป็นเป้าหมาย
ส่ิงส าคญัในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน  หรือชุมชนได้รับความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารนั้น  ตอ้งอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพราะถือว่า
เป็นส่วนช่วยให้กระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพนัธ์  หรือแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างสมาชิกใน
สงัคมเป็นไปไดโ้ดยสะดวกข้ึน   กล่าวคือประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด   ร่วมท าร่วม
พฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนสู่การแกไ้ขปัญหาของสังคมและประเทศชาติ   
ไดบ้ทสรุปการประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐประชาชนในทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาคเอกชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
โครงการเพื่อการพัฒนาตั้ งแต่เร่ิมด าเนินงานโครงการอย่างต่อเน่ือง   เพื่อให้ได้มีโอกาสร่วม
รับทราบขอ้มูลและแสดงความคิดเห็น  อนัจะท าใหโ้ครงการนั้น ๆ เกิดประโยชน์สูงสุด   และส่งผล
กระทบทางสังคมใหน้อ้ยท่ีสุด  
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นอกจากน้ีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น   ไม่ว่าจะเป็นระดบัครอบครัว ระดบั
ชุมชน  หรือระดบัประเทศนั้นถือเป็นกระบวนทศัน์ท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศใน
ปัจจุบนั   เพราะจะช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการพฒันา วางแผน
โครงการพฒันาต่าง ๆ  ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกความเป็นเจา้ของและยินยอมปฏิบติัตามไดอ้ย่าง
สมคัรใจและเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การพฒันาเป็นไปในแนวทางท่ีสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

จากแนวคิดการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การคิด ริเร่ิม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ   อันมี
ผลกระทบถึงตวัประชาชนเอง   การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัและเขา้มาร่วมรับผิดชอบเพื่อด าเนินการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางท่ีตอ้งการ   กระท าผา่นกลุ่มหรือองคก์ารเพื่อใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล   ไดมี้ส่วนช่วยเหลือระหว่างกนัดว้ยจิตใจและอารมณ์
ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด   ร่วมวางแผนร่วมตดัสินใจร่วมปฏิบติังานและร่วมรับผิดชอบใน
เร่ืองต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจดัการ   เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม
ผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของการด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตญัญูต่อไป 

 
2.6  การด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

ผูว้ิจยัขอน าเสนอการด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตญัญูดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

2.6.1  ประวตัิความเป็นมาของมูลนิธิร่วมกตัญญู 
พระมหาจนัทร์ธรรม อินทรีเกิด (2552) มูลนิธิร่วมกตญัญูเป็นองค์กรเอกชนท่ีก่อตั้งโดย

มิไดแ้สวงหาผลก าไร (Non-Profit Organization) จุดก่อเกิดของมูลนิธิร่วมกตญัญูนั้นไดอ้ธิบายไว้
ในหนังสือสูจิบตัรของมูลนิธิร่วมกตญัญูว่าเร่ิมสงครามบูรพามีการถล่มกรุงเทพฯ   ท าให้ผูค้น
บาดเจ็บลม้ตายจ านวนมากช่วงนั้นนายสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองซ่ึงอยู่ในวยัเด็กพ านักอยู่ย่านท่า
เตียน  ไดเ้ห็นคนตายเพราะถูกระเบิดมากมายหลายศพรู้สึกสังเวชใจจึงออกไปช่วยเก็บศพจนกระทัง่
เม่ือเก็บมากๆเขา้จนรู้สึกเป็นการท างานท่ีเป็นกุศลจากเหตุการณ์ในคร้ังนั้นเองท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหคิ้ดถึงการตั้งมูลนิธิข้ึนและจากการท่ีออกไปช่วยเก็บศพในคร้ังกระนั้น  เป็นเหตุใหน้ายสมเกียรติ
ไดรั้บบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเขา้ท่ีขาเม่ือสงครามสงบนายสมเกียรติไดป้ระกอบอาชีพขายของ
เล็กๆน้อยๆ  และเปิดเป็นร้านขายของช าเม่ือปีพ .ศ. 2502 ย่านสลมัคลองเตย  โดยมีกรรมกรเป็น



24 

ลูกคา้ประจ าขายแบบลงบญัชีต่อมาญาติของกรรมกรเสียชีวิตโดยเจา้ตวัไม่มีเงินช้ือโลงก็มาขอ
ลงบญัชีเพื่อน าเงินไปซ้ือโรงนายสมเกียรติเห็นวา่ควรท าบุญจึงซ้ือโลงใหพ้ร้อมกบับริจาคเงินท าบุญ
ใหก้บัศพ  โดยการจดัหาโลงศพพร้อมนิมนตพ์ระมาสวดใหเ้สร็จสรรพ   นายสมเกียรติเป็นผูเ้ก็บศพ
ยกศพทุกคร้ังท่ีมีคนตายเม่ือมีคนรู้ข่าวการกุศลน้ีก็มีศพมากข้ึนจึงได้ปรึกษากับนางรัตนาผูเ้ป็น
ภรรยาถึงการจดัตั้งมูลนิธิอย่างเป็นรูปธรรมกระทัง่วนัหน่ึงคุณหมอโรจน์  โชติรุ่งเร่ือง  ปรารภถึง
การอุปถัมภ์คนตายว่าการจัดหาโลงศพเป็นการสร้างกุศลท่ีดีจึงขอร่วมด้วยแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ  
เพิ่มข้ึนจึงปรารภกนัว่าน่าจะจดัตั้งมูลนิธิข้ึนเพื่อใหผู้อ่ื้นไดร่้วมกุศลน้ีดว้ยต่อมาจึงไดไ้ปจดทะเบียน
ตั้งเป็นมูลนิธิร่วมกตญัญูอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายนพ.ศ. 2513 มูลนิธิร่วมกตญัญูไดจ้ด
ทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ารจดัตั้งโดย นายโรจน์  โชติรุ่งเรือง  และคณะกรรมการรวม 
15 ท่านซ่ึงมี นายสมเกียรติ  สมสกลุรุ่งเร่ืองและนางรัตนาภรรยาเป็นผูบ้ริหาร 

ช่ือของ “มูลนิธิร่วมกตญัญู” เป็นช่ือท่ีหมอโรจน์กบัดาบต ารวจถาวรช่อพานิชตั้งข้ึนโดย
นายสมเกียรติไดก้ล่าวว่า “เป็นช่ือท่ีมีความหมายดีและก็ตรงกบัจุดประสงคข์องเราดว้ยและค าว่า 
“หง่ี” ในภาษาจีนก็แปลว่ากตญัญูซอสัตยแ์ละไม่ทรยศดว้ย” (สมเกียรติเรือนประภสัสร์, 2540, หนา้ 
71) ปัจจุบนันายสมเกียรติสม  สกุลรุ่งเรือง  ไดเ้สียชีวิตไปแลว้  โดยมีนางรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองเป็น
ประธานมูลนิธิร่วมกตญัญูคนปัจจุบนั 

ในปีพ.ศ. 2530 มีเอกสารท่ีปรากฏในศาลาวา่การกรุงเทพมหานครก าหนดวตัถุประสงคข์อง
มูลนิธิฯ  โดยยอ่ว่าจดัตั้งท่ีกราบไหวบู้ชาศาลพ่อปู่ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม
ให้รู้ถึงคุณค่าของความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความกตัญญูต่อผูมี้พระคุณช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผูป้ระสบภยัต่างๆ  ตลอดจนร่วมมือกบัทางราชการในการประกอบการกศุล 
 

2.6.2  วตัถุประสงค์ 
วตัถุประสงคข์องมูลนิธิฯท่ีปรากฏในตราสารท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทยเม่ือ 23 

เมษายน 2540  มีดงัน้ี 
1) เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
2) เพื่อช่วยเหลือผูย้ากจนหรือมรณภยัไร้ญาติ 
3) ร่วมมือกบัทางราชการในการประกอบสาธารณกศุลทัว่ไป 
4) ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่อยา่งใด 

ปณิธาน “เราไดม้าจากประชาชนเราเป็นของประชาชนเราตอ้งท าหนา้ท่ีรับใชป้ระชาชน” 
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2.6.3  ลกัษณะองค์กรและขอบเขตการท างาน 
1)  รูปแบบองคก์ร 
รูปแบบการด าเนินงานและการบริหารงานของมูลนิธิร่วมกตญัญูมีส านักงานใหญ่

ตั้ งอยู่ เลข ท่ี  19 หมู่ ท่ี  13 (บางนา–ตราดกม . 12) ต าบลบางพ ลีใหญ่อ าเภอบางพลีจังหวัด
สมุทรปราการมีหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลาง  บริหารรับผิดชอบเร่ืองการประสานงานเป็นเลขานุการและ
ธุรการของฝ่ายบริหารตรวจสอบกลั่นกรองเอกสาร เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานตามค าสั่ง
ผูบ้งัคบับญัชาเตรียมงานประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะกรรมการบริหาร  และเจา้หน้าท่ี
ระดบัต่าง ๆ ตลอดจนเป็นคลงัขอ้มูลต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ  ระบบประสานงานต่าง ๆ จะอยูท่ี่น่ีเพราะ
ศูนย์วิทยุตั้ งอยู่ในส านักงานน้ีและได้แยกเป็นฝ่ายดังน้ี  ส านักงานกลางมีหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ 6 ฝ่ายทุกฝ่ายมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผูบ้งัคบับญัชาแต่ละฝ่ายมีแผนกดงัน้ี ฝ่ายธุรการ ฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายกูภ้ยั ฝ่ายส่ือสารและฝ่ายการเงิน 

2)  ขอบเขตการท างาน 
ในปัจจุบนัมูลนิธิฯมีขอบเขตของงานสังคมสงเคราะห์โดยแยกลกัษณะงานออกเป็น

ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
(1) ดา้นการฌาปนกิจมูลนิธิฯ   มีกิจการหลกัในการเปิดรับการบริจาคโลงศพซ่ึง

เป็นการบริจาคโลงศพแก่ศพมีญาติ  และไม่มีญาติท่ีประสงคข์อรับการบริจาคโดยการยืน่ความจ านง
มาณท่ีท าการของมูลนิธิฯดงันั้นทางมูลนิธิ   จะจดัเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการจดัส่งให้
พร้อมทั้งบริการกบัประชาชน   ท่ีไดร้้องขอมากบัทางมูลนิธิฯ  รวมถึงการจดัพิธีศพใหต้ามประเพณี
และการฌาปนกิจศพ   ซ่ึงทางมูลนิธิร่วมกตญัญูได้จดัข้ึนณวดัสะพานเขตพระโขนงและวดัหัว
ล าโพงเขตบางรักกรุงเทพมหานคร  โดยทางมูลนิธิฯเป็นผูด้  าเนินการแทนใหจ้นเป็นท่ีเรียบร้อยโดย
มิไดเ้รียกร้องหรือคิดค่าใชจ่้ายแต่ประการใด 

(2) การศาสนาการศึกษาและการจัดตั้ งโรงทานมูลนิธิฯ  มีนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา  โดยมิได้เลือกว่าเป็นศาสนาใดอีกทั้ งยงั
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของเยาวชนนกัเรียนตลอดจนนิสิตนกัศึกษาและสถาบนัทางการศึกษาทุก
หน่วยงาน  โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ 
รวมถึงการมอบอุปกรณ์การศึกษา   การสอนให้กบัโรงเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กบันักเรียนและ
โรงเรียนต่างๆในทอ้งถ่ินทุรกนัดาร  นอกจากนั้นไดส้ร้างโรงทานเล้ียงอาหารและเคร่ืองด่ืมให้แก่
ประชาชนทัว่ไปในวนัส าคญัต่าง ๆ  ตามท่ีทางภาครัฐหรือภาคเอกชนขอมา 

(3) ดา้นการบรรเทาสาธารณภยัให้การสงเคราะห์ผูป้ระสบอคัคีภยัอุทกภยัและ
วาตภยัทั้งในเร่ืองของการใหเ้คร่ืองอุปโภคบริโภคเงินสดและส่ิงของตลอดจนกูภ้ยักูศ้พ 
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2.6.4  การท างานของอาสาสมัครในหน่วยกู้ภัย 
แผนกกู้ภยัเป็นแผนกท่ีมีหน้าท่ีช่วยเหลือผูป้ระสบภยัของมูลนิธิฯ  ซ่ึงการช่วยเหลือได้

ครอบคลุมไปถึงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติ  และอุบติัภยัต่าง ๆ และปฏิบติัภารกิจน า
ผูบ้าดเจ็บ  จากอุบติัเหตุทั้งทางบกทางน ้ าและอคัคีภยัส่งโรงพยาบาล  ไดรั้บการรักษาจนปลอดภยั
และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่าง ๆ  ไดรั้บความปลอดภยัมากท่ีสุดทางมูลนิธิจึงไดพ้ฒันาบุคลากร
และจดัหาอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตดงัน้ี 

1) ฝึกอบรมการช่วยชีวิตตามหลกัวิชาปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยกูภ้ยั   
โดยเนน้ความรู้ในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีมีปัญหาเก่ียวกบักระดูกการหา้มเลือดการช่วยการหายใจ 

2) มูลนิธิร่วมกตัญญูท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการออกปฏิบัติงานด้านเหตุ
อคัคีภยั  โดยท าการฝึกฝนใหเ้จา้หนา้ท่ีรู้จกัการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัการผจญเพลิงการใชเ้คร่ืองมือ
ดบัเพลิงต่าง ๆ  รวมถึงการน าผูป้ระสบภยัซ่ึงอยูใ่นอาคารบา้นเรือนหรือสถานท่ีเกิดเหตุให้ออกมา
ดว้ยความปลอดภยั  โดยประสานงานกบัต ารวจดบัเพลิงและหน่วยงานทางราชการและภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมเล้ียงผูป้ฏิบติัหน้าท่ีณสถานท่ีเกิดเหตุรวมถึงประชาชนท่ีไดรั้บ
ความเดือดร้อนจากเหตุอคัคีภยั  

3) มูลนิธิร่วมกตญัญูมีรถกูภ้ยัจ  านวน 40 คนัพร้อมเจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัประจ ารถท่ีจะออก
ปฏิบัติหน้าท่ีตลอด  24 ชั่วโมงมีสมาชิกซ่ึงเป็นอาสาสมัครทั่วประเทศประมาณ  3,000 นาย
นอกจากน้ีมูลนิธิฯ  มีรถพยาบาลรถดบัเพลิงและอุปกรณ์ผจญเพลิงชุดผจญเพลิงรอกหนีไฟอุปกรณ์
การกูภ้ยัทางน ้ าชุดประดาน ้ าอุปกรณ์การกูภ้ยัเคร่ืองขุดเจาะอุปกรณ์การกูภ้ยัทางบกเคร่ืองตดัเหล็ก
ถ่างเหลก็หมอนลม  

