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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศ
ไทย และเพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูล
ข่า วสารของข้า ราชการกองทัพ อากาศไทย เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิ จัย ได้แ ก่ แบบสอบถามออนไลน์
กลุ่ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ ข้า ราชการกองทัพ อากาศไทยที่ เคยใช้งานเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE จ านวน 530 คน
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และโมเดลสมการโครงสร้าง ใช้ในการวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ เ พื่ อ หาเส้ น ทางอิ ท ธิ พลเชิ งสาเหตุ ข องตั ว แปร ผลการวิ จั ย พบว่ า
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โมเดลความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ พั ฒ นาขึ ้น ประกอบด้ ว ย 6 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้า นความคาดหวั ง
ในประสิทธิภาพ 2) ด้านความคาดหวังในการใช้งาน 3) ด้านอิทธิพลทางสังคม 4) ด้านสภาพสิง่ อานวย
ความสะดวกในการใช้งาน 5) ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน และ 6) ด้านพฤติกรรมการใช้งาน
และโมเดลที่พฒ
ั นาขึน้ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษเป็ นอย่างดี ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ
0.94 แสดงว่ า ตั ว แปรในโมเดลสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของพฤติ ก รรมการใช้ง านเว็ บ ไซต์
RTAF.LIVE ได้รอ้ ยละ 94 และพบว่าปั จจัย ด้านพฤติก รรมความตั้งใจในการใช้งานมี อิท ธิ พลมากที่สุด
ต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย
ค าส าคั ญ : ความคาดหวั ง ในประสิ ท ธิ ภ าพ ความคาดหวั ง ในการใช้ ง าน อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม
สภาพสิง่ อานวยความสะดวกในการใช้งาน ความตัง้ ใจในการใช้งาน

Abstract
This research aimed to develop and verify the consistency of the causal factors
affecting of usage behavior on RTAF.LIVE website by receive information of the Royal Thai Air
Force officers and to study the causal factors affecting of usage behavior on RTAF.LIVE website
by receive information of the Royal Thai Air Force officers. The tools used in the research are
online questionnaires. The sample group consisted of 530 people Who is a Royal Thai Air Force
official who has used RTAF.LIVE Website by Receive Information. The statistics used in data
analysis were frequency, percentage and the structural equation model is used to analyze
causal relationships to find the path to the causal influence of the variables. The results of the
research revealed that the developed causal relationship model consisted of 6 components
were 1) Performance Expectancy 2) Effort Expectancy 3) Social Influences 4) Facilitating
Conditions 5) Behavioural Intention and 6) Use Behaviour. The final is predictive coefficient of
0. 94, indicating that the variables in the model can explain the variance of the Behavioral
Intention by 94 percent. It was found that the Use Behaviour to use were the most influence on
RTAF.LIVE Website by Receive Information of the Royal Thai Air Force Officers.
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บทนา
ในอดี ต เมื่ อ กองทัพ อากาศมี ก ารจัด กิ จ กรรม หรือ การจัด งานประชุ ม สัม มนาวิ ช าการต่ า งๆ
ที่สาคัญนัน้ จะมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ออกอากาศผ่านระบบเคเบิลทีวีของกองทัพอากาศ
ซึง่ เป็ นการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นคลืน่ ความถี่ (บริษัท อสมท จากัด มหาชน, 2552) โดยมีขอ้ จากัด
คือต้องรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านทางโทรทัศน์เท่านัน้ และต้องรับชมในเวลาเดียวกัน
กับเวลาที่จัดกิจกรรม ทางหน่วยงานของกองทัพอากาศ ที่เป็ นผูร้ ิเริ่มจัดงาน จึงต้องทาหนังสือแจ้งไปยัง
ทุกหน่วยขึน้ ตรงให้ทราบถึงความสาคัญของการจัดงาน ที่มีความประสงค์ให้ขา้ ราชการกองทัพอากาศ
ทุกคนรับทราบ เพื่อให้รบั ชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงพร้อมกันในห้องประชุม ซึง่ เป็ นข้อจากัด
ที่ทาให้ขา้ ราชการที่ติดภารกิจ ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการจัดกิ จกรรมได้ ทาให้พลาดการรับชม
กิจกรรมนัน้ ไป และไม่มีช่องทางที่ทาให้สามารถรับชมการถ่ายทอดนัน้ ย้อนหลังได้ (Chiang Mai News,
2562)
ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมต่างๆ มีผลต่อการดาเนินงานด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
คือ มี วิวัฒ นาการ และการเปลี่ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า จะเป็ น สภาพแวดล้อมด้านความ มั่น คง
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี จึงจาเป็ นที่จะต้องพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ของกองทัพอากาศ ให้มีความสมบูรณ์ และทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ทงั้ ใน
ปั จจุ บั น และอนาคต เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ
ของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทหารอากาศ, 2562)
กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จึงได้พฒ
ั นา
เทคโนโลยี สื่อ ผสม สนับ สนุนการปฏิ บัติ การข้อ มูลข่าวสารกองทัพ อากาศ นั่นก็ คื อ IPTV หรือ Internet
Protocol Television คื อ การกระจายสัญ ญาณภาพและเสี ย งผ่า นอิ น เทอร์เน็ ต ซึ่งมี ทั้งคุณ ภาพ และ
ความสามารถที่มากกว่าระบบการรับชมโทรทัศน์ผ่านคลื่นความถี่ เดิม IPTV ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับ
ทัง้ ผูผ้ ลิตสื่อและผูร้ บั ชม คือนอกจากจะเป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการนาเสนอสื่อ ให้สามารถรับชมรายการ
ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์หลายชนิด เพียงอาศัยแค่การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ผรู้ บั ชม
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ก็ ส ามารถจั ด สรร เลื อ กรับ ชมได้ ใ นทุ ก เวลา ทั้ ง นี ้ ด ้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข ้ า งตั น ที่ ก ล่ า วมา ท าให้ เ กิ ด
การน าไปประยุก ต์ใช้ในการสนับ สนุน ภารกิ จ และการปฏิ บัติงานอย่างมี ป ระสิท ธิ ภาพ ถื อเป็ น การน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการกระจายสัญญาณ ทาให้วงการโทรทัศน์นนั้ เปลีย่ นไปอย่างมาก (TOT
Public Company Limited, 2563)
ระบบ IPTV ดังกล่าว สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บ ไซต์ RTAF.LIVE โดยเว็บไซต์ RTAF.LIVE นั้น
สามารถแสดงรูปแบบของข้อมูลข่าวสารได้ทงั้ ข้อความ เสียง รูปภาพ วีดีโอ การถ่ายทอดสด และการรับชม
รายการย้อนหลัง ถูกออกแบบมาให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และมีรูปแบบการแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย
ทาให้ขา้ ราชการกองทัพอากาศสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายเพียง
ปลายนิ ว้ สัม ผัส นอกจากนั้น เว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ยังเป็ น ระบบจัด เก็ บ ข้อ มูล สื่อ ผสม รวบรวมความรู ้
อย่างมีระบบด้วยสื่อวีดีโอ ข้อความข่าวสารประจาวัน สนับสนุนงานการเรียนการสอนออนไลน์ โดยข้อมูล
ทั้ง หมดบนเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE นั้น เป็ นข้อ มู ล ที่ ผ่ า นการตรวจสอบ จึ ง เป็ นข้อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้อ ง
ปราศจากข่ า วเท็ จ ท าให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
งานประชาสัม พัน ธ์ รวมถึ งงานทางด้านยุท ธการ และพัฒ นาบุค ลากรเพื่ อ เป็ น องค์ก รแห่ งการเรีย นรู ้
โดยมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลมาใช้เป็ นเครื่องมือให้เกิดผลสาเร็จ โดยสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์
จากทุกที่ ทุกเวลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา, 2557)
การใช้ง านเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการติ ด ตามข้อ มู ล ข่ า วสารของกองทั พ อากาศ ถื อ เป็ น
การสื่อสารที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันของข้าราชการกองทัพอากาศไทย
เนื่องด้วยกองทัพอากาศไทยเป็ นหน่วยงานราชการที่มีการทางานร่วมกันของข้าราชการหลากหลายระดับ
หลายช่วงอายุ ดังนัน้ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของกองทัพอากาศ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาช่ ว ยในการสื่ อ สาร เพื่ อ สร้า งความเข้า ใจอัน ดี ร ะหว่ า งข้า ราชการกั บ หน่ ว ยงาน
กองทัพอากาศ (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้งานเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการรับ ข้อ มูลข่าวสารของข้า ราชการกองทัพ อากาศไทย โดยผู้วิ จัย
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลของการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ และพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูใ้ ช้งาน
ให้มากที่สดุ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุพ ฤติ ก รรม
การใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูล
ข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูล
ข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย ผูว้ ิจัยได้นากรอบแนวคิดในการวิจัยของ Venkatesh, Morris,
Davis, & Davis (2003) มาปรับ ปรุ งและพัฒ นาโดยปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ง าน ได้แ ก่
ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ ด้านความคาดหวังในการใช้งาน ด้านอิทธิ พลทางสังคม ด้านสภาพ
สิง่ อานวยความสะดวกในการใช้งาน และด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน ซึ่งเป็ นตัวแปรที่สง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (ทีม่ า : Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology : UTAUT model Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิ จั ย ครัง้ นี ้ ได้แ ก่ ข้า ราชการกองทั พ อากาศไทยที่ เคยใช้ง านเว็ บ ไซต์
RTAF.LIVE จานวน 30,309 คน (ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563)
กลุ่ม ตัวอย่างของการวิ จัย ครัง้ นี ้ ได้แ ก่ ข้า ราชการกองทัพ อากาศไทยที่ เคยใช้งานเว็ บ ไซต์
RTAF.LIVE จานวน 530 คน ในการกาหนดกลุม่ ตัวอย่างของการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
แบบมี ตั ว แปรแฝง (Causal Structural- Models with Latent Variable) นงลั ก ษ ณ์ วิ ร ัช ชั ย (2542)
ได้เสนอว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ควรอยู่ในอัตราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปร และตัวอย่ างน้อยที่สุด
ที่ยอมรับ ได้ดูจากค่าสถิ ติ Holster ที่ต ้องมี ค่ามากกว่า 200 จึงจะถื อว่าโมเดลความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุ
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีตวั แปรที่สงั เกตได้ จานวน 30 ตัวแปร
ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 300 คน เป็ นอย่างน้อย และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มกลุม่ ตัวอย่างเป็ นจานวน 530 คน ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลั ก ษ ณ ะของเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ (Online
Questionnaire) จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนื อ้ หาออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ท่านเป็ นข้าราชการกองทัพอากาศไทยหรือไม่ ท่านเคยใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE
ในการรับข้อมูลข่าวสารใช่หรือไม่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ชัน้ ยศ หน่วยขึน้ ตรง ทอ. ความถี่ในการใช้งาน
เว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ท่ า นสนใจข้อ มูล ข่า วสารประเภทใดบนเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE จ านวนทั้ง สิน้ 9 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อ มูลเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการใช้งานเว็บ ไซต์ RTAF.LIVE โดยข้อคาถาม
เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า 7 ระดับ แบ่ ง เป็ น 6 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้า นความคาดหวัง ในประสิ ท ธิ ภ าพ
2) ด้านความคาดหวังในการใช้งาน 3) ด้านอิทธิ พ ลทางสังคม 4) ด้านสภาพสิ่งอานวยความสะดวก
ในการใช้งาน 5) ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน และ 6) ด้านพฤติกรรมการใช้งาน จานวน 30 ข้อ
คุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อ หา(Content Validity) โดยเสนอผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม กับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (Index of Congruence หรือ IOC)
โดยได้ค่ า IOC อยู่ ร ะหว่ า ง 0.67-1.00 จากนั้น น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยทดลองใช้
(Try Out) กับกลุม่ ข้าราชการกองทัพอากาศไทยที่เคยใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสาร
จ านวน 30 คน แล้ว น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยใช้วิ ธี ห าค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ าโดยวิ ธี ก ารค านวณ
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) พบว่า ความเชื่ อ มั่น ด้า นความคาดหวัง ในประสิ ท ธิ ภ าพ = 0.93
ด้านความคาดหวังในการใช้งาน = 0.93 ด้านอิทธิพลทางสังคม = 0.88 ด้านสภาพสิง่ อานวยความสะดวก
ในการใช้งาน = 0.85 ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน = 0.93 และด้านพฤติกรรมการใช้งาน =
0.95 โดยพิ จารณาเกณฑ์ค่ าความเชื่ อ มั่น 0.70 ขึน้ ไปแสดงให้เห็ น ว่าข้อ ค าถามในแบบสอบถามนั้น
มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2555)

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

13

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการเก็ บข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์จากข้าราชการกองทัพอากาศไทย
ที่เคยใช้งานเว็บ ไซต์ RTAF.LIVE โดยมีขอ้ คาถามคัดกรองจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ (1) ท่านเป็ นข้าราชการ
กองทัพอากาศไทยใช่หรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าไม่ ใช่ ผูว้ ิจัยจะไม่นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
(2) ท่านเคยใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารใช่หรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่า
ไม่เคย ผู้วิจัย จะไม่น าข้อ มูลมาวิเคราะห์ โดยเก็ บ ข้อ มูลจากการแบ่งปั น ลิงก์ URL ของแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่านช่องทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกองทัพอากาศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัง้ สิน้ 2 เดือน มีผตู้ อบแบบสอบถาม จานวน 550 คน
หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน
530 คน นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อหาเส้นทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิพล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไร จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผวู้ ิจัย
ใช้ อ้างอิงมีการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติ
CMIN/DF น้อยกว่า 3.00 ค่า GFI, AGFI, CFI ตัง้ แต่ 0.90 ขึน้ ไป และค่า RMSEA, SRMR น้อยกว่า 0.08
ซึง่ สอดคล้องกับสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 530 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 300
ค น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.60 มี อายุ ร ะห ว่ า ง 30 - 35 ปี จ านวน 144 ค น คิ ด เป็ นร้ อ ย ละ 27.17
ส่ ว นใหญ่ ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า จ านวน 256 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 48.30
ส่วนมากเป็ นชัน้ ยศ ร.ต. – ร.อ. จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.94 เป็ นหน่วยขึน้ ตรง ทอ. ส่วนส่งกาลัง
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บ ารุ ง มากที่ สุด คื อ จ านวน 156 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 29.43 ความถี่ ในการใช้ง านเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE
ส่ว นใหญ่ คื อ เมื่ อ มี ก ารถ่ า ยทอดสดการจัด กิ จกรรม จ านวน 224 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 42.26 และผู้ต อบ
แบบสอบถามเป็ นข้าราชการกองทัพอากาศไทยที่เคยใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสาร
1. ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม
การใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย
1.1 ผลการพัฒ นาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE
ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พฒ
ั นาขึน้
ประกอบด้วย 6 ตัวแปร จ าแนกเป็ นตัวแปรแฝงภายนอก จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้า นความคาดหวัง
ในประสิ ท ธิ ภาพ 2) ด้า นความคาดหวังในการใช้งาน 3) ด้า นอิ ท ธิ พ ลทางสังคม 4) สภาพสิ่ งอ านวย
ความสะดวกในการใช้งาน และตัวแปรแฝงภายใน 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) พฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน
2) ด้านพฤติกรรมการใช้งาน โดยผูว้ ิจัยได้พัฒ นาและยกร่างโมเดลโดยยึดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ใช้ เป็ นหลัก การในการสร้า งและพั ฒ นาโมเดลความสัม พั น ธ์เชิ ง สาเหตุ พ ฤติ ก รรม
การใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย ดังภาพที่ 2
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หมายเหตุ PE หมายถึ ง ด้า นความคาดหวัง ในประสิ ท ธิ ภ าพ EE หมายถึ ง ด้า นความคาดหวั ง
ในการใช้ง าน SI หมายถึ ง ด้า นอิ ท ธิ พ ลทางสังคม FC หมายถึ ง ด้า นสภาพสิ่ งอ านวยความสะดวก
ในการใช้งาน BI หมายถึง ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน และ UB หมายถึง ด้านพฤติกรรมการ
ใช้งาน
ภาพ ที่ 2 โมเดลความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ พ ฤติ ก รรมการใช้ ง านเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE
ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย
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ตารางที่ 1 ตัวแปรสังเกตได้ในแบบสอบถาม
ตัวแปร
ข้อคาถาม
PE1 ท่านคิดว่าเว็บไซต์ RTAF.LIVE ช่วยให้ทา่ นได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีม่ ปี ระโยชน์
PE2 ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อ ง ท าให้ ท่ า นท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
PE3 ท่านคิดว่าเว็บไซต์ RTAF.LIVE ช่วยให้ทา่ นติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
PE4 ท่านคิดว่าเว็บไซต์ RTAF.LIVE ช่วยให้ทา่ นติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทกุ ที่ทกุ เวลา
PE5 ท่ า นคิ ด ว่ า เว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ช่ ว ยให้ท่ า นติ ด ตามข้อ มู ล ข่ า วสารในรู ป แบบข้อ ความ
ภาพ เสียง และวีดีโอได้อย่างชัดเจน
EE1 ท่านคิดว่าระบบของเว็บไซต์ RTAF. LIVE มีความง่ายในการใช้งาน
EE2 ท่านคิดว่าเว็บไซต์ RTAF. LIVE มีรูปแบบการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เข้าใจง่าย
EE3 ท่านคิดว่าเว็บไซต์ RTAF. LIVE มีขนั้ ตอนการใช้งานที่สะดวก ไม่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก
EE4 ท่านคิดว่าเว็บไซต์ RTAF. LIVE สามารถเรียนรูว้ ิธีการใช้งานได้ง่าย
EE5 ท่านคิดว่าการเพิม่ ทักษะความชานาญในการใช้เว็บไซต์ RTAF. LIVE ทาได้งา่ ย
SI1
บุคคลรอบข้างมีสว่ นทาให้ทา่ นใช้เว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
SI2
เพื่อนร่วมงานมีสว่ นทาให้ทา่ นใช้เว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
SI3
ผูบ้ งั คับบัญชามีสว่ นทาให้ทา่ นใช้เว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
SI4
กองทัพอากาศมีสว่ นทาให้ทา่ นใช้เว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
SI5
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีมสี ว่ นทาให้ทา่ นใช้เว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร
FC1 ท่านมีทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
เช่น มีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
FC2 ท่านคิดว่าโทรศัพท์มือถือของท่านรองรับการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ได้เป็ นอย่างดี
FC3 ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ RTAF.LIVE สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การทางานได้ดี
FC4 ท่านคิดว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ RTAF.LIVE เข้ากับสไตล์การทางานของท่าน
FC5 ท่านมีความรูค้ วามสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE เป็ นอย่างดี
BI1 ท่านตัง้ ใจจะใช้งานเว็บไซต์ ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
BI2 ท่านวางแผนที่จะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
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ข้อคาถาม
ท่านตัง้ ใจจะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เป็ นประจา
ท่านตัง้ ใจจะใช้งานเว็บไซต์ ในการสนับสนุนการเรียนรูใ้ นด้านการศึกษา
ท่านตัง้ ใจจะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE เป็ นเครือ่ งมือในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ท่านต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ท่านมักจะใช้งานเว็บไซต์ ในการติดตามข้อมูลข่าวสารอยูบ่ อ่ ยครัง้
ท่านมักจะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร อย่างสม่าเสมอ
เมื่อท่านนึกถึงข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศ ท่านจะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ทันที
ท่านมักจะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการทางาน

1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อ งระหว่างโมเดลความสัม พัน ธ์เชิ งสาเหตุพ ฤติ ก รรม
การใช้ง านเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการรับ ข้อ มูลข่ า วสารของข้า ราชการกองทัพ อากาศไทยกับ ข้อ มู ล
เชิงประจักษ์ เพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรโดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีบ่งชีค้ วามสอดคล้องและกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้
งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าดัชนี
1. ค่า CMIN/df
2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า CFI
5. ค่า TLI
6. ค่า RMSEA
7. ค่า SRMR
8. ค่า HOELTER

เกณฑ์ท่ใี ช้พิจารณา
 3.00
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.08 (เข้าใกล้ 0)
 0.08 (เข้าใกล้ 0)
 200

ค่าสถิติ
1.67
0.93
0.91
0.99
0.99
0.04
0.01
360

ผลการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 2 พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE
ในการรับ ข้อ มูลข่า วสารของข้าราชการกองทัพ อากาศไทย มี ค วามสอดคล้อ งและกลมกลืน กับ ข้อมูล
เชิ ง ประจัก ษ์ เป็ นอย่ า งดี โดยพิ จ ารณาจากค่ า ไคสแควร์สัม พัท ธ์ (CMIN/df) = 1.67, SRMR = 0.01,
RMSEA = 0.04 ซึ่ ง เป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่ า SRMR และ ค่ า RMSEA ต้อ งมี ค่ า น้อ ยกว่ า 0.08 และ
ในส่วนของค่าดัชนี GFI = 0.93 , AGFI = 0.91, CFI = 0.99 และ Hoelter = 360 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์โดย
ค่ า GFI, AGFI, CFI ต้ อ งมี ค่ า ตั้ ง แต่ 0.90 - 1.00 จึ ง เป็ นโมเดลที่ เ หมาะสมและกลมกลื น ดี และ
ค่า Hoelter ต้องมีคา่ มากกว่า 200 ซึง่ บ่งชีไ้ ด้วา่ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์
RTAF.LIVE ในการรับ ข้อ มู ล ข่ า วสารของข้า ราชการกองทัพ อากาศไทยมี ค วามสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล
เชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี

2. ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ง านเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE
ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย
2.1 ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการ
รับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย ดังภาพที่ 3
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2 = 560.815, CMIN/df = 1.67, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, CFI = 0.99, TLI = 0.99,
RMSEA = 0.04, SRMR = 0.01, HOELTER = 360
ภาพที่ 3 ค่าสถิตจิ ากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE
ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย (โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
2.2 ผลการศึ ก ษาปั จ จัย อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวม ในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ
กองทัพอากาศไทย ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิ พ ลทางตรง อิท ธิ พ ลทางอ้อ มและอิท ธิ พ ลรวมที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมการใช้งาน
เว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารของข้าราชการกองทัพอากาศไทย

ตัวแปร
แฝง
ภายนอก
PE
EE
SI
FC
BI
R2

ตัวแปรแฝงภายใน
DE
- 0.10
0.34***
0.73***
-

BI
IE
0.94

TE
- 0.10
0.34***
0.73***
-

DE
0.18***
0.79***

UB
IE
- 0.08
0.27***
0.58***
0.94

TE
- 0.08
0.27***
0.58***
0.18***
0.79***

หมายเห ตุ *** p ≤ 0.001 DE = อิ ท ธิ พ ลทางตรง IE = อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม TE = อิ ท ธิ พ ลรวม
PE = ด้านความคาดหวังใน ประสิทธิ ภาพ EE = ด้านความคาดหวังในการใช้งาน SI = ด้านอิทธิ พล
ทางสังคม FC = ด้า นสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน BI = ด้านพฤติ ก รรมความตั้งใจ
ในการใช้งาน UB = ด้านพฤติกรรมการใช้งาน และ R2 = ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้งานได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากด้านพฤติกรรม
ความตัง้ ใจในการใช้งาน เท่ากับ 0.79 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ด้านพฤติกรรมการใช้งาน
ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมมากที่สดุ จากด้านอิทธิพลทางสังคมเท่ากับ 0.58 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งานได้รบั อิทธิ พลทางตรงมากที่สดุ จากด้านอิทธิพลทางสังคม
มีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.73 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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3. สรุปผลการวิจยั
โมเดลความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุพ ฤติ กรรมการใช้งานเว็บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูล
ข่าวสารของข้าราชการกองทัพ อากาศไทยมี ค วามสอดคล้องกับ ข้อ มูลเชิ งประจัก ษ์ เป็ น อย่างดี พบว่า
ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารได้รบั อิทธิพลทางตรง
มากที่สดุ จากด้านอิทธิพลทางสังคม เนื่องจากบุคคลรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับ บัญชา กองทัพอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสว่ นทาให้ขา้ ราชการกองทัพอากาศไทยเกิดความตัง้ ใจที่จะใช้งาน
เว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทัพอากาศ และด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์
RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารได้รบั อิทธิพลทางอ้อมมากที่ สดุ จากด้านอิทธิพลทางสังคม ในด้านของ
การมีสว่ นที่ทาให้เกิดการใช้งาน คือ จากบุคคลรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา กองทัพอากาศ และ
การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลต่อ พฤติ กรรมการใช้งาน เว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการรับ ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกองทัพอากาศ ของข้าราชการกองทัพอากาศไทย