มีอาสาสมัครซ่ึงแบ่งเป็นเขตท้องท่ีรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุบติัเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลโดยแบ่งความรับผดิชอบตามกองบญัชาการต ารวจ
นครบาลและการปฏิบติังานอยูใ่นความควบคุมของเจา้หนา้ท่ีต ารวจสถาบนันิติเวชส านกังานแพทย์
ใหญ่ส านกังานต ารวจแบ่งเป็น 3 เขต  ดงัน้ี 

1)  เขตรับผิดชอบตามกองบงัคบัการต ารวจนครบาลพระนครเหนือ (บก.น. เหนือ) 
เดิม 

2)  เขตรับผดิชอบตามกองบงัคบัการต ารวจนครบาลพระนครใต ้(บก.น. ใต)้ เดิม 
3)  เขตรับผดิชอบตามกองบงัคบัการต ารวจนครบาลธนบุรี (บก.น. ธนบุรี) เดิม 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบกองบงัคบัการต ารวจนครบาลพระนครเหนือ (เดิม) แบ่งเขตย่อยๆ
ออกเป็น 11 เขตรวมทั้งเขตปริมณฑลคือ 
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เขตท่ี 1 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. พระราชวงัสน. นางเล้ิงสน. ส าราญราษฎร์สน. ชนะ
สงครามสน. จกัรวรรดิ 

เขตท่ี 2 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. สามเสนสน. ดินแดงสน. พญาไทสน. ดุสิต 
เขตท่ี 3 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. หว้ยขวางสน. สุทธิสารสน. มกักะสัน 
เขตท่ี 4 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. บางซ่ือสน. พหลโยธินสน. โชคชยัสน. วิภาวดี 
เขตท่ี 5 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. ประชาช่ืนสน. เตาปูน 
เขตท่ี 6 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. ทุ่งสองหอ้งสน. ดอนเมืองสน. สายไหมสน. บางเขน 
เขตท่ี 7 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. บางชนัสน. คนันายาวสน. โคกคราม 
เขตท่ี 8 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. หวัหมากสน. ลาดพร้าวสน. บึงกุ่มสน. วงัทองหลาง 
เขตท่ี 9 ได้แก่เขตท้องท่ีสน. นิมิตรใหม่สน. ล าหินสน. มีนบุรีสน. ล าผกัชีสน.  

สุวินทวงศส์น. หนองจอกสน. ประชาส าราญ 
เขตท่ี 10 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีจงัหวดันนทบุรี 
เขตท่ี 11 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบกองบงัคบัการต ารวจนครบาลพระนครใต้ (เดิม) และกองบงัคบัการ
ต ารวจนครบาลธนบุรี (เดิม) แบ่งเขตยอ่ย ๆ ออกเป็น 11 เขตรวมทั้งเขตปริมณฑลคือ 

เขตท่ี 12 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. อุดมสุขสน. ลาดกระบงัสน. จระเขน้อ้ยสน. ร่มเกลา้
สน. ประเวศสน. ฉลองกรุง 

เขตท่ี 13 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน . ทุ่งมหาเมฆสน. บางโพงพางสน. วดัพระยาไกร 
เขตท่ี 14 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. ปทุมวนัสน. ลุมพินีสน. ยานนาวาสน. บางรักสน. 

ท่าเรือสน. นพวงศ ์
เขตท่ี 15 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. ทองหล่อสน. คลองตนัสน. พระโขนง 
เขตท่ี 16 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. บางนาสภ.ต. ส าโรงเหนือสภ.ต. ส าโรงใตส้ภ.ต. 

ยอ่ยบางปูสภ.ต. คลองด่าน 
เขตท่ี 17 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. ภาษีเจริญสน. ส าเหร่สน. บุคคโลสน. ตลาดพลูสน. 

บางยีเ่รือสน. ท่าพระ 
เขตท่ี 18 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. สมเด็จเจา้พระยาสน. ปากคลองสานสน. บุปผาราม

สน. บางกอกใหญ่สน. บางขนุนนท ์
เขตท่ี 19 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. ตล่ิงชนัสน. บางพลดัสน. บางยีข่นัสน. บางกอกนอ้ย

สน. บวรมงคลสน. บางเสาธงสน. ธรรมศาลา 
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เขตท่ี 20 ได้แก่เขตท้องท่ีสน. หลกัสองสน. หนองแขมสน. หนองคา้งพลูสน. 
เพชรเกษมสน. ศาลาแดง 

เขตท่ี 21 ไดแ้ก่เขตทอ้งท่ีสน. ราษฎร์บูรณะสน. ทุ่งครุสน. บางคอแหลมสภ.ต. สา
ขลาสภ.อ. พระสมุทรเจดียส์ภ.อ. พระประแดง 

เขตท่ี  22 ได้แก่เขตท้องท่ีสน . บางมดสน . ท่าข้ามสน . บางบอนสน . บางขุน
เทียนสภ.อ. แสมด าสภ.ก่ิงอ. พทุธมณฑลสภ.อ. สามพรานสภ.ต. โพธ์ิแกว้สภ.อ. กระทุ่มแบน  
 

2.6.5  หน้าทีรั่บผดิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีห่น่วยกู้ภัย 
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีหน่วยกู้ภยั   มีความรับผิดชอบในพื้นท่ีเขตกองบงัคบัการ

ต ารวจนครบาลพระนครเหนือใตแ้ละธนบุรีและปริมณฑล  บางเขนโดยการแบ่งเขตเหนือ 11 เขต
และเขตใตร้วมธนบุรี 11 เขตการปฏิบติังานจะสลบัเขตกนักบัมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึงทุก 24 ชัว่โมงโดยอยู่
ในความควบคุมของต ารวจ  จากสถาบนันิติเวชส านกังานแพทยใ์หญ่ส านกังานต ารวจแห่งชาติและ
มีผูต้รวจการรถหน่วยกูภ้ยัประจ าเขตของมูลนิธิฯควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิฯ 

รถ. น. เขตหมายถึงรถหน่วยกูภ้ยัประจ าเขตต่าง ๆ  เป็นรถปิกอพัมีเจา้หน้าท่ีขบัรถ 1 คน
และเจา้หนา้ท่ีติดตามรถ 1 คน  อุปกรณ์ภายในรถประกอบดว้ยวิทยส่ืุอสารเปลสนามผา้ดิบกระดาษ
ฟางเอกสาร  เก่ียวกบัการบนัทึกผูเ้สียชีวิตเคร่ืองดบัเพลิงเคร่ืองกีดกั้นการจราจรชะแลงขวานและ
เชือกส าหรับกั้นบริเวณณจุดเกิดเหตุ  โดยท าหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุว่ามีอุบติัเหตุเกิดข้ึน
จริงหรือไม่  เม่ือไดรั้บทราบข่าวจากการฟังวิทยุต  ารวจหรือรับแจง้เหตุจากศูนยว์ิทยุพระนครหรือ
ไดรั้บแจง้เหตุจากพลเมืองดีหลงัจากท่ีไดรั้บแจง้เหตุแลว้มูลนิธิฯรีบด าเนินการส่งเจา้หนา้ท่ีรุดไปยงั
ท่ีเกิดเหตุทันทีหากพบผูป้ระสบภัย   ท่ีได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิฯจะเข้าท าการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นตามขั้นตอนท่ีได้รับการฝึกอบรมมา  โดยถูกต้องตามวิชาการและรีบน า
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็น าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลเ้คียง 

สถานท่ีเกิดเหตุหรือโรงพยาบาลท่ีผูป่้วยต้องการแต่ถ้าเกินความสามารถจะรายงาน
เหตุการณ์ให้ศูนย์วิทยุพระนครรับทราบเพื่อด าเนินการติดต่อหน่วยอ่ืน ๆ  ให้ไปสนับสนุน
ช่วยเหลือตามสถานการณ์เม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน  จะสรุปผลการปฏิบติัการแจง้ไปยงัศูนยว์ิทยอีุก
คร้ังและแจง้ยกเลิกการปฏิบัติการแต่ถา้หากมีผูเ้สียชีวิตเจา้หน้าท่ีมูลนิธิฯ  จะน าศพส่งสถาบัน
นิติเวชวิทยาส านกังานแพทยใ์หญ่กรมต ารวจโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราช 

ในกรณีท่ีมีผูเ้สียชีวิตก็จะด าเนินการจดัการ  สถานท่ีเกิดเหตุในเร่ืองการจราจรเพื่อป้องกนั
การเกิดอุบติัเหตุซ ้ าด าเนินการถ่ายรูป  บนัทึกภาพสถานท่ีเกิดเหตุถ่ายรูปผูเ้สียชีวิตและรอจนกระทัง่
ต  ารวจทอ้งท่ีมาถึงสถานท่ีเกิดเหตุชันสูตรศพ  เขียนหนังสือส่งศพเจา้หน้าท่ีของมูลนิธิฯซ่ึงเป็น
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เจา้หน้าท่ีติดตามรถจะท าการเก็บศพผูเ้สียชีวิตเป็นส่วนใหญ่  โดยใช้ผา้ดิบปูก่อนแลว้ปูทบัดว้ย
กระดาษฟางแล้วจึงยกศพผูเ้สียชีวิตวางบนกระดาษฟาง  จากนั้ นใช้กระดาษฟางปูปิดร่างกาย
ผูเ้สียชีวิตและผูกผา้ดิบดา้นหัวและทา้ยแลว้ยกข้ึนรถพิมพล์ายน้ิวมือผูเ้สียชีวิตและน าส่งสถาบนั
นิติเวชต่อไป  ในกรณีท่ีเหตุเกิดในเขตกรุงเทพฯแต่ถา้เหตุเกิดในเขตปริมณฑล  จะส่งศพไปชนัสูตร
เบ้ืองตน้ ณ โรงพยาบาลรัฐบาลท่ีใกลเ้คียงและรอให้ญาติมารับศพเอง ณโรงพยาบาลนั้นๆ  เพื่อ
น าไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป   ตามปกติขณะปฏิบติัหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีรถหน่วยกูภ้ยัประจ าเขต
จะจอดรถอยู่ในเขตทอ้งท่ีรับผิดชอบและเลือกสถานท่ีจอดรถท่ีมีการคมนาคมสะดวกการจราจร
คล่องตวัเพื่อความรวดเร็วในการไปถึงณจุดเกิดเหตุ  โดยใชเ้วลาไม่เกิน 15 นาที 

การท างานของมูลนิธิร่วมกตญัญูในดา้นการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆนั้นมิได้
คิดค่าตอบแทนจากผูใ้ดทั้ งส้ิน  ปัจจัยทุกอย่างได้มาจากประชาชนผูมี้จิตศรัทธา นอกจากการ
ปฏิบติังานโดยร่วมกบัทางส านักงานต ารวจแห่งชาติแลว้มูลนิธิร่วมกตญัญูไดจ้ดัรถพยาบาลของ
มูลนิธิฯ  พร้อมก าลงัเจา้หน้าท่ีเขา้ปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยกูชี้พนเรนทรของโรงพยาบาลราชวิถี
หน่วยกูชี้พ  โรงพยาบาลเลิศสินสงักดักรมแพทยก์ระทรวงสาธารณสุขหน่วยกูชี้พโรงพยาบาลวชิระ
สังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศรีวิจยั  ซ่ึงเป็นภาคเอกชนในการให้ความ
ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหก้บัผูป้ระสบเหตุ  และไดรั้บบาดเจบ็ก่อนน าส่งโรงพยาบาล  

 
2.6.6  การมีส่วนร่วมกบักจิกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญู 
ประชาชนทัว่ไปสามารถมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู ได ้ดงัน้ี 

1) การบริจาคเงินและส่ิงของ 
2) การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน 
3) การเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือสงัคมออนไลน์ (คอมเมน้ท,์ กดไลค,์ แชร์) 

 

2.7  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  
กรองทอง เกิดนาค (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง  พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซตชุ์มชนออนไลน์ 

www.hi5.com ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยช่วงอายุไม่เกิน 24 ปี มี
ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการ  เวบ็ไซดชุ์มชนออนไลน์ www.hi5.com เพื่อความบนัเทิง เพื่อ
การติดต่อส่ือสาร   เพื่อความสัมพนัธ์ในการมีเพื่อน และความตอ้งการมีส่วนร่วมในสังคม จากการ
ทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การนาเสนอภาพ การตกแต่งเวบ็เพจ หรือการเขียนหนา้โปรไฟล ์การโหลด
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เพลง คลิปวิดีโอ และการคุยกบัเพื่อนทาง comment หรือ message หรือ ทาธุรกิจโดยผา่นโฆษณาซ่ึง
จะมีการอพัเดทตนเองอยู่ตลอดเวลาและเป็นการแสดงตวัตนท่ีแทจ้ริงและเปิดเผย  ในขณะท่ีกลุ่ม
คนทางานช่วงอายุ 25-39 ปี จะมีการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.hi5.com เพื่อความบนัเทิง ผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทางาน และสามารถนาไปใช้ร่วม กบัการท างานไดอี้ก เช่น กิจกรรมต่างๆ ท่ี
กลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วม ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเสนอภาพ การตก แต่งเว็บเพจของตนเอง  และการ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนทาง comment หรือ message  และเน้นการเขา้ไปดูขอ้ความเวบ็เพจของคน
อ่ืนๆ ท าโฆษณาผา่น และกลุ่มคนทางานท่ีมีช่วงอาย ุ40 ปีข้ึนไป   จะมีขอ้จ ากดัและวตัถุประสงคท่ี์
ชดัเจนในการใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พียงเพื่อการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนเท่านั้น 

รัชฎาภรณ์  รังสีประเสริฐ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง  ทศันคติและปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เล่นเว็บประเภท SOCIAL NETWORK HI 5 ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัดา้น
เพศสถานภาพสมรสระดบัการศึกษา  และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเล่นเว็บ SOCIAL 
NETWORK HI 5 ไม่แตกต่างกันโดยอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรมการเล่นเว็บ SOCIAL 
NETWORK HI 5 ทางดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการเล่นมากท่ีสุดและผูเ้ล่น HI 5 มีทศันคติต่อการเล่น
เว็บประเภท  SOCIAL NETWORK HI ดังต่อไปน้ี  ด้านการติดต่อส่ือสารก่อให้เกิดความรู้สึก
สะดวกสบายรวดเร็วดา้นความบนัเทิง  ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสนุกสนานเพลิดเพลินเกิด
ความคิดสร้างสรรคแ์ละมีสาระดา้นความสัมพนัธ์  ก่อให้เกิดความรู้สึกความตอ้งการทางสังคมว่า
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่เพื่อนฝงู  ตอ้งการพบหรือพูดคุยกบัเพื่อนผา่น HI 5 ตอ้งการให้ความ
รักกบัผูอ่ื้นตอ้งการไดรั้บความรักจากผูอ่ื้น   ตอ้งการพบเพื่อนต่างเพศเช่นตอ้งการหาคู่หรือเพื่อน
ใหม่ท่ีเป็นเพศตรงขา้ม  ส่วนด้านภาพลกัษณ์ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีใน
สังคมตอ้งการไดค้วามรักนบัถือตอ้งการการ  ไดรั้บการยกยอ่งดา้นความสามารถตอ้งการมีช่ือเสียง
ในสงัคมและไดรั้บการยอมรับในกลุ่มเพื่อนฝงูและดา้นค่าบริการเกิดความรู้สึกคุม้ค่าในการเล่นเวบ็
ประเภท SOCIAL NETWORK HI5   เน่ืองจากช่วยลดค่าบริการในการติดต่อผ่านโทรศพัท์มือถือ
และการเล่นเวบ็ HI5 ไม่ตอ้งเสียค่าบริการจากการใชบ้ริการดงักล่าว 