อภิปรายผล
ผลการวิ จัย ครัง้ นี พ้ บว่า พฤติ ก รรมการใช้ง านเว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการรับ ข้อ มูล ข่า วสาร
ได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน เนื่องจากผูใ้ ช้งานมีความตัง้ ใจ
ที่จะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ซึ่งผูใ้ ช้งาน
มีความตัง้ ใจที่จะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE เป็ นเครือ่ งมือในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และตัง้ ใจ
ที่จะใช้งาน เพื่อส่งเสริมในเรือ่ งการทางานของตัวผูใ้ ช้งานเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของบัญชา คชทองคา
และ สุมามาลย์ ปานคา (2562) ได้ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและ
การใช้เทคโนโลยี ที่ มี ผลต่อ พฤติ ก รรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Weloveshopping ในการเลือกซือ้ สินค้าออนไลน์ เนื่องจาก
การที่ ผู้บ ริโภคมี ค วามตั้ง ใจในการใช้แ อปพลิ เคชัน Weloveshopping ในการเลือ กซื อ้ สิ น ค้า ออนไลน์
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อยู่เป็ นประจาต่อเนื่อง แทนการไปเลือกซือ้ สินค้าตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าด้วยตนเอง และแนะนา
แอปพลิ เคชัน Weloveshopping ให้กับ ผู้อื่ น และสอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของสมชิ ต กิ จ ทองพู ล และ
สุม ามาลย์ ปานค า (2562) ได้ศึกษาโมเดลความสัม พันธ์เชิ งสาเหตุพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
นวนิยายแชทออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ ่นในประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันนวนิยาย
แชทออนไลน์ ได้รบั อิทธิ พลทางตรงจากความตัง้ ใจใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่ผใู้ ช้งาน
เลือกใช้แอปพลิเคชันจอยลดาในการอ่านนวนิยายแชทออนไลน์ แทนการอ่านนวนิย ายในรู ป แบบเล่ม
หนัง สือ ทั่ว ๆ ไป โดยเลื อ กท ารายการใดรายการหนึ่ ง เมื่ อ เข้า ใช้แ อปพลิ เคชัน ด้ว ยความตั้ง ใจที่ จ ะใช้
อย่างสม่าเสมอ จึงทาให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้ จนแนะนาให้ผอู้ ื่นได้ทดลองใช้ดว้ ย
ด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารได้รบั อิทธิ พลทางอ้อม
มากที่สดุ จากด้านอิทธิพลทางสังคม ในด้านของการมีส่วนที่ทาให้เกิดการใช้งาน คือ จากบุคคลรอบข้าง
เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ ังคับบัญ ชา กองทัพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้ง าน เว็ บ ไซต์ RTAF.LIVE ในการรับ ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ กองทั พ อากาศ ของข้า ราชการ
กองทัพ อากาศไทย สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ วัน วิสา สรีระศาสตร์, งานตา วนิ น ทานนท์ และน าชัย
ศุภ ฤกษ์ ชัย สกุ ล (2552) ได้ศึก ษาปั จ จัย เชิ งสาเหตุด ้า นสถานการณ์ท างสัง คม และภูมิ คุ้ม กัน ทางจิ ต
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย พบว่า การได้รบั อิทธิพลจากคน
รอบๆ ข้าง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการควบคุมตนเองเป็ นตัวแปรที่มีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันกับ
ตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย อีกทัง้ ยังเป็ น
ปั จจัยปกป้องที่ควรส่งเสริมในกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราณี จ้อยรอด,
ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และประทีป จินงี่ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างมีวิจารณญาณ
พบว่า การได้เห็นตัวอย่างหรือแบบอย่างจากเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างมีวิจารณญาณ
ด้านพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารได้รบั อิทธิพล
ทางตรงมากที่ สุด จากด้า นอิ ท ธิ พ ลทางสังคม เนื่ อ งจากบุค คลรอบข้า ง เพื่ อ นร่ว มงาน ผู้บังคับ บัญ ชา
กองทั พ อากาศ และการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี มี ส่ ว นท าให้ข ้า ราชการกองทั พ อากาศไทย
เกิดความตัง้ ใจที่จะใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทัพอากาศ สอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของสุกฤตา ศิริรตั น์รุง่ เรือง (2559) ได้ศึกษาเงื่อนไขการอานวยความสะดวก อิทธิพลจากสังคม
การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ ความไว้วางใจขัน้ ต้น และทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านโทรศัพ ท์มือถื อที่ส่งผลต่อ
ความตัง้ ใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi ของผูใ้ ช้งานมือถือสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร พบว่า
อิทธิพลจากสังคมมีผลต่อความตัง้ ใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab Taxi ของผูใ้ ช้งานมือถือสมาร์ทโฟน
ในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากผูใ้ ช้มือถือสมาร์ทโฟนนัน้ อาจจะมีความโน้มเอียงด้านความคิดในการรับ
ข้อมูลมาจากบุคคลรอบข้างหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม และมีความต้องการใช้แอปพลิเคชัน Grab Taxi
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ดา้ นความทันสมัยและความเป็ นมืออาชีพให้แก่ตนเองอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ผูพ้ ฒ
ั นาสือ่ ของกองทัพอากาศ ควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมความตัง้ ใจในการใช้งาน
ของผู้บ ริโภคในด้า นของความตั้งใจที่ จ ะใช้งานต่อ ไปในอนาคต รวมถึ งความตั้ง ใจในการใช้ง านเพื่ อ
สนับสนุนการทางานของผูบ้ ริโภค
2. ผู้พัฒ นาสื่ อ ของกองทัพ อากาศ ควรให้ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลทางสัง คม ในด้า น
ของการมีส่วนที่ทาให้เกิ ดการใช้งาน ไม่ว่าจะเกิดจากบุ คคลหรือสังคมรอบๆ ข้างของผูบ้ ริโภค ไปจนถึง
วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไปในปั จจุบนั
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในอนาคต
การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิ่มปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในงานวิจยั นี ้ เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัย
อื่นๆ ที่มีความสาคัญ ต่อปั จจัยเชิ งสาเหตุที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ RTAF.LIVE ในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ ที่จะได้ทราบว่าปั จจัย ด้านไหนที่ส่งผลถึงพฤติก รรมการใช้งานเว็บ ไซต์ RTAF.LIVE
ในการรับข้อมูลข่าวสารได้อีกบ้าง
---------------------------------------------------------------
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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ง นี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ข องห้อ งสมุ ด และ
การดาเนินงานด้านกลยุทธ์ที่นามาใช้กับสื่อสังคมออนไลน์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิ งคุณ ภาพ ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ บุค ลากรห้องสมุด ผูร้ บั ผิด ชอบการใช้สื่อ สังคมออนไลน์
ของห้องสมุด จานวน 14 คน จากห้องสมุด 14 แห่ง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการใช้สื่อสังคม
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ออนไลน์ของห้องสมุด พบว่า ห้องสมุดมีวตั ถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนาบริการและ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการประชาสัม พันธ์และติดต่อสือ่ สารกับผูใ้ ช้ รวมถึงประสานงานกับ
บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกห้องสมุด โดยมีการใช้สอื่ สังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์มแต่จะใช้เฟซบุ๊ก
เป็ นแพลตฟอร์ม หลัก ที่ แ บ่ ง ปั นไปยั ง แพลตฟอร์ม อื่ น ๆ ความถี่ ใ นการโพตส์เ ฉลี่ ย วั น ละ 1-3 ครั้ง
ทัง้ ในเวลางานและนอกเวลางาน รู ปแบบที่โพสต์มีความหลากหลาย เช่น อินโฟกราฟิ ก วีดิทศั น์ รู ปภาพ
เป็ นต้น ผลการวิจยั เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกลยุทธ์ที่นามาใช้กบั สื่อสังคมออนไลน์ในห้องสมุด พบว่า
1) ด้านการกาหนดนโยบาย ห้องสมุดมีเพียงแนวปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกันในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์
ของห้องสมุดแต่ยังไม่มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 2) ด้านการกาหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
มีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานร่วมกันของบุคลากร รวมทัง้ การติดต่อสือ่ สาร
และสร้า งความสัม พัน ธ์อัน ดี กับ ผู้ใช้ โดยมี เป้าหมายให้ผู้ใช้รบั รู เ้ กี่ ย วกับ การบริก ารของห้อ งสมุด และ
เป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ 3) ด้านการกาหนดกลุม่ เป้าหมาย มีการกาหนดและวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายโดยมุ่งเน้น
ที่นิสติ /นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาเป็ นหลัก 4) ด้านการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ
สือ่ สังคมออนไลน์ มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบและขอบข่ายงานโดยตรง และหน่วยงานสนับสนุนให้บคุ ลากร
พัฒนาทักษะและความชานาญในงานที่เกี่ยวข้อง 5) ด้านการดาเนินงาน มีการกาหนดขอบเขตด้านเนือ้ หา
ที่เกี่ ยวกับ กิ จกรรมของห้อ งสมุด ภาษาที่ ใช้มี ทงั้ ทางการและกึ่ งทางการ และโดยมากตอบคาถามผูใ้ ช้
แบบเรียลไทม์ ใช้เทคนิคในการสร้างเนือ้ หาที่น่าสนใจ เช่น การโพสต์คาบรรยายตามกระแสของสังคม
เป็ นต้น และ 6) ด้านการประเมินผล มีการประเมินผลหลากหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกของ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ การใช้แบบสอบถาม การติดตามกระแสตอบรับผ่านแฮชแท็ก เป็ นต้น เพื่อนาไปปรับปรุ ง
และพั ฒ นาบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด และการท างานของบุ ค ลากรที่ ร ับ ผิ ด ชอบสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
คาสาคัญ: กลยุทธ์สอื่ สังคมออนไลน์ สือ่ สังคมออนไลน์ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

Abstract
This research aims to study the conditions of using social media in public university
libraries and strategies for using social media at public university libraries by using qualitative
research methods. The main informants were 14 library personnel who were responsible for
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using social media from 14 libraries by selected from a specific selection based on the specified
criteria. The research tool was a semi-structured interview. The research found that social media
usage conditions were used to introduce library services and information resources, including
public relations communication inside and outside the library. However, facebook was chosen
as the main platform for sharing information with others. The average frequency of posting on
facebook was 1-3 times a day, including both during work hours and after work hours. The
posting formats are various such as infographics, videos and pictures. The strategy for using
social media consisted of six processes: (1) Policy that is not a writing policy, concerning the
guideline and agreement of library social media usage; (2) the definitions of the objectives and
goals as a standard way of work for staff, including communication and building a good
relationship with users; (3) the definition of the target group mainly focused on students,
teachers and university staff; (4) the definition of social media was the responsibility of the
personnel and most were defined as a team with clearly divided duties and training support; (5)
operational aspects, consisting of library activity content postings in both formal and informal
language. Most of these processes frequently answered users in real-time by using interesting
content construction, such as social media caption of social trends; and (6) an evaluation
consisting of various methods, such as facebook page insight, survey and the monitoring of
responses to trends through hashtags. This can lead to the improvement and development of
library services and staff who are responsible for social media to be more efficient.
Keywords : Social media strategy, Social media, University library

บทนา
ปั จจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสาคัญ ในชี วิตประจาวันของมนุษ ย์ทุกเพศ ทุกวัย ผูค้ นทั่วโลก
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น ด้านการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การรับข่าวสาร
การท าธุ ร กิ จ เป็ น ต้น จากการส ารวจของ Hootsuite ผู้ใ ห้บ ริก ารสื่ อสังคมออนไลน์ และการแก้ปั ญ หา
การตลาดได้รวบรวมสถิ ติ ผู้ใช้อิ น เทอร์เน็ ต ทั่ว โลก ในปี 2562 พบว่า คนทั่ว โลกมี ก ารใช้อิ น เทอร์เน็ ต
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ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 42 นาทีต่อวัน และการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก
โดยมี ระยะเวลาที่ ใช้ 9 ชั่วโมงต่อ วัน ประชากรไทยผู้ที่ มี บั ญ ชี สื่อ สัง คมออนไลน์มี จ านวน 51 ล้า นคน
จากจานวนประชากรประเทศไทยทัง้ หมด 69.24 ล้านคน (สถิติผใู้ ช้ดิจิทลั ทั่วโลก 2019 คนไทยใช้ติดเน็ต
มากสุด ในโลก, 2562) โดยพฤติ ก รรมการใช้อิ น เทอร์เน็ ต ของคนไทยจากการส ารวจปี 2562 พบว่ า
ใช้สื่อสังคมออนไลน์จากกิจกรรมที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตสูงที่สดุ (สรุ ปพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตคน
ไทยในปี 2561, 2562) เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ออกแบบมาเพื่อรองรับการสร้าง แบ่งปั น แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือ ข่ายอิน เทอร์เน็ ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และน าไปใช้ป ระโยช น์ได้ในวงกว้า ง
ทาให้องค์กรต่างๆ รวมถึงห้องสมุดนาสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ มี ห น้าที่ ห ลัก ในการส่ง เสริม การเรีย นการสอน การวิจัย
ทานุบ ารุ งศิลปวัฒ นธรรมและบริก ารทางวิชาการแก่ สถาบัน อุด มศึ ก ษาทุก ระบบการศึกษาและสังคม
ตลอดจนการส่ง เสริม การเรีย นรู ด้ ้ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต โดยมี เป้ า หมายเพื่ อ ให้บ ริก าร
อย่างทั่วถึงและผูร้ บั บริการพึงพอใจโดยมีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรู ปแบบ (สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย, 2549) รวมถึ งเป็ น แหล่ง ศึ ก ษา ค้น คว้า วิ จัย ของนิ สิ ต /นัก ศึ ก ษา อาจารย์แ ละบุค ลากร
ห้อ งสมุด จ าเป็ น ต้อ งปรับ รู ป แบบการให้บ ริก ารโดยมี ก ารน าสื่อ สังคมออนไลน์ม าช่ว ยด้านการบริก าร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้ผใู้ ช้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล รับข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้ สร้างความร่ว มมือ
กันระหว่างห้องสมุด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อีกทัง้ ทาให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่มี
ข้อจากัดทางด้านสถานที่ และเวลา
จากการศึ ก ษาเบื อ้ งต้น พบว่าห้อ งสมุด สถาบัน อุด มศึ ก ษาของรัฐ ทุก แห่งมี ก ารน าสื่อ สังคม
ออนไลน์ม าใช้ในการให้บ ริก าร เช่ น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิ ต เตอร์ เป็ น ต้น ซึ่งมี ก ารใช้ในหลายแพลตฟอร์ม
ควบคู่กนั ไปอาจเป็ นเพราะสือ่ สังคมออนไลน์แต่ละแพลตฟอร์มมีลกั ษณะและรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมถึง
ผูใ้ ช้ที่มีความแตกต่างกัน การใช้ในหลายแพลตฟอร์มควบคู่กนั ไปจะช่วยให้สารสนเทศที่หอ้ งสมุดเผยแพร่
ส่งไปถึงผูใ้ ช้มากกว่าการใช้เพียงแพลตฟอร์มเดียว และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในห้องสมุด พบว่า ห้องสมุดไม่ได้มีการวางแผนการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ จึงแนะนาให้มีการพัฒนา
นโยบายสื่ อ สังคมอนไลน์ใ นสถาบัน อุด มศึก ษา (Chitumbo, 2015, น.37) ห้อ งสมุด ส่ว นใหญ่ ยั งขาด
การบริหารจัดการที่ดี โดยผูบ้ ริหารห้องสมุดให้ความสาคัญกับการใช้เฟซบุ๊กค่อนข้างน้อย ทาให้เกิดปั ญหา
ด้านการดาเนินงานเฟซบุ๊กที่ขาดความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล เห็นได้จากการไม่ได้มีการกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กอย่างชัดเจน แต่ใช้น โยบายหรือแผนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้หอ้ งสมุด
เป็ น แนวทางในการด าเนิน งานเกี่ ยวกับ เฟซบุ๊ก การก าหนดผูร้ บั ผิด ชอบเฟซบุ๊กของห้องสมุด เป็ นผู้ที่ มี
ภาระงานประจาอื่นที่ตอ้ งรับผิดชอบ อีกทัง้ ยังพบปั ญ หาผูร้ บั ผิดชอบไม่มีทักษะในการออกแบบกราฟิ ก
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เพื่อนาเสนอบนเฟซบุ๊กให้น่าสนใจ ขาดทักษะการประชาสัมพันธ์ ขาดการประสานงานที่ดีในคณะทางาน
และการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบไม่เหมาะสม และเฟซบุ๊กของห้องสมุดมีจานวนสมาชิกน้อยเมื่อเทียบกับจานวน
นักศึ กษา อาจารย์แ ละบุค ลากรของมหาวิท ยาลัย (วงศกร ชัยรัต นะถาวร, 2557, น.84-89) ส่วนด้า น
นโยบายการใช้สื่อ สังคมออนไลน์กับ งานประชาสัม พัน ธ์องค์ก รขาดการวางแผนและไม่มี ก ารก าหนด
นโยบายและเป้าหมายการนามาใช้อย่างชัดเจน และพบปั ญหาด้านการนาไปใช้งาน คือ ส่วนใหญ่ยงั ใช้ได้
ไม่เต็มความสามารถหรือฟั งก์ชนั ที่มีอยู่ และบุคลากรไม่มีเวลาในการเรียนรู ง้ าน (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์,
2558,น. 61) ดังนั้น การศึ ก ษาในประเด็ น ที่ เกี่ ย วกับ สื่อ สังคมออนไลน์ใ นห้อ งสมุด ยัง คงเป็ น ประเด็ น
ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในปั จจุบนั ที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทและความสาคัญมากขึน้ กับทุกหน่วยงาน
ไม่เว้นแต่หน่วยงานห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ว่าควรทาอย่างไรห้องสมุดจึงจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผลมากที่สดุ ทัง้ ในด้าน
การก าหนดนโยบาย วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ า หมาย กลุ่ม เป้ า หมาย ผู้ร ับ ผิ ด ชอบ การด าเนิ น งาน แ ละ
การประเมินผล แต่จากการสารวจเบือ้ งต้นยังไม่พบงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการศึกษาในแง่มมุ กลยุทธ์ในการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์โดยเฉพาะ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะศึกษาเรือ่ งการดาเนินงานด้านกลยุทธ์ที่นามาใช้กบั
สื่อสังคมออนไลน์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่ อให้ทราบถึงว่าห้องสมุดในปั จจุบันมีสภาพ
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไรบ้าง และมีการดาเนินงานด้านกลยุทธ์อย่างไรในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของห้องสมุด ผลการวิจัยที่ได้จะเป็ นแนวทางให้หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึ กษาของรัฐและห้องสมุดประเภท
อื่นๆ นาไปใช้ในการวางแผนและดาเนินงานการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดให้ประสบความสาเร็จ
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ สร้า งการยอมรับ และความสัม พัน ธ์อัน ดี กับ ผู้ใช้ รวมถึ ง การสร้า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
ของห้องสมุดแก่สงั คมและชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการด าเนิ น งานด้ า นกลยุ ท ธ์ ที่ น ามาใช้ กั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
สภาพการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
2. ด้านประเภทของสือ่ สังคมออนไลน์
การดาเนินงานด้านกลยุทธ์
ที่นามาใช้กับสือ่ สังคม
ออนไลน์ในห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

3. ความถี่และช่วงเวลาที่ใช้สอื่ สังคมออนไลน์
4. ด้านรูปแบบของเนือ้ หาที่นาเสนอ
การดาเนินงานด้านกลยุทธ์ทนี่ ามาใช้กบั สื่อสังคม
ออนไลน์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(Burclaff, 2014; King, 2015; Peacemaker,
Robinson & Hurst, 2016)
1. การกาหนดนโยบาย
2. การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
4. การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบสือ่ สังคมออนไลน์
5. การดาเนินงาน
6. การประเมินผล

ขอบเขตและวิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในการวิจัย นี ้ ได้แก่ บุคลากรห้องสมุดที่ รบั ผิด ชอบในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 14 คน จากห้องสมุดฯ 14 แห่ง โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
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เจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนดไว้ คื อ 1) เป็ นบุค ลากรห้องสมุดที่มี ตาแหน่ งบรรณารักษ์ หรือ
ต าแหน่ ง อื่ น ที่ มี ส่ว นรับ ผิ ด ชอบในการใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ข องห้อ งสมุ ด สถาบั น อุด มศึ ก ษาของรัฐ
2) เป็ นผูร้ บั ผิด ชอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด ไม่น ้อยกว่า 1 ปี และ 3) ห้องสมุดแห่งนัน้ มี
เฟซบุ๊ ก แฟนเพจและมี ย อดผู้ก ดติ ด ตามไม่ น ้ อ ยกว่ า 10,000 บั ญ ชี (Facebook account) (ส ารวจ
เดื อ น มี น าค ม 2563) ท าให้ มี ห้ อ งส มุ ด ที่ อ ยู่ ใ น เก ณ ฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก จ าน วน 14 แห่ ง ได้ แ ก่
ส านั ก งานวิ ท ยทรัพ ยากร จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ส า นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักหอสมุดและคลังความรู ้
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล หอสมุ ด แห่ ง มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ สานักหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ
สานักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในห้องสมุด
การดาเนินงานด้านกลยุทธ์การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแนวคาถามสัมภาษณ์
2. สร้า งแบบสัม ภาษณ์ โดยแบ่ งเป็ น 3 ตอน คื อ 1) ข้อ มูลภูมิ ห ลัง ของผู้ให้สัม ภาษณ์ ได้แ ก่
ตาแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณ์ที่รบั ผิดชอบสือ่ สังคมออนไลน์ของห้องสมุด และภาระงาน
ที่รบั ผิดชอบ 2) สภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด ครอบคลุมถึงประเด็นวัตถุประสงค์ในการใช้
ประเภทของสือ่ สังคมออนไลน์ที่ใช้ ความถี่ในการโพสต์ ช่วงเวลาที่โพสต์และรูปแบบการโพสต์ 3) กลยุทธ์
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด โดยมีกรอบแนวคิด 6 ด้าน ซึ่งได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง (Burclaff, 2 0 1 4 ; King, 2 0 1 5 ; Peacemaker, Robinson, & Hurst, 2016) ได้ แ ก่
ด้านการกาหนดโนบาย ด้านการกาหนดวัต ถุป ระสงค์และเป้าหมาย ด้านการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการดาเนินงาน และด้านการประเมินผล โดยผูว้ ิจัย
ก าหนดแนวค าถามสั ม ภาษณ์ ทั้ ง ประเด็ น ใหญ่ และย่ อ ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล เชิ ง ลึ ก และครอบคลุ ม
ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
3. ตรวจสอบแบบสั ม ภาษณ์ โ ดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 3 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น
ความตรงตามเนือ้ หาด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อ ง (IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ทุกข้อ
แสดงว่ า ข้อ ค าถามสัม ภาษณ์ มี คุ ณ ภาพสามารถน าไปใช้เ ก็ บ ข้อ มู ล ได้ นอกจากนี ้ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
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ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง เช่น แก้ไขการใช้ภาษาให้สื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ และเสนอให้
เพิ่มคาถามย่อยในประเด็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์นาไปสูก่ ารพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในการบริหารและ
บริการของห้องสมุดหรือไม่ อย่างไร จากนัน้ ผูว้ ิจยั แก้ไขปรับปรุ งแล้วนาไปทดลองสัมภาษณ์กบั บุคลากร
ที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบสือ่ สังคมออนไลน์ของห้องสมุดที่ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จานวน 3 คน จากห้องสมุด
3 แห่ง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่ชัดเจนในข้อคาถามต่างๆ และทาการทบทวนและแก้ไขอีกครัง้ ก่อน
นาไปเก็บข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตามที่กาหนด
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผูว้ ิจัยดาเนินการขอหนังสือรับรองจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรม
สาหรับพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจยั SWUEC-G020/2563X โดยได้รบั ผลการพิจารณาว่าเป็ นโครงการวิจัยที่เข้าข่ายยกเว้น (Research with Exemption
from SWUEC) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองระหว่างเดือนพฤษภาคมเดื อ นกรกฎาคม 2563 โดยใช้วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ และผ่ า นเครื่อ งมื อ ออนไลน์ Zoom
(เนื่องจากอยูใ่ นช่วงสถานการณ์โควิด-19)
2. ผู้วิจัย ใช้วิธี การตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้อมูลว่า ข้อ มูลที่ ได้ม ามี ค วามเพี ย งพอหรือ ไม่
โดยพิจารณาจากการอิ่มตัวของข้อมูลที่ได้มาว่าสามารถตอบคาถามการวิจัยได้ตามกรอบแนวคาถาม
ครบถ้ว นหรือ ไม่ เพี ย งใด จากนั้น วิ เคราะห์ข ้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี วิ เคราะห์เนื อ้ หา (content analysis) ร่ว มกับ
การจัดกลุม่ ข้อมูลและสรุ ปผลเชิงพรรณา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ภูมิหลังของบุคลากรผู้รับผิดชอบสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด
บุคลากรส่วนใหญ่มีตาแหน่งบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิ ช าบรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์ อายุร ะหว่า ง 38-57 ปี ซึ่ ง เป็ นกลุ่ม ของคนยุ ค
Generation X และ baby boomers มีประสบการณ์ที่รบั ผิดชอบสือ่ สังคมออนไลน์ของห้องสมุดตัง้ แต่ 2-12
ปี โดยมีบคุ ลากรที่มีภาระงานในการรับผิดชอบดูแลสือ่ สังคมออนไลน์ของห้องสมุดโดยเฉพาะเป็ นงานหลัก
และสามารถน าไปใช้ป ระเมิ น สมรรถนะการท างาน (Key Performance Indicator: KPI) ของตนเองได้
ส าหรับ งานที่ ร ับ ผิ ด ชอบจะเน้ น การสร้า งสื่ อ การโพสต์ การตอบค าถาม การประชาสั ม พั น ธ์
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การรับข้อร้องเรียน รวมถึงดูแลภาพลักษณ์ของห้องสมุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่
ในการคิ ด เนื อ้ หา สร้างสื่อ และการตอบค าถามผู้ใ ช้ นอกจากนี ย้ ังมี ง านรับ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ตามที่ ได้ร ับ
มอบหมายเป็ นงานรอง เช่น งานบริการ งานสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้ เป็ นต้น
2. สภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด พบว่า ห้องสมุดมีการนาสื่อ
สัง คมออนไลน์ม าใช้ ดัง นี ้ 1) เพื่ อ แนะน าบริก ารต่ า งๆ ของห้อ งสมุ ด ทั้ง บริก ารใหม่ แ ละบริก ารเก่ า
ที่ยงั ไม่คอ่ ยเป็ นที่รูจ้ กั หรือมีผใู้ ช้บริการน้อยสลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนกัน เพื่อให้ผใู้ ช้รบั รูว้ า่ ห้องสมุดมีบริการ
อะไรบ้า ง ซึ่ง บางบริก ารผู้ ใช้อ าจไม่ ท ราบว่า มี ให้บ ริก ารในห้อ งสมุด เช่ น บริก ารเขี ย นบรรณานุก รม
ด้วยโปรแกรม EndNote บริการตรวจสอบความซา้ ซ้อนของผลงานวิชาการ ฯลฯ โดยเฉพาะในช่วงโควิด -19
ที่ไม่สามารถเปิ ดบริการได้ตามปกติ ห้องสมุดได้เน้นการแนะนาบริการออนไลน์ที่จาเป็ นเพื่อช่ว ยเหลือผูใ้ ช้
เช่น บริการยืมหนังสือออนไลน์ การชาระค่าปรับออนไลน์ และบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้านทางไปรษณี ย ์
เป็ นต้น 2) เพื่ อ แนะน าทรัพ ยากรสารสนเทศของห้อ งสมุ ด เช่ น หนัง สื อ วารสาร ฐานข้อ มูล เป็ นต้น
โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ค่อยมีผูใ้ ช้หรือเป็ นที่รูจ้ ัก นอกจากนีย้ ังเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ที่นา่ สนใจตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กาลังเป็ นกระแสในขณะนัน้ 3) เพื่อการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
บริการและกิจกรรมของห้องสมุด รวมทัง้ ใช้พื่อติดต่อสื่อสารกับผูใ้ ช้บริการในการบริการตอบคาถามและ
รับข้อร้องเรียนจากผูใ้ ช้ และ 4) เพื่อติดต่อสื่อสารมอบหมายงานกับบุคลากรภายในห้องสมุด เนื่องจาก
ห้อ งสมุด ทุก แห่ ง มี ไลน์ก ลุ่ม ของบุ ค ลากรภายในห้อ งสมุ ด ท าให้มี ค วามสะดวกรวดเร็ว ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร ตลอดจนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับ
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดอื่น โดยเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในกลุม่ งานเดียวกันเพื่อประสานงานก่อนการส่งหนังสือ
อย่างเป็ นทางการอีกครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกัลยา ตันจะโร และ พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์ (2555)
พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจานวนมากใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสาร กับผูใ้ ช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการแนะนาบริการของห้องสมุด งานวิจยั ของแววตา เตชาทวีวรรณ (2555)
กล่า วถึ งวัต ถุป ระสงค์ในการใช้เว็ บ 2.0 ของห้อ งสมุด ได้แก่ ด้า นการอ่านข้อ มูลเกี่ ย วกับ ห้อ งสมุ ด อื่ น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การติดตามข่าวสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มบรรณารักษ์ บริการตอบ
คาถามและช่วยการค้นคว้า การมีปฏิสมั พันธ์กับผูใ้ ช้และการแนะนาหนังสือหรือแหล่งสารสนเทศกับผูใ้ ช้
สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของปริศ นา ปรมั ช ฌิ ม า (2557) พบว่ า บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้เฟซบุ๊ ก
เป็ นเครือ่ งมือในเครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับงานบริการสารสนเทศ โดยใช้ในการบริการตอบคาถามและ
ช่วยการค้นคว้า บริการชีแ้ นะแหล่งสารสนเทศ การบริการสารสนเทศทันสมัย ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ
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จากฐานข้อมูล ใช้บริการจัดส่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบัน ใช้บริการสาเนาหน้าสารบัญและ
ใช้บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ และมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ใช้เพื่อการสื่อสารองค์กร ท าคลังภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู ข้ อ้ มูลสื่ออื่น ๆ และงานวิจัยของ
โอ ค วา งเฮ ง (Okuonghae, 2018) พ บ ว่ า บ รรณ ารั ก ษ์ ใช้ สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไล น์ เ พื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร
แบบไม่เป็ นทางการ โดยใช้ติดต่อสือ่ สารกับเพื่อนร่วมงาน การบรรยายและการสัมมนา
2.2 ประเภทของสื่อ สั งคมออนไลน์ท่ี ใช้ พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่ หอ้ งสมุดใช้ม าก
ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์@ และทวิต เตอร์ เพราะสื่อ สังคมออนไลน์ในแต่ละแพลตฟอร์ม มี ขอ้ ดี แ ละข้อจ ากัด
ที่แตกต่างกัน เฟซบุ๊กแฟนเพจเป็ นช่องทางที่เป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั ทาให้มีผตู้ ิดตามเป็ นจานวนมาก
นอกจากห้องสมุดสามารถใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจในการแนะนาบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
การประชาสัม พั น ธ์ และการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เฟซบุ๊ ก แฟนเพจยั ง เป็ นช่ อ งทางที่ ส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์
ของห้อ งสมุ ด ได้อ ย่ า งดี แ ละท าให้ห ้อ งสมุ ด สามารถเข้า ถึ ง ผู้ใ ช้ได้ง่ า ย รวมถึ ง ไลน์ @ และทวิ ต เตอร์
ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป โดยผูใ้ ช้บริการห้องสมุดมี ลกั ษณะนิสยั และความต้องการที่แตกต่างกัน
เช่น ต้องการข้อความที่สนั้ กระชับเข้าใจง่าย ต้องการติดตามกระแสและแนวโน้มผ่านทวิตเตอร์ ต้องการ
สนทนาส่วนตัว หรือการรับข่าวสารจากการบอรดแคสต์ของไลน์ @ เป็ นต้น ดังนัน้ ห้องสมุดจึงใช้สื่อสังคม
ออนไลน์หลายแพลตฟอร์มควบคู่กั นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชิทัมโบ (Chitumbo, 2015) พบว่า
ด้านความนิยมในการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาและบรรณารักษ์หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัย
แซมเบีย พบว่า นิยมใช้ 3 อันดับแรก คือ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์และยูทปู งานวิจยั ของพีชเมกเกอร์ และคนอื่นๆ
(Peacemaker et al., 2016) พบว่ า เฟซบุ๊ ก เป็ นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ส าคั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สาร
ของห้องสมุด โดยสื่อสังคมออนไลน์ถูกรวมเข้ากับการและกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด และงานวิจยั ของ
เดวี่ โ ดว่ า และคนอื่ น ๆ (Davydova, Marina, Slianyk, & Syerov, 2019) พบว่ า ในปี 2019 สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ที่ได้รบั ความนิยมมากที่สดุ ของห้องสมุดในยูเครน ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และทวิตเตอร์
2.3 ด้านความถี่และช่วงเวลาในการโพสต์ พบว่า ห้องสมุดมีความถี่ในการโพสต์เฉลี่ย
วันละ 1-3 ครัง้ เนื่องจากในแต่ละวันถ้าไม่โพสต์อะไรเลยจะทาให้ไม่มีตวั ตน จึงไม่ควรปล่อยให้เพจว่าง และ
การโพสต์ถี่ เกิ น ไปในแต่ละวันท าให้แย่งการมองเห็น กันเองของโพสต์ และท าให้ผู้ใช้เกิ ดความราคาญ
จนอาจจะเลิกติ ดตามสื่อสังคมออนไลน์ข องห้อ งสมุดได้ โดยโพสต์ตอบค าถามทั้งในเวลางาน (office
hours) และนอกเวลางาน เนื่องจากผูใ้ ช้สว่ นใหญ่จะใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในช่วงเวลาหลังจากเลิกเรียนหรือ
เลิ ก งาน แต่ ใ นกรณี ที่ เป็ นค าถามที่ ไม่ เร่ง ด่ ว น เป็ น เรื่อ งที่ ต ้อ งใช้เวลาในการสื บ ค้น หรือ ในช่ ว งเวลา
ที่ดึกจนเกินไป ผูป้ ฏิบตั ิงานเลือกที่จะรับเรื่องและกลับมาตอบคาถามนั้น ๆ ในเวลางาน โดยจะมีขอ้ ความ
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ตอบกลับอัตโนมัติว่าได้รบั เรือ่ งแล้วบรรณารักษ์จะกลับมาตอบให้เร็วที่สดุ ซึง่ สอดคล้องกับ วีรพงษ์ พวงเล็ก
(2561, น.24) ที่กล่าวถึงกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจ กล่าวว่าควรโพสต์อย่างน้อยวันละ 3
ครัง้ เพื่ อเป็ น การสร้างความถี่ ให้กับ กลุ่ม ผู้รบั สารได้เข้า มาเห็ นโพสต์เป็ น ประจ า และไม่สอดคล้อ งกับ
งานวิ จั ย ของงานวิ จั ย ของกั ล ยา ตั น จะโร และ พิ ม พ์ ร าไพ เปรมสมิ ท ธ์ ( 2555) พบว่ า ความถี่
ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมไม่มีความแน่นอน เพราะห้องสมุดมีการประสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล
กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดต่อเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกิดขึน้ ซึ่งไม่ได้เกิดขึน้ ทุกวัน
และไม่สามารถกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนล่วงหน้าได้ และวงศกร ชัยรัตนะถาวร (2557) พบว่า มีความถี่
ในการโพสต์นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
2.4 ด้านเนื้อหาและรูปแบบที่โพสต์ พบว่า เนือ้ หาที่โพสต์ลงบนสือ่ สังคมออนไลน์ของ
ห้องสมุดเกี่ยวกับการบริการและการประชาสัมพันธ์เรือ่ งต่างๆ รู ปแบบที่โพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ของ
ห้องสมุดมีความหลากหลาย ได้แก่ อินโฟกราฟิ ก วีดิทศั น์ รู ปภาพและลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังทรัพยากร
สารสนเทศหรือชีแ้ หล่งไปยังแหล่งข้อมูลนัน้ ๆ นอกจากนีย้ ังมีการใช้มัลติมิเดีย การเล่นเกมตอบคาถาม
ชิงรางวัลและการถ่ายทอดสด (live) กิจกรรม บริการและการอบรมของห้องสมุด โดยใช้ขอ้ ความประกอบ
คาบรรยายเพื่ออธิ บายขยายความจากสื่อที่นาเสนอเพื่ อให้ผใู้ ช้ได้รบั สารสนเทศที่ครบถ้วน การสร้างสื่อ
ขึ น้ อยู่ กับ ระยะเวลาในการเผยแพร่ ซึ่ ง ถ้า เป็ นเรื่อ งที่ ห ้อ งสมุ ด ต้อ งการน าเสนอหรือ ประชาสัม พั น ธ์
เป็ น เวลานานสื่อ ที่ ท าออกมาต้อ งมี ค วามสวยงาม สะดุด ตาพาดหัว เรื่อ งน่ าสนใจ ซึ่งต้องใช้ค วามคิ ด
สร้า งสรรค์ข องผู้ออกแบบและเวลาในการสร้า งสื่อ แต่ถ้า สื่อที่ มี ระยะเวลาในการประชาสัม พัน ธ์สนั้ ๆ
จะนาเสนอโดยใช้รูปภาพประกอบคาบรรยาย เนื่องจากผูป้ ฏิบตั ิงานเห็นว่ามีระยะเวลาในการเผยแพร่นอ้ ย
ไม่อยากเสียเวลาในการทามากนัก เช่น วันเวลาเปิ ดปิ ดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวงศกร ชัยรัตนะถาวร (2557) พบว่า เนือ้ หาที่นาเสนอบนเฟซบุ๊กมากที่สุด คือ ข่าวสารและ
กิจกรรมห้องสมุด โดยรู ปแบบการนาเสนอที่ใช้มากที่สดุ คือ ข้อความและรู ปภาพ และงานวิจยั ของนิติยา
ศรีพูล (2562) พบว่า ใช้ภาพประกอบตัวอัก ษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่ า ยจากบรรยายจริง ซึ่งท าให้ภ าพ
มีความสมจริง สือ่ อารมณ์ออกมาได้ชดั เจน
3. การด าเนิ นงานด้ า นกลยุ ท ธ์ ที่ น ามาใช้ กั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ น ห้ องสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี ้
3.1 ด้านการกาหนดนโยบาย พบว่า ผูบ้ ริหารห้องสมุดให้ความสาคัญในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ เนื่องจากถือว่าเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่สะดวก รวดเร็ว และมีความสาคัญในปั จจุบนั
อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดให้เป็ น ที่รูจ้ กั กับผูใ้ ช้หรือบุคคลอื่นๆ มากขึน้ โดยมีการประชุม
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เฉพาะที ม แอดมิ น เมื่ อ มี เ รื่ อ งเร่ ง ด่ ว น เมื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ ต้ อ งปรึ ก ษาหารื อ ท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
มีเพี ยงบางห้องสมุดที่ มีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการซือ้ ไลน์ @ และมีเพียงข้อตกลงหรือ
แนวปฏิ บัติ ร่ว มกัน เท่า นั้น ทางด้า นการโพสต์ การตอบค าถาม และข้อ ยกเว้น ต่ า งๆ เช่ น แนวปฏิ บัติ
ในการโพสต์ลงบนสือ่ สังคมออนไลน์ของห้องสมุด โดยการโพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ตอ้ งมีความสุภาพ
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ถา้ นาข้อมูลหรือรู ปภาพมาจากที่อื่นต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา ไม่โพสต์เรื่องที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทัง้ เรื่องการเมื อง ศาสนาและความเชื่อ ไม่พาดพิงบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รบั อนุญาต คานึงถึง
ความเป็ นส่วนตัวของผูใ้ ช้ การตอบคาถามต้องตอบในเชิงบวกและต้องไม่ทาให้หอ้ งสมุดเสียหาย เป็ นต้น
แต่ยังไม่ มี ก ารก าหนดนโยบายและวิ สัย ทัศ น์ในการใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์อ ย่า งเป็ น ลายลั ก ษณ์อัก ษร
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของกัล ยา ตัน จะโร และ พิ ม พ์ร าไพ เปรมสมิ ท ธ์ (2555) ที่ พ บว่า ห้อ งสมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย พบปั ญ หาด้ า นการจั ด การที่ ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ นโยบายการใช้ สื่ อ สั ง คมเพื่ อ
การประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดไม่ชัดเจน อาจเป็ นเพราะห้องสมุดเพิ่มเริ่มมีการนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้
ในงานประชาสัม พั น ธ์ จึ ง ไม่ ได้มี ก ารวางนโยบายและแผนงาน สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของวงศกร
ชัย รัต นะถาวร (2557) พบว่า ห้องสมุด ไม่มี การก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ เฟซบุ๊ก โดยตรงแต่แ ฝงอยู่ใน
นโยบายการประชาสัม พัน ธ์และงานวิจัย ของจุฑ ารัต น์ ศราวณะวงศ์ (2558) พบว่า ขาดการวางแผน
การนามาใช้งาน และไม่มีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการนามาใช้อย่างชัดเจน แต่ผปู้ ฏิบัติงาน
ประชาสัม พัน ธ์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ส่ว นใหญ่ ต ้อ งการให้ มี ก ารก าหนดนโยบายการใช้ง าน
เพื่อให้บคุ ลากรทราบกฎเกณฑ์ในการใช้งานร่วมกัน
3.2 ด้านการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย พบว่า ห้องสมุดทุกแห่งมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานร่วมกันของบุคลากร รวมทัง้
การติดต่อสื่อสารกับ ผูใ้ ช้ เพื่อการประชาสัม พันธ์ข่าวสารและบริการของห้องสมุดให้เป็ นที่รูจ้ ัก มากขึน้
ทัง้ กับนิสติ นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคคลภายนอก และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบรรณารักษ์
กับผูใ้ ช้บริการ รวมทั้งการรับ ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่อาจเกิ ด ขึน้ ด้วย ซึ่งมี ตัวชี ว้ ดั ความสาเร็จที่เกิ ดขึน้ คื อ
การได้รบั กระแสตอบรับ จากผู้ใช้ทั้งด้านการเข้าร่วมกิ จกรรม การยืม ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ หอ้ งสมุด
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากขึน้ และห้องสมุดมีการกาหนดเป้าหมายของทีม คือ ต้องการให้
ผู้ใ ช้ร ับ รู เ้ กี่ ย วกับ บริ ก ารของห้อ งสมุ ด และเป็ นที่ รู จ้ ัก มากขึ น้ การมี ผู้ติ ด ตามผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์
ของห้องสมุดเพิ่มขึน้ ทุกปี ห้องสมุดเป็ นที่รูจ้ ักมากขึน้ ผูใ้ ช้รบั รู ว้ ่าห้องสมุดมีบริการใดบ้าง ซึ่งสามารถดูได้
จากยอดที่ผูใ้ ช้เห็นโพสต์ (Reach) และยอดการมีส่วนร่วม (Engagement) และทรัพยากรรวมถึงบริการ
ของห้องสมุดที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถูกนาไปใช้อย่างคุม้ ค่ามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิ จั ย ของอั ค พอฮอเนอร์ และ โอลิ ส (Akporhonor & Olise, 2015) พบว่ า ประโยชน์ ที่ ไ ด้ ร ั บ
จากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมห้องสมุด คือ เพื่ อส่งเสริมห้องสมุดและบริการช่วยเพิ่ ม
ช่ อ งทางการสื่ อ สารสองทาง ท าให้ห ้อ งสมุด สามารถสื่อ สารกับ ผู้ใช้ได้ง่า ย ใช้ในการรับ ข้อ เสนอแนะ
ช่วยสร้างความภักดีและประหยัด ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับบทความของคาแมน และ ชัวเวอร์ริง (Kahmann,
& Schwering, 2018) กล่าวถึงเหตุผลที่หอ้ งสมุดสมัยใหม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับการรับรู แ้ ละ
การมองเห็น ของห้องสมุด เพื่อน าเสนอห้องสมุดในฐานะที่ ทันสมัย เป็ น การเปิ ดใช้งานกับผู้ใช้โดยตรง
สร้างความน่าเชื่อถือในฐานะผูใ้ ห้บริการดิจิทลั และการสร้างเครือข่ายร่วมกัน งานวิจยั ของอีก๊ วี (Igwe, n.d.)
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาใช้สอื่ สังคมออนไลน์ คือ ส่งเสริมการบริการของห้องสมุด
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ มการใช้หอ้ งสมุด เป็ นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึน้
เป็ นช่องทางในการรับข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้ เพื่อสร้างการทางานร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์หรือห้องสมุด
อื่ น และผู้ใช้ และเพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ข่ า วสารของห้อ งสมุ ด และงานวิ จัย ของ อุไรวรรณ ใจหาญ และ
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ (2560) พบว่า นักศึกษามีความต้องการใช้บริการสารสนเทศและติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกับห้องสมุด โดยมีความต้องการบริการสารสนเทศผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก
ได้แก่ บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า บริการเผยแพร่ไฟล์บนั ทึกการบรรยาย และบริ การสืบค้น
สารสนเทศตามที่ผใู้ ช้รอ้ งขอและส่งผลการค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
3.3 ด้านการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย พบว่า ห้องสมุดทุกแห่งมีการกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
อย่างเป็ นทางการ โดยกลุม่ เป้าหมายหลัก ได้แก่ นิสติ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และกลุม่ เป้าหมายรอง ได้แก่ บุคคลภายนอก และมีการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายซึง่ มุ่งเน้นที่กลุม่ เป้าหมาย
หลักเพื่อทาให้หอ้ งสมุดทราบพฤติกรรมของผูใ้ ช้ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลัก เพื่อนามาสร้างโพสต์หรือกิจกรรม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ตรงกับความสนใจของผูใ้ ช้ และเกิดประโยชน์มากขึน้ ได้แ ก่ การดูขอ้ มูลเชิงลึก
ของเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ หรือ Analytics Google การท า Focus group การวิ เคราะห์เชิ ง พฤติ ก รรม และ
การจัด กิ จ กรรมออกบูท ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ส านัก ประชาสัม พัน ธ์ สานัก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา (2561)
กล่าวถึ งสภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่งชาติ ได้มี ก ารจัด จ้า ง outsource เพื่ อ ท าการโปรโมทเพจเพิ่ ม ยอดจ านวน
สมาชิ ก เพจ โดยน าฐานข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก มาท าการวิ เ คราะห์ อาทิ การเข้า ถึ ง โพสต์ ด้ า นความรู ้สึ ก
ด้านความคิ ด เห็ น การแชร์และอื่ น ๆ ยอดรวมการรับ ชม หรือ จานวนรวมของผู้ที่ ได้รบั ชมเพจ เป็ น ต้น
แล้วท าการปรับ กลยุท ธ์ให้สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู้ที่ เข้าชม รวมถึ งการวิเคราะห์ปั ญ หาและ
อุปสรรคที่เกิดขึน้ และปรับแก้ไขอยู่ตลอดเวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์ลกั ษณ์ ถวัลย์ภิยโย
(2558) พบว่ า ชุ ม ชน (Community) เป็ นสิ่ ง ส าคัญ องค์ก รต้อ งก าหนดกลุ่ม เป้ า หมาย ต้อ งเข้า ใจว่ า
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กลุ่ม เป้าหมายใช้สื่อสังคมออนไลน์ใด และใช้งานออนไลน์เวลาใดบ้าง ควรทาความเข้าใจและเรียนรู ้
พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย
3.4 ด้ านการก าหนดผู้ รับ ผิด ชอบสื่ อสั งคมออนไลน์ ห้องสมุด ทุกแห่งมี การก าหนด
ผูร้ บั ผิดชอบและขอบข่ายงานโดยตรง ในด้านการคิดเนือ้ หา การสร้างสื่อ การโพสต์ และการตอบคาถาม
ซึ่งส่วนใหญ่ มีการกาหนดเป็ น ภาระงานหลัก เนื่ องจากการดูแลสื่อสังคมออนไลน์เป็ นสิ่งที่ตอ้ งใช้เวลา
ทัง้ การคิดเนือ้ หา การสร้างสือ่ การตอบคาถาม ทาให้ผดู้ แู ลสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดต้องทาเกินภาระ
งานที่กาหนด แต่มีบางห้องสมุดที่ผดู้ แู ลสือ่ สังคมออนไลน์ถือเป็ นงานรอง เนื่องจากเห็นว่าสือ่ สังคมออนไลน์
เป็ นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เท่านัน้ รวมทัง้ หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
และความช านาญในงานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ข องห้อ งสมุ ด โด ยเชิ ญ วิ ท ยากร
มาจัดการอบรมภายใน รวมถึงการส่งบุคลากรออกไปอบรมภายนอก หากผูป้ ฏิบตั ิงานรู ส้ กึ สนใจหรือหัวข้อ
การอบรมไหนที่เป็ นประโยชน์ต่อการนามาสนับสนุนให้การดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดดีขนึ ้ ได้แก่
โปรแกรมผลิตสื่อ อบรมการเขียนเนือ้ หา การเขียนข่าวให้นา่ สนใจ และผูป้ ฏิบตั ิงานมีการศึกษาด้วยตนเอง
ด้วยเนื่ องจากสื่อสังคมออนไลน์เป็ น เรื่องที่มี กระแส ซึ่งมี ความเปลี่ย นแปลงตลอด จึงจาเป็ น ต้อ งหมั่น
ดูเทรนด์ (Trend) ในขณะนัน้ เพื่อสร้างสื่อให้น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอะบอค และควันยา (Abok & Kwanya, 2016) พบว่า ห้องสมุดควรจัดอบรม
การใช้เครื่อ งมื อ สื่อ สังคมออนไลน์อ ย่างสม่ าเสมอ เพิ่ ม เจ้า หน้าที่ ดูแ ลสื่อ สังคมออนไลน์ของห้อ งสมุด
งานวิ จัย ของกัลยา ตัน จะโร และ พิ ม พ์ร าไพ เปรมสมิ ท ธ์ (2555) พบว่า ผู้ร ับ ผิ ด ชอบหลัก ในการดูแ ล
สื่อสังคมออนไลน์ คือ บรรณารักษ์ เพราะบรรณารักษ์เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งทาหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
ห้องสมุดแก่ผใู้ ช้บริการและเป็ นผูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลของห้องสมุดที่ใกล้ชิดกับผูใ้ ช้บริการมากที่สดุ และงานวิจยั
ของจุฑ ารัต น์ ศราวณะวงศ์ (2558) พบว่า ผู้ป ฏิ บัติ งานส่วนใหญ่ มี ค วามต้อ งการระดับ มากที่ สุด คื อ
ต้อ งการให้มี ก ารฝึ กอบรมเพื่ อให้เกิ ด ความรู ค้ วามเข้าใจ และทักษะความสามารถในการใช้สื่อ สังคม
ออนไลน์กบั งานประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสือ่ ที่นา่ สนใจ ใช้งานง่าย และสอนการใช้งานเชิงลึก
3.5 ด้านการดาเนิ นงาน พบว่า ห้องสมุดส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนกิจกรรมการโพสต์
มี เพี ย งบางห้อ งสมุด ที่ มี ก ารวางแผนกิ จ กรรมการโพสต์เป็ น รายวัน รายสัป ดาห์ รายเดื อ น และรายปี
โดยมีการกาหนดว่าในแต่ละวันจะโพสต์เรื่องใดบ้าง แต่ไม่ ค่อยเป็ นไปตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ เนื่องจาก
มีเรื่องสาคัญแทรกเข้ามาจึงต้องโพสต์เรื่องนัน้ ๆ ก่อน รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด
มีภาระงานอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมาย ไม่ได้ดแู ลสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิติยา ศรีพูล (2562) พบว่า มีการวางแผนในเนือ้ หาที่สื่อสารออกไป มีการกาหนดโพสต์
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ในแต่ละสัปดาห์ โดยมีการศึกษาว่าสมาชิกให้ความสนใจหรือติดตามโพสต์ในรูปแบบการสือ่ สารใด เนือ้ หา
ที่โพสต์ขนึ ้ อยู่กบั เอกลักษณ์และข้อจากัดของสื่อสัง คมออนไลน์ในแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งห้องสมุดทุกแห่ง
ใช้เฟซบุ๊ ก แฟนเพจเป็ นแพลตฟอร์ม หลัก และแชร์ไปยัง แพลตฟอร์ม อื่ น ๆ เนื่ อ งจากเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เป็ นช่องทางที่มีผตู้ ิดตามมากที่สดุ ทาให้สามารถเข้าถึงคนได้ง่าย ใช้งานง่าย สะดวกที่สดุ และไม่มีขอ้ จากัด
ทางด้านการโพสต์สามารถเล่นคอนเทนต์ได้มากกว่าสื่ออื่น ภาษาที่ ใช้ควรใช้ภาษาที่เป็ น ทางการและ
กึ่งทางการขึน้ อยู่กับ เนือ้ หาและกลุ่ม เป้าหมายที่ ตอ้ งการนาเสนอเพื่ อให้ผูใ้ ช้เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งตีค วาม
แต่ ค งความสุภ าพไว้ ท าให้ผู้รบั สารเกิ ด ความประทับ ใจต่ อ สารนั้น การโต้ต อบกับ ผู้ใช้แ บบเรีย ลไทม์
มี ก ารก าหนดระยะเวลาในการตอบไม่ เกิ น 15 นาที ถ้าเป็ น นอกเวลาจะมี ข ้อความตอบกลับ อัต โนมัติ
เพื่อให้ผใู้ ช้รูว้ า่ เรารับเรือ่ งไว้แล้วจะรีบกลับมาตอบ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิติยา ศรีพลู (2562) พบว่า
กลยุทธ์การสือ่ สารที่ใช้ในการนาเสนอบทความ มีการใช้ภาพประกอบเนือ้ หา ภาพส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึง
การถ่า ยทอดอารมณ์ค วามรู ส้ ึก ได้สอดคล้องกับ เนื อ้ หาที่ น าเสนอ มี การใช้ค าที่ เหมาะสม สัน้ กระชับ
เข้าใจง่าย ใช้ภาษาแบบกึ่ งทางการมี ค วามเป็ น กัน เองและงานวิจัย ของณัฐ นัน ท์ กองจริต และ ชุติ ม า
เกศดายุรตั น์ (2562) พบว่า การใช้ภ าษาที่ เข้า ใจง่ า ยและชัด เจนจะดึ ง ดูด ความน่ า สนใจในการอ่า น
เพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายและตรงไปตรงมาของสารในเนือ้ หาที่เ จ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจต้องการจะสื่อสาร
รวมทั้ง มี ก ารตอบสนองต่ อ การแสดงความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ช้ผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ทั้ง การกดถู ก ใจ
แสดงความคิดเห็น การตอบเนือ้ หาผูใ้ ช้ เพื่อให้ผูใ้ ช้รูส้ ึกเป็ นกันเอง และมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศพี ย งพอต่ อ ความจ าเป็ น ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์เ น็ ต โปรแกรมที่ ใ ช้
ในการสร้างสือ่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่รอ้ งขอ
สาหรับด้านเทคนิคการสร้างเนือ้ หาให้น่าสนใจ พบว่า ห้องสมุดที่เป็ นกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
มีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการสร้างเนือ้ หาให้นา่ สนใจที่สามารถดึงดูดผูใ้ ช้ ดังนี ้
3.5.1 เลื อ กใช้ สื่ อ สัง คมออนไลน์ใ ห้ถู ก แพลตฟอร์ม เนื่ อ งจากสื่ อ สัง คมออนไลน์
แต่ละแพลตฟอร์มมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เช่น เฟซบุ๊ก นาเสนอเนือ้ หาได้หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ
วีดิทศั น์ ลิงก์ เป็ นต้น ไลน์@นาเสนอเนือ้ หาด้วยการบรอดแคสต์ที่สง่ ข้อมูลในครัง้ เดียวไปยังผูใ้ ช้ที่เป็ นเพื่อน
ได้ครบทุกคน แต่มีขอ้ จากัดด้านจานวนการบรอดแคสต์ อีกทัง้ สามารถใช้ในการสนทนาส่วนตัวกับผูใ้ ช้ได้
ยูทูป เน้นการนาเสนอด้วยวิดิโอ อินสตาแกรมนาเสนอรู ปภาพ และทวิตเตอร์นาเสนอด้วยข้อความที่สนั้
กระชั บ มี จุ ด เด่ น ด้ า นการติ ด แฮชแท็ ก ท าให้ ห ้ อ งสมุ ด สามารถดู เ ทรนด์ ต่ า งๆ ได้ จ ากทวิ ต เตอร์
ซึง่ ในการโพสต์แต่ละแพลตฟอร์มควรมีช่วงเวลาในการโพสต์ที่เหลื่อมกัน เช่น การโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กในช่วง
10.00-11.00 น. ควรจะโพสต์ผา่ นแพลตฟอร์มอื่นของห้องสมุดในช่วงบ่าย หรือวันถัดไป เป็ นต้น เนื่องจาก
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ถ้า โพสต์เนื อ้ หาพร้อมกัน ในทุก แพลตฟอร์ม จะท าให้ผู้ใช้ที่ เห็ น โพสต์พ ร้อ มกัน ในทุกแพลตฟอร์ม และ
ถ้าพลาดข้อมูลในช่วงเวลานัน้ ผูใ้ ช้พลาดโอกาสในการรับข้อมูลในทุ กแพลตฟอร์มเช่นกัน ดังนัน้ การโพสต์
ในช่วงเวลาที่ตา่ งกันคนละแพลตฟอร์มจึงน่าจะเป็ นการเพิ่มโอกาสให้ผใู้ ช้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารห้องสมุดได้
3.5.2 เนือ้ หาที่โพสต์ควรเป็ นเรื่องที่มีประโยชน์กับผูใ้ ช้ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยการนา
บริการ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมทัง้ คาถามที่พบบ่อยหรือสิ่งที่ผใู้ ช้ควรจะรู ้ รวมทัง้ ข่าวสาร
ต่างๆ มาสลับสับเปลี่ยนกันนาเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดนามาเชื่อมโยงกับกระแสปั จจุบัน
ด้วยวิธีการนาเสนอต้องมีความน่าสนใจ เพื่อไม่ทาให้ผใู้ ช้เกิดความรู ส้ ึกเบื่อและอยากอ่านต่อจนจบและ
ไม่ โพสต์เรื่อ งเดี ย วกัน ติ ด ต่ อ กัน หลายๆ โพสต์ ควรสลับ สับ เปลี่ ย นกัน ถ้า เป็ นเรื่อ งบริก ารเหมื อ นกัน
ควรน าทั้ง บริก ารเก่ า และบริก ารใหม่ ม าน าเสนอ ไม่ ค วรเน้น ที่ บ ริก ารใดบริก ารหนึ่ ง เท่ า นั้น นอกจาก
เรื่องที่เกี่ยวกับห้องสมุดแล้วควรนาเกร็ดความรู ้ เรื่องรอบตัว หรือเรือ่ งที่มีประโยชน์กบั ผูใ้ ช้มานาเสนอด้วย
แต่ในเรื่อ งที่ มี ค วามละเอีย ดอ่อ นหรือส่งผลกระทบต่อ จิ ต ใจอย่า งเรื่องการเมื อง ศาสนาและความเชื่ อ
ควรเลีย่ งที่จะนาเสนอ ถ้าจาเป็ นต้องนาเสนอจะต้องนาเสนอด้วยความเป็ นกลาง ไม่ชีน้ าหรือชักจู งไปทางใด
ทางหนึ่ง รวมถึงมีการสร้างไลน์กลุม่ เฉพาะ เช่น กลุม่ นิสิต/นักศึกษาใหม่ กลุม่ นิสิต/นักศึกษาปั จจุบนั และ
กลุ่มอาจารย์ เป็ นต้น เพื่อส่งข้อมูลไปเฉพาะกลุม่ ให้ตรงใจกับผูใ้ ช้บริการ เพราะบางเรื่องที่ส่งไปเป็ นเรื่อง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุม่ นัน้ ๆ ก็อาจจะทาให้ผใู้ ช้รูส้ กึ ราคาญและบล็อก (block) ห้องสมุดได้
3.5.3 การโพสต์ค าบรรยายตามกระแสสัง คม โดยการน าสิ่ ง ที่ ก าลัง เป็ นกระแส
มีคนสนใจและพูดถึงเยอะมากสร้างเนือ้ หาเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น คาคมหรือคาพูดฮิตๆ การนาเพลงที่กาลัง
เป็ นกระแสมาดังแปลงให้เข้ากับบริการและทรัพยากรของห้องสมุดที่ตอ้ งการประชาสัมพันธ์โดยการทาเป็ น
คาราโอเกะ หรือการนาคาพูดของละครที่เป็ นกระแสมาเล่น เป็ นต้น และต้องเล่นให้ไวที่สดุ
3.5.4 ภาษาที่ ใช้ เป็ น สิ่งที่สาคัญ ที่ ท าให้ผู้ใช้สนใจต้องเขี ยนให้ต รง สัน้ เข้า ประเด็ น
ชูคาถามที่เป็ นคาบรรยายให้น่าสนใจ ภาษาที่ใช้ควรเป็ นภาษาเดียวกับบุคคลที่ตอ้ งการจะสื่อสารด้วย
เมื่อผูใ้ ช้อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ทนั ทีไม่ตอ้ งตีความมาก เช่น เนือ้ หาที่ตอ้ งการสื่อสารกับนิสิต นักศึกษา
ที่อยู่ในช่วงวัยรุ น่ ควรใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการจนเกินไป อาจมีการนามุกที่กาลังเป็ นกระแสในปั จจุบนั มา
เล่น ที่ตรงใจกับกลุม่ เป้าหมายเหล่านัน้ แล้วนามาโยงเข้ากับบริการหรือทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
เป็ นต้น
3.5.5 รู ปแบบการนาเสนอมีความหลากหลาย เช่น รู ปภาพ อินโฟกราฟิ ก และวีดิทศั น์
เป็ นต้น ต้อ งมี ค วามหลากหลาย สะดุ ด ตาให้ผู้ใช้เกิ ด ความรู ส้ ึก อยากอ่า นต่ อ จนจบ ค านึ ง ถึ ง ขนาด
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ที่ เหมาะสมในแต่ละแพลตฟอร์ม แก่ น หรือ ประเด็ น (Theme) ที่ ต ้อ งการน าเสนอควรเข้ากัน เพื่ อ ให้สื่อ
มีความน่าสนใจ มีการใช้อิโมจิมาเพิ่มสีสนั ให้กบั ข้อความ และการสร้างเอกลักษณ์หรือภาพจาให้กับผูใ้ ช้
เช่น การใช้ตวั อักษร (Font) ของมหาวิทยาลัย การใช้มาสคอตของหอสมุด เป็ นต้น
3.5.6 การใช้ฟังก์ช่ นั ของสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละแพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์ เช่น
การปั กหมุดโพสต์ ซึ่งเป็ นฟั งก์ช่ นั หนึ่งที่มีประโยชน์มากของเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยการปั กหมุดโพสต์สาคัญ
และสิง่ ที่ผใู้ ช้จาเป็ นต้องรู ้ จะทาให้โพสต์นนั้ อยูบ่ นสุดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ เมื่อผูใ้ ช้เข้ามายังเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ของห้องสมุดจะสามารถมองเห็นโพสต์นกี ้ ่อน ไม่ถกู โพสต์อื่นๆ แย่งการมองเห็น การสร้างกิจกรรม (event)
ที่กาลังจะมาถึงบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งนอกจากจะทาให้ผใู้ ช้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่หอ้ งสมุดจัดขึน้
แล้ว ยั ง ท าให้ห ้ อ งสมุ ด ทราบจ านวนผู้ที่ จ ะเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมคร่า วๆ ได้ด ้ ว ย และการใช้ส ติ ก เกอร์
ในเฟซบุ๊กและไลน์ในการโต้ตอบกับผูใ้ ช้เพื่อให้รูส้ กึ เป็ นกันเองมากขึน้ การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์
ซึง่ อานวยความสะดวกกับผูใ้ ช้ในด้านเวลาและสถานที่ ถ้าผูใ้ ช้ไม่สะดวกเดินทางมายังห้องสมุดก็สามารถ
ดูผ่านการถ่ายทอดสดได้และยังสามารถกลับ มาดูยอ้ นหลังได้ดว้ ย การใช้สติกเกอร์ในเฟซบุ๊กและไลน์
ในการโต้ต อบค าผู้ ใ ช้เ พื่ อ ให้รู ส้ ึ ก เป็ นกั น เองมากขึ น้ การบอรดแคสต์ใ นไลน์ @ และการใช้แ ฮชแท็ ก
บนทวิตเตอร์ เป็ นต้น
3.5.7 มีการสร้างกิจกรรมที่ผใู้ ช้สามารถมีสว่ นร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุด
เช่น การถ่ายทอดสดกิจกรรมของห้องสมุด การถ่ายทอดสดการเล่นเกมตอบคาถามชิงรางวัลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เป็ น ต้น จะทาให้ห ้องสมุด กับ ผูใ้ ช้ใกล้ชิด กัน มากยิ่ งขึน้ โดยที่ ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้อ งเดิน ทางมายัง
ห้องสมุดก็สามารถมีสว่ นร่วมกับห้องสมุดได้
3.5.8 การสร้างเอกลักษณ์ของห้องสมุดเพื่อเป็ นภาพจาให้กบั ผูใ้ ช้ ได้แก่ รูปโปรไฟล์และ
รูปภาพปกควรเป็ นรูปที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยเกินไปจะทาให้ผใู้ ช้จาเป็ นภาพลักษณ์ของ
ห้องสมุดได้ การใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ซึ่งในแต่ละห้องสมุดจะมีการสร้างแฮชแท็กที่แตกต่าง
กัน ออกไป เช่ น #wecare #เราใส่ใจผู้ใช้บ ริก าร รวมถึ ง แฮชแท็ ก ชื่ อ ห้อ งสมุด เป็ น ต้น นอกจากจะเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะห้อ งสมุ ด แล้ว ห้อ งสมุ ด ยัง สามารถติ ด ตามความคิ ด เห็ น หรือ กระแสตอบรับ
(feedback) จากผูใ้ ช้ได้จากแฮชแท็กเหล่านี ้
3.5.9 อานวยความสะดวกให้ผูใ้ ช้ม ากที่ สุดในการชี แ้ หล่งสารสนเทศที่ น าเสนอ เช่ น
การแนะน าทรัพ ยากรสารสนเทศของห้อ งสมุ ด นอกจากการพู ด ถึ ง ทรัพ ยากรนั้น ๆ แล้ว ควรมี ลิ ง ก์
เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของห้องสมุด เพื่อบอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมรวมถึงสถานะของทรัพยากร
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สารสนเทศนัน้ ด้วย รวมถึงบอกช่องทางการติดต่อห้องสมุดให้กบั ผูใ้ ช้ เมื่อผูใ้ ช้มีความสนใจ มี ขอ้ ซักถาม
ในเรือ่ งนัน้ จะสามารถติดต่อสอบถามกับผูร้ บั ผิดชอบได้โดยตรง เป็ นต้น
3.5.10 การมี ป ฏิ กิ ริย าตอบโต้กับ ผู้ใ ช้ เช่ น การตอบโพสต์ ตอบความคิ ด เห็ น หรือ
กดถูกใจความคิดเห็นของผูใ้ ช้ ซึ่งเหมือนกับเป็ นการใส่ใจผูใ้ ช้ และบางความคิดเห็นของผูใ้ ช้ ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อคาถามหรือข้อเสนอแนะถือเป็ นประโยชน์กบั ห้องสมุดในการนามาปรับปรุงและพัฒนาโพสต์ให้ดียิ่งขึน้
จากเทคนิคการสร้างเนือ้ หาให้น่าสนใจที่กล่าวไปข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติยา
ศรีพูล (2562) พบว่า เนือ้ หาการสื่อสารที่น าเสนอบนเฟซบุ๊กสามารถนาความรู ้ คติสอนใจ หรือค าพูด
เพื่ อ สร้างแรงบัน ดาลใจไปปรับ ประยุก ต์ใช้ในชี วิต ประจาวัน รู ส้ ึก มีก าลังใจหลังจากรับ รู ส้ ื่อ ต่างๆ และ
งานวิ จัย ของณั ฐ นัน ท์ กองจริต และ ชุ ติ ม า เกศดายุร ัต น์ (2562) พบว่า การสื่ อ สารเนื อ้ หามากกว่ า
เน้นแบรนด์จะทาให้ลกู ค้า ผูต้ ิดตาม ผูอ้ ่าน ได้เข้าใจและเข้าถึงเนือ้ หาที่เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจต้องการ
จะสื่อซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า ผูต้ ิดตามและผูอ้ ่าน เนื่องจากถ้าผูร้ บั สารมีความชื่ นชอบและพึงพอใจ
ในเนื อ้ หาข่ า วสารที่ สื่อ ออกมา ก็ จ ะส่ง ผลให้เกิ ด การติ ด ตามเพื่ อ อ่า นเนื อ้ หาที่ มี ป ระโยชน์ เกิ ด ความ
จงรัก ภัก ดี ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจนั้น ๆ และน าไปสู่ก ารซื อ้ สิน ค้าและบริก ารในที่ สุด งานวิ จัย ของณั ฐนัน ท์
กองจริต และ ชุติ ม า เกศดายุรตั น์ (2562) พบว่า ปฏิ กิ ริย าตอบกลับ ของผู้ร ับ สาร ได้แ ก่ การกดถูก ใจ
การแบ่งปั นเนือ้ หา และการแสดงความคิดเห็น ตามลาดับ เนื่องจาก การกดถูกใจเป็ นรู ปแบบของปฏิกิรยิ า
ตอบกลับที่ง่ายที่สดุ ที่เกิดขึน้ เมื่อผูต้ ิดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจมองเห็นการสื่อสาร เมื่อผูต้ ิดตามมีความชอบใจ
หรือเห็นด้วยในเนือ้ หานัน้ ก็มกั จะทาการถูกใจเป็ นอันดับแรก และหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะนิยมแบ่งปั น
ออกไปให้ ผู้อื่ น ในเครื อ ข่ า ยของตนเองได้ร ับ ทราบข้อ มู ล ด้ ว ย รวมทั้ ง การสอบถามข้อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี
แสดงความคิดเห็น
3.6 ด้ านการประเมิ น ผล ห้อ งสมุด ทุก แห่ง มี ก ารประเมิ น ผลการใช้สื่ อ สังคมออนไลน์
หลากหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์เชิงลึกที่ติดมากับเฟซบุ๊กแฟนเพจ การใช้แบบสอบถาม การติดตามกระแส
ผ่านแฮชแท็กเกี่ยวกับห้องสมุด พิจารณาจากความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ของผูใ้ ช้ นอกจากนีย้ งั ใช้
ข้อมูลจากการสังเกตและการรับ รู อ้ ย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินไปปรับ ปรุ งและ
พัฒ นาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดเพราะการประเมินผลจะทาให้หอ้ งสมุดรับรู ถ้ ึงสิ่งที่ท ามา
ทัง้ หมดว่าเป็ นอย่างไรบ้าง ทัง้ กระแสตอบรับทัง้ แง่บวกและแง่ลบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินไปเป็ นแนว
ทางการปรับปรุ งและพัฒนาการดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของห้องสมุดให้ดียิ่งขึน้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอะบอค และ ควันยา (Abok & Kwanya, 2016) พบว่า ควรมีการตรวจสอบเนือ้ หาบนสือ่ สังคมออนไลน์
ของห้องสมุดทุกวัน เพื่อตรวจสอบว่ามีการตอบคาถาม การแสดงความคิดเห็น รวมถึงปั ญ หาที่เกิ ดขึน้
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ทั้ง หมด และสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของกัล ยา ตัน จะโร และ พิ ม พ์ราไพ เปรมสมิ ท ธ์ (2555) ที่ พ บว่ า
ห้องสมุดมีการประเมินผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ ช้บริการ และ
นาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ปรับปรุงการดาเนินงานประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าห้องสมุดมีการกาหนดกลยุทธ์และกระบวนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการส่งเสริมการบริการของห้องสมุดอย่างระบบโดยมีทงั้ แนวปฏิบัติ
มีบคุ ลากรที่รบั ผิดชอบโดยตรง มีผบู้ ริหารที่ให้ความสาคัญและให้การสนับสนุน ตลอดจนมีการใช้เทคนิค
การสร้า งเนื อ้ หาต่างๆ ที่ น่ าสนใจ รวมถึ งมี ก ลวิ ธีก ารใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ ท าให้ผู้ใช้สนใจและส่งผล
ในแง่บวกกับห้องสมุด ดังนัน้ ผลการวิจยั จะใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริหารห้องสมุด ผูด้ แู ลสือ่ สังคมออนไลน์
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน กาหนดนโนบาย/แนวปฏิบตั ิในการปรับปรุ ง
และพัฒนาการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในการส่งเสริมบริการของห้องสมุดหรือประยุกต์ใช้กบั งานในบริบทอื่นๆ
ที่ใกล้เคียงกันได้