ปริญญา ทองแสง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง  ทศันคติและพฤติกรรมของผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซด์ 
www.manager.co.th ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอาย ุ25-34 ปีโดยส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสดและการศึกษาปริญญาตรี  เป็นพนักงงานเอกชนซ่ึงมีรายได้ 5,000-14,999 
บาทอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร   มีประสบการณ์ในการใชอิ้นเตอร์เนต 6 ปี 6 เดือนความถ่ี10 คร้ัง
ต่อเดือน  มีระยะเวลาการใช้โดยเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 41 นาทีอยู่ในช่วงเวลา 20.01- 24.00 นในด้าน
เน้ือหาสาระดา้นรองรับเฉพาะรายดา้นปฎิสัมพนัธ์และดา้นธุรกิจโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีและ
แนวโนม้การใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 
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ศศิวิมล  ชูแกว้ (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  รูปแบบและเน้ือหาการส่ือสารผา่นเฟซบุ๊กของ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ผลการศึกษาพบวา่ผลการศึกษาพบวา่เฟซบุก๊ของมหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย ท าหน้าท่ีเสมือนเป็นช่องทางการส่ือสารสองทางระหว่างมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ
สาธารณชน ท่ีสนใจรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและมีส่วนร่วมผ่านการคลิก Like เพื่อตอ้งการส่ือสารผ่าน
ทางเว็บเพจ  โดยการส่ือสารส่วนใหญ่ถูกควบคุมและกาหนดประเด็นโดยผูดู้แลเว็บเพจผ่าน 
Fanpage เน้ือหาส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการสนทนาท่ีใช้ภาษาไม่เป็นทางการ ผ่านการนาเสนอ
ประเด็นของรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และการพูดคุยทกัทาย   Facebook ของมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทยใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบก่ึงทางการ ในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกท่ี
ติดตามการพูดคุยใชล้กัษณะการสร้างความสัมพนัธ์แบบพี่นอ้ง  แสดงความเป็นมิตรซ่ึงกนัและกนั 
มีการใชภ้าษาแบบเป็นกนัเอง   ผูดู้แลเวบ็พยายามนาเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดย
พยายามใหผู้ท่ี้ช่ืนชอบติดตามเวบ็เพจและแลกเปล่ียนพดูคุย แต่อยา่งไรกต็าม ผูดู้แลเวบ็เพจใหค้วาม
สาคญัต่อขอ้มูลข่าวสาร ในการเผยแพร่สร้างความสัมพนัธ์และดึงดูดสมาชิกดว้ยการใชอุ้ปกรณ์การ
เรียนการสอน มาเพิ่มความน่าสนใจใหส้มาชิกเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

งานวิจยัเร่ืองการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผา่นส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตญัญูและการรับรู้ของประชาชนน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาเพื่อศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกบัแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญู  เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารของ
แฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู  
เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู   ซ่ึงผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการส่ือสารบน
อินเทอร์เน็ต การส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์ การส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กเน่ืองจากปัจจุบนัส่ือสังคม
ออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊กไดเ้ขา้มามีบทบาทในการส่ือสารกบัผูค้นเป็นจ านวนมาก  เกิดการใชก้นั
อยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศไทย   จึงตอ้งน าแนวคิดทฤษฎีเหล่าน้ีมาประกอบใน
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากส่ือ  รวมถึงการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมใน
การศึกษาวิจยัเร่ืองการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตญัญูและการรับรู้ของประชาชนนั้น  ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตญัญู  จึงตอ้งน าแนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมมาอธิบายในงานวิจยัน้ี การมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู ไดแ้ก่ การบริจาคเงินและส่ิงของ  การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน 
การเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือสงัคมออนไลน์ (คอมเมน้ท,์ กดไลค,์ แชร์) 



บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก  ของมูลนิธิร่วม
กตญัญูและการรับรู้ของประชาชน”   ด าเนินการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงผสานวิธี  (Mixed 
Method Research) ซ่ึงเป็นการน า ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และ
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณมาบูรณาการ   เพื่อให้สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดท้ั้ง
ดา้นสถิติ และขอ้มูลในเชิงลึก  โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงัน้ี 

3.1  ระเบียบวธีิวิจยั 
3.2  การก าหนดประชากรของการศึกษา 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.5  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

 

3.1  ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) ซ่ึงเป็นการน า ระเบียบ
วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Method) มาใช้ในการด าเนินการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Information 
resources) ท่ีมีความหลากหลายท าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลได ้
 

3.2  กำรก ำหนดหน่วยของกำรศึกษำ 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายของการวิจยั ให้เหมาะสมกบัระเบียบวิธี
วิจยัแต่ละรูปแบบดงัน้ี 
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3.2.1  กำรวจัิยเชิงคุณภำพ: กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) 
 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัดา้นการใชเ้ฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู  ซ่ึงเป็นผูดู้แลเฟซบุ๊ก จ านวน1

คนคือ คุณอญัวฒิุ โพธ์ิอ าไพ  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

ผูว้ิจัยก าหนด กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัโดยใช้ วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
selection) เพื่อให้ไดผู้ใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีความรู้ และ ประสบการณ์ตรงกบัประเด็นท่ีตอ้งการท าการศึกษา 
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาเชิงลึก ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

3.2.2  กำรวจัิยเชิงปริมำณ : ประชำกร และ กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มประชากรของการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แฟนเพจเฟซบุ๊ก ของมูลนิธิร่วมกตญัญู

โดยดูจากจ านวนผูท่ี้มากดไลคใ์นเพจ มีจ านวน 71,444 คน (เฟซบุก๊มูลนิธิร่วมกตญัญู,2557) 
จ านวน กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี ค  านวณโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane) 

N 
n = 

     1+Ne2 
เม่ือ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

 N คือ ขนาดประชากร 
 e คือ ค่าความคลาดคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
เม่ือแทนค่าดว้ยสูตรไดจ้านวนกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

N =     71,444 =      397.75   คน  
1+71,444 (.0025) 

จากการแทนค่าสูตรขา้งตน้ ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัเท่ากบั 398 คน
อยา่งไรกต็าม ผูว้ิจยัท าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

การสุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังน้ี  ท าโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
sample) ซ่ึงผูว้ิจยัท าการโพสตลิ์งคแ์บบสอบถามออนไลน์ไวบ้นเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู แลว้
โพสตข์อ้ความเชิญชวนใหแ้ฟนเพจช่วยเขา้ไปเติมขอ้ความในแบบสอบถามให ้ 
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
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ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัระเบียบวิธีวิจยัแต่ละ
ประเภทดงัน้ี 
 

3.3.1  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ : เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview Script) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลดงัน้ี 

แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผูดู้แลเฟซบุ๊กแบ่งโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 
3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ค  าสมัภาษณ์ความคิดเห็นการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมกบัแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

ส่วนท่ี 2 ค  าสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลของรูปแบบการส่ือสารผา่นเครือข่าย
สังคมออนไลนเ์ฟซบุก๊ ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมมูลนิธิร่วมกตญัญู 

ส่วนท่ี 3 ค าสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคม
ออนไลนเ์ฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

3.3.1  ผูศึ้กษาใชเ้คร่ืองมือในการบนัทึกขอ้มูลในการลงรหัส (Coding Sheet)ไดแ้ก่ ตาราง
สรุปลกัษณะการน าเสนอเน้ือหาและตารางสรุปลกัษณะประเภทของเน้ือหาในการสร้างความเช่ือถือ
ของรหสั (Reliability of Coding) 

 
ตำรำง 3.1  แสดงแบบบนัทึกขอ้มูลในการลงรหสั 
 

ข่ำวที่โพสต์ ประเภทของกำรมี
ส่วนร่วมที่ต้องกำร 

กลุ่มเป้ำหมำย ผลลพัธ์ที่ได้จำก
กลุ่มเป้ำหมำย 

    

3.4  กำรทดสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 

ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์ โดยน าแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนเสนอ ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า 
และท าการปรับปรุงประเดน็สัมภาษณ์ ก่อนน าไปใชส้มัภาษณ์จริง 
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3.4.1  กำรวิจัย เชิงป ริมำณ   เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการศึกษาค ร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ
เพียง 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้ฟซบุ๊กของของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถาม
ปลายปิดใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ค  าตอบ    

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัค าถามเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้ฟซบุก๊ ของแฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญ เป็นขอ้ค าถามมีลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า แบบ “Likert Scale” ก าหนดเป็น 5 ระดับ
ส าหรับการใหน้ ้ าหนกัคะแนนของแต่ละขอ้ดงัน้ี 

                                       ระดบั 5 = มากท่ีสุด 
                      ระดบั 4 = มาก 
                    ระดบั 3 = ปานกลาง  
                       ระดบั 2 = นอ้ย 
                       ระดบั 1 = นอ้ยท่ีสุด 

             ส่วนท่ี 4  ค  าถามเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู เป็นขอ้
ค าถามมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า แบบ “Likert Scale” ก าหนดเป็น 5 ระดับส าหรับการให้
น ้ าหนกัคะแนนของแต่ละขอ้ดงัน้ี                    

 ระดบั 5 = มากท่ีสุด 
                      ระดบั 4 = มาก 
                    ระดบั 3 = ปานกลาง  
                       ระดบั 2 = นอ้ย 
                       ระดบั 1 = นอ้ยท่ีสุด ถึงไม่เคย 

 
3.4.2  กำรทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
ผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  โดยใช้ข้อมูลจากการทบทวน

วรรณกรรม  ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบความเท่ียงตรง  (Validity) และ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลจริงดงัต่อไปน้ี 

ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการวิจยัไป 
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ทดลองใช้เก็บขอ้มูลจากแฟนเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Pilot-Test) 
จ านวน 30 คน แลว้น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชว้ิธีการแบบสมัประสิทธ์ิ
อลัฟา α-Coefficient ของครอนบาค 
 

3.5  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.5.1  กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 
ผูว้ิจยัท าการแนะน าตวัพร้อมมอบส าเนาจดหมายขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลท่ีออกโดย

บณัฑิตวิทยาลยัใหแ้ก่ผูใ้หข้อ้มูลการสัมภาษณ์ และช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการท าวิจยั รวมถึงขอนดั
หมายผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อท าการสัมภาษณ์ตามวนัและเวลาท่ีเหมาะสม  เม่ือถึงวนันัดหมายผูว้ิจยัท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  โดยใชอุ้ปกรณ์บนัทึกเสียงการให้สัมภาษณ์       พร้อมทั้งการจด
บนัทึกรวมถึงผูศึ้กษาใช้เคร่ืองมือในการบนัทึกขอ้มูลในการลงรหัส  (Coding Sheet)ไดแ้ก่ตาราง
สรุปลกัษณะการน าเสนอเน้ือหาและตารางสรุปลกัษณะประเภทของเน้ือหาในการสร้างความเช่ือถือ
ของรหสั (Reliability of coding) 
 

3.5.2  กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
ผู ้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการฝากลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ (Online-

Questionnaire)ไวบ้นเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู และโพสตข์อ้ความเชิญชวนให้แฟนเพจเขา้ไป
ตอบแบบสอบถาม  จากนั้นผูว้ิจยัดาวน์โหลดไฟลแ์บบสอบถามท่ีท าแลว้มาแปลงให้เป็นเอกสาร
โดยผา่นทางเคร่ืองปรินทเ์ตอร์ (Printer) ต่อไป  
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3.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

3.6.1  กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 
ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา  เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์

เชิงลึกและวิเคราะห์ในเร่ืองของรูปแบบประเภทและวิธีการน าเสนอเน้ือหาลกัษณะการส่ือสารผา่น
เฟซบุก๊ 
 

3.6.2  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical 

Package for the Social Sciences for Windows) โดยใชส้ถิติดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์และน าเสนอดว้ยสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ(Percentage) 

ส่วนท่ี  2 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของ เป็นค าถามปลายปิดให้
เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ   ท าการวิเคราะห์และน าเสนอดว้ยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับค าถามเก่ียวกับวตัถุประสงค์การใช้เฟซบุ๊กของแฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตัญญ ท าการวิเคราะห์และน าเสนอด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) 
ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
ท าการวิเคราะห์และน าเสนอด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ประกอบด้วยค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม

กตญัญูมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงิน ทดสอบดว้ย 
การหาค่าความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั(Pearson’s Product Moment Correlation) 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรู้ข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตญัญูมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กในกิจกรรมท่ีมูลนิธิ
จดัข้ึนทดสอบดว้ย การหาค่าความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั(Pearson’s Product Moment Correlation) 
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สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตญัญูมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กในกิจกรรมท่ีมูลนิธิ
จดัข้ึนทดสอบดว้ย การหาค่าความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั(Pearson’s Product Moment Correlation) 

เหตุท่ีผูว้ิจัยใช้การหาค่าความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ในการทดสอบสมมติฐานในแต่ละขอ้ เน่ืองจากสถิติดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีอยูใ่นระดบัช่วงชั้น (Interval - Scale) และเป็นการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวัแปร กบัตวัแปรตาม 1 การก าหนดเกณฑใ์นการอธิบาย
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ดงัน้ี (Bartz, อา้งถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) 
 0.00 - 0.20 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 
 0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
 0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง 
 0.81 ข้ึนไป หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเร่ือง การส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญูและการ
รับรู้ของประชาชน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใชเ้ฟซบุก๊ของแฟนเพจ 
 ส่วนท่ี 3   การใชเ้ฟซบุก๊ของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 ส่วนท่ี 4   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 ส่วนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ส่วนท่ี 6  ผลการสัมภาษณ์ผูดู้แลเพจเฟซบุก๊มูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของแฟนเพจเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ของมูลนิธิร่วม
กตญัญูท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยการหาจ านวนและร้อยละ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 84 21.0 
หญิง 316 79.0 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 316 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.0 และท่ีเหลือเป็นเพศหญิง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 
 