---------------------------------------

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

45

รายการอ้างอิง
กัลยา ตัน จะโร, และพิ ม พ์ราไพ เปรมสมิ ท ธ์. (2555). การใช้สื่อสังคมเพื่อ การประชาสัม พันธ์หอ้ งสมุด
มหาวิทยาลัย. วารสารบรรณารักษศาสตร์, 32(2), 39-56.
จุ ฑ ารั ต น์ ศราวณ ะวงศ์ . (2558). แนวทางการใช้ สื่ อ สั ง ค มออนไลน์ กั บ งานประชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ว.วจัยสมาคมห้องสมุดฯ, 8(2), 55-69.
ณัฐนันท์ กองจริต, และชุติมา เกศดายุรตั น์. (2562). การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริก ารร้า นเสริม สวยสัต ว์เลี ย้ ง. ใน การประชุ ม วิช าการเสนอผลงานวิ จัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 20 (น. 1770-1780).
นิติยา ศรีพูล.(2562). การศึกษากลยุท ธ์และรู ปแบบการสือ่ สารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสาหรับเยาวชน:
กรณีศึกษาเฟซบุ๊คแฟนเพจ “Tee บวก”. ในการประชุมหาดใหญ่ วิชาการระดับชาติและนานาติ
ครัง้ ที่ 10 (น. 996-1008). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ปริศนา ปรมัชฌิ ม า. (2557). รู ปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับ งานบริการสารสนเทศของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. วารสารวิจยั สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 7(2), 1-15.
วงศกร ชัยรัตนะถาวร. (2557). การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีรพงษ์ พวงเล็ก . (2561). การสื่อ สารผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กกับ ผลที่ เกิ ด ขึน้ ต่อ เจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊ก :
กรณีศึกษาแฟนเพจเฟซบุ๊กที่ได้รบั ความนิยมในประเทศไทย. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งสุวรรณภูมิ, ฉบับพิเศษ, 17-33.
แววตา เตชาทวีวรรณ. (2555). การรับรู แ้ ละการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร. กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าบรรณารัก ษศาสตร์แ ละสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สถิติผูใ้ ช้ดิจิทลั ทั่วโลก 2019 คนไทยใช้ติดเน็ตมากที่สุดในโลก. (2562). สืบค้น 19 สิงหาคม 2562, จาก
https://www.thinkaboutwealth.com/digitalstatworld-thailand2019/
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (2549). มาตรฐานห้องสมุด 2549. สืบค้น 20 ตุลาคมคม 2563, จาก
https://www.tla.or.th/index.php/th/1/standard
สรุ ป พฤติ ก รรมการใช้ง านอิ น เทอร์ เน็ ต คนไทยในปี 2561. (2562). สื บ ค้น 30 มี น าคม 2562, จาก
https://www.thumbsup.in.th/thailand-internet-user-profile-2018