ตารางที่ 4.2  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 – 30 ปี 204 51.0 
31 – 40 ปี 132 33.0 
41 – 50 ปี 56 14.0 
51 – 60 ปี 8 2.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ18 – 30 ปี จ านวน 204 คนคิด
เป็นร้อยละ 51.0 รองลงมามีอาย3ุ1 – 40 ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 ถดัมามีอาย ุ41 – 50 
ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และท่ีเหลือมีอาย ุ51 – 60 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 
ตารางที่ 4.3  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 52 13.0 
ปริญญาตรี  204 51.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 144 36.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.0 และท่ีเหลือมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
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ตารางที่ 4.4  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 176 44.0 
พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป 120 30.0 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 60 15.0 
อ่ืน ๆ 44 11.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
เจา้หน้าท่ีของรัฐ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคือพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง
ทัว่ไป จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ถดัมาคือเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0 และท่ีเหลือมีอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 
 
ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 92 23.0 
15,001 – 30,000 บาท 164 41.0 
30,001 – 45,000 บาท 64 16.0 
45,001 บาท ข้ึนไป 80 20.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
30,000 บาท จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ถดัมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 80 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 และท่ีเหลือมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 64 คนคิดเป็น
ร้อยละ 16.0 
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4.2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของแฟนเพจ 
 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของแฟนเพจท่ีตอบแบบสอบถาม
จ านวน 400 คน โดยการหาจ านวน และร้อยละ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.6 ถึงตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของการใชง้านเฟซบุก๊ 
 

การใชง้านเฟสบุค๊ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวนั/สัปดาห์ 304 76.0 
5-6 วนั/สัปดาห์ 48 12.0 
3-4วนั/สัปดาห์ 12 3.0 
1-2วนั/สัปดาห์ 36 9.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั/สัปดาห์ 
จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 รองลงมามีการใชง้านเฟซบุ๊ก5-6 วนั/สัปดาห์ จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 ถดัมามีการใชง้านเฟซบุ๊ก 1-2 วนั/สัปดาห์ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  
และท่ีเหลือมีการใชง้านเฟซบุก๊1-2วนั/สัปดาห์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 
ตารางที่ 4.7  จ  านวนและร้อยละของความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุก๊ 
 

ความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุก๊ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง/วนั 64 16.0 
2-5 คร้ัง/วนั 140 35.0 
6-10 คร้ัง/วนั 92 23.0 
มากกวา่ 10 คร้ัง/วนั 104 26.0 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก 2-5 
คร้ัง/วนั จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมามีความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กมากกวา่ 10 
คร้ัง/วนั จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ถดัมามีความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟสบุ๊ค 6-10 คร้ัง/วนั 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  และท่ีเหลือมีความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก 1 คร้ัง/วนั จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
 
ตารางที่ 4.8  จ  านวนและร้อยละของความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุก๊ 
 

ช่วงเวลาในการเขา้ใชง้านเฟซบุก๊ จ านวน (คน) ร้อยละ 
06.01-11.00 น. 52 13.0 
11.01-14.00 น. 24 6.0 
14.01-18.00 น. 12 3.0 
18.01-22.00 น. 264 66.0 
22.01-02.00 น. 28 7.0 
02.01-06.00 น. 20 5.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก
ระหว่าง 18.01-22.00 น. จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมามีช่วงเวลาในการเขา้ใชง้าน
เฟซบุ๊ก ระหว่าง 06.01-11.00 น. จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ถดัมามีช่วงเวลาในการเขา้ใช้
งานเฟซบุ๊ก ระหว่าง 22.01-02.00 น. จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0  ถดัมามีช่วงเวลาในการเขา้
ใชง้านเฟซบุก๊ ระหวา่ง 11.01-14.00 น. จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ถดัมามีช่วงเวลาในการเขา้
ใชง้านเฟซบุ๊ก ระหว่าง 02.01-06.00 น. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และท่ีเหลือมีช่วงเวลาใน
การเขา้ใชง้านเฟซบุก๊ ระหวา่ง 14.01-18.00 น. จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
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ตารางที่ 4.9  จ านวนและร้อยละของลกัษณะการใชง้านเฟซบุก๊ 
 

ลกัษณะการใชง้าน 
จ านวน (คน) 

X̄ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

แชร์ภาพ/แชร์วีดีโอ 52 88 104 108 48 2.97 
ติดตามความเคล่ือนไหวของเพื่อน 144 80 156 16 4 3.86 
สนทนาผา่นโปรแกรมสนทนา 20 104 148 96 32 2.96 
เล่นเกมส์ 28 84 60 148 80 2.58 
รับข่าวสารจากหนา้แฟนเพจ 94 144 90 68 4 3.63 
อพัเดทขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง 32 64 160 104 40 2.86 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 48 84 176 72 20 3.17 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลกัษณะการใชง้านเฟซบุ๊กเพื่อการ
ติดตามความเคล่ือนไหวของเพื่อนสูงสุด (X̄= 3.86) รองลงมาคือรับข่าวสารจากหนา้แฟนเพจ (X̄= 
3.63) ถดัมาคือแลกเปล่ียนความคิดเห็น (X̄= 3.17) แชร์ภาพ/แชร์วีดีโอ  (X̄= 2.97) สนทนาผ่าน
โปรแกรมสนทนา  (X̄= 2.96) ติดตามความเคล่ือนไหวของเพื่อนและอพัเดทขอ้มูลส่วนตวัของ
ตนเอง (X̄= 2.86) และเล่นเกมส์ (X̄= 2.58) 
 
ตารางที่ 4.10  จ านวนและร้อยละของอุปกรณ์ในการใชง้านเฟซบุก๊ 
 

อุปกรณ์ในการใชง้านเฟซบุก๊ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โทรศพัทมื์อถือ 332 83.0 
คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 108 27.0 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  200 50.0 
แทบ็เลต 96 24.0 

 
  



45 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชง้านเฟซบุ๊กผ่านโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุด 
จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมาคือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 ถดัมาคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือแทบ็เลต 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 
 

4.3  ผลการวเิคราะห์การใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 
 ผู ้วิจัยวิ เคราะห์การใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑท่ี์ก าหนดในบทท่ี 3 ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ฟซบุก๊แฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตญัญูของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ฟซบุก๊แฟนเพจ 
มูลนิธิร่วมกตญัญู 

(n = 400) 
ระดบั อนัดบั 

X̄ S.D. 
1. ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัมูลนิธิฯ 3.23 0.93 ปานกลาง 3 
2. ติดตามสถานการณ์ของมูลนิธิฯ 3.38 0.93 ปานกลาง 1 
3. ชมภาพ/ชมคลิปวีดีโอของมลูนิธิฯ 3.22 0.95 ปานกลาง 4 
4. ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ 3.36 0.93 ปานกลาง 2 
5. สอบถามขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิฯ 3.12 0.93 ปานกลาง 5 
6. บริจาคส่ิงของใหก้บัของมูลนิธิฯ 3.07 0.95 ปานกลาง 6 
7. บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิฯ 2.91 0.95 ปานกลาง 7 
8. แสดงความคิดเห็นหรือติชม 2.60 1.02 ปานกลาง 8 

รวม 3.11 0.76 ปานกลาง - 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า วตัถุประสงคใ์นการใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ ม ูลน ิธ ิร ่ว มกต ญั ญู
ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้
เรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย พบว่ากลุ่มตวัอย่างติดตามสถานการณ์ของมูลนิธิฯ มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.38) รองลงมาคือติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ (ค่าเฉล่ีย 3.22) ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกับ
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มูลนิธิฯ (ค่าเฉล่ีย 3.23) ชมภาพ/ชมคลิปวีดีโอของมูลนิธิฯ (ค่าเฉล่ีย 3.21) สอบถามขอ้มูลข่าวสาร
กิจกรรมของมูลนิธิฯ (ค่าเฉล่ีย 3.12) บริจาคส่ิงของให้กบัของมูลนิธิฯ (ค่าเฉล่ีย 3.07) บริจาคเงิน
ใหก้บัมูลนิธิฯ (ค่าเฉล่ีย 2.91)และแสดงความคิดเห็นหรือติชม (ค่าเฉล่ีย 2.60) ตามล าดบั 
 ล าดบัต่อมาผูว้ิจยัวิเคราะห์ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการหาจ านวน และร้อยละ ไดผ้ลดงั
ตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที่ 4.12  จ  านวนและร้อยละของปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีต่อเฟซบุก๊แฟนเพจ 
มูลนิธิร่วมกตญัญู 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

สอบถามขอ้มูลท่ีสนใจ 72 18.0 
แสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีน าเสนอ 48 12.0 
กดถูกใจ(like)ขอ้มูลท่ีน าเสนอ 292 73.0 
กดแชร์(share)ขอ้มูลท่ีน าเสนอ 164 41.0 
ช่วยตอบค าถามสมาชิกท่านอ่ืน 8 2.0 
อ่ืน ๆ 92 23.0 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีปฏิสัมพนัธ์ต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญูโดยการกดถูกใจ (like) ขอ้มูลท่ีน าเสนอมากท่ีสุด จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 
รองลงมาคือกดแชร์ (share) ขอ้มูลท่ีน าเสนอ จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0ถดัมามีปฏิสัมพนัธ์
ในรูปแบบอ่ืน ๆ จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ถดัมาคือการสอบถามขอ้มูลท่ีสนใจ จ านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ถดัมาคือการแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีน าเสนอ จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.0 และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือการช่วยตอบค าถามใหก้บัสมาชิกท่านอ่ืน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.0 
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4.4  ผลการวเิคราะห์การมีส่วนร่วมในกจิกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑท่ี์ก าหนดในบทท่ี 3 ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.19 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วม

กตญัญูของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

(n = 400) 
ระดบั อนัดบั 

X̄ S.D. 
ด้านการบริจาคเงินและส่ิงของ 2.77 0.86 ปานกลาง - 
1. บริจาคส่ิงของใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญู   2.56 0.94 นอ้ย 10 
2. บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อ

น าไปซ้ือโรงศพ 
3.18 1.18 ปานกลาง 1 

3. บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อ
น าไปทะนุบ ารุงศาสนา 

3.01 1.20 ปานกลาง 2 

4. บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อสร้าง
โรงพยาบาลใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

2.65 0.97 ปานกลาง 8 

5. บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน า
ช่วยเหลืออุทกภยั 

2.66 1.01 ปานกลาง 7 

6. บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อ
น าไปช่วยเหลือวาตภยั 

2.66 0.97 ปานกลาง 6 

7. บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อ
น าไปสร้างโรงเรียน 

2.68 0.98 ปานกลาง 4 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

(n = 400) 
ระดบั อนัดบั 

X̄ S.D. 
ด้านการเข้าร่วมกจิกรรมทีมู่ลนิธิฯ จัดขึน้ 2.65 1.01 ปานกลาง - 
8. เขา้ร่วมกิจกรรมศูนยท์านบารมี (โรงทาน) 

ท่ีทางมูลนิธิจดัข้ึน 
2.62 1.01 ปานกลาง 9 

9. เขา้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเก่ียวกบัการให้
ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาร
ธารณภยั 

2.67 1.08 ปานกลาง 5 

10. เคยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดว้ยการบอก
ต่อไปยงับุคคลท่ีท่านรู้จกั  หรือหน่วยงาน 
องคก์รท่ีท่านท างานอยู ่

2.80 1.10 ปานกลาง 3 

รวม 2.75 0.87 ปานกลาง - 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้เรียงอนัดบั
จากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งบริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไปซ้ือโลงศพ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.18) รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไป
ทะนุบ ารุงศาสนา (ค่าเฉล่ีย 3.01) กลุ่มตวัอย่างเคยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดว้ยการบอกต่อไปยงั
บุคคลท่ีท่านรู้จกั หรือหน่วยงาน องคก์รท่ีท่านท างานอยู่ (ค่าเฉล่ีย 2.80) กลุ่มตวัอย่างบริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไปสร้างโรงเรียน (ค่าเฉล่ีย 2.68) กลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมกิจกรรม
นิทรรศการเก่ียวกบัการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสารธารณภยั (ค่าเฉล่ีย 2.67) กลุ่ม
ตวัอยา่งบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไปช่วยเหลือวาตภยั (ค่าเฉล่ีย 2.66) กลุ่มตวัอยา่ง
บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าช่วยเหลืออุทกภยั (ค่าเฉล่ีย 2.66) กลุ่มตวัอยา่งบริจาคเงิน
ใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อสร้างโรงพยาบาลใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้(ค่าเฉล่ีย 2.65) กลุ่มตวัอยา่ง
เขา้ร่วมกิจกรรมศูนยท์านบารมี (โรงทาน) ท่ีทางมูลนิธิจดัข้ึน (ค่าเฉล่ีย 2.62) และกลุ่มตวัอย่าง
บริจาคส่ิงของใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญู (ค่าเฉล่ีย 2.56) ตามล าดบั 
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4.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 ในส่วนน้ีเป็นการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั จ  านวน 3 สมมติฐาน ตามท่ีผูว้ิจยัก าหนด 
เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตญัญู กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของ ดา้นการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน และดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)และก าหนดเกณฑใ์นการ
อธิบายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ตามท่ีก าหนดในบทท่ี 3 ดงัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1  การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของ 
 
ตารางที่ 4.14  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของมูลนิธิ

ร่วมกตญัญู กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงินและ
ส่ิงของ 

 

ตวัแปร 
การมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม

ดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของ 
r Sig. 

การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

  0.791* 0.000 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.14  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสาร   ทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู  กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงิน 
และส่ิงของ พบวา่ การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู  
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัสูง (r = 0.791) 
 



50 

 สมมติฐานที่ 2  การรับรู้ข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู   
มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ในกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน 
 
ตารางที่ 4.15  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของมูลนิธิ

ร่วมกตญัญู  กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มูลนิธิจดัข้ึน 

 

ตวัแปร 
การมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน 

r Sig. 
การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

  0.693* 0.000 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.15  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีมูลนิธิจดัข้ึน พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิ
จดัข้ึน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
(r = 0.693) 
 
 สมมติฐานที ่3  การรับรู้ข่าวสารผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู
มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ในกิจกรรมบน 
เฟซบุก๊ 
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ตารางที่ 4.16  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสาร  ทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ขอมูลนิธิ
ร่วมกตญัญู   กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม
บนส่ือสังคมออนไลน ์

 

ตวัแปร 

การมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือ 

สังคมออนไลน ์
r Sig. 

การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

  0.150* 0.003 

 
หมายเหตุ  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู กบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม
บนส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วม
กตญัญูมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม
บนส่ือสังคมออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพนัธ์กนั
ในระดบัต ่ามาก (r = 0.150) 
 

4.6  ผลการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเพจเฟสบุ๊คมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

มูลนิธิร่วมกตญัญูเป็นองคก์รการกุศลมีวตัถุประสงคห์ลกัในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทัว่
ราชอาณาจกัร  ไม่ว่าจะเป็นอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั หรือภยัอนัเกิดจากความไม่สงบรวมถึงการ
ช่วยเหลือผูย้ากไร้หรือ มรณภยัไร้ญาติ  ตลอดจนสาธารณกุศลทัว่ไป  โดยมิไดแ้บ่งสัญชาติ ศาสนา 
หรือชั้นวรรณะ และมิได้หวงัค่าตอบแทนใดๆทั้ งส้ิน  จากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย  ตั้งแต่อดตจนถึงปัจจุบนั  ทางมูลนิธิร่วมกตญัญูไดจ้ดัส่งเจา้หน้าท่ีหน่วยกูชี้พของ
มูลนิธิฯเขา้ร่วมปฎิบติังานมาโดยตลอด  เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้ช่วยเหลือหากมีประชาชน
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดงักล่าว  และรีบปฐมพยาบาลจากเหตุการณ์เบ้ืองตน้  จากนั้นจะรีบ
น าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด  และไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที   
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คุณอญัวุฒิ  โพธ์ิอ าไพ (รองหัวหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์,18 ตุลาคม 2557) .ให้สัมภาษณ์ไว้
ดงัน้ี  
 การช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิร่วมกตญัญูนั้นมีมากมายหลายดา้นไหนบา้งท่ีทางมูลนิธิให้
การช่วยเหลือได ้

การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัเป็นดา้นอุบติัเหตุฉุกเฉินบนทอ้งถนน รถชน  ช่วยเหลือ
คนยากจน มรณภยัไร้ญาติการเจ็บป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ของผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางสังคม  ไม่มี
เงินรักษา  หรือป่วยขั้นร้ายแรงท่ีต้องการก าลังใจร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ประกอบสารธารณะกศุลทัว่ไป เช่น การตั้งโรงทานของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

 มีการเลือกการช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ อยา่งไรบา้งเพราะเน่ืองจากคนท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือตอ้งมีเยอะแน่นอน  ดว้ยสภาพการเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ  และสังคมในปัจจุบนัเพราะ
ประเทศไทยจดัว่าเป็นประเทศท่ี ก าลงัพฒันายอ่มมีผูท่ี้ดอ้ยโอกาสทางสังคมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็ก
แรกเกิด ไปจนถึงคนแก่  จะช่วยเหลือทุกคนท่ีมาแจง้คงเป็นไปไม่ได ้ ทางมูลนิธิมีการเลือกการให้
ความช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง 

อนัดบัแรกตอ้งถามอาการ  สอบถามสิทธ์ิรักษา ช่องทางการช่วยเหลือก่อนเพราะ
ถา้มีสิทธ์รักษาก็จะให้ค  าแนะน าตามขั้นตอนก่อน  เช่นบตัร 30 บาท  ทางมูลนิธิมีวิธีการท่ี
จะช่วยเหลือตนเองกนัก่อน  ถา้มนัสุดๆแลว้  ก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปอยา่งเป็นธรรม
จากมูลนิธิ  ตวัอย่างการรักษาจากหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ  ถา้เป็นคนจนจะไดรั้บยา
และใหก้ลบับา้น  แต่ถา้เป็นคนรวยก็ถูก Admit ไวรั้กษา  เพราะโรงพยาบาลตอ้งการรายได้
เขา้โรงพยาบาล 

 
 ในองคก์รมีการจดัการ การท างานอยา่งไรบา้ง  เพื่อท่ีจะส่ือสารการท างานใหไ้ด้
ประสิทธิผล 

1) เร่ิมตน้ กดโทรแจง้ 1669 
2) แจง้ว่าเกิดเหตุอะไรบา้ง3. ระบุสถานท่ีเกิดเหตุให้ชดัเจนเช่น  เลขท่ี xxx ซอย 

xxx ถนน xxx ต าบล xxx อ าเภอ xxx จังหวดั (อาจมีแผนท่ีติดไวด้้วย ส าหรับบอกทาง
เจา้หนา้ท่ี) 

3) อาการของผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บเช่น  สลบ ไม่ไดส้ติ ไม่หายใจ ศีรษะมีรอยแผล 
เลือดออก 
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4) ความรุนแรงของเหตุการณ์ และจ านวนผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บเช่น  ในบริเวณ
ใกลเ้คียง มีเหตุการณ์นกัเรียนตีกนัอยูห่นา้ตึก ประมาณ 20 คนถืออาวธุ 

5) ใหช่ื้อและเบอร์โทรติดต่อกลบั 
6) ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์เช่น  ผูป่้วยมีโรคประจ าตวัและยาประจ าตวัส าหรับ

โรคหอบหืด 
 

มูลนิธิร่วมกตญัญูมีการประสานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ บา้งไหม  เน่ืองจากการแจง้เหตุนั้น
อาจจะไม่ไดมี้หน่วยงานของมูลนิธิท่ีอยู่ใกลก้บัจุดเกิดเหตุ  ท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
เพราะเขา้ไปพื้นท่ีไดย้าก 

ตวัอย่างทางภาคใต ้ เขา้ไม่ถึงก็ประสานให้หน่วยงานอ่ืนเช่นมูลนิประจ าจงัหวดั 
เช่นประชาร่วมใจ  อาจเขา้ถึงไดง่้ายเพราะมีการประสานร่วมกนัเพราะเวลาประชุมจดัอม
รมส่วนกลางมูลนิทัว่ประเทศร่วมกนั มีการแลก Connection กนัเพื่อท่ีประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือ  และติดตามท่ีประสานไปวา่ไดรั้บการช่วยเหลือแลว้หรือยงั  

 
 ผูท่ี้มีจิตอาสามาท างานมูลนิธิมีการจัดอมรมเพื่อให้มีคุณภาพในการปฎิบัติงานการ
ช่วยเหลือไหม อนัน้ีถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของการท างานการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ทุกคนท่ี
เขา้มาท างานอาสาสมคัร  

คนท่ีจะมาเป็นอาสาสมคัรนั้นตอ้งมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป  มีหนา้ท่ีการงานท าก่อนท่ีจะ
ช่วยคนอ่ืนตวัเองตอ้งเอาตวัให้รอดก่อน คือมีงานท าแลว้จึงจะรับเขา้มาเป็นอาสาสมคัร
ทดสอบโดยการฝึกกบัคนรุ่นเก่า ๆ ท่ีเขา้มาท างานก่อนลงภาคปฎิบติั ก่อนทฤษฎี ตรงน้ีตอ้ง
ไดรั้บการอบรมจากอบรมจากแพทยแ์ละโรงพยาบาลราชวิถี มาอบรมให้เสาร์อาทิตย ์ มี
การสอบขอ้เขียนถา้วนัแรกไม่ผา่นจะใหซ่้อม  แลว้ถา้ผา่นแลว้จะไดรั้บใบประกาศ  พอครบ
ทุกวิธีก็จะตอ้งมาปฏิญาณตนหนา้ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของมูลนิธิก่อนการเป็นอาสมคัรตวัจริง และ
ลงพื้นท่ีใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในดา้นต่าง ๆ ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 มูลนิธิร่วมกตญัญูมีหน่วยงาน หรือองคก์รใดสนบัสนุน เงิน ส่ิงของ คือใคร 

ไม่มีหน่วยงานหรือองคก์รใดท่ีสนบัสนุนเป็นประจ า  , คนท่ีช่วยเหลืออยา่งชดัจน
และตลอดเวลาคือประชาชน 
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 ปัจจุบนัในการช่วยเหลือสงัคมมีการใชเ้ฟซบุก๊เขา้มามีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
การใชเ้ฟซบุ๊กมนัมีขอ้ดีคือของมูลนิธินั้นเป็นการบอกต่อไปยงัประชาชน  นั้นถือ

ว่าเป็นส่ือหลกัๆ ท่ีมูลนิธิใชอ้ยู่ตอนน้ีเลยก็ว่าไดเ้ม่ือก่อนใช ้Website ขอ้ดีท่ีใช ้เฟซบุ๊กนั้น
รวดเร็วในการบอกข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิแก่ประชาชน และประชาชนมาแสดง
ความเห็นหรือสอบถามไดอ้ย่างทนัท่วงที เพราะถือว่าเป็นการส่ือสารสองทางไดม้ากกว่า 
การประกาศข่าวทางเวบ็ไซตม์นัเป็นการแจง้ข่าวเท่านั้นผูพ้บเห็นอาจจะไปบอกต่อแก่คนท่ี
ท างาน เพื่อน  เพื่อเขา้มาร่วมงานของมูลนิธิ  หรือให้การช่วยเหลือในบางกรณี  เช่น การ
ท าบุญครบรอบทุกวนัท่ี 1 กนัยายน ถือเป็นวนัท าบุญใหก้บัคุณสมเกียตริ สมสกุลรุ่งเรือง ผู ้
ท่ีริเร่ิมก่อตั้ งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูก็มีการแจ้งข่าวสารทางเฟซบุ๊กหรือ 
กิจกรรมโรงทานของมูลนิธิร่วมกตญัญูท่ีจะจดัเช่นในเดือนตุลาคมท่ีผา่มาจดัท่ีสนามหลวง
ก็มีการแจง้ข่าว และ ลงภาพกิจกรรมใน เฟซบุ๊กเพื่อแจง้ข่าวสารไปยงัประชาชน ท าให้
มูลนิธิไดมี้ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัประชาชนไดง่้าย รวดเร็ว และเขา้ถึงกลุ่มคน
ตั้งแต่เดก็ จนถึงผูใ้หญ่ 

เพราะการส่ือสารในปัจจุบนัของมูลนิธิร่วมกตญัญู  เฟซบุ๊กไดเ้ขา้มามีบทบาท
เพราะใครๆกส็ามารถเป็นเจา้ของบญัชีเเฟซบุก๊ไดเ้น่ืองดว้ยทุกคนมีการติดต่อส่ือสารผา่นเฟ
ซบุก๊ไม่วา่จะเป็นการติดต่อส่ือสารกบับุคคลในครอบครัว  เพื่อน  คนใกลชิ้ด  คนท่ีท างาน   

 
 ดงันั้นเฟซบุ๊กจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญักบัผูค้นในยุคปัจจุบนัและแพร่หลาย อย่างเพจ
มูลนิธิร่วมกตญัญูเองไดมี้การสร้างมาตั้งแต่ปี 2010 ส่วนใหญ่ก็จะเร่ิงโพสตข์อ้ความการปฎิบติังาน
ของมูลนิธิร่วมกตญัญูในการช่วยเหลืออุบติัเหตุในแต่ละคร้ัง  แต่เร่ิมมีผูค้นในเฟซบุ๊กแฟนเพจให้
ความสนใจ  ก็เม่ือประมาณปี 2014-2015  ท่ีเพจได้รับความสนใจจากประชาชน  ทั้ งมีการส่ง
ขอ้ความให้ก าลงัใจในโพสต์ต่างๆ  การให้การช่วยเหลือจากทางภาคประชาชนดว้ยการสอบถาม
ข้อมูลการบริจาค  ช่องทางการบริจาค  หรือการขอความช่วยเหลือซ่ึงทางมูลนิธิก็ได้ให้การ
ช่วยเหลือ  โดยพิจารณาในเคสเร่งด่วนท่ีตอ้งช่วยเหลือก่อนจริงๆเพราะว่าด้วยเพจเฟซบุ๊กนั้น
สามารถเปิดใหแ้ฟนเพจสามารถมาโพสตแ์สดงความคิดเห็นได ้

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของแฟนเพจ  

จากการส ารวจขอ้มูลทางหนา้เเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญูแสดงเห็นไดถึ้งส่ิงส าคญัท่ีทาง
ผูส่ื้อสารหรือผูดู้แลแฟนเพจจะตอ้งมีการอพัเดทขอ้มูล และมีการส่ือสารท่ีมีความใหม่ อยูเ่สมอ ตอ้ง
มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ทั้งในเร่ืองของ การโพสขอ้ความภาพหรือวีดีโอบนกระดาน 
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(Wall) และใหป้ระชาชนท่ีเป็นแฟนเพจสามารถมาแสดงความคิดเห็น (Comment) ไลค ์(Like) หรือ
แชร์(Share) ขอ้มูลได้   ซ่ึงกลยุทธ์ทั้ งหมดท่ีมาจากตวัของมูลนิธิฯ มีความตอ้งการท่ีจะส่ือสาร
ออกไปยงัแฟนเพจของมูลนิธิฯ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ วา่
จะโพสตข์อ้ความเพื่อส่ือสารอะไรออกไป อาจจะไดรั้บการตอบกลบัหรือมีการแสดงความคิดเห็น
จากประชาชนท่ีเป็นแฟนเพจของมูลนิธิฯ  อาจจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ได ้ ข้ึนอยู่กบั
ความสนใจของแฟนเพจ  ซ่ึงทางผูส่ื้อสารตอ้งวางแผนการส่ือสารเป็นอยา่งดี เพื่อให้กลุ่มเกิดความ
สนใจ และเกิดการแสดงความคิดเห็นต่อการโพสตน์ั้นๆ เรียกว่าการมีส่วนร่วมของแฟนเพจนัน่เอง  
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นการส่ือสารท่ีมีความควบคุมไดย้าก เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ในการท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่แสดงความคิด และเร่ืองของการใชภ้าษาวาจาเป็นเร่ืองท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ กระบวนการวางแผนมีความส าคญัมากในการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้ไดก้าร
ยอมรับ  การสร้างความน่าเช่ือถือของข่าวสารกิจกรรม การยอมรับและความสนใจ ส าหรับส่ือสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊กตอ้งใชร้ะยะเวลาในการส่ือสาร  ดงันั้นการส่ือสารออกไป  ตอ้งทราบถึงกลยทุธ์ใน
การท่ีจะใชข้อ้ความ ภาพ หรือวีดีโอ จุดประสงคข์องการส่ือสารนโยบายของมูลนิธิฯ เองตอ้งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ตอ้งมีความสม ่าเสมอของการส่ือสารมีการโพสข่าวสารไปยงัแฟนเพจของมูลนิธิ
ฯ เสมอเพื่อสร้างการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมกบัแฟนเพจ สามารถท่ีจะสร้างความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดข้ึน
ต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมของแฟนเพจมูลนิธิฯ ขอ้มูลในการน าเสนอในเครือข่าย
สังคมออนไลน์นั้ น ต้องส่ือถึงมูลนิธิฯ  ความเป็นตัวตนอย่างชัดเจน การส่ือสารต้องรับรู้ถึง
กลุ่มเป้าหมายว่าไม่ตอ้งการความยุ่งยากหรือขอ้จ ากัดมากมายในการท่ีจะส่ือสารกลบั เพื่อท่ีจะ
พฒันาเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของมูลนิธิฯ ในเครือข่ายสังคมออนไลนไ์ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
ตารางที่ 4.17  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของแฟนเพจเฟซบุก๊มูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

ข่าวทีโ่พสต์ ประเภทของการมส่ีวน
ร่วมที่ต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ทีไ่ด้จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะของมูลนิธิร่วม
กตญัญู โดยมีประธาน
มูลนิธิ ดาราท่ีเป็น
อาสาสมคัรของมูลนิธิ 
และอาสาสมคัรของมูลนิธิ 
ร่วมเดินทางไปท าบุญท่ีวดั 
 

1. แฟนเพจมีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู 
 
 

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญู และประชาชน
ทัว่ไป 

1. แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงใหเ้ห็นไดจ้าก
จ านวนยอดกด like ท่ีสูง
ถึง 1,116 like 
 



56 

 

ตารางที่  4.17  (ต่อ)    
    

ข่าวทีโ่พสต์ ประเภทของการมส่ีวน
ร่วมที่ต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ทีไ่ด้จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

ไทย มอบทุนการศึกษา
และของบริจาคใหแ้ก่คน
ยากจนท่ีพทุธคยา ประเทศ
อินเดีย 

2. ก่อใหเ้กิดการ
สนบัสนุนดา้นส่ิงของ
บริจาคและเงินร่วม
ท าบุญในโอกาสต่อไป 

 2. มีการแสดงความเห็น
ร่วมอนุโมทนาบุญ แสดง
ใหเ้ห็นถึงความยนิดีต่อ
กิจกรรมท่ีมูลนิธิไดท้  า
ข้ึน 

2. การประชาสัมพนัธ์ให้
แฟนเพจไดรั้บชมรายการ
โทรทศัน์ของมูลนิธิร่วม
กตญัญู ทาง
สถานีโทรทศัน์ TNN 

1.มีการรับชมรายการ
โทรทศัน์ของมูลนิธิ
ร่วมกตญัญูตามวนั-
เวลา ท่ีระบุ 
2. มีการแชร์ใหเ้พื่อน
และครอบครัวมีการ
รับชมรายการโทรทศัน์
ของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

1. แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญู และประชาชน
ทัว่ไป 
 
2. ผูท่ี้ชมรายการ
โทรทศัน์ทาง
สถานีโทรทศัน์ TNN 

1. แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงใหเ้ห็นไดจ้าก
จ านวนยอดกด like 
จ านวน 124 likes 
2. มีการรับชมข่าว
ดงักล่าวจ านวน 426 
views 

3. มูลนิธิร่วมกตญัญูมีการ
จดัตั้ง “ศนูยท์านบารมี 
มูลนิธิร่วมกตญัญู” เพ่ือ
บริการทางดา้นอาหาร 
และน ้าด่ืมโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 

1. แฟนเพจมีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู 
 
2. แฟนเพจมีการร่วม
ถวายพระพรสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญู และประชาชน
ทัว่ไป 

แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงใหเ้ห็นไดจ้าก
จ านวนยอดกด like ท่ีสูง
ถึง 611 likes 
 
 
 
 
 
 

4. ภาพของอาสาสมคัร
ผูห้ญิงมูลนิธิร่วมกตญัญู
นัง่กางร่มใหศ้พ 

1. แฟนเพจมีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู 
2. มีการแชร์ใหเ้พื่อน
และครอบครัวไดมี้การ
รับรู้ข่าวสาร 

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญู และประชาชน
ทัว่ไป 
 

แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงใหเ้ห็นไดจ้าก
จ านวนยอดกด like ท่ีสูง
ถึง 618 likes 
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ตารางที่ 4.17  (ต่อ)    

    

ข่าวทีโ่พสต์ ประเภทของการมส่ีวน
ร่วมที่ต้องการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ทีไ่ด้จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

5. มูลนิธิร่วมกตญัญูมีการ
ส่งอาสาสมคัรเขา้รับการ
อบรมและทบทวนความรู้
เร่ืองการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางน ้า 

แฟนเพจมีการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญู และประชาชน
ทัว่ไป 

แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงใหเ้ห็นไดจ้าก
จ านวนยอดกด like 
จ านวน 353 likes  

6. การแจง้วธีิการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารของเพจ
มูลนิธิร่วมกตญัญูใหแ้ก่
แฟนเพจไดรั้บทราบ 

แฟนเพจไดรั้บรู้วิธีการ
ติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ของเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญู 

แฟนเพจมูลนิธิร่วม
กตญัญู  

แฟนเพจมีการรับรู้ดงั
แสดงใหเ้ห็นไดจ้าก
จ านวนยอดกด like 
จ านวน 445 likes 

 
จากตารางท่ี 4.17  จะเห็นไดว้่า กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีทางมูลนิธิร่วมกตญัญูเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารผ่านทางแฟนเพจนั้น เป็นกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ การช่วยเหลือผูด้อ้ย  โอกาสการ
อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานของอาสาสมคัร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บการช่ืน
ชมจากแฟนเพจเป็นจ านวนมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากยอดกด like ท่ีสูงกว่า 300 like ในทุก ๆ กิจกรรมท่ี
ไดก้ล่าวมา ในขณะท่ีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์ เช่น การ
เชิญชวนใหรั้บชมรายการโทรทศัน์ กลบัไม่ค่อยไดรั้บความนิยมเท่าท่ีควร 
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ภาพที ่4.1  การโพสตใ์นช่วงวนัหยดุยาวสงกรานต ์ท่ีผา่นมา 13-15 เมษายน 2558   
 
 ภาพท่ี 4.1  ทางมูลนิธิไดโ้พสตข์อ้ความและรูปภาพการปฎิบติังานตามจุดต่างๆ ตั้งแต่แถว
ยา่นสีลม  ปทุมวนั บางรัก เมฆา โพงพาง ยานนาวา และจุดพระยา  และไดเ้ชิญชวนอาสาสมคัรเขา้
ร่วมในแต่ละจุดผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเตรียมตัวช่วยเหลือ  ป้องกนัอุบตัิเหตุต่างๆในช่วงวนัหยดุ
สงกรานตใ์ห้กบัประชาชนไดรั้บความปลอดภยัในระหว่างเดินทางและเล่นน ้ าช่วงสงกรานต ์ อีก
ทั้งไดผ้นึกก าลงักบัต ารวจสายตรวจ, 191, พยาบาล, ต  ารวจทางหลวง, กองบินต ารวจ, ต  ารวจน ้ า, 
เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาลต ารวจ  ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อออก
ปฎิบติังานดูแลตามจุดต่างๆช่วงสงกรานต ์ และโพสตแ์จง้ไปยงัประชาชนโดยใชเ้พจของมูลนิธิ
ร่วมกตญัญูเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารน้ีไปยงัประชาชน  อีกทั้งยงัเชิญชวนอาสาสมคัรให้มา
ปฎิบติังานร่วมกนั 
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ภาพที ่4.2  โพสตแ์จง้การจดัตั้งโรงทาน เม่ือวนัท่ี 25 - 28 มีนาคม 2558 จงัหวดัอยธุยา   
 
 ภาพท่ี 4.2  เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมายคุรบ 5 รอบ  ของสมเดจ็พระเทพพระรัตน์ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   โรงทานบุญนอกจากจะจดัท่ีทอ้งสนามหลวงแลว้ ยงัจดัท่ีจงัหวดัอยธุยา
ซ่ึงทางมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์กบัโรงเรียนจิตรลดา ร่วมกนัจดัข้ึนเพื่อถวายเป็นพระราชกุกลแก่
สมเด็จระเทพฯ  เน่ืองในวโรกาสครบรอบ  60 พรรษา   ไดมี้การโพสตเ์ชิญชวนแฟนเพจ  และบุคคล
ทัว่ไปไดท้ราบข่าวสารโดยทัว่กนั  ว่าจะจดัตั้งแต่วนัท่ีเท่าไหร่  เวลาก่ีโมง  สถานท่ีใด  ซ่ึงการโพสต์
ไดมี้ทั้งขอ้ความท่ีครบถว้นและภาพประกอบอยา่งชดัเจน 
 

 
ภาพที ่4.3  การโพสตกิ์จกรรมการจดัสมัมนาวิชาการระดบันานาชาติ  
 
 ภาพท่ี 4.3  ในหวัขอ้เช่ือมห่วงโซ่คุณภาพการแพทยฉุ์กเฉินไทยโดยมีทั้งผูบ้ริหาร  ผู ้
ปฎิบติังานการแพทยฉุ์กเฉินเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก 
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ภาพที่ 4.4  โพสต์เปิดอาคารเรียนแห่งท่ี 28  ท่ีสร้างโดยมูลนิธิร่วมกตญัญูให้แก่โรงเรียนเตรียม

ปริญญานุสรณ์  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
 

ภาพท่ี 4.4  เปิดอาคารเรียนแห่งท่ี 28  ท่ีสร้างโดยมูลนิธิร่วมกตญัญูให้แก่โรงเรียนเตรียม
ปริญญานุสรณ์  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนใช้งบประมาณ
ทั้งส้ิน 13 ลา้นบาท    จากการโพสต์กิจกรรมขา้งตน้  ท าให้เห็นว่ามูลนิธิร่วมกตญัญูนอกจะจะมี
บทบาทในการช่วยเหลือดา้น อุบติัเหตุ  อุทกภยั วาทตภยั  แลว้  มูลนิธิยงัไดมี้การช่วยเหลือทางดา้น
การศึกษาของไทยโดยการก่อสร้างอาคารเรียนให้กบัโรงเรียนท่ียงัขาดแคลนห้องเรียน  เพื่อพฒันา
บุคลากรทางดา้นการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน  อีกทั้งยงัมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ครูอาจารย ์ เพื่อไว้
ใชใ้นการเรียนการสอนต่อไป 
 

 
 
ภาพที ่4.5  การโพสตก์ารฝึกซอ้มเตรียมรับมือแผน่ดินไหวเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 
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 ภาพท่ี 4.5  การโพสตก์ารฝึกซอ้มเตรียมรับมือแผน่ดินไหวเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2558 เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกบัภยัภิบติัท่ีจงัหวดัเชียงรายซ่ึงเป็นเขตท่ีมีความเส่ียงต่อแผ่นดินไหว  
เน่ืองจากมีรอยเล่ือนแม่จนัทร์อยูบ่ริเวณนั้น ซ่ึงการโพสตมี์ทั้งขอ้ความและภาพการปฎิบติั ท าให้
ประชาชนท่ีเห็นโพสตมี์ความมัน่ใจในความพร้อมในการช่วยเหลือ  เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีของมูลนิธิ
ไดรั้บการฝึกมาเป็นอยา่งดี  ท าใหถ้า้เกิดเหตุการณ์จริงประชาชนจะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่ง
ทนัท่วงที  การโพสตผ์า่นเฟซบุก๊คร้ังน้ี กเ็ป็นการแจง้ข่าวสารไปยงัประชาชนท่ีเป็นแฟนเพจ  และ
อาสาสมคัรของมูลนิธิร่วมกตญัญูเอง 
 

 
 
ภาพที ่4.6  โพสตฝึ์กซอ้มร ารึก 10 ปี ซึนามิ   ฝึกซอ้มการช่วยเหลือหากเกิดเหตุซึนามิ 
 

 
 
ภาพที ่4.7  โพสตกิ์จกรรมพระกฐินพระราชทาน 
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ภาพท่ี 4.7  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้พระราชทานผา้กฐิน
ให้ทางคุณบิณฑ ์บนัลือฤทธ์ิ อญัเชิญมาถวายท่ีวดัมหาชยัพร้อมกนันั้นทางมูลนิธิฯจึงถวายเงินเป็น
จ านวนหน่ึงลา้นสองแสนบาทให้วดัมหาชัยเพื่อทะนุบ ารุงวดั และมอบให้กับโรงเรียนย่านนั้น
จ านวนหน่ึง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  นอกจากมูลนิธิฯไดโ้พสต์
กิจกรรมดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัตั้งโรงทาน  การสร้างโรงเรียนแลว้ ท่ีขาดไม่ไดเ้ป็นประจ า
คือการทะนุบ ารุงศาสนาแต่กาโพสต์ดังกล่าวเป็นเพียงกิจกรรมภายในองค์กร  ท่ีจัดข้ึนในฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงไม่มีประชาชนเขา้ไปร่วมงานแต่อยา่งใด  นอกจากอาสาสมคัรและเจา้หนา้ท่ีของ
มูลนิธิเท่านั้น 
 

 
 
ภาพที ่4.8  การโพสข่าวสารประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการจดัตั้งโรงทานในประเทศ 
 

ภาพท่ี 4.8  มูลนิธิร่วมกตญัญูน าโดยนางสาว รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง  ประธานมูลนิธิร่วม
กตญัญู นายบิณฑ์  บณัลือฤทธ์ ผูจ้ดัการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายอธิวฒัน์  สนิทวงศ ์ณ อยุธยา รอง
หัวหน้าอาสาสมัครฯ ต่าย  สายธาร นิยมกาญจ์  นุ้ยเกษริน เอกธวชักุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี  
อาสาสมคัรออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ  มุ่งหนา้สู่สาธารณรัฐอินเดียเพื่อประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษ์  อาคารโรงทานท่ีประเทศอินเดียเป็นอาคาร 3 ชั้น   ท่ีมูลนิธิไดจ้ดัสร้างถวายแด่วดัไทย 
กสิุนาราเฉลิมราชยส์าธารณรัฐอินเดีย  อีกทั้งยงัมอบทุนการศึกษาและผา้ห่มกนัหนาวใหก้บันกัเรียน
ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นประเทศอินเดีย  อีกทั้งยงัเดินทางไปตามสถานท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา  
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เพื่อร่วมกนัสวนมนตน์ัง่สมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ให้หาย
จากพระอาการประชวรในเร็ววนั   
 

 
 
ภาพที ่4.9  โพสตก์ารช่วยเหลือโรงเรียนตามถ่ินทุรกนัดาร เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557  
 