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

46

สานักประชาสัม พัน ธ์ สานักงานเลขาธิ ก ารวุฒิ สภา. (2561). กลยุท ธ์ การประชาสัม พัน ธ์ ผ่านสื่อ สังคม
อ อ น ไ ล น์ ด้ ว ย ก า ร ใ ช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก ( Facebook). สื บ ค้ น 10 เ ม ษ า ย น 2562, จ า ก
https://www.senate.go.th/ assets/portals/4 9/files/handbook/km6 1/7 .% 20 ส านั ป ระช า
สัมพันธ์.pdf
อนงค์ลัก ษณ์ ถวัลย์ภิ ย โย. (2558). แนวทางปฏิ บ ัติ ด า้ นการสื่อ สารการตลาดผ่า นสื่อ สังคมออนไลน์
กรณี ศึกษา ศู นย์ตงั้ เบาะหนังรถยนต์แห่งหนึ่ง (วิทยานพนธ์ปริญ ญามหาบัณ ฑิ ต ). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุไรวรรณ ใจหาญ, และ ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์. (2560). การพัฒนารูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
การให้บริการสารสนเทศสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 25(49), 125-144.
Abok, V. A., & Kwanya, T. (2016). Maximising the potential of social media to deliver academic
library services to students: A case study of The Technical University of Kenya Library.
Journal of humanities and social sciences, 8(2), 147-155.
Akporhonor, B. A., & Olise, F. N. (2015). Librarians' use of social media for promoting library and
information resources and services in university libraries in South-South Nigeria.
Information and Knowledge Management, 5(6), 1-8.
Burclaff, N. (2014). Developing a social media strategy: Tweets, pins and posts with a purpose.
College & Research libraries, 75(7).
Chitumbo, E. M. M. (2015). Social Media Tools for Academic Library Services. International
Journal of Humanities and Social Science Invention, 4(9), 33-34.
Davydova, I., Marina, O. M., Slianyk, A., & Syerov, Y. (2019). Social Networks in Developing the
Internet Strategy for Libraries in Ukraine. Retrieved February 22, 2020, from
https://pdfs.semanticscholar.org/758b/71c23e222f6d346b3403f9a3893a6295a04b.pdf?
_ga=2.157018360.2109497140.1575017472-166530752.1569082790
Igwe, P. J. (n.d.). Social media librarianship in academic libraries: Optimizing trends for realtime user engagement through digital billboards. Retrieved April 12, 2019, from
http://www.ariadne.ac.uk/issue/77/prince-jacon-igwe/

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

47

Kahmann, K., & Schwering, S. (2018). Why modern libraries have to be active on social media:
7 "glorious" reason. Retrieved April 12, 2019, from https://www.zbw-mediatalk.eu/2018/
03/warum-moderne-bibliotheken-in-social-media-aktiv-sein-muessen-sieben-glorreichegruende/
King, D. L. (2015). Managing your library's social media channels. Library Technology Reports,
51(1), 1-36.
Okuonghae, O. (2018). Librarians’ awareness of social media usage for information scientific
communication in university libraries in South-south, Nigeria. Library Philosophy and
Practice (e-journal), 1704.
Peacemaker, B., Robinson, S.& Hurst, E. (2016). Connecting Best Practices in Public Relations
to Social Media Strategies for Academic Libraries. Retrieved September 15, 2019,
from https://core.ac.uk/download/pdf/51293658.pdf

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

48

การพัฒนาและการวัดประสิทธิภาพระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์
ด้วยคิวอาร์โค้ด*
The Development and Evaluation of Asset Management System
with QR Code
สุรตั น์ ศิรติ นั ตราภรณ์ (Surat Siritantraporn)**
ชุตมิ า เบีย้ วไข่มขุ (Chutima Beokhaimook)***
*การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
**นักศึกษาปริญญาโท, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต, E-mail: suratnarak@hotmail.com
***ผูอ้ านวยการหลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต, E-mail : chutima@rsu.ac.th

ได้รบั บทความ: 21 เม.ย. 64 / แก้ไขปรับปรุง: 30 ก.ย. 64 / อนุมตั ิให้ตีพิมพ์: 7 พ.ย. 64 / เผยแพร่ออนไลน์: 21 ธ.ค. 64
DOI: 10.14456/rilj.2021.12

บทคัดย่อ
ระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ด ถูกพัฒนาเพื่ออานวยความสะดวกในการค้นหา
สิน ทรัพ ย์ของบริษั ท คาเนมิ ทสึพูลเล่ย ์ จ ากัด โดยมี วัต ถุป ระสงค์งานวิจัย คื อ เพื่ อ วิเคราะห์ปั ญ หาของ
ระบบจัดการทะเบียนสินทรัพย์ปัจจุบนั ด้วยแผนภูมิกา้ งปลา และ พัฒนาระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์
ด้ว ยคิ ว อาร์โค้ด รวมทั้ง ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจัด การและค้น หาสิ น ทรัพ ย์ด ้ว ยคิ ว อาร์โค้ด
โดยต้องการทราบถึงข้อมูลสินทรัพ ย์ การค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ที่มี อ ยู่ดว้ ยระบบเดิม มีความล่าช้าและ
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ใช้เวลานาน ส่งผลต่อ การค านวณค่า เสื่ อ มราคาของสิ น ทรัพ ย์ แ ละกระทบต่ อ การค านวณงบการเงิ น
ของบริษั ท ผู้วิ จัย ได้วิ เคราะห์ ระบบเดิ ม เพื่ อ หาสาเหตุข องปั ญ หา และพัฒ นาระบบใหม่เพื่ อ แทนที่
ระบบเดิ ม แผนภูมิ ก้างปลา (Fish Bone Diagram) ถูก นามาใช้เป็ นเครื่องมื อหาสาเหตุของปั ญ หาของ
ระบบเดิม ระบบใหม่ที่พฒ
ั นาขึน้ ได้ประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อความถูกต้องและความรวดเร็วในการใช้งาน
ระบบ ระบบที่พัฒ นามีการวัดประสิทธิ ภาพของระบบในสองด้าน คือ ด้านเวลาในการค้นหาสิ นทรัพ ย์
เปรีย บเที ย บระหว่า งระบบเดิ ม กับ ระบบที่ พัฒ นาขึ น้ และด้า นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบโดยผู้ใ ช้ง าน
ด้ว ยการแจกแบบสอบถามพนัก งานที่ ใ ช้ร ะบบจ านวน 200 ชุ ด ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพพบว่ า
การค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยระบบเดิม 1 ชิน้ ใช้เวลาเฉลี่ย 40 นาที แต่การค้นหาด้วยระบบที่พฒ
ั นาขึน้ ใช้เวลา
เพียง 1 นาที นอกจากนัน้ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยผูใ้ ช้พบว่า ผูใ้ ช้งานให้คะแนนกับประสิทธิภาพ
ของสติ๊กเกอร์คิ วอาร์โค้ด มากที่สุด คือ ความเร็วในการสแกน รองลงมาคือ ประสิท ธิ ภาพของโปรแกรม
ด้านการใช้งานที่สะดวก ง่าย ไม่ซบั ซ้อน และอันดับสุดท้ายคือประสิทธิภาพด้านอื่นๆ เช่น การลดค่าใช้จ่าย
ลดปริมาณเอกสารและลดเวลา
คาสาคัญ: สินทรัพย์ ระบบจัดการสินทรัพย์ คิวอาร์โค้ด

ABSTRACT
Asset management system with QR code was developed to facilitate the asset
information search for Kanemitsu Pulley Company, Limited. The objectives of this study were to
analyze the problems of the current asset management system with a fishbone chart, to develop
the Asset Management System with QR Code and to evaluate the efficiency of the developed
system. By searching those existing assets with the current procedure was slow and time
consuming. This affected the calculation of depreciation of assets as well as the company's
financial statements. In this study, the asset search of the current procedure had been
investigated to discover the root cause of the problem. The Fish Bone Diagram was adopted as
a tool for root cause investigation. Then, a new system was designed and developed to replace
the current one. QR codes was implemented for improving accuracy and speed of the
developed system. The performance of the developed system was measured in two aspects:
1) asset search time comparing between the current procedure and the developed systems,
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and 2) performance score obtained from the 200 questionnaires distributed to employees used
the system. For the first aspect, the efficiency result showed that the average search time for
each asset item that applied the current procedure, and the developed system took 40 minutes
and 1 minute, respectively. For the second aspect, ranking of performance score founded
highest score in the QR code sticker performances (the speed of scanning), the second rank
performance score was program performance (system’s ease of use) and the third rank
performance score was other performance (cost, document, and time reduction).
Keywords: Asset, Asset management system, QR code

บทนา
เทคโนโลยี มี ค วามสาคัญ กับ การใช้ชี วิ ต ประจ าวัน เป็ น อย่างมาก ช่ วยยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต
ของมนุษ ย์ให้มี ค วามสะดวกสบายขึน้ ช่ วยประหยัด เวลาในการท าธุ ร กรรมต่ างๆ ช่ ว ยในการสื่อ สาร
การทางานให้มี ป ระสิทธิ ภาพมากขึน้ และมี การนาประโยชน์ของเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในองค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจ บาร์โค้ดหนึ่งมิติ (1 Dimension) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง”
เป็ นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูล
ได้ง่าย โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะทางานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาด
ในการคี ยข์ ้อมูล จากมนุษ ย์ (นัน ทวัจ น์ สมเจษ, 2559) การพัฒ นาของบาร์โค้ด ถูก พัฒ นาต่อยอดเป็ น
บาร์โค้ดสองมิติ (2D Barcode) หรือ คิวอาร์โค้ด (QR Code หรือ Quick Respond Code) มีลกั ษณะเป็ น
โมดูลสีดาเรียงตัวกัน มีสณ
ั ฐานสี่เหลีย่ ม มีพนื ้ หลังสีขาว จัดเก็บข้อมูลแบบสองมิติ ออกแบบให้บรรจุขอ้ มูล
ได้ทงั้ แนวตัง้ และแนวนอน ทาให้สามารถบรรจุขอ้ มูล ได้ประมาณ 4,000 ตัวอักษร หรือประมาณ 200 เท่า
ของบาร์โค้ดหนึ่งมิติ ในพืน้ ที่เท่ากันหรือเล็กกว่า (ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ, 2560)
บาร์โค้ดสองมิติ ที่ผ่านการเข้ารหัสดิจิทัล จึงสามารถบรรจุขอ้ มูลได้มากกว่ า และตอบสนองการใช้งาน
ได้รวดเร็วกว่าบาร์โค้ด หนึ่งมิติมาก และมีความปลอดภัยสูง (พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล, 2557) การประยุกต์
ใช้จริงของบาร์โค้ดสองมิติ พบได้ในแอปพลิเคชันในมือถือของแต่ละธนาคาร ที่ทาให้การทาธุรกรรมทาง
การเงินสะดวกและปลอดภัย และถูกต้องแม่นยามากขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ดสองมิติ (ชวิศา พุ่มดนตรี ,
2559) นอกจากนั้น ยังมี ก ารประยุก ต์ใช้ในด้า นธุ รกิ จ อื่ น ๆ เช่ น กลุ่ม อุต สาหกรรมอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ และ
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อุตสาหกรรมยา/เครือ่ งมือแพทย์ ที่มีความต้องการใช้บาร์โค้ดขนาดเล็กแต่สามารถบรรจุขอ้ มูลได้มาก หรือ
ในกลุม่ การค้าขายสินค้าได้นาบาร์โค้ดสองมิติ มาส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด ดังจะเห็นได้จากบาร์โค้ด
สองมิติที่ปรากฏใน นิตยสาร แผ่นพับ หรือแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, 2557)
บริษัท คาเนมิทสึพูลเล่ย ์ จากัด เป็ นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลาง ผลิตสินค้า
ประเภทพูลเล่ยร์ ถยนต์ ขายสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แผนกบัญชีเป็ นแผนกที่ทาหน้าที่จัดทา
ทะเบียนข้อมูลสินทรัพย์รวมของบริษัท แผนกบัญชีจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลสินทรัพย์ที่เป็ นปั จจุบนั มาคานวณ
ค่าเสื่อ มราคาของสิน ทรัพ ย์สาหรับ การจัด ทางบการเงิ น ของบริษั ท ปั จ จุ บัน ข้อ มูลสิน ทรัพ ย์ของบริษั ท
ประเภทสิน ทรัพ ย์ไม่ ห มุน เวี ย น (Non-Current Assets) ซึ่ง เป็ น สิ น ทรัพ ย์ด าเนิ น งานที่ มี ร ะยะยาว เช่ น
เครื่อ งจัก ร อุป กรณ์เครื่องใช้สานัก งาน มี ก ารซื อ้ เพิ่ ม ในแต่ละเดื อ นเป็ น จ านวนมากกว่า 100 รายการ
ซึ่งการสั่งซือ้ สินทรัพ ย์เหล่ านัน้ จะดาเนินการโดยแผนกที่ตอ้ งการสินทรัพ ย์นนั้ เอง บางกรณี มี สินทรัพ ย์
บางรายการชารุ ดเสียหาย สูญหาย หรือย้ายไปยังแผนกอื่น แต่แผนกที่ดูแลสินทรัพย์ ดังกล่าวไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลให้กบั แผนกบัญชีดาเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ให้เป็ นปั จจุบนั แผนกบัญชีและแผนกที่
ดูแลสิน ทรัพ ย์นั้น ๆ ต้อ งร่วมกัน ค้น หา อ้างอิ ง ตรวจสอบ และยื น ยัน ความถูก ต้อ งของข้อ มูลสิน ทรัพ ย์
เหล่านัน้ กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาค่อนข้างนาน ทาให้การปรับปรุ งให้ทะเบียนสินทรัพย์เป็ นปั จจุบัน
มี ค วามยุ่งยาก แผนกบัญ ชี จึ งไม่สามารถน าข้อ มูลทะเบี ย นสิน ทรัพ ย์ไปใช้ค านวณค่าเสื่อ มราคาของ
สิน ทรัพ ย์ต่อได้ ซึ่งโดยปกติ แ ล้ว บริษั ท ควรจะได้ป ระโยชน์จากการใช้งานของสิน ทรัพ ย์นั้น ท าให้เกิ ด
ความเสียหายต่องบการเงินของบริษัท ที่ผ่านมามีงานวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด
มาเพื่ อ แก้ไขปั ญ หาการค้น หาข้อ มูล เช่น ธัญ ญา อุต ราภรณ์ และเยาวลักษณ์ เก้าเอี ย้ น (2558) ได้น า
คิ ว อาร์โ ค้ ด มาควบคุ ม ครุ ภั ณ ฑ์ ข องสาขาวิ ช าจิ ต รกรรมและศิ ล ปกรรม วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพการใช้ระบบใหม่ที่ใช้คิวอาร์โค้ดกับระบบ MU-ERP
ที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั พบว่า ระบบใหม่ที่ใช้คิวอาร์โค้ดช่วยลดระยะเวลาในการตรวจนับครุภณ
ั ฑ์เหลือเพียง
6.30 วิ น าที ต่ อ 1 รายการ เปรีย บเที ย บกับ ระบบเก่ า ที่ ใ ช้เวลาถึ ง 4 นาที ต่ อ 1 รายการ และสามารถ
ลดกาลังคนที่ใช้ระบบการค้นหาคุรุภณ
ั ฑ์ไ ด้ดว้ ย มีงานวิจยั ที่ศึกษาการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดสาหรับกาหนด
ข้อ บ่ ง ชี ้สิ น ค้า ในโรงงานผลิ ต ท่ อ ชิ ้น ส่ ว นยานยนต์พ บว่ า เทคโนโลยี บ าร์โค้ด ที่ แ ทนการบัน ทึ ก ข้อ มู ล
เป็ นเอกสาร สามารถลดกาลังคนตลอดกระบวนการผลิตได้ 5 คน ประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
งานด้านเอกสารและการค้นหาข้อมูลได้เป็ นอย่างดี (ณาณิน เผ่าจอน, 2556) อีกหนึง่ งานวิจยั ของ นันทวัจน์
สมเจษ (2559) นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุม และบริหารจัดการคลัง กองคลังสื่อสาร
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กรมการทหารสื่อสาร พบว่า ระบบบาร์โค้ดช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการควบคุม และบริหารจัดการคลัง
กองคลังสือ่ สาร กรมการทหารสือ่ สาร ได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา
สาหรับงานวิจัยนี ้ เป็ นการศึกษาปั ญ หาของระบบจัดการทะเบียนสินทรัพย์ที่ใช้งานในปั จจุบัน
ใช้วิธีการระดมสมองเพื่อ ค้นหาสาเหตุและแยกแยะปั ญ หาด้วยเครื่องมือ แผนภู มิก้างปลา (Fish Bone
Diagram) ซึ่งเป็ นแผนผังที่ได้รบั ความนิยมในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญ หากับสาเหตุทงั้ หมด
ที่เป็ นไปได้ (ณัฐวัฒน์ ศรีสวัสดิ,์ 2558) รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบจัด การและค้น หาสิ น ทรัพ ย์ข องบริษั ท รวมถึ งการทดสอบประสิท ธิ ภ าพของระบบที่ พัฒ นาขึ น้
เปรียบเทียบกับระบบปั จจุบนั ที่บริษัทใช้งานอยู่

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของระบบจัดการทะเบียนสินทรัพย์ปัจจุบนั ด้วยแผนภูมิกา้ งปลา
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ด
3. เพื่ อ ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบจั ด การและค้น หาสิ น ทรัพ ย์ด ้ ว ยคิ ว อาร์โค้ ด (Asset
Management System with QR Code) โดยเปรียบเทียบความเร็วในการค้นหาสิน ทรัพย์จากระบบเดิ ม
กับระบบใหม่ที่พฒ
ั นาขึน้ และประเมินประสิทธิภาพของระบบจากการใช้งาน

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
1. กระบวนการจัดทาสินทรัพย์
สินทรัพย์ (Asset) คือทรัพยากรที่อยูใ่ นความควบคุมของบริษัทสามารถทาให้เกิดมูลค่าได้ เกิดจาก
การซือ้ หรือนาเข้ามาในบริษัท ประเภทของสินทรัพย์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) สินทรัพย์หมุนเวียน
(Current Assets) หมายถึ ง สิ น ทรัพ ย์ที่ เปลี่ ย นแปลงเป็ น เงิ น สดได้ง่ า ย เช่ น เงิ น สด เช็ ค 2) สิ น ทรัพ ย์
ไม่หมุนเวียน (Non - Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์เปลี่ยนแปลงเป็ นเงินสดได้ยาก เช่น เครื่องจักร
การผลิต อุป กรณ์ สานัก งาน และ 3) สิ น ทรัพ ย์ที่ ไม่มี ตัวตน (Intangible Assets) หมายถึ ง สิน ทรัพ ย์ที่
ให้ป ระโยชน์ต่อการด าเนิน งานของบริษั ท เช่น บัต รส่งเสริม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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(สมศักดิ์ อุปการสังข์, 2552) ซึ่งการทาข้อมูลทะเบียนการบันทึกข้อมูลของสินทรัพย์โดยอ้างอิงจากเอกสาร
และสามารถสื บ ค้น ข้อ มู ล ย้อ นกลับ ได้ เช่ น เอกสารใบก ากับ ภาษี เอกสารการน าเข้า สิ น ค้า เอกสาร
ใบเสร็จรับ เงิ น ข้อ มูลที่ น ามาจัดท าทะเบี ย นสิน ทรัพ ย์ เช่น รหัสสิน ทรัพ ย์ ค าอธิ บ าย วัน ที่ซื อ้ ผู้ขาย
สถานที่ ค่า เสื่อ มราคา ราคา เพื่ อ ท าสรุ ป ก าหนดค่ าเสื่อ มราคา ข้อ มูลประวัติ ข องสิน ทรัพ ย์ สาหรับ
ผูต้ รวจสอบบัญชีในการสุม่ ตรวจสินทรัพย์ ในรอบปี เพื่อทางบกาไรขาดทุนประจาปี (ลัดดาพร สุขแก้วฟ้า
และปทุมมาศ ยงยุทธ, 2557)
สาหรับการคานวณค่าเสือ่ มราคา เมื่อมีสนิ ทรัพย์ใหม่เข้ามา บริษัทจะจัดทาข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์
ทุกๆ สิน้ เดือนและคานวณค่าเสื่อมราคาประจางวดบัญชีสินทรัพย์ โดยปั นส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
จากข้อ มูล ทะเบี ย นสิ น ทรัพ ย์ต ลอดอายุก ารใช้ง านของสิ น ทรัพ ย์ ค่ า เสื่ อ มราคาเกิ ด จากการสูญ เสี ย
ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรนัน้ อันเนื่องมาจาก เวลาการใช้งาน และความล้าสมัย ซึ่งการชารุ ด
เสียหาย หรือสูญ หาย ส่งผลต่องบก าไรขาดทุนของบริษั ท ยกตัวอย่างเช่น สิน ทรัพ ย์เครื่องจัก ร มูลค่า
1,0000,000 บาท อายุการใช้งาน 10 ปี การคานวนค่าเสือ่ มราคา จะเฉลีย่ ปี ละ 100,000 บาท จนถึงปี ที่ 10
มูลค่าสินทรัพย์เครื่องจักรนีจ้ ะมีมลู ค่าคือ 0 บาท หากสินทรัพย์เครื่องจักรนีใ้ ช้ง านไม่ถึง 10 ปี การคานวน
ค่าเสือ่ มราคาจะขาดทุนตามระยะเวลาปี ที่คงเหลือ (วัชราวลี สังข์เอียด, 2560)
2. ความสาคัญของเทคโนโลยีบาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด
บาร์โค้ด หนึ่ ง มิ ติ ก าเนิ ด ขึน้ เมื่ อ ค.ศ. 1950 โดยประเทศสหรัฐ อเมริก าได้จัด ตั้ง คณะกรรมการ
เฉพาะกิ จ ทางด้า นพาณิ ช ย์ขึ น้ ส าหรับ ค้น คว้า รหัส มาตรฐานและสัญ ลัก ษณ์ ที่ ส ามารถช่ ว ยกิ จ การ
ด้านอุตสาหกรรม บาร์โค้ดระบบ UPC-Uniform สามารถจัดพิมพ์ขนึ ้ ได้ในปี ค.ศ. 1973 และในอีก 2 ปี ตอ่ มา
กลุ่ม ประเทศยุโรปได้จั ด ตั้ง คณะกรรมการด้า นวิ ช าการเพื่ อ สร้า งระบบบาร์โค้ด (European Article
Number) หรื อ เรี ย กว่ า สมาคม EAN ซึ่ ง สมาคมได้ เ ติ บ โตครอบคลุ ม ยุ โ รปและประเทศอื่ น ๆ ทั้ ง นี ้
ระบบบาร์โค้ด EAN เริม่ เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1987 (นันทวัจน์ สมเจษ, 2559)
บาร์โค้ด หนึ่งมิติ มี ลักษณะเป็ น รหัสแท่งประกอบด้วยเส้น มื ด (สีด า) และเป็ น เส้น สว่าง (สีขาว)
วางเรีย งกัน เป็ น แนวดิ่ ง ดังแสดงในรู ป ที่ 1 เป็ น รหัสแทนตัวเลขและตัวอัก ษร สามารถอ่า นด้วยเครื่อ ง
สแกนเนอร์ และบัน ทึกข้อมูลเข้าไปเก็ บ ในคอมพิ วเตอร์โดยตรงโดยไม่ต ้อ งพิ มพ์ ท าให้มี ค วามสะดวก
รวดเร็ว ในการท างาน รวมถึ งอ่า นข้อ มูลได้อ ย่างถูก ต้องแม่น ย า และเชื่ อ ถื อ ได้ ปั จจุบัน ระบบบาร์โค้ด
เข้าไปมีบทบาทในทุกส่วนของอุตสาหกรรม การค้าขาย และการบริการ ที่ตอ้ งใช้การบริหารจัดการข้อมูล
จากฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานบาร์โค้ดเข้ากับการใช้ของ Mobile Computer (นันทวัจน์
สมเจษ, 2559)
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รูปที่ 1 ตัวอย่างของบาร์โค้ด
ที่มา: http://www.barcodethai.com (2563)
คิวอาร์โค้ด (QR Code ย่อ มาจาก Quick Response Code) คือ บาร์โค้ด สองมิติ (2 Dimension
Barcode) พัฒนาโดยบริษัทเดนโซเวฟ ซึ่งเป็ นบริษัทในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปนุ่ คิดค้นขึน้ ในปี ค.ศ.
1994 ประกอบด้วยโมดูลสีด าเรีย งตัวกัน มี สัณ ฐานสี่เหลี่ย ม มี พื น้ หลังสีข าว ออกแบบให้บ รรจุข ้อมูล
ได้ทงั้ แนวตัง้ และแนวนอน ทาให้สามารถบรรจุขอ้ มูล ได้มากคือประมาณ 4,000 ตัวอักษร คิดเป็ นประมาณ
200 เท่าของบาร์โค้ด ในพื ้น ที่ ที่ เท่ากัน หรือ เล็ก กว่า สามารถบรรจุข ้อ มูลที่ เป็ น ภาษาอื่น นอกเหนื อ จาก
ภาษาอังกฤษ สามารถบรรจุตวั อักษร และตัวเลข (Alphanumeric) ตัวเลขฐานสอง (Binary) และรหัสสี
(Colure code) ได้ทั้ง หมดในคราวเดี ย วกั น ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 ซึ่ ง คิ ว อาร์โค้ด สามารถถอดรหั ส ได้
แม้ภาพบางส่วนมีการเสียหาย หรือฉีกขาด (พีราวิชญ์ ภาคนนท์กลุ , 2557)

รูปที่ 2 แสดงลักษณะ QR Code และการบรรจุขอ้ มูล
สาหรับตัวอย่างของการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด เช่น ห้องสมุดของโรงเรียนโอเวอร์เลค รัฐวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริก า มีแนวคิดในการเชื่ อมโยงทรัพ ยากรออนไลน์ (Online resources) กับ ทรัพยากร
ทางกายภาพ (Physical resources) เข้าด้วยกันโดยใช้คิวอาร์โค้ด ในการเชื่อมโยงข้อมูลเลขหมู่หนังสือ
กับ ต าแหน่ ง ที่ ตั้ง ชั้น เก็ บ หนัง สือ ที่ ต ้อ งการค้น หา (Ann, 2014) ศูน ย์ก ารแพทย์ฉุก เฉิ น มาร์ติ น คัน ทรี
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(Medical Emergency of Martin County) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยในกรณีฉกุ เฉิน มีการกล่าวถึงการนาคิวอาร์โค้ดมาใช้เก็บข้อมูล
ที่จาเป็ นของผูป้ ่ วย เช่น ประวัติการแพ้ยา โรคประจาตัว เป็ นต้น โดย ติดคิวอาร์โค้ดไว้กับของใช้ส่วนตัว
ที่ พ บได้ง่ า ย เช่ น พวงกุญ แจ หรือ กระเป๋ าเงิ น เมื่ อ เกิ ด เหตุฉุก เฉิ น ที ม แพทย์จ ะทราบข้อ มูลเบื อ้ งต้น
ของผูป้ ่ วยผ่านการอ่านหรือสแกนคิวอาร์โค้ด ทาให้ช่วยผูป้ ่ วยได้ทนั (Rich, 2012)
แผนภูมิก้างปลา
เครือ่ งมือแผนภูมิกา้ งปลา หรือเรียกอีกชื่อหนึง่ ว่า แผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) เป็ นแผนผัง
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุทงั้ หมดที่เป็ นไปได้ มีลกั ษณะคล้ายก้างปลา พัฒนาขึน้
ครัง้ แรกใน ค.ศ.1943 โดยศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็ นเครื่องมือค้นหา
สาเหตุของปั ญหาโดยแสดงปั ญหาไว้ที่หวั ปลา โดยใช้เป็ นแนวทางการระดมสมองให้สมาชิกเสนอปั ญหา
โดยจะแสดงปั ญ หาไว้ที่ หัว ปลา และแสดงกลุ่ม ปั จ จัย ที่ ท าให้เกิ ด ปั ญ หาไว้ที่ ก้า งปลา และให้สมาชิ ก
ร่วมระดมสมอง เพื่อหาสาเหตุในแต่ละปั จจัย วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผังก้างปลามี 6 ขัน้ ตอน คือ
1) กาหนดประโยคปั ญ หาที่หัวปลา 2) กาหนดกลุ่มปั จจัยที่จะทาให้เกิดปั ญ หานัน้ ๆ 3) ระดมสมองเพื่ อ
หาสาเหตุ ใ นแต่ ล ะปั จ จั ย 4) หาสาเหตุ ห ลัก ของปั ญ หา 5) จั ด ล าดับ ความส าคัญ ของสาเหตุ และ
6) ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จาเป็ น (ณัฐวัฒน์ ศรีสวัสดิ,์ 2558)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เริ่ม จากขั้น ตอนการวิเคราะห์ปั ญ หาระบบเดิ ม โดยใช้แ ผนภูมิ ก้ างปลาเพื่ อ หาสาเหตุที่ แท้จริง
ของปั ญหา ขัน้ ตอนต่อมาคือสร้างระบบใหม่ ใช้หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) ในการพัฒ นาโปรแกรม และขั้น ตอนสุด ท้า ยคื อ เปรีย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ความพึ งพอใจของผู้ใช้งานที่ มี ต่อระบบใหม่ และใช้เครื่อ งมื อ เปรียบเที ย บประสิท ธิ ภาพ โดยจับ เวลา
การค้นหาสินทรัพย์ และใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน ดังรู ปที่ 3
กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ผู้ใช้งานที่มตี ่อระบบใหม่
วิเคราะห์ปัญหา
ระบบเดิม

พัฒนา
ระบบใหม่
ใช้หลัก

จับเวลาการ

สอบถามความพึงพอใจของ

ค้นหา

ผูใ้ ช้งานระบบใหม่

ทฤษฎี
SDLC

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การดาเนินการวิจัยและผลการวิจัย
การวิเคราะห์ระบบ
ระบบจัดการทะเบียนสินทรัพย์ปัจจุบัน
ในการจัดการทะเบียนสินทรัพย์ปัจจุบนั เมื่อมีการสั่งซือ้ สินค้าโดยผ่านกระบวนการจัดซือ้ ของบริษัท
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชีจะเก็บเอกสารใบส่งมอบสินค้าและใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดต่างๆ เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
ทาการจาแนกว่าเป็ นสินทรัพย์ห รือไม่ โดยมีเงื่อนไขการเป็ นสินทรัพ ย์ตามที่บ ริษั ทกาหนดขึน้ คือราคา
สิ น ทรัพ ย์นั้น ต้อ งมี มู ล ค่ า มากกว่ า 5,000 บาท และมี อ ายุ ก ารใช้ง านมากกว่ า 5 ปี เจ้า หน้า ที่ บั ญ ชี
จะน าข้อ มู ล สิ น ทรัพ ย์ มาบั น ทึ ก ลงในไฟล์ Excel โดยแยกเป็ นข้อ มู ล แต่ ล ะปี ข้อ มู ล ที่ บัน ทึ ก ได้แ ก่
รหัส สิ น ทรัพ ย์ ค าอธิ บ าย วัน ที่ ซื อ้ ผู้ข าย สถานที่ ค่ า เสื่ อ มราคา และราคา รวมทั้ง มี ก ารค านวนสูต ร
ค่าเสือ่ มราคา ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 แสดงการบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ระบบเดิม

ในการค้น หาข้อ มู ล สิ น ทรัพ ย์จ านวน 1 รายการ จะมี ขั้น ตอนการด าเนิ น การ 3 ขั้น ตอน คื อ
1) ค้นหาข้อมูลในทะเบียนสินทรัพย์ซึ่งอยู่ในไฟล์ Excel 2) เปรียบเทียบเอกสารกับข้อมูล 3) เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่หน้างาน ดังแสดงในรู ปที่ 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ ในขัน้ ตอนที่ 1 ค้นหาข้อมูลในทะเบียนสินทรัพย์
ตัวแทนของแผนกที่ ตอ้ งการค้น หาสินทรัพ ย์จะติ ดต่อเจ้าหน้าที่บัญ ชี ให้ค ้นหาข้อมูลรหัสสิน ทรัพ ย์และ
ข้อมูลเบือ้ งต้นจากไฟล์ขอ้ มูลทะเบียนสินทรัพย์ ขัน้ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบเอกสารกับข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่
บัญชี ทาการเปรียบเทียบรหัสสินทรัพย์กบั เอกสารใบส่งของและใบเสร็จรับเงิน และได้ขอ้ มูลของสินทรัพย์
ได้แก่รหัสสินทรัพย์ คาอธิบาย วันที่ซือ้ ผูข้ าย สถานที่ ค่าเสือ่ มราคา ราคา เพื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูล
กับของจริงในขัน้ ถัดไป ขั้นตอนที่ 3 เปรียบเทียบกับสินทรัพย์หน้างาน เจ้าหน้าที่บัญชีและตัวแทนแผนก
ทาการเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารใบส่งของและใบเสร็จรับเงินกับสินทรัพย์หน้างานจริง เจ้าหน้าที่บัญ ชี
ยืนยันข้อมูลที่ถกู ต้องในการค้นหาสินทรัพย์ให้กบั ตัวแทนแผนก
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ขั้นตอนที่ 1
ค้นหาข้อมูลใน
ทะเบียนสินทรัพย์

ขั้นตอนที่ 2
เปรียบเทียบเอกสาร
กับข้อมูล Excel

ขั้นตอนที่ 3
เปรียบเทียบกับ
หน้างาน

ขัน้ ตอนที่ 1.1
ตัวแทนแผนกติดต่อ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
เพื่อค้นหาข้อมูล
สินทรัพย์ใน Excel

ขัน้ ตอนที่ 2.1
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
ทาการเปรียบเทียบ
รหัสสินทรัพย์กบั
เอกสารที่ตรงกัน

ขัน้ ตอนที่ 3.1
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชีและ
ตัวแทนแผนก ทาการ
เปรียบเทียบกับ
สินทรัพย์หน้างานจริง

ขัน้ ตอนที่ 1.2

ขัน้ ตอนที่ 2.2

ขัน้ ตอนที่ 3.2

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี จด

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชียืนยัน

ค้นหารหัสสินทรัพย์

ข้อมูล รหัสสินทรัพย์

ข้อมูลที่ถกู ต้อง ในการ

คาอธิบายวันทีซ่ ือ้

ค้นหาสินทรัพย์ให้กบั

ผูข้ าย สถานที่ ค่า

ตัวแทนแผนก

ขัน้ ตอนที่ 1.3
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
จดรหัสสินทรัพย์

เสือ่ มราคา ราคา เพื่อ
ทาการเปรียบเทียบ
กับของจริง

รูปที่ 5 แสดงขัน้ ตอนการค้นหาสินทรัพย์ระบบเดิม
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ปั ญหาของระบบจัดการทะเบียนสินทรัพย์ปัจจุบัน

เอกสาร(Material)

แฟ้ ม
เอกสาร
- ชื่อแฟ้ ม
เอกสารผิด
Software
- ไม่มี
โปรแกรม
เฉพาะทาง

คอมพิวเตอร์
(Machine)

ผู้ปฎิบัติงาน(Man)

เจ้าหน้าที่
- ลืมกรอกข้อมูล

ค้นหาสินทรัพย์ล่าช้า
Manual Excel
- บันทึกข้อมูลลง Excel

วิธีการ(Method)

รูปที่ 6 แสดงขัน้ ตอนการค้นหาปั ญหาด้วยแผนภูมิกา้ งปลา
ในการวิเคราะห์ระบบ ผู้วิจัยได้นาแผนภูมิ ก้างปลา มาเป็ น เครื่อ งมื อหาสาเหตุ ของปั ญ หาของ
ระบบเดิม จากรู ป ที่ 6 แสดงการหาสาเหตุของปั ญ หา โดยมีการก าหนดหัวข้อของปั ญ หาที่หัวปลา คื อ
ปั ญหาการค้นหาสินทรัพย์ลา่ ช้า ส่วนของก้างเป็ นหัวข้อกลุม่ ปั ญหาที่ได้จากการระดมสมองของผูว้ ิเคราะห์
ระบบ ผลจากการวิเคราะห์แผนภูมิกา้ งปลา โดยเริ่มจากหัวปลา พบว่าสาเหตุของปั ญหาของการค้นหา
สินทรัพย์ลา่ ช้า เกิดจาก 1) ปั ญหาจากอุปกรณ์ (Machine) คือขาดโปรแกรมเฉพาะทางที่ใช้ในการจัดเก็บ

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

60

ข้อมูลสินทรัพย์ ซึ่งปั จจุบันใช้โปรแกรม Excel ที่แผนกบัญชีแผนกเดียวและไม่มีการเชื่ อมโยงของข้อมูล
ข้อมูลที่จดั เก็บอยู่ไม่มีความสัมพันธ์กนั เกิดความยุ่งยากในการจัดการความซา้ ซ้อนของข้อมูล 2) ปั ญหา
จากวิธีการทางาน นั่นคือการบันทึกและการค้นหาสินทรัพย์ทาบนโปรแกรม Excel ในลักษณะทาด้วยมือ
(Manual) ผูป้ ฏิ บัติงานยังต้องใช้วิธีการบันทึกและการอ่านข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลบนเอกสาร
เพื่อยืน ยันความถูกต้องอีกครัง้ การทางานจึงล่าช้า 3) ปั ญ หาจากผูป้ ฏิ บัติงาน เช่น บางครัง้ เจ้าหน้าที่
ลืม กรอกข้อมูลหรือ มี การกรอกข้อมูลที่ ไม่ละเอีย ดมากพอ ท าให้ขอ้ มูลที่จัดเก็ บ มี ค วามผิ ดพลาด และ
4) ปั ญหาจากการจัดเก็บเอกสารเนื่ องจากมีลกั ษณะการจัดเก็บแยกเป็ นแฟ้มรายปี การจัดเรียงไม่ได้แยก
เป็ นแผนก และไม่มีดชั นีช่วยในการค้นหาเอกสาร ทาให้การค้นหาใช้เวลานาน สาเหตุของปั ญหาดังกล่าว
สามารถแก้ไขได้ ด้วยการพัฒ นาโปรแกรมซึ่งช่วยจัดการและค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ซึ่งช่วยอานวยความ
สะดวกให้ผูป้ ฏิ บัติง าน ให้สามารถจัดประเภทการเก็ บ ข้อ มูล และสามารถค้น หาได้ตามความต้องการ
อีกทัง้ ข้อมูลมีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
การพัฒนาระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์ด้วยคิวอาร์โค้ด
ผู้วิ จั ย ท าการพั ฒ นาระบบจัด การและค้น หาสิ น ทรัพ ย์ด ้ว ยคิ ว อาร์โค้ด เพื่ อ แทนที่ ร ะบบเดิ ม
โดยใช้แนวคิดทฤษฎีดา้ นการพัฒนาโปรแกรมตามวงจรของการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycle: SDLC) โดยพัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio ร่วมกับ Microsoft SQL Server (SQL)
เพื่อจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล ที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิ ภาพ โดยมีฟังก์ช่ ัน
การทางานของระบบ ซึง่ ประยุกต์เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เข้ามาแก้ปัญหาระบบเดิม ประกอบด้วยโมดูลหลัก
2 โมดูลคือ 1) โมดูลนาเข้าข้อมูลและสร้างสติก๊ เกอร์คิวอาร์โค้ด สาหรับเจ้าหน้าที่บญ
ั ชีในการนาเข้าข้อมูล
โดยอ้า งอิ ง ข้อ มูล จากเอกสารใบก ากับ ภาษี เอกสารการน าเข้า สิ น ค้า เอกสารใบเสร็จ รับ เงิ น จัด เก็ บ
ลงในฐานข้อ มูลสิน ทรัพ ย์และสร้างสติ๊ก เกอร์คิ วอาร์โค้ด เพื่ อ น าไปติ ด กับ สิน ทรัพ ย์ สาหรับ การค้น หา
สิน ทรัพ ย์ต่อ ไป 2) โมดูลค้น หาสิน ทรัพ ย์ด ้วยคิ ว อาร์โค้ด สาหรับ ผู้ใช้งานที่ ต ้อ งการจะค้น หาสิน ทรัพ ย์
จะทาการสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วระบบจะทาการดึงข้อมูลของสินทรัพย์นนั้ ออกมา
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โมดูล 2
ค้นหาสินทรัพย์
ด้วยคิวอาร์โค้ด

1.1 เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี บันทึก
ข้อมูล รหัสสินทรัพย์ คาอธิบาย
วันที่ซอื ้ ผูข้ าย สถานที่

2.1 ตัวแทนแผนก
ทาการสแกนคิวอาร์โค้ดที่สติก๊ เกอร์

ค่าเสื่อมราคา

1.2 เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

2.2 ตัวแทนแผนก ทราบถึงข้อมูล รหัส

สร้างสติก๊ เกอร์ควิ อาร์โค้ด เพื่อ

สินทรัพย์ คาอธิบาย วันที่ซอื ้ ผูข้ าย

ติดกับสินทรัพย์

สถานที่ ค่าเสื่อมราคา

รูปที่ 7 โมดูลหลักของระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ด

การวัดประสิทธิภาพของระบบ
การวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ดผูว้ ิจยั ได้พิจารณาจาก 2
ปั จจัยคือ ปั จจัยด้านเวลาในการค้นหาสินทรัพย์ และ ปั จจัยด้านการใช้งานระบบของผูใ้ ช้
1. ปั จจัยด้านเวลาในการค้นหาสินทรัพย์
ผูว้ ิจยั เปรียบเทียบเวลาในการค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่ ซึ่งการค้ นหา
สิน ทรัพ ย์จ ากระบบเดิ ม ประกอบด้วย 3 ขั้น ตอน คื อ ค้น หาข้อ มูลใน Excel เปรีย บเที ย บข้อ มูลเอกสาร
กับข้อมูล Excel และ เปรียบเทียบข้อมูลกับสินทรัพย์หน้างาน ส่วนระบบใหม่ ดาเนินการสแกนคิวอาร์โค้ด
ที่ติดอยูท่ ี่สนิ ทรัพย์นนั้
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ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลสินทรัพย์ระหว่างการค้นหาด้วยระบบเดิมกับระบบ
ที่พัฒนาขึน้ โดยให้ตวั แทนแผนกละ 1 คน จานวน 12 แผนก ทาการค้นหาสินทรัพย์ 1 รายการ โดยเป็ น
รายการชนิด เดีย วกัน พบว่าการค้น หาสินทรัพ ย์แบบเดิ ม ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 40 นาที / ต่อครัง้
ในขณะที่การค้นหาสินทรัพย์รายการเดียวกันนัน้ ด้วยระบบใหม่โดยสแกนสติกเกอร์คิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่บน
สินทรัพย์หน้างาน ใช้เวลาเพียง 1 นาที ทาให้ทราบข้อมูล รหัสสินทรัพย์ คาอธิบาย วันที่ซือ้ ผูข้ าย สถานที่
ค่าเสือ่ มราคา และราคา ได้ทนั ที
ตารางที่ 1 แสดงระยะเวลาการค้นหาสินทรัพย์หนึง่ รายการเมื่อใช้ระบบเดิมกับระบบที่พฒ
ั นา (หน่วยเป็ น
นาที)
ครั้งที่

ฝ่ าย

แผนก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Office
Office
Office
Office
Office
ผลิต/สนับสนุนการผลิต
ผลิต/สนับสนุนการผลิต
ผลิต/สนับสนุนการผลิต
ผลิต/สนับสนุนการผลิต
ผลิต/สนับสนุนการผลิต
ผลิต/สนับสนุนการผลิต
ผลิต/สนับสนุนการผลิต
ค่าเฉลี่ย

บัญชี
การตลาด
จัดซือ้
ไอที
บุคคล
ควบคุมการผลิต
คุณภาพ
ซ่อมบารุง
ชุบสี
ฝ่ ายผลิต
ความปลอดภัย
ตรวจสอบ

ระบบเดิม
ระบบ
ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 รวมเวลา ใหม่
10
8
18
36
1
9
10
20
39
1
9
10
21
40
1
10
11
22
43
1
10
12
23
45
1
10
10
20
40
1
10
9
21
40
1
9
13
21
43
1
10
10
20
40
1
10
10
21
41
1
9
11
20
40
1
10
10
18
38
1
10
10
20
40
1
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2. ปั จจัยด้านการใช้งานระบบของผูใ้ ช้
ผู้วิ จั ย ท าการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ง านระบบจั ด การและค้ น หาสิ น ทรัพ ย์ด ้ว ยคิ ว อาร์โค้ด
โดยให้พ นักงานที่ ใช้ระบบ จ านวน 200 คน ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง คิ ดเป็ น 50 เปอร์เซ็น ต์ของพนักงาน
ทัง้ หมดของบริษัท โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา แผนก และต าแหน่งงาน และส่ว นที่ 2 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกับ ระดับ ประสิท ธิ ภ าพ
การใช้งานระบบซึ่งเป็ นข้อคาถามลักษณะแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งข้อคาถามในเป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ ประสิท ธิ ภาพของโปรแกรม ประสิทธิ ภาพของ สติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด และประสิท ธิ ภาพด้านอื่น ๆ
จากนัน้ จึงวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจงความถี่และร้อยละในส่วนที่ 1 และ
การหาผลรวมประสิทธิภาพ จาแนกเป็ นรายข้อในส่วนที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนพนักงานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา
งาน และตาแหน่งงาน
กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปร

จานวนประชากร

ร้อยละ

รวม

70
130
200

35.00
65.00
100.00

รวม

22
63
115
200

11.00
31.50
57.50
100

172
22
6
200

86.00
11.00
3.00
100

28
172

14.00
86.00

200

100

30
170
200

15.00
85.0
100

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี่ ท่ี 6
ปวช., ปวส.
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
รวม
ฝ่ ายงาน
สานักงาน
ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายสนับสนุนการ
ผลิต
รวม
ตาแหน่งงาน
หัวหน้างาน
พนักงาน
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศชาย 70 คน และเป็ นเพศหญิง 130 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 35 และ 65 ตามลาดับ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 30 ปี จานวน 115 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 57.50 ระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือระดับ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งฝ่ ายงาน
ฝ่ ายสนั บ สนุ น การผลิ ต มี จ านวน 172 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 86 และผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
อยูใ่ นตาแหน่งพนักงาน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 85
ตารางที่ 3 แสดงผลรวมคะแนนและอันดับจาแนกเป็ นรายข้อของ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบจัดการ
และค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ด ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม
ข้อ
1

ผลรวมคะแนน

อันดับ

909

2

865

4

3

ประสิทธิภาพของโปรแกรม
การค้นหาสินทรัพย์ ความเร็วในการบันทึกข้อมูล ระยะเวลา
ในการค้นหาสินทรัพย์
การแสดงผล การคานวน และการประมวลผล รู ปแบบการ
แสดงผลน่าสนใจ
การใช้งาน สะดวกง่าย ไม่ซบั ซ้อน

940

1

4

ความเสถียร แสดงผลข้อมูลสินทรัพย์ถกู ต้องข้อมูลสินทรัพย์

870

3

2

จากตารางที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม พบว่าประสิทธิ ภาพของโปรแกรมด้านการใช้งาน
สะดวกง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีผลรวมคะแนนเป็ นอับดับที่ 1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมด้านการค้นหาสินทรัพย์
ความเร็ว ในการบันทึกข้อมูล ระยะเวลาในการค้นหาสินทรัพย์ ผลรวมคะแนนเป็ นอันดับที่ 2 ประสิทธิภาพ
โปรแกรม ด้า นความเสถี ย ร แสดงผลข้อ มูล สิ น ทรัพ ย์ถูก ต้อ ง ผลรวมคะแนนเป็ น อัน ดับ ที่ 3 ส าหรับ
อันดับสุดท้ายคือ ผลรวมคะแนนประสิทธิภาพโปรแกรมด้านการแสดงผล การคานวณ และการประมวลผล
รูปแบบการแสดงผลน่าสนใจ
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ตารางที่ 4 แสดงผลรวมคะแนนและอันดับจาแนกเป็ นรายข้อของ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบจัดการ
และค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ด ด้านประสิทธิภาพของ สติก๊ เกอร์คิวอาร์โค้ด
ข้อ

ประสิทธิภาพของ สติ๊กเกอร์ควิ อาร์โค้ด

ผลรวมคะแนน

อันดับ

5

รูปแบบ สติก๊ เกอร์ควิ อาร์โค้ด มีขนาดที่เหมาะสม รูปแบบ
น่าสนใจ
รูปแบบ สติก๊ เกอร์ควิ อาร์โค้ด มีขอ้ มูลครบถ้วนตอบสนองกับ
ความต้องการข้อมูล
รูปแบบ สติก๊ เกอร์ควิ อาร์โค้ด มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม
ของสถานที่ ไม่หลุดลอกง่าย
ความเร็วในการสแกนสติก๊ เกอร์ควิ อาร์โค้ด

890

2

845

3

841

4

936

1

6
7
8

จากตารางที่ 4 ด้านประสิท ธิ ภาพของ สติ๊กเกอร์คิ วอาร์โค้ด พบว่า ประสิท ธิ ภาพด้านความเร็ว
ในการสแกน QR Code มีผลรวมคะแนนเป็ นอับดับที่ 1 ประสิทธิ ภาพด้านรู ปแบบ สติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด
มีขนาดที่เหมาะสม รูปแบบน่าสนใจ มีผลรวมคะแนนเป็ นอับดับที่ 2 ประสิทธิภาพด้านรูปแบบ สติก๊ เกอร์
คิว อาร์โค้ด มี ขอ้ มูลครบถ้วน ตอบสนองกับ ความต้องการข้อ มูล มี ผลรวมคะแนนเป็ น อับ ดับ ที่ 3 และ
ประสิทธิภาพ ด้าน รูปแบบ สติก๊ เกอร์คิวอาร์โค้ด มีความคงทน ต่อสภาวะแวดล้อม ต่อสถานที่ ไม่หลุดลอก
ง่าย มีผลรวมคะแนนเป็ นอับดับที่ 4
ตารางที่ 5 แสดงผลรวมคะแนนและอันดับจาแนกเป็ นรายข้อของ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบจัดการ
และค้นหาสินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ดด้านประสิทธิภาพอื่นๆ
ข้อ
9

ประสิทธิภาพ ด้านอื่นๆ
ลดค่าใช้จา่ ย ลดปริมาณเอกสาร และลดเวลา

10

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสแกน QR Code สามารถใช้อปุ กรณ์ได้หลาย
ประเภทตามความสะดวกของผูใ้ ช้งาน
การอบรม คูม่ ือการสอนการใช้งาน
ความคุม้ ค่าการลงทุนโครงการ QR Code