ภาพท่ี 4.9  มูลนิธิได้เดินทางไปยงัโรงเรียนแนวชายแดน  โรงเรียนหลกัห้า  เพื่อมอบ
อุปกรณ์การศึกษา กีฬา ผา้ห่มใหก้บัเดก็นกัเรียนเพื่อใชใ้นการศึกษาเล่าเรียน 
 

 
 
ภาพที ่4.10  โพสตเ์ททองหล่อพระเพื่อเป็นกศุลแก่  คุณสมเกียรติ  สมสกลุรุ่งเรือง   
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ภาพท่ี 4.10  คุณสมเกียรติ  สมสกุลรุ่งเรือง  ผูก่้อตั้งมูลนิธิร่วมกตญัญูเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 
2557  อีกทั้งปีน้ีมูลนิธิร่วมกตญัญูยงัไดจ้ดัสร้างอาคารโรงอาหารเอนกประสงคท่ี์วดัไทยกุสินารา ท่ี
อินเดีย  นอกจากนั้นยงัไดบ้ริจาคเงิน 30 ลา้นบาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลสงฆท่ี์จงัหวดัอยธุยา 

 

 
 
ภาพที ่4.11  มูลนิธิร่วมกตญัญูไดเ้ปิดใหมู้ลนิธิช่วยเหลือคนทุกขย์ากจากประเทศลาวเขา้มาดูงาน 
 

ภาพท่ี 4.11  มูลนิธิร่วมกตญัญูยงัไดเ้ปิดใหมู้ลนิธิช่วยเหลือคนทุกขย์ากจากประเทศลาวและ
พทุธธรรม 31 จากจงัหวดันครราชสีมา ไดเ้ขา้มาศึกษาดูงานท่ีมูลนิธิร่วมกตญัญู บางพลี  เม่ือวนัท่ี 26 
สิงหาคม 2557  ท่ีผา่นมา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการช่วยเหลือสังคมดา้นต่าง ๆ ใหมี้ทกัษะในการ
ท างานสังคมจริง 
 

 
 
ภาพที ่4.12  วิธีการกดตามเพจ 
 

ภาพท่ี 4.12  จากการท่ีมูลนิธิร่วมกตญัญูไดใ้ชส่ื้อเฟซบุก๊เป็นตวักลางในการส่ือสารไม่ว่าจะ
เป็นข่าวสาร  กิจกรรม  การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ  นับว่าเป็นส่ือใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึง
ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดีและรวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสาร  เพราะเม่ือก่อนมูลนิธิร่วมกตญัญูนั้น
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ใชเ้วบ็ไซตท่ี์เป็นตวัประกาศขอ้มูลข่าวสารความช่วยเหลือต่างๆ  หรือกิจกรรมในมูลนิธิเองไปสู่ภาค
ประชาชนซ่ึงก็ไม่แน่ชดัวา่ประชาชนจะไดรั้บข่าวสารนั้นหรือไม่  หรือไม่ทราบข่าวสารนั้นเลยซ่ึงก็
ไม่อาจวดัผลไดช้ดัเจน  แต่ตั้งแต่มีส่ือเฟซบุ๊กเขา้มา  ถา้ประชาชนอ่านแลว้กดไลค ์ ก็จะสามารถรู้ได้
วา่เขา้มาอ่านก่ีร้อยคนและข่าวสารนั้นไดไ้ปถึงประชาชนแลว้หรือยงั  หรือถา้มีคอมเมน้ทโ์ตต้อบได้
ยิ่งเป็นการส่ือสาร 2 ทาง (Two Way Communication)  คือมี Feedback กลบัมาไดท้นัท่วงทีกว่าจาก
การด าเนินงานของมูลนิธิร่วมกตญัญูตั้ งแต่ปี 2010 ถึงปัจจุบนั  นับได้ว่าเป็นส่ือใหม่ท่ีเขา้มามี
บทบาทกบัมูลนิธิฯ เอง  ซ่ึงสามารถสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมทั้งในอาสาสมคัรหน่วยต่างๆท่ี
สามารถทราบข่าวสารไดถึ้งกนั  ว่าทางมูลนิธิจะมีกิจกรรมอะไร  หรือก าลงัไปช่วยเหลือสังคมดา้น
ไหน  ตอ้งการความช่วยเหลือจากภาคประชาชนดา้นใด   มูลนิธิเองก็ไดมี้ความต่ืนตวักบัส่ือใหม่  
เช่น เฟซบุก๊ไม่นอ้ยจึงมีประกาศการแจง้การใชง้านอยา่งไรใหแ้ฟนเพจไดรั้บขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น 
 
 
 



บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเก่ียวกับ การส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก    
ของมูลนิธิร่วมกตญัญูและการรับรู้ของประชาชนในคร้ังน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการ
ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู  การรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจ
ของมูลนิธิร่วมกตญัญูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูของแฟนเพจ   ความสัมพนัธ์
ระหว่างการรับรู้ข่าวสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก   และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
มูลนิธิร่วมกตญัญูของแฟนเพจ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคม
ออนไลนเ์ฟซบุก๊ของมูลนิธิร่วมกตญัญูโดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือแฟนเพจเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เฟซบุ๊ก ของมูลนิธิร่วมกตญัญูจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีผูว้ิจยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
1)  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 

18-30 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท 

2)  พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของแฟนเพจพบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้งานเฟซบุ๊กทุกวนั/
สัปดาห์ มีความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก 2-5 คร้ัง/วนั ช่วงเวลาในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กระหว่าง 
18.01-22.00 น. มากท่ีสุด มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผ่านเฟซบุ๊ก  ในระดับน้อย มีการติดตาม
ความเคล่ือนไหวของเพื่อนผ่านเฟซบุ๊กในระดบัปานกลาง มีการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนา
ในเฟซบุก๊ในระดบัปานกลาง    มีการเล่นเกมผา่นเฟซบุก๊ในระดบันอ้ย   มีการรับข่าวสารจากหนา้ 
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เฟซบุ๊กแฟนเพจในระดบัมากมีการอพัเดทขอ้มูลส่วนตวัของตนเองผา่นเฟซบุ๊กในระดบัปานกลาง 
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ใช้งานเฟซบุ๊กผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ 

3)  การใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญูของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างติดตาม
สถานการณ์ของมูลนิธิฯ กลุ่มตวัอยา่งติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ   และกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการขอ้มูล
เก่ียวกบัมูลนิธิฯตามล าดบั  ในส่วนของปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิ
ร่วมกตญัญู พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีปฏิสัมพนัธ์โดยการกดถูกใจ(like)ขอ้มูลท่ีน าเสนอมากท่ีสุด 
รองลงมาคือกดแชร์ (share) ขอ้มูลท่ีน าเสนอ ถดัมามีปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ การสอบถาม
ขอ้มูลท่ีสนใจ การแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีน าเสนอ และการช่วยตอบค าถามให้กบัสมาชิก
ท่านอ่ืน ตามล าดบั 

4)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอยา่ง
บริจาคเงินให้กบัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไปซ้ือโลงศพ กลุ่มตวัอย่างบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิ
ร่วมกตญัญูเพื่อน าไปทะนุบ ารุงศาสนา และกลุ่มตวัอยา่งเคยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดว้ยการบอก
ต่อไปยงับุคคลท่ีท่านรู้จกัหรือหน่วยงาน องคก์รท่ีท่านท างานอยู ่ตามล าดบั 

5)  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่   การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัสูง  

6)  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่   การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญูมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัสูง  

7)  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู   มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก  
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5.2  อภปิรายผลการวจิยั 
 

จากผลการศึกษา   เก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ของมูลนิธิร่วมกตญัญูและการรับรู้ของประชาชนผูว้ิจยัมีประเดน็อภิปรายผลการวิจยัเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1)  ผลการวิจยัพบว่าผูที้่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 18-30 ปี ซ่ึงมี
ความใกลเ้คียงกับขอ้มูลของผลการวิจยัของ ปริญญา  ทองแสง (2550) ท่ีวิจัยเร่ืองทศันคติและ
พฤติกรรมของผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซด ์www.manager.co.th ซ่ึงพบวา่ ผูเ้ขา้ใชง้านมีอาย ุ25-34 ปี แสดง
ให้เห็นว่าช่วงอายท่ีุมีการใชง้านอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 18-30 ปี ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและอยูใ่นวยัท างาน 

2)  ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของแฟนเพจ ส่วนใหญ่มีการใชง้านเฟซบุ๊ก
ทุกวนั/สัปดาห์ มีความถ่ีในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก 2-5 คร้ัง/วนั ช่วงเวลาในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก 
ระหวา่ง 18.01-22.00 น. มากท่ีสุด มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผา่นเฟซบุก๊   การติดตามความเคล่ือนไหว
ของเพื่อนผา่นเฟซบุ๊ก    การสนทนาผา่นโปรแกรมสนทนาในเฟซบุ๊ก   การเล่นเกมผา่นเฟซบุ๊กการ
รับข่าวสารจากหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ   การอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านเฟซบุ๊กการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กในระดบัปานกลาง  และส่วนใหญ่ใชง้านเฟซบุ๊กผ่าน
โทรศพัท์มือถือโดยผลการวิจยัดังกล่าวมีความใกลเ้คียงกับผลการวิจยัของ ปริญญา  ทองแสง 
(2550) ท่ีวิจยัเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมของผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซด์ www.manager.co.th ซ่ึงพบว่ามี
ความถ่ีในการเขา้เวบ็ไซตป์ระมาณ 10 คร้ังต่อเดือนมีระยะเวลาการใชโ้ดยเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 41 นาทีอยู่
ในช่วงเวลา 20.01- 24.00 น. ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ผูท่ี้ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มกัจะ
ใชใ้นช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัเลิกงาน เป็นช่วงเวลาแห่งการพกัผ่อน จึงมี
โอกาสในการใชง้านอินเตอร์เน็ตมากกวา่ช่วงเวลาอ่ืน ๆ  

3)  การใชเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู  ส่วนใหญ่มีการติดตามสถานการณ์ของ
มูลนิธิ มีการติดตามกิจกรรมของมูลนิธิและมีความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัมูลนิธิฯ ตามล าดบัในส่วน
ของปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ปฏิสัมพนัธ์โดยการกดถูกใจ (like) ขอ้มูลท่ีน าเสนอมากท่ีสุด รองลงมาคือกดแชร์ (share) ขอ้มูล 
ท่ีน าเสนอ  ถดัมามีปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ การสอบถามขอ้มูลท่ีสนใจ การแสดงความคิดเห็น
ต่อเน้ือหาท่ีน าเสนอ และการช่วยตอบค าถามให้กับสมาชิกท่านอ่ืนซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ศศิวิมล ชูแกว้ (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองรูปแบบและเน้ือหาการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กของ
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เหตุผลท่ีท าใหแ้ฟนเพจคลิก Like เพราะตอ้งการเพื่อตอ้งการส่ือสารผา่น
ทางเว็บเพจโดยการส่ือสารส่วนใหญ่ถูกควบคุมและก าหนดประเด็น  โดยผู ้ดูแลเว็บเพจ 
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ผ่าน Fanpage เน้ือหาส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการสนทนาท่ีใชภ้าษาไม่เป็นทางการ  ผ่านการน าเสนอ
ประเด็นของรายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  และการพูดคุยทักทาย   http://www.facebook. 
com/utccsmart   ใช้รูปแบบการส่ือสารแบบก่ึงทางการในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกท่ี
ติดตาม  การพูดคุยใชล้กัษณะการสร้างความสัมพนัธ์แบบพี่นอ้งแสดงความเป็นมิตรซ่ึงกนัและกนั มี
การใช้ภาษาแบบเป็นกนัเอง   ผูดู้แลเว็บพยายามนาเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดย
พยายามให้ผูท่ี้ช่ืนชอบติดตามเว็บเพจและแลกเปล่ียนพูดคุย  แต่อย่างไรก็ตาม ผูดู้แลเว็บเพจให้
ความส าคญัต่อขอ้มูลข่าวสาร ในการเผยแพร่ สร้างความสัมพนัธ์ และดึงดูดสมาชิกดว้ยการใชอุ้ปกรณ์
การเรียนการสอนมาเพิ่มความน่าสนใจใหส้มาชิก 

4)  ผลการวิจยัพบว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  การบริจาคเงินให้กบัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไปซ้ือโลงศพ  การบริจาคเงิน
ใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพื่อน าไปทะนุบ ารุงศาสนา  และการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดว้ยการบอก
ต่อไปยงับุคคลท่ีท่านรู้จกัหรือหน่วยงาน องคก์รท่ีท่านท างานอยู ่ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นไดว้า่การมี       
ส่วนร่วมส่วนใหญ่มกัเป็นการบริจาคเงินเพื่อใหมู้ลนิธิร่วมกตญัญูไดน้ าไปใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน าไปซ้ือโลงศพ ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัในการน าไปปฏิบติังานเพื่อช่วยเหลือสังคมของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการบริจาคเงินแลว้ ทางมูลนิธิอาจมีการส่ือสาร
เพิ่มเติมเพื่อจูงใจให้ผูรั้บสารมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมูลนิธิ เช่น การร่วมกันออกไป
ปฏิบติังาน เป็นตน้ 

5)  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  พบว่า  การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของ แสดงให้เห็นว่าหากทางมูลนิธิมีการส่ือสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้
มากยิ่งข้ึน   จะช่วยให้การมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการบริจาคเงินและส่ิงของของ
แฟนเพจเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั   ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั  จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ท่ีอธิบาย
ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า   การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การคิด  ริเร่ิมการพิจารณาตดัสินใจ  การร่วมปฏิบติัและร่วมรับผดิชอบในเร่ืองต่างๆอนัมีผลกระทบ
ถึงตวัประชาชนเอง  การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชนไม่ว่าปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนท่ี
เห็นพอ้งตอ้งกนั  และเขา้มาร่วมรับผิดชอบเพื่อด าเนินการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี
ตอ้งการกระท าผ่านกลุ่มหรือองคก์าร   เพื่อให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงคก์ารมีส่วน
ร่วมเป็นการเปิดโอกาส   ให้บุคคลไดมี้ส่วนช่วยเหลือระหว่างกนัดว้ยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละ
บุคคล    ในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตดัสินใจร่วมปฏิบติังานและร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ   
ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจดัการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม เม่ือพิจารณาถึง
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ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเห็นวา่แฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญูถือเป็นช่องทางใหแ้ฟนเพจไดมี้ส่วนร่วมใน
การรับรู้กิจกรรมการบริจาคเงินและส่ิงของและมีส่วนร่วมในการบริจาคดังกล่าวเพื่อน าไป
ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

6)  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู    มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึน แสดงให้เห็นว่าหากทางมูลนิธิมีการส่ือสารเพื่อก่อให้เกิด
การรับรู้มากยิ่งข้ึน  จะช่วยให้การมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
มูลนิธิจดัข้ึนของแฟนเพจเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัเก่าแก่ของ ออลพอร์ต  และ 
โพสทแ์มน (Allport & Postman, 1947) ท่ีมีการอา้งถึงกนับ่อยก็คือการศึกษาถึงการถ่ายทอดข่าวลือ
จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึงซ่ึงพบว่าผูรั้บมกัจะถ่ายทอดเร่ืองราวต่อไปยงัคนอ่ืน ๆไม่ครบถว้น
เหมือนท่ีรับมา   ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนเลือกจดจ าเฉพาะส่วนท่ีตนเองเห็นว่าน่าสนใจเท่านั้น  ส่วนท่ี
เหลือมกัจะถูกลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อตวัอยา่งท่ีเรามกัจะพบในชีวิตประจ าวนัเสมอ  เช่นการท่ี
เราดูภาพยนตร์หรือรายการวิทยุโทรทัศน์   หรือฟังรายการวิทยุกระจายเ สียงหรืออ่านข่าว
หนงัสือพิมพแ์ลว้น าไปบอกต่อกบัผูอ่ื้นเราก็มกัจะเลือกจดจ าแลว้น าไปเล่าเฉพาะท่ีเราสนใจหรือเรา
ตอ้งการเท่านั้น   จึงสามารถสรุปไดว้่าการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
มูลนิธิร่วมกตญัญูมีความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดการส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงในท่ีน่ีคือ
การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของทางมูลนิธิร่วมกตญัญู 

7)  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่าหากทางมูลนิธิมีการส่ือสารเพื่อ
ก่อให้เกิดการรับรู้มากยิ่งข้ึน จะช่วยให้การมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้ร่วม
กิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ของแฟนเพจเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนัผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
Kaplan & Haenlein (2010) ท่ีอธิบายถึงความส าคญัของส่ือสังคมออนไลน์ว่าช่วยสร้างให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ทางการส่ือสาร  การสร้างสรรค์ และการแลกเปล่ียน ซ่ึงองค์กรของรัฐบาลและ
หน่วยงานธุรกิจโดยได้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์น้ีในฐานะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
รูปแบบหน่ึง ดงันั้นในปัจจุบนัการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก  จึงถูกใช้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในองคก์รธุรกิจท่ีใชใ้นทางการส่ือสารทางการตลาด เพื่อสร้าง
เสริมยอดขายให้สูงข้ึนและสามารถช่วยส่งเสริมทางการตลาดในดา้นของการส่ือสารทางการตลาด
และการสร้างคุณค่าตราสินคา้  แมกิ้จกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ของมูลนิธิร่วมกตญัญูบนแฟนเพจ
จะไม่ไดมี้ข้ึนเพื่อสร้างเสริมยอดขาย แต่ผลการวิจยัก็แสดงให้เห็นแลว้ว่าการส่ือสารบนแฟนเพจ



71 

ของมูลนิธิร่วมกตญัญูนั้น ช่วยให้เกิดการรับรู้และก่อให้เกิดการเขา้ร่วมกิจกรรมบนส่ือสังคม
ออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผา่นเฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู
และการรับรู้ของประชาชนผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพื่อ
การวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวจิัยไปใช้ 
 1)  ผลการวิจยัพบว่าแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตญัญูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ        
18-30 ปี และเป็นกลุ่มท่ีมีการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสูงท่ีสุด ดังนั้น หากทางมูลนิธิตอ้งการจะ
ส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนบัสนุนหรือความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การขอรับเงินบริจาค ควรจะให้ความส าคญักบัประชากรในกลุ่มดงักล่าว นอกจากน้ีผลการวิจยั
แสดงให้เห็นว่าแฟนเพจส่วนใหญ่จะมีช่วงเวลาในการเขา้ใชง้านเฟซบุ๊ก ระหว่าง 18.01-22.00 น. 
มากท่ีสุด ดงันั้น การส่ือสารเร่ืองราวต่าง ๆ จึงควรน าเสนอในช่วงเวลาดงักล่าวมากกวา่ช่วงอ่ืน ๆ 
 2)  ผลการวิจยัพบว่าแฟนเพจมีปฏิสัมพนัธ์โดยการกดถูกใจ (like) ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
มากท่ีสุด รองลงมาคือกดแชร์ (share) ขอ้มูลท่ีน าเสนอ ถดัมามีปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ การ
สอบถามขอ้มูลท่ีสนใจ การแสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีน าเสนอ และการช่วยตอบค าถามให้กบั
สมาชิกท่านอ่ืน ดงันั้น หากทางมูลนิธิตอ้งการใหเ้กิดการรับรู้เร่ืองราวของมูลนิธิเพิ่มมากข้ึน มูลนิธิ
ควรจะเลือกเน้ือหาในการน าเสนอให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนโดยการกด Like 
หรือส่งต่อเร่ืองราวต่าง ๆ ไปยงัเพจหรือเพื่อนของตนเอง ซ่ึงจะก่อให้เกิดการกระจายของขอ้มูล
ข่าวสารและการรับรู้ท่ีกวา้งขวางข้ึน ช่วยให้มีโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและการ
สนบัสนุนมากยิง่ข้ึน 
 3)  ผลการวิจยัพบวา่แฟนเพจมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญูส่วนใหญ่
เป็นการบริจาคเงินเพื่อซ้ือโลงศพ ตลอดจนบริจาคเงินและส่ิงของท่ีจะเป็นประโยชน์ใหแ้ก่มูลนิธิใน
การช่วยเหลือสังคมไดต่้อไป แมก้ารบริจาคเงินจะเป็นส่ิงท่ีดี แต่ผลการวิจยัดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็น
วา่สงัคมไทยยงันิยมการบริจาคเงินมากกวา่การเป็นอาสาสมคัร ดงันั้น ทางมูลนิธิอาจเพิ่มการส่ือสาร
เพื่อการจูงใจให้แฟนเพจไดเ้ห็นถึงประโยชน์ต่อการอุทิศตนมาเป็นอาสาสมคัร เพื่อช่วยงานมูลนิธิ
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ในโอกาสต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน ซ่ึงจะช่วยแบ่งเบาภาระในการปฏิบติังาน ตลอดจนช่วยใหก้ารช่วยเหลือ
สงัคมเป็นไปอยา่งรวดเร็วและครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ มากยิง่ข้ึน 
 4)  ผลการทดสอบสมมติฐานในดา้นต่าง ๆ พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟน
เพจในกิจกรรมด้านการบริจาคเงิน   และส่ิงของการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตญัญู   มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรม
ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมูลนิธิจดัข้ึนและการรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
มูลนิธิร่วมกตญัญูมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมดา้นการเขา้
ร่วมกิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์ทางบวก ดังนั้ น หากทางมูลนิธิ
ตอ้งการเพิ่มการสนบัสนุนหรือการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในดา้นต่าง ๆ ควรมีการเพิ่มระดบัการ
รับรู้ของแฟนเพจให้มีเพิ่มมากข้ึน เช่น หาเร่ืองราวหรือขอ้มูลท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม หรือ เพิ่ม
ความถ่ีในการส่ือสาร เป็นตน้ 
 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 1)  การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผา่นเฟซบุ๊กของ
มูลนิธิร่วมกตญัญูกบัการรับรู้ของประชาชนดงันั้น เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีละเอียดและชดัเจนมาก
ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัในคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากมูลนิธิร่วมกตญัญูกบัการรับรู้ของประชาชน เช่น มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง มูลนิธิกระจกเงา 
หรือ Unicef เป็นต้น ซ่ึงแต่ละหน่วยงานอาจมีรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความหลากหลาย และ
ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั 
 2)  การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผา่นเฟซบุ๊กของ
มูลนิธิร่วมกตญัญูกบัการรับรู้ของประชาชนซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ การส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคม
มีช่องทางในการส่ือสารมากกว่าเฟซบุ๊ก เช่น โทรทศัน์ วิทยุ เว็บไซต์ หรือโซเชียลอ่ืน ๆ ท่ีก าลงั
ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั เช่น อินสตาแกรมทวิตเตอร์เป็นตน้ ดงันั้น ผูว้ิจยัในคร้ังต่อไปจึงควร
ศึกษาส่ือต่าง ๆ นอกเหนือจากเฟซบุก๊เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง การส่ือสารเพือ่ช่วยเหลอืสังคมผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้
ของประชาชน แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านเฟสบุ๊คของ
มูลนิธิร่วมกตญัญูกบัการรับรู้ของประชาชน” โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้ค าถามออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี  
 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใชเ้ฟสบุค๊ของแฟนเพจ 
ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้ฟสบุค๊ของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
ส่วนที่ 4 ระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงตามความเป็นจริงเพียงช่องเดียวเท่านั้น 
 
1. เพศ     1) ชาย   2) หญิง 
 
2. อาย ุ     1) 18 - 30 ปี   2) 31 - 40 ปี 

 3) 41 - 50 ปี   4) 51 - 60 ปี 
 5) 61 ปีข้ึนไป 

 
3. ระดบัการศึกษา   ต ่ากวา่มธัยมตน้  มธัยมตน้ 

มธัยมปลาย/ปวช. ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
4. อาชีพ    ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

พนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป 
เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืน ๆ ......................................................... 



77 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต่ากวา่ 15,000 บาท  2) 15,000 - 30,000 บาท  
- 45,000 บาท บาท ข้ึนไป  

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใชเ้ฟสบุค๊ของแฟนเพจ 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงตามการเขา้ร่วมกิจกรรมบนเฟสบุค๊ของแฟนเพจ
มูลนิธิร่วมกตญัญูของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียวเท่านั้น  
 

6. ท่านใชง้านเฟสบุค๊บ่อยคร้ังเพียงไร 
ทุกวนั/สัปดาห์ 5 - 6 วนั/สัปดาห์ 3 - 4วนั/สัปดาห์  - 2วนั/สัปดาห์ 

 
7. ความถ่ีในการเขา้ใชเ้ฟสบุค๊ต่อวนั 

คร้ังต่อวนั   2 - 5 คร้ังต่อวนั  6 - 10 คร้ังต่อวนั มากกวา่ 10 คร้ังต่อวนั 
 
8. ช่วงเวลาท่ีท่านใหเ้ฟสบุค๊ บ่อยท่ีสุดคือช่วงเวลาใด (เลือกตอบเพียงขอ้เดียว) 

 06.01 - 11.00 น. 11.01 - 14.00 น.  14.01 - 18.00 น. 
 18.01 - 22.00 น.  22.01 - 02.00 น. - 06.00 น. 

 
9. ลกัษณะการใชง้านเฟสบุค๊ ท่ีท่านท าเป็นประจ า 

 
ขอ้ 

 
ลกัษณะการใชง้านเฟสบุ๊ค ท่ีท่านท าเป็นประจ า 

ระดบัลกัษณะการใชง้านเฟสบุ๊ค ท่ีท่านท าเป็นประจ า 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 
1 แชร์ภาพ / แชร์วีดีโอ        

2 ติดตามความเคล่ือนไหวของเพื่อน      

3 สนทนาผา่นโปรแกรมสนทนา       

4 เล่นเกมส์      

5 รับข่าวสารจากหนา้แฟนเพจ      

6 อพัเดทขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง      

7 แลกเปล่ียนความคิดเห็น      
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10. ท่านใชบ้ริการเฟสบุค๊ ผา่นอุปกรณ์ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
โทรศพัทมื์อถือ     คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊    แทบ็เลต 

 
ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้ฟสบุค๊ของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 
11. วตัถุประสงคก์ารใชแ้ฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตญัญู 

 
ขอ้ 

 
วตัถุประสงคก์ารใชแ้ฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตญัญู 

ระดบัวตัถุประสงคก์ารใชแ้ฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตญัญู 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

1 ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัมูลนิธิฯ       

2 ติดตามสถานการณ์ของมูลนิธิฯ      

3 ชมภาพ / ชมคลิปวีดีโอของมลูนิธิฯ      

4 ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิฯ      

5 สอบถามขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิฯ      

6 บริจาคส่ิงของใหก้บัของมูลนิธิฯ      

7 บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิฯ       

8 แสดงความคิดเห็นหรือติชม      

 
12. ท่านมีปฏิสมัพนัธ์ใดกบัแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตญัญูบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

สอบถามขอ้มูลท่ีสนใจ   แสดงความคิดเห็นต่อเน้ือหาท่ีน าเสนอ 
กด like ขอ้มูลท่ีน าเสนอ   กด share ขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
ช่วยตอบค าถามสมาชิกท่านอ่ืน  อ่ืนๆ ............................................... 
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ส่วนที่ 4 ระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

ค าช้ีแจง โปรดตอบแบบสอบถามต่อไปน้ีโดยระบุเคร่ืองหมาย  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัระดบัการมีส่วน
ร่วมของท่าน 
 

 
ขอ้ 

 
ระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตญัญู 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 
1 ท่านบริจาคส่ิงของใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญู        

2 ท่านบริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพ่ือน าไปซ้ือโรงศพ      

3 บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพ่ือน าไปทะนุบ ารุง
ศาสนา 

     

4 บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพ่ือสร้างโรงพยาบาลใน 3 
จงัหวดัชายแดนใต ้

     

5 บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพ่ือน าช่วยเหลืออุทกภยั      

6 บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพ่ือน าไปช่วยเหลือวาตภยั      

7 บริจาคเงินใหก้บัมูลนิธิร่วมกตญัญูเพ่ือน าไปสร้างโรงเรียน      

8 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมศนูยท์านบารมี (โรงทาน) ท่ีทางมูลนิธิ
จดัข้ึน  

     

9 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมนิทรรศการเก่ียวกบัการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสารธารณภยั 

     

10 ท่านเคยเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดว้ยการบอกต่อไปยงับุคคล
ท่ีท่านรู้จกั  หรือหน่วยงาน องคก์รท่ีท่านท างานอยู ่

     

 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามผู้ดูแลเฟสบุ๊คของมูลนิธิร่วมกตัญญู 
 
 

1. ค ำสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นกำรใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกบัแฟนเพจของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู 

 
2. ค ำสมัภำษณ์ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัผลของรูปแบบกำรส่ือสำรผำ่นเครือข่ำยสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ ต่อ

กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมมูลนิธิร่วมกตญัญู 
 

3. ค ำสัมภำษณ์เก่ียวกับขอ้เสนอแนะเก่ียวกับกำรส่ือสำรผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของ
มูลนิธิร่วมกตญัญู 

 



ประวตัผู้ิเขียน 
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