11
12

ผลรวมคะแนน
936

อันดับ
1

904

2

850
865

4
3
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จากตารางที่ 5 ประสิทธิ ภาพด้านอื่นๆ พบว่าการลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณเอกสาร และลดเวลา
มี ผ ลรวมคะแนนเป็ นอั บ ดั บ ที่ 1 ด้ า นอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการสแกน QR Code สามารถใช้ กั บ อุ ป กรณ์
ได้หลายประเภทตามความสะดวกของผูใ้ ช้งาน มีผลรวมคะแนนเป็ นอับดับที่ 2 ด้านความคุม้ ค่าการลงทุน
โครงการ QR Code มีผลรวมคะแนนเป็ นอับดับที่ 3 และด้านการอบรม มีคู่มือสอนการใช้งาน มีผลรวม
คะแนนเป็ นอับดับที่ 4
ตารางที่ 6 อันดับและคะแนนรวมของประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมในแต่ละด้าน
ระดับคะแนน
ประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรม
ด้านประสิทธิภาพของโปรแกรม
ด้านประสิทธิภาพของ สติก๊ เกอร์
คิวอาร์โค้ด
ด้านประสิทธิภาพด้านอื่นๆ

อันดับ
ความสาคัญ

มาก มาก ปาน น้อย น้อย รวม
ที่สุด
กลาง
ที่สุด คะแนน
2,150 1,356 78
0
0
3,584

2

2,250 1,284

78

0

0

3,612

1

2,190 1,242

123

0

0

3,555

3

เมื่ อ จัด อัน ดับ ความสาคัญ โดยรวมเป็ น รายด้า นส าหรับ ประสิท ธิ ภ าพระบบจัด การและค้น หา
สินทรัพย์ดว้ ยคิวอาร์โค้ด พบว่า ด้านประสิทธิ ภาพของโปรแกรมมี ผลรวม 3,612 คะแนน เป็ นอับดับที่ 1
ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรม สติ๊ก เกอร์คิ ว อาร์โค้ด มี ผ ลรวม 3,584 คะแนน เป็ นอับ ดับ ที่ 2 และ
ประสิทธิภาพด้านอื่นๆ มีผลรวม 3,555 คะแนน เป็ นอับดับที่ 3 ดังแสดงในตารางที่ 6

อภิปรายผล
งานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาปั ญหาการค้นหาสินทรัพย์ของบริษัทคาเนมิทสึพลู เล่ย ์ โดยวิเคราะห์ปัญหา
จากระบบเดิมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งใช้วิธีการบันทึก ข้อมูลลงไฟล์ Excel และใช้เวลานานในการค้นหาสินทรัพย์
ในงานนีม้ ีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อพัฒนาระบบจัดการและค้นหาสินทรัพย์ ที่ช่วยลดเวลา
และขัน้ ตอนการค้นหาสินทรัพย์ ในการวิเคราะห์ปัญ หานัน้ ผูว้ ิจัยใช้แผนภูมิก้างปลา เพื่อหาสาเหตุของ
ปั ญหาพบว่า สาเหตุหลักคือแผนกบัญชีไม่มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการจัดการสินทรัพย์ ทาให้การจัดเก็บ
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ข้อ มูลสิ น ทรัพ ย์มี ค วามยุ่ง ยากและเกิ ด ความซ ้าซ้อ นของข้อ มูล มี ก ารบัน ทึ ก ที่ ไม่ ค รบถ้ว นและข้อ มูล
ไม่สมั พันธ์กนั ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาระบบใหม่ที่มีการจัดการฐานข้อมูลและประยุกต์เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้
สาหรับการค้นหาสินทรัพย์ นอกจากนีผ้ ูว้ ิจัยได้ศึกษาประสิทธิ ภาพของระบบที่พัฒ นา ด้วยการทดลอง
จับเวลาในการค้นหาสินทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่ โดยให้ตวั แทนแผนกทาการ
ค้นหาสินทรัพย์ชิน้ เดียวกัน พบว่าระบบเดิมใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 40 นาที/ต่อการค้นหา 1 รายการ
แต่ระบบใหม่ ใช้เวลาเพี ยง 1 นาที ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ธัญ ญา อุต ราภรณ์ และเยาวลัก ษณ์
เก้า เอี ย้ น (2558) ที่ ใช้คิ วอาร์โค้ด ควบคุม การจัด เก็ บ ข้อ มูล ครุ ภัณ ฑ์ข องกลุ่ม สาขาวิ ช าจิ ต รกรรมและ
ศิ ล ปกรรม วิ ท ยาลัย นานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พบว่า ระบบคิ ว อาร์โค้ด สามารถลดระยะเวลา
ในการตรวจนับครุภณ
ั ฑ์ได้อย่างมาก และยังลดกาลังคนในการปฏิบตั ิงานอีกด้วย
จากการศึก ษาประสิท ธิ ภาพของระบบใหม่โดยประเมิ น ความพึงพอใจในการใช้งานระบบของ
พนัก งานจานวน 200 คนพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุม ากกว่า 30 ปี มี วุฒิ การศึก ษา
ในระดับมัธยมศึกษาปี่ ที่ 6 เป็ นระดับพนักงานฝ่ ายผลิตและฝ่ ายสนับสนุนการผลิต ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ใ ช้ง านให้ค ะแนนประสิ ท ธิ ภ าพของโปรแกรมมากที่ สุด ในด้า นการใช้ง านง่ า ย ไม่ ซับ ซ้อ น ส าหรับ
ประสิทธิภาพของ สติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด พบว่าคะแนนประสิทธิ ภาพด้านความเร็วในการสแกนคิวอาร์โค้ด
มีผลรวมเป็ นอัน ดับที่ 1 เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ มีความต้องการเข้าถึงข้อมูลสิน ทรัพ ย์ ด้วยความ
รวดเร็วมากที่สดุ และระบบสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของเยาวภา เขื่อนคา
(2558) ที่ ได้น าเทคโนโลยี คิ ว อาร์โค้ด มาช่ ว ยแสดงผลเอกสารฉบั บ เต็ ม ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการสแกนรูปรหัสคิวอาร์โค้ดที่ตวั เล่ม ก็สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว ทาให้
ความพึงพอใจเฉลีย่ นีส้ งู เป็ นอันดับแรก ส่วนประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ด้านลดค่าใช้จ่าย
ลดปริมาณเอกสาร และลดเวลา ทัง้ นีเ้ พราะพนักงานต้องการมีสว่ นร่วมในการลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณ
เอกสารให้กับ บริษั ท ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ ณาณิ น เผ่าจอน (2556) ที่ พ บว่า เมื่ อ ใช้เทคโนโลยี
บาร์โค้ด เพื่ อ ก าหนดข้อ บ่ ง ชี ้สิ น ค้า ในโรงงานผลิ ต ท่ อ ชิ ้น ส่ ว นยานยนต์ ท าให้ส ามารถลดก าลัง คน
ตลอดกระบวนการผลิตได้ 5 คน ประหยัดกระดาษที่ใช้ในการเขียน และประหยัดต้นทุนทัง้ สิน้ ได้ 2,456,000
บาทต่อปี
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นีส้ ามารถขยายผลไปยังผูใ้ ช้งานในระดับใหญ่ขนึ ้ ได้ โดยในอนาคตมุมมอง
การพั ฒ นาโปรแกรมควรจะพั ฒ นาตอบสนองรู ป แบบ Web Application และ Mobile Application
เพื่อเข้าถึงกลุม่ ผูใ้ ช้งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อีก เช่น ผูต้ รวจสอบระบบ บริษัทในกลุ่มต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ ที่ได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
--------------------------------------------------------------------------
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บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ
สหพัน ธ์ช มรมผู้สูงอายุก รุ งเทพมหานคร และ (2) เปรีย บเที ย บความต้อ งการสารสนเทศด้า นสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุ สหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานครที่มีอายุและภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน
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การวิ จัย นี ้เป็ นแบบการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นผู้สูง อายุ ชมรมผู้สูง อายุข อง
ศูนย์บริการสาธารณสุข จานวน 4 แห่ง ในสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป
จานวน 304 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูส้ งู อายุ กลุม่ อายุ 60-69 ปี 70-79 ปี และ 80 ปี ขนึ ้ ไป มีความต้องการ
สารสนเทศ ด้านสุขภาพโดยรวมและรายด้านทุกด้าน คือ สารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
และสารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพในระดับปานกลาง และทุกกลุม่ อายุมีความต้องการ
สารสนเทศเพื่ อ การรัก ษาโรคและการฟื ้ น ฟู สภาพ ในด้า นการปฏิ บัติ ต ามแผนการรัก ษา การวิ นิ จ ฉัย
การฟื ้ นฟู และการป้อ งกันภาวะแทรกซ้อนของโรค และสารสนเทศด้านการรับรู ้ สนใจ และติ ดตามผล
ของพยาธิสภาพของโรคโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (2) การเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
ตามอายุ ผู้สูง อายุ ที่ มี อ ายุ ต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการสารสนเทศด้า นสุข ภาพโดยรวม และสารสนเทศ
เพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยผูส้ งู อายุที่มีอายุ 60-69
ปี มี ความต้อ งการมากกว่ ากลุ่ม อายุ 80 ปี ขึ น้ ไปอย่ างมี นัย ส าคัญ ที่ ระดับ 0.05 และการเปรีย บเที ย บ
ความต้องการสารสนเทศ ด้านสุขภาพตามภาวะสุขภาพ ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสุขภาพต่างกันมีค วามต้องการ
สารสนเทศ เพื่ อ ส่งเสริม สุขภาพและการป้ องกัน โรค ด้านสัม พัน ธภาพระหว่ างบุ ค คล และสารสนเทศ
เพื่ อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟู สภาพ ด้านการรับรู ้ สนใจดูแลและป้ องกันผลข้างเคี ยงเนื่ องจากโรคและ
การรักษา และด้านการเรียนรู ก้ ารมีชีวิตอยู่กบั โรค หรือความพิการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
โดยผูส้ งู อายุที่มีโรคประจาตัวมีความต้องการมากกว่าผูส้ งู อายุที่ไม่มีโรคประจาตัว อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05
คาสาคัญ : ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ ผูส้ งู อายุ สหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุ งเทพมหานคร

Abstract
The research aimed to (1) study the health information needs and (2) compare
health information needs of the elderly in the Bangkok Senior Citizen Club Federation with
different ages and health conditions.
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The survey research was conducted with 304 elderly, aged 60 years and over, of 4
public elderly club health centers in the Bangkok Senior Citizen Club Federation. They
were selected based on specific random sampling. Data were collected by means of
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, independent sample t-test, and One Way ANOVA.
The key findings were as follows: (1) The elderly, age groups 60-69 years, 70-79
years, and 80 years and over, needed health information overall and in all aspects; health
promotion and disease prevention information and treatment and rehabilitation information were
at a moderate level. All groups needed treatment and rehabilitation information, which were the
implementation of treatment plans, diagnosis, rehabilitation, and prevention of disease
complications information and the perception, interest, and follow-up of pathology information
overall at a high level. (2) For the comparison of health information needs between the age
groups, it was found that the elderly of different ages needed health information and treatment
and rehabilitation information differently, at a significance level of 0.05. That is, the elderly aged
60-69 years had a higher need than the group aged 80 years and over, at a significance level of
0.05. For the comparison of health information needs between health conditions, it was found
that the elderly with different health conditions needed information on health promotion and
disease prevention information about perception, care, and prevention of side effects due to
disease and treatment and education about living with a disease or disability differently, at a
significance level of 0.05. That is, those with a congenital disease had a higher need than those
without a congenital disease, at a significance level of 0.05.
Keywords: Health information needs, Elderly, Bangkok Senior Citizen Club Federation

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุตงั้ แต่ปี 2548 มีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ
10.5 ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึ่งองค์การสหประชาชาติระบุว่าประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป
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ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุ 65 ปี ขนึ ้ ไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ หมดของประเทศ
นัน้ ถือว่าประเทศดังกล่าวได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์เมื่อมีสดั ส่วน
ประชากรที่ มี อายุ 60 ปี ขึน้ ไป เพิ่ ม ขึน้ ร้อยละ 20 หรือมีป ระชากรที่ มีอ ายุ 65 ปี ขึน้ ไปร้อ ยละ 14 (มูลนิ ธิ
สถาบัน วิจัยและพัฒ นาผู้สูงอายุไทย, 2558) และได้ค าดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2568 จะมีประชากรอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไปประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึน้ เกินร้อยละ
20 ของประชากรทัง้ ประเทศ (ณรงค์ สหเมธาพัฒน์, 2557 อ้างถึงใน อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์, 2557)
ภาวะประชากรผูส้ ูงอายุของประเทศไทยที่เพิ่ มสูงขึน้ อย่างรวดเร็วจะทาให้มี การเปลี่ยนแปลง
ในทุ ก ด้ าน แต่ ผลกระทบที่ จะมี ต่ อ ผู้ สู งอายุ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ านสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากปั จจุ บั น สังคมไทย
มีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากขึน้ ทาให้ผสู้ งู อายุไม่ได้รบั การดูแลและเอาใจใส่
เท่าที่ควร ผูส้ งู อายุจึงต้องดูแลตนเอง ซึ่งสิง่ สาคัญที่ตอ้ งใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองคือ ความรู ด้ า้ นสุขภาพ
ที่ ตรงกับความต้องการเพื่ อน าข้อมู ลนี ม้ าใช้ในการดูแลสุ ขภาพของผู้สูงอายุ ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลง
ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยทางสรีระ เช่น รู ปร่างหน้าตา ระบบไหลเวียนโลหิต
ระบบประสาท ส่ งผลให้ผู้สูงอายุ เจ็ บ ป่ วยได้ง่ าย เมื่ อมี ความเจ็ บป่ วยจะส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านจิตใจ เช่น ความวิตกกังวล เป็ นต้น ประกอบกับวัยสูงอายุจะมีการสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รกั ได้แก่ บิดา
มารดา การสูญเสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือการเกษี ยณ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูส้ งู อายุได้
ทัง้ ด้านจิตใจและร่างกาย
การสารวจปั ญ หาสุข ภาพของผูส้ ูงอายุ พบว่า โรคที่ ท าให้ผูส้ ูงอายุชายสูญ เสียสุข ภาวะ
5 อันดับแรก ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะปอดอุดกั้นเรือ้ รัง เบาหวาน และ
โรคมะเร็งตับ ส าหรับ ผู้สูงอายุห ญิ ง ได้แ ก่ โรคหลอดเลือ ดสมอง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือ ดหัวใ จ
โรคสมองเสื่อม และโรคซึม เศร้า นอกจากนี ย้ ังมี โรคเรือ้ รังที่ พ บบ่ อยในผู้สูงอายุไทย 5 อันดับแรก ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง กลุม่ อาการเมตาบอลิค โรคอ้วนลงพุง ภาวะอ้วน และโรคข้อเสื่อม (กระทรวงสาธารณสุข.
ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ , 2557) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของจี ร าพร ทองดี , ดาราวรรณ
รองเมื อ ง, และฉัน ทนา นาคฉัต รีย ์ (2557) ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ป่ วยเป็ นโรคเรือ้ รังถึงร้อยละ 70
โรคที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 34.5 เบาหวาน ร้อยละ 6.9 หัวใจและไตวายเรือ้ รัง ร้อยละ
1.5 โรคเรื อ้ รัง ที่ เ กิ ด ขึ ้น นี ้ต ้อ งการการดู แ ลรัก ษาที่ ต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต เพื่ อ ควบคุ ม โรคมิ ใ ห้รุ น แรง
เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นตามมา ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญหาสุ ข ภาพ จึ ง ต้ อ งได้ ร ับ การดู แ ลเพื่ อ ให้ โ รคทุ เ ลา
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุที่มีสขุ ภาพดียงั ต้องดูแลตนเองให้สามารถดารงสุขภาพดีต่อไป
ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนผูส้ งู อายุกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองมิให้เจ็บป่ วยด้วยการป้องกันโรค และ
ผูส้ งู อายุที่มีความพิการต้องได้รบั การดูแลให้ปราศจากความพิการด้วยการฟื ้ นฟูสภาพ
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การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้มี สุขภาพที่ แข็ งแรงและสามารถที่ จะช่ วยเหลื อตนเองได้
มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผูส้ งู อายุจะต้องมีความรู ท้ างด้านสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อให้ผสู้ งู อายุนาข้อมูลต่างๆ
เหล่านีม้ าใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้มีสขุ ภาพที่แข็งแรง ความรู ข้ อ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่สาคัญ
จะต้องครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสาหรับกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีสขุ ภาพดี
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผสู้ งู อายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่าง มีคุณภาพ และป้องกันการเกิดโรค
ในอนาคต 2) ข้อมูลสุขภาพในการป้องกันโรคสาหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เป็ นการลดความเสี่ยง
และสร้างภูมิคุม้ กันต่อการเกิ ดโรค ทัง้ ทางกาย จิ ตใจ และอารมณ์ 3) ข้อมูลสุขภาพในการรักษาโรคสาหรับ
กลุ่ ม ผู้สู งอายุ ที่ มี ปั ญหาสุ ขภาพ ครอบคลุ ม ข้อ มู ลการดู แ ลรัก ษาและการปฏิ บั ติ ตั วเมื่ อ ป่ วยเป็ นโรค
เพื่อการบาบัดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะทาให้เสียชีวิตให้ผปู้ ่ วยสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และ
4) ข้อมูลสุขภาพในการฟื ้ นฟูสภาพสาหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุที่พิการ เพื่อการฟื ้ นฟูสภาพร่างกายหลังเจ็บป่ วยให้ดีขนึ ้
รวมถึงการรักษาและดารงไว้ซงึ่ ส่วนที่เสือ่ มหรือเสียไปแล้วให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่เสือ่ มเพิ่มมากขึน้ ตามหลักการ
ของเพนเดอร์ (Pender,1996 อ้างถึงใน วาริณี เอี่ยมสวัสดิกลุ , 2558, น. 5-17) และโอเรม (Orem, 1991 อ้างถึงใน
กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล, 2553, น. 143-144) จะเห็ นได้ว่าความรู แ้ ละสารสนเทศด้านสุขภาพเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับผูส้ งู อายุที่จะใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันหรือชะลอการเกิดโรค การพิการหรือการทุพพลภาพ
การรักษาโรค และการฟูฟื้นสภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผูส้ งู อายุมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังแนวความคิดทฤษฎี
ตัวแบบพฤติ กรรมสารสนเทศของวิ ลสัน (Wilson, 1999 อ้างใน อารีย ์ ชื่ นวัฒ นา, 2560 น. 13-11 – 13-12)
ที่ระบุว่าพฤติกรรมสารสนเทศเกิ ดจากแรงผลักดันความต้องการสารสนเทศจากภายในของตัวผู้ใช้ โดยผูใ้ ช้
จะมีความต้องการสารสนเทศต่างกันออกไปตามปั ญหาของแต่ละบุคคลตามตัวแปรแทรกซ้อนสาหรับผูส้ งู อายุ
ได้แก่ อายุ และภาวะสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 60-69 ปี กลุ่มอายุ 70-79 ปี และ
กลุม่ อายุ 80 ปี ขึน้ ไป ซึ่งผูส้ งู อายุแต่ละรายมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
จึงแตกต่างกันตามปั ญหาสุขภาพที่ตนเองประสบ กรณี ที่ผสู้ ูงอายุไม่มีโรคประจาตัวจาเป็ นต้องดูแลร่างกาย
ให้แข็งแรง เพนเดอร์(Pender, 1996 อ้างถึงใน วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, 2558, น. 5-17)ได้เสนอการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2) กิจกรรมทางกาย ได้แก่ การออกกาลังกาย
และการพักผ่อน 3) โภชนาการ 4) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) การพัฒนาจิตวิญญาณ และ 6) การจัดการ
ความเครียด (Pender, 1996 อ้างถึงใน วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, 2558, น. 5-17) สาหรับผูส้ งู อายุที่มีโรคประจาตัว
จาเป็ นที่จะต้องรักษาและคงไว้ไม่ให้โรคประจาตัวมีความรุ นแรง หรือภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึน้ โอเรม (Orem,
1991 อ้างถึ งใน กอบกุ ล พันธ์เจริญ วรกุ ล , 2553, น. 143-144) เสนอทฤษฎี ความต้อ งการการดู แลตนเอง
ตามภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพไว้ 6 ด้าน คือ 1) แสวงหาความช่วยเหลือที่ปลอดภัยและเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่
สุขภาพ 2) รับรู ้ สนใจ และติ ดตามผลของพยาธิ สภาพ รวมถึ งผลที่ อาจกระทบต่ อพัฒ นาการของตนเอง
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3) ปฏิ บั ติ ต ามแผนการรัก ษา การวิ นิ จ ฉั ย การฟื ้ นฟู และการป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ ้น
4) รับรู ้ สนใจ ดูแลและป้องกันผลข้างเคี ยงเนื่ องจากโรคและการรักษา 5) ปรับอัตมโนทัศน์ และ 6) เรียนรู ้
การมีชีวิตอยูก่ บั โรค หรือความพิการ (Orem, 1991 อ้างถึงใน กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล, 2553, น. 143-144)
ผูว้ ิจัยตระหนักถึงความสาคัญ ของสุขภาพของผูส้ ูงอายุที่เสื่อมถอยลง และสนใจที่จะศึกษา
ถึงความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ เพื่อให้ผสู้ งู อายุใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การรักษาโรค และการฟื ้ นฟูสภาพของผูส้ งู อายุ เพื่อที่จะนาผลการศึกษาความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
นีไ้ ปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาสารสนเทศและการบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และเลือกสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นกลุ่มประชากรที่ อยู่ในเมื องใหญ่
มี ความหลากหลาย และมี ค วามสามารถที่ จะเข้าถึ งสารสนเทศด้านสุขภาพได้ อัน จะเป็ นการส่งเสริ ม
ให้ผสู้ งู อายุสามารถดูแลตนเองให้มีสขุ ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตอ่ ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการสารสนเทศด้า นสุข ภาพของผู้สูง อายุ สหพั น ธ์ ช มรมผู้สูง อายุ
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุ สหพันธ์ชมรมผูส้ ูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุและภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุของสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุ
กรุ งเทพมหานคร โดยได้นาทฤษฎีตัวแบบพฤติกรรมสารสนเทศของวิลสัน (Wilson, 1999 อ้างใน อารีย ์
ชื่นวัฒนา, 2560, น. 13-11 – 13-12) ซึ่งเป็ นทฤษฎีตัวแบบทั่วไปของพฤติ กรรมสารสนเทศมาใช้ ทฤษฎี นี ้
ระบุว่าพฤติกรรมสารสนเทศเกิดจากแรงผลักดันความต้องการสารสนเทศจากภายในตัวของผูใ้ ช้ ดังนัน้
จึงนามาปรับใช้กับความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ คือ เมื่อผูส้ งู อายุเกิดมีอายุเพิ่มขึน้
และมี ร่า งกายที่ เ สื่ อ มถอยซึ่ ง ในผู้สูง อายุ บ างรายอาจมี โรคประจ าตั ว ก่ อ ให้เ กิ ด ความเครี ย ดและ
การเผชิญปั ญหาด้านสุขภาพ และเป็ นแรงผลักดันให้ผูส้ งู อายุเกิดความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
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เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ นอกจากนี ้ ยังใช้ ทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ เพนเดอร์ (Pender,1996 อ้างถึงใน วาริณี เอี่ยมสวัสดิกลุ , 2558, น. 5-17)
ได้เสนอทฤษฎีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สาหรับการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุที่ยงั ไม่มีโรคประจา
ไว้ 6 ด้าน คือ 1) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 2) กิจกรรมทางกาย ได้แก่ การออกกาลังกายและการพักผ่อน
3) โภชนาการ 4) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 5) การพัฒนาจิตวิญญาณ และ 6) การจัดการความเครียด
และในกรณี ที่ ผูส้ ูงอายุมี โรคประจาตัว โอเรม (Orem, 1991 อ้างถึงใน กอบกุล พันธ์เจริญ วรกุล , 2553,
น.143-144) เสนอทฤษฎีความต้องการการดูแลตนเองตามภาวะเบี่ ยงเบนทางสุขภาพของบุค คล หรือ
เมื่อเกิดการเจ็บป่ วย ซึ่งเสนอการดูแลสุขภาพของผู้สงู อายุเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพไว้ 6 ด้าน
คื อ 1) แสวงหาความช่ ว ยเหลือ ที่ ป ลอดภัย และเหมาะสมจากเจ้าหน้า ที่ สุข ภาพ 2) รับ รู ้ สนใจ และ
ติดตามผลของพยาธิสภาพ รวมถึงผลที่อาจกระทบต่อพัฒนาการของตนเอง 3) ปฏิบตั ิตามแผนการรักษา
การวิ นิ จ ฉัย การฟื ้ น ฟู และการป้ อ งกัน ภาวะแทรกซ้อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ 4) รับ รู ้ สนใจ ดูแ ลและป้ อ งกัน
ผลข้า งเคี ย งเนื่ อ งจากโรคและการรัก ษา 5) ปรับ อัต มโนทัศ น์ และ 6) เรีย นรู ก้ ารมี ชี วิต อยู่กับ โรค หรือ
ความพิการ ผูว้ ิจัยได้นาทฤษฎีทงั้ สามมากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศ
ด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุของสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
ผู้สูงอายุ
1. อายุ ภาวะความเสือ่ ม
ถอยของร่างกาย
- 60-69 ปี
- 70-79 ปี
- 80 ปี ขนึ ้ ไป
2. ภาวะสุขภาพ
- มีโรคประจาตัว
- ไม่มีโรคประจาตัว

ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
1. สารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
- ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
- กิจกรรมทางกาย
- โภชนาการ
- สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- การพัฒนาจิตวิญญาณ
- การจัดการความเครียด
2. สารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพ
- แสวงหาความช่วยเหลือที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สขุ ภาพ
- รับรู ้ สนใจ และติดตามผลของพยาธิสภาพ
รวมถึงผลที่อาจกระทบต่อพัฒนาการของ
ตนเอง
- ปฏิบตั ิตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การ
ฟื ้ นฟู และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึน้
- รับรู ้ สนใจ ดูแลและป้องกันผลข้างเคียง
เนื่องจากโรคและการรักษา
- ปรับอัตมโนทัศน์
- เรียนรูก้ ารมีชีวิตอยูก่ บั โรค หรือความพิการ

กรอบแนวคิดการวิจยั ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ
สหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
ผูส้ งู อายุกลุม่ อายุ 60-69 ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพมากกว่าผูส้ งู อายุกลุม่ อายุ 70-79 ปี
และ 80 ปี ขนึ ้ ไป

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความต้องการสารสนเทศด้านสุ ขภาพของผู้สูงอายุ หมายถึง ภาวะที่ผูส้ งู อายุตระหนักถึง
การขาดสารสนเทศเกี่ ยวกับสุขภาพ จึงเกิ ดความต้องการสารสนเทศ เพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค รวมถึงการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพ
สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุ ขภาพและป้ องกันโรค หมายถึง ข้อมูลและความรู ้
ทางด้ า นสุ ข ภาพที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และการป้ อ งกั น โรค ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง 6 ด้ า น คื อ
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สุข ภาพ กิ จ กรรมทางกาย โภชนาการ สัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คล การพัฒ นา
จิตวิญญาณ และการจัดการความเครียด
สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและการฟื้ นฟูสภาพ หมายถึง ข้อมูลและความรู ้
ทางด้านสุขภาพที่ใช้ในการรักษา และการฟื ้ นฟูสภาพ และครอบคลุมทัง้ 6 ด้าน คือ แสวงหาความช่วยเหลือ
ที่ปลอดภัยและเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สขุ ภาพ การรับรู ้ สนใจ และติดตามผลของพยาธิสภาพ รวมถึงผลที่อาจ
กระทบต่ อพัฒ นาการของตนเอง การปฏิ บัติ ตามแผนการรักษา การวิ นิ จฉัย การฟื ้ นฟู และการป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่ อาจเกิ ด ขึ น้ การรับรู ้ สนใจ ดูแลและป้ องกัน ผลข้างเคี ย งเนื่ องจากโรคและการรักษา
การปรับอัตมโนทัศน์ และการเรียนรูก้ ารมีชีวิตอยูก่ บั โรค หรือความพิการ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไปทัง้ ชายและหญิ งที่เป็ นสมาชิ กของสหพันธ์
ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร 3 กลุม่ คือ กลุม่ อายุ 60-69 ปี 70-79 ปี และ 80 ปี ขนึ ้ ไป
สหพั น ธ์ช มรมผู้ สู ง อายุ ก รุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง การรวมตั ว ของชมรมผู้สูง อายุ ใ น
กรุงเทพมหานคร และร่วมกันจัดตัง้ เป็ นองค์กรผูส้ งู อายุภายใต้ชื่อสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร
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ภาวะสุขภาพ หมายถึง ภาวะทางร่างกายและจิตใจที่เกิดเปลี่ยนแปลง การเสื่อมถอยทางด้าน
สุขภาพของผูส้ งู อายุในสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานครที่ก่อให้เกิดโรคประจาตัว และไม่ก่อให้เกิด
โรคประจาตัว

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยมี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็ นผูส้ งู อายุซึ่งเป็ นสมาชิก
ชมรมผูส้ งู อายุของสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นการเลื อ กแบบเจาะจง โดยคัด เลื อ กชมรมผู้สูง อายุภ ายใต้ก ารดูแ ลของศู น ย์บ ริก ารสาธารณสุข
ที่ มี ค วามพร้อ ม และมี ส มาชิ ก ผู้สูง อายุใ นชมรมที่ ชั ด เจน 4 แห่ ง คื อ 1) ชมรมผู้สูง อายุ ศูน ย์บ ริก าร
สาธารณสุข 11 2) ชมรมผูส้ งู อายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 3) ชมรมผูส้ งู อายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข
29 และ 4) ชมรมผูส้ ูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 จากศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสานักอนามัย
12 แห่ ง รวมจ านวนสมาชิ ก 1,433 คน (กองสร้างเสริม สุข ภาพ. สานัก อนามัย สหพัน ธ์ชมรมผู้สูง อายุ
กรุ ง เทพมหานคร, 2553) โดยใช้ต ารางเครซี่ แ ละมอร์แ กน ได้ป ระชากรกลุ่ม ตัว อย่ า ง 304 คน (พวา
พันธุ์เมฆา, 2554, น. 3-106) โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อน 3% เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แ บบสอบถาม แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน คื อ ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ กลุ่ม ตัว อย่ า ง ความต้อ งการสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และความต้องการสารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพ
ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด
และตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา โดยพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในคาถาม
และทดลองใช้กับ กลุ่ม ทดลอง จ านวน 30 คน และน าแบบสอบถามหาค่ า ความเที่ ย งโดยค านวณ
ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ได้รบั เอกสารรับ รองโดยคณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จัย ในมนุษ ย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช รหัสโครงการ IRB-SHS 2018/1004/44
และได้รบั หนังสื อ รับ รองโครงการวิ จัย คณะกรรมการจริย ธรรมในคน กรุ ง เทพมหานคร รหัสโครงการ
U041h/61_EXP เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากสานักอนามัยกรุ งเทพมหานคร และได้รบั ความอนุเคราะห์
จากสานักอนามัยที่ดูแลสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุ งเทพมหานคร ในการจัดเก็ บข้อมูล จากประชากรของ
ชมรมผูส้ ูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง และได้มี การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุชายและหญิ ง ที่มีอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป 3 กลุม่ ได้แก่ ผูส้ งู อายุตอนต้น
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ที่อายุระหว่าง 60-69 ปี ผูส้ งู อายุตอนกลางอายุระหว่าง 70-79 ปี และผูส้ งู อายุตอนปลายอายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป
ของศูน ย์บ ริก ารสาธารณสุข แห่ง ละ 76 คน รวมจ านวนทั้งสิน้ 304 คน คิ ด เป็ น 100% ซึ่ง แสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า F-test (One Way ANOVA) และค่าIndependent-Samples T-test

ผลการวิจัย
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ผลการวิ เคราะห์ข ้อ มู ล พบว่ า ผู้สูง อายุ ข องสหพั น ธ์ช มรมผู้สูง อายุ
กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 304 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง 257 คน (ร้อ ยละ 84.50) เพศชาย 47 คน
(ร้อยละ 15.50) มีอายุ 60-69 ปี และ 70-79 ปี มีจานวนใกล้เคียงกัน คือ 127 คน (ร้อยละ 41.78) และ 122 คน
(ร้อยละ 40.13) และอายุ 80 ปี ขึน้ ไป 55 คน (ร้อยละ 18.09)
ส่ ว นมากมี ร ะดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา 141 คน (ร้อ ยละ 46.40) ปริ ญ ญาตรี 45 คน
(ร้อยละ 14.80) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 40 คน (ร้อยละ 13.20) ตามลาดับ มีระดับรายได้ น้อยกว่า
3,000 บาท 147 คน (ร้อ ยละ 48.35) มากกว่ า 10,000 บาท 68 คน (ร้อ ยละ 22.37) และมี ร ายได้
3,000-5,000 บาท 48 คน (ร้อยละ 15.80) ตามลาดับ
อาศัยกับบุตร หลาน หรือญาติ 226 คน (ร้อยละ 74.34) อยู่กับคู่สมรส 49 คน (ร้อยละ 16.12)
และอยู่คนเดียว 29 คน (ร้อยละ 9.54) โดยผูส้ งู อายุมีคนดูแล 216 คน (ร้อยละ 71.10) และไม่มีมีคนดูแล
88 คน (ร้อยละ 28.90) ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ 229 คน (ร้อยละ 75.30) และ
ต้องการความช่วยเหลือ 75 คน (ร้อยละ 24.70)
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มีโรคประจาตัว 245 คน (ร้อยละ 80.59) โดยมีโรคประจาตัว 1 โรค มากที่สดุ
119 คน (ร้อ ยละ48.57) โดยเป็ นโรคความดัน โลหิ ต สูง มากที่ สุด 156 คน (ร้อ ยละ 63.67) รองลงมา
เป็ นโรคไขมันในเลือดสูง 101 คน (ร้อยละ 41.22) และโรคเบาหวาน 57 คน (ร้อยละ 23.26) ซึ่งกลุ่มอายุ
80 ปี ขึน้ ไป มี โรคประจาตัวมากที่ สุด จานวน 49 คน (ร้อยละ 89.09) รองลงมา คื อ กลุ่ม อายุ 70-79 ปี
จานวน 104 คน (ร้อยละ 85.25) น้อยที่ สุด คือ กลุ่มอายุ 60-69 ปี จานวน 92 คน (ร้อยละ 72.44) และ
ส่วนใหญ่ มีปัญ หาด้านการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีผลต่อความต้องการข้อมู ลด้านสุขภาพ 195 คน
(ร้อ ยละ 64.14) รองลงมา มี ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงทางด้า นปั ญ ญา 123 คน (ร้อ ยละ 40.46) และ
น้อยที่สดุ มีปัญหาด้านบทบาททางสังคมและการงาน 81 คน (ร้อยละ 26.64)
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2. ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
2.1 ความต้ องการสารสนเทศด้ านสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ สหพั น ธ์ ช มรมผู้ สู ง อายุ
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
ผูส้ งู อายุของสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุ งเทพมหานครมีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.37, SD = 0.93) เมื่อพิจารณาตามกลุม่ อายุ พบว่า กลุม่ อายุ 60-69
ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพในระดับมาก ( X = 3.62,
SD = 0.90)
ผูส้ งู อายุมีความต้องการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยรวม และรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.28, SD = 1.00) เมื่อพิจารณาตามกลุม่ อายุ พบว่า กลุม่ อายุ 80 ปี
ขึน้ ไป มีความต้องการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
กลุ่มอายุ 70-79 ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านกิจกรรม และด้านโภชนาการอยู่ในระดับมาก ( X =
3.56, SD = 1.06 และ X = 3.54, SD = 0.97 ตามลาดับ) ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มอายุ
60-69 ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านกิ จกรรม ด้านโภชนาการ และด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
อ ยู่ ใน ระ ดั บ ม า ก ( X = 3.65, SD = 1.17, X = 3.56, SD = 1.12 แ ล ะ X = 3.53, SD = 0.09
ตามลาดับ) ส่วนด้านอื่นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผู้สูงอายุมี ความต้องการสารสนเทศเพื่ อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟู สภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.47, SD = 0.95) เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่ า ผู้สูงอายุ มี ความต้องการสารสนเทศ
ด้านการปฏิบตั ิตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟื ้ นฟู และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และด้านการรับรู ้ สนใจ
และติดตามผลของพยาธิสภาพ หรือสภาพของโรค อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.64, SD = 1.15 และ X = 3.63,
SD = 1.22 ตามลาดับ) ส่วนด้านอื่นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามกลุม่ อายุ พบว่า กลุม่ อายุ 80
ปี ขึ ้น ไป มี ค วามต้ อ งการสารสนเทศรายด้ า นทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง กลุ่ ม อายุ 70-79 ปี
มีค วามต้อ งการสารสนเทศด้า นการปฏิ บัติ ต ามแผนการรักษา การวินิ จฉัย การฟื ้ น ฟู และการป้อ งกัน
ภาวะแทรกซ้อน ด้านการรับรู ้ สนใจ และติดตามผลของพยาธิสภาพ หรือสภาพของโรค และด้านการรับรู ้
สนใจ ดูแลและป้องกันผลข้างเคียงเนื่องจากโรคและการรักษาอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, SD = 1.14,
X = 3.63, SD = 1.19 และ X = 3.51, SD = 1.10 ตามล าดับ ) ส่ว นด้า นอื่ น อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
กลุม่ อายุ 60-69 ปี มีความต้องการสารสนเทศรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรับรู ้ สนใจ และ
ติดตามผลของพยาธิสภาพ หรือสภาพของโรค ( X = 3.86, SD = 1.13) ด้านการปฏิบตั ิตามแผนการรักษา
การวินิจฉัย การฟื ้ นฟู และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ( X = 3.83, SD = 1.07) ด้านการปรับอัตมโนทัศน์
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หรือ การยอมรับ การเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ จากความเจ็ บ ป่ วยและการรัก ษา ( X = 3.63, SD = 1.05)
ด้า นความช่ ว ยเหลื อ ที่ ป ลอดภัย และเหมาะสมจากเจ้า หน้า ที่ สุข ภาพ ( X = 3.56, SD = 1.05) และ
ด้านการรับ รู ้ สนใจ ดูแลและป้องกันผลข้างเคีย งเนื่อ งจากโรคและการรัก ษา ( X = 3.55, SD = 1.15)
ยกเว้นด้านการเรียนรูก้ ารมีชีวิตอยูก่ บั โรค หรือความพิการอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ความต้ องการสารสนเทศด้ านสุขภาพของผู้สูงอายุ สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ
กรุ งเทพมหานคร จาแนกตามภาวะสุขภาพ
ผูส้ งู อายุที่ไม่มีโรคประจาตัวและมีโรคประจาตัวมีความต้องการสารสนเทศสุขภาพโดยรวม
อยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.17, SD = 0.97 และ X = 3.42, SD = 0.91 ตามลาดับ) เมื่ อพิ จารณา
รายด้าน พบว่า ทัง้ สองกลุม่ มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
ด้านสารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพ ผูส้ งู อายุที่มีโรคประจาตัวมีความต้องการอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.51, SD = 0.93)
ผู้สูง อายุ ที่ ไม่ มี โรคประจ าตัว และมี โรคประจ าตัว มี ค วามต้อ งการสารสนเทศสุข ภาพ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.04, SD = 1.05 และ X =
3.34, SD = 0.99 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทัง้ สองกลุม่ มีความต้องการสารสนเทศสุขภาพ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านกิจกรรมและโภชนาการ
ผูส้ ูงอายุที่ มี โรคประจาตัวมี ค วามต้อ งการอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56, SD = 1.15 และ X = 3.56,
SD = 1.03 ตามลาดับ)
ผู้สู ง อายุ ที่ มี โรคประจ าตั ว และไม่ มี โรคประจ าตั ว มี ค วามต้อ งการสารสนเทศสุ ข ภาพ
เพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และปานกลาง ( X = 3.51, SD = 0.93 และ
X = 3.29, SD = 1.01 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูส้ งู อายุที่มีโรคประจาตัวมีความต้องการ
สารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพ รายด้านเกือบทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านการปฏิบตั ิ
ตามแผนการรัก ษา การวิ นิ จ ฉัย การฟื ้ น ฟู และการป้ อ งกัน ภาวะแทรกซ้อ น ( X = 3.69, SD = 1.13)
ด้า นการรับ รู ้ สนใจ และติ ด ตามผลของพยาธิ ส ภาพ หรื อ สภาพของโรค ( X = 3.67, SD = 1.20)
ด้า นการปรับ อัต มโนทัศ น์ห รือ การยอมรับ การเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ จากความเจ็ บ ป่ วยและการรัก ษา
( X = 3.53, SD = 1.09) และด้านการรับรู ้ สนใจ ดูแลและป้องกันผลข้างเคียงเนื่องจากโรคและการรักษา
( X = 3.52, SD = 1.09) ยกเว้นด้านความช่วยเหลือที่ปลอดภัยและเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สขุ ภาพ และ
ด้านการเรียนรู ก้ ารมีชีวิตอยู่กับโรค หรือความพิการอยู่ในระดับปานกลาง ผูส้ ูงอายุที่ไม่มี โรคประจาตัว
มีความต้องการสารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. เปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
3.1 เปรียบเทียบความต้ องการสารสนเทศด้ านสุขภาพของผู้สูงอายุ สหพั นธ์ ชมรม
ผู้สูงอายุกรุ งเทพมหานครทีม่ ีอายุทแี่ ตกต่างกัน
ผูส้ ูงอายุที่ มี กลุ่ม อายุต่างกัน มีค วามต้อ งการสารสนเทศด้านสุขภาพโดยรวมแตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณารายคู่ พ บว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ 60-69 ปี
มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพโดยรวมมากกว่ากลุ่มอายุ 80 ปี ขึน้ ไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05
ผูส้ งู อายุที่มีกลุม่ อายุต่างกันมีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุข ภาพและ
การป้องกันโรคโดยรวมไม่แตกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความต้องการสารสนเทศด้านกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายคู่พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 60-69 ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่ อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค ด้านกิจกรรมมากกว่ากลุม่ อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผูส้ ูงอายุที่มีกลุ่มอายุต่างกันมีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรค และ
การฟื ้ นฟู ส ภาพโดยรวม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า
ความต้องการสารสนเทศ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความช่วยเหลือที่ปลอดภัยและเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สขุ ภาพ
ด้านการรับรู ้ สนใจ และติดตามผลของพยาธิสภาพ หรือสภาพของโรค และด้านการปฏิบตั ิตามแผนการรักษา
การวิ นิ จ ฉั ย การฟื ้ นฟู และการป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้อ นแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05
เมื่ อ พิ จ ารณารายคู่ พบว่ า กลุ่ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ 60-69 ปี มี ค วามต้อ งการสารสนเทศด้า นสุข ภาพ
เพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพมากกว่ากลุ่ม อายุ 80 ปี ขึน้ ไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 60-69 ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพ
ด้า นความช่ ว ยเหลื อ ที่ ป ลอดภั ย และเหมาะสมจากเจ้า หน้า ที่ สุข ภาพมากกว่ า กลุ่ม อายุ 80 ปี ขึ น้ ไป
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60-69 ปี และอายุ 70-79 ปี มีความต้องการ
สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่ อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟู สภาพ ด้านการรับ รู ้ สนใจ และติ ด ตามผลของ
พยาธิสภาพ หรือสภาพของโรค และด้านการปฏิบตั ิตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟื ้ นฟู และการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน มากกว่ากลุม่ อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.2 เปรี ย บเที ย บความต้ องการสารสนเทศด้ านสุ ข ภาพ ของผู้ สู ง อายุ สหพั น ธ์
ชมรมผู้สูงอายุกรุ งเทพมหานครทีม่ ีภาวะสุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะสุขภาพต่างกันมีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพโดยรวมและรายด้าน
โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะสุขภาพต่างกันมีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะสุข ภาพต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการสารสนเทศด้า นสุข ภาพเพื่ อ ส่ง เสริม สุข ภาพและ
การป้องกันโรค ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยผูส้ งู อายุ
ที่มีโรคประจาตัวมีความต้องการมากกว่าผูส้ งู อายุที่ไม่มีโรคประจาตัว
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะสุขภาพต่างกันมีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและ
การฟื ้ น ฟู สภาพโดยรวมไม่แ ตกต่ างกัน อย่า งมี นัย สาคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น พบว่า
ผู้สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสุ ข ภาพต่ า งกั น มี ค วามต้อ งการสารสนเทศด้า นสุ ข ภาพเพื่ อ การรัก ษาโรคและ
การฟื ้ น ฟู ส ภาพ ด้า นการรับ รู ้ สนใจ ดูแ ลและป้ อ งกั น ผลข้า งเคี ย งเนื่ อ งจากโรคและการรัก ษา และ
ด้านการเรียนรู ก้ ารมีชีวิตอยู่กบั โรค หรือความพิการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดยผูส้ งู อายุ
ที่มีโรคประจาตัวมีความต้องการมากกว่าผูส้ งู อายุที่ไม่มีโรคประจาตัว

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุ สหพันธ์ชมรม
ผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร มีประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพจาแนกตาม
อายุ ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพจาแนกตามภาวะสุขภาพ และสอดคล้องตามสมมติฐาน คือ
ผูส้ ูงอายุกลุ่มอายุ 60-69 ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพมากกว่าผูส้ ูงอายุกลุ่มอายุ 70-79 ปี และ
80 ปี ขนึ ้ ไป ดังนี ้
1. ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพจาแนกตามอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผูส้ งู อายุ
กลุ่มอายุ 60-69 ปี 70-79 ปี และ 80 ปี ขึน้ ไป มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพโดยรวม และสารสนเทศ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและสารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพในระดับปานกลาง
ยกเว้นผู้สูงอายุที่ มี อายุ 60-69 ปี มี ความต้องการสารสนเทศเพื่ อการรักษาโรคและฟื ้ นฟู สภาพโดยรวมและ
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รายด้านทุกด้านในระดับมาก และมีความต้องการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้านกิจกรรม
ด้านโภชนาการ และความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยูใ่ นระดับมาก
การเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศด้านสุ ขภาพตามกลุ่มอายุ ผลการศึกษา
พบว่า ผูส้ ูงอายุที่มีอายุต่างกันมีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพโดยรวม สารสนเทศด้านสุขภาพ
เพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟู สภาพโดยรวมและรายด้าน และสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรครายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 โดยผูส้ ูงอายุที่ มีอายุ 60-69 ปี
มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพโดยรวม สารสนเทศเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพโดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ 1) ด้านความช่วยเหลือที่ปลอดภัยและเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สุขภาพ 2) ด้านการรับรู ้
สนใจ และติ ด ตามผลของพยาธิ สภาพ หรือ สภาพของโรค และ 3) ด้านการปฏิ บัติ ต ามแผนการรัก ษา
การวินิจฉัย การฟื ้ นฟู และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน และสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
รายด้าน คือ ด้านกิจกรรม การออกกาลังกายและการพักผ่อน มากกว่ากลุม่ อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยที่ พบว่า ผูส้ ูงอายุกลุ่ม อายุ 60-69 ปี มีค วามต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
มากกว่ากลุ่มอายุ 70-79 ปี และ 80 ปี ขึน้ ไป เนื่องจากกลุ่มอายุ 60-69 ปี ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
จากความสูงอายุและการเสื่อมเนื่องจากการปรับเปลี่ยนของสภาพร่างกายซึ่งจะเกิ ดขึน้ แตกต่างกันไป
ในแต่ละบุค คล เช่ น การเปลี่ย นแปลงของระบบผิ วหนัง โดยผิ วหนังของผู้สูงอายุจ ะบางลง เหี่ ย วและ
มี รอยย่ น เนื่ อ งจากน ้า และไขมั น ใต้ผิว หนังลดน้อ ยลงมี ผ ลท าให้ผิ ว หนังแห้ง แตกง่า ย แผลหายช้า ลง
ระบบกล้า มเนื ้อ และกระดู ก กล้า มเนื ้อ จะมี จ านวนและขนาดเส้น ใยลดลง การท างานของเอนไซม์
ในกล้ามเนือ้ ลดลง ปริมาณของกลัยโคเจนและโปรตีนที่สะสมในกล้ามเนือ้ ลดลง กล้ามเนือ้ มีอาการสั่น
เอ็ น แข็ ง ตัว ท าให้รี เฟล็ ก ซ์ล ดลงและการไม่ เคลื่ อ นไหวของกล้า มเนื ้อ เป็ นเวลานานๆ เป็ นสาเหตุ ใ ห้
กล้ามเนือ้ ฝ่ อลีบ (ประเสริฐ อัสสันตชัย , 2552) สาหรับเพศหญิ งฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งทาหน้าที่กระตุน้
การทางานของเซลล์กระดูกลดลงหลังวัยหมดประจาเดือน ส่งผลให้แคลเซียมมีการสลายออกจากกระดูก
ร้อ ยละ 2.5 ต่อปี ท าให้กระดูก เปราะบางและแตกหัก ง่าย (วิไลวรรณ ทองเจริญ , 2548) ส่วนในระบบ
ทางเดิ น อาหาร คื อ ฟั น มี สี ค ล ้า ตั ว เคลื อ บฟั น จะมี ลัก ษณะบางแตกง่ า ย เหงื อ กร่น ฟั น ผุ ห ลุ ด ร่ว ง
หลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวที่ลดลงเนื่องจากการอ่อนกาลังของกล้ามเนือ้ หลอดอาหาร กล้ามเนือ้ หูรูด
ปลายหลอดอาหารหย่อนตัว ท างานช้า เป็ นสาเหตุทาให้มี การขย้อนอาหารจากกระเพาะและมีอาการ
แสบยอดอก หรือเกิดการสาลักอาหารเข้าไปในปอดจนเกิดภาวะปอดอักเสบ (คิลเนอร์ และเจน (Kilner &
Jane, 1997) และระบบของต่อมไร้ท่อต่างๆ ที่เริ่มมีการทางานที่ผิดปกติเกิดปั จจัยเสี่ยงต่างๆ และปั ญหา
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สุข ภาพส่ว นบุค คล เช่ น ความดัน โลหิ ต สูง ไขมัน เป็ น ต้น ผู้สูงอายุก ลุ่ม อายุ 60-69 ปี จึ ง ต้อ งการหา
สารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ สื่อมวลชน และอินเทอร์เน็ต
เช่ น เว็ บ ไซต์ด ้า นบริก ารสาธารณสุข เฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่ อ เสริม ให้ต นเองมี ค วามรู ้ จึ งเกิ ด ความต้อ งการ
สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองมากกว่ากลุม่ อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป ที่สามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ มาช่วงวัยสูงอายุได้แล้ว ประกอบกับกลุม่ อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไปเป็ นวัยพึง่ พาและ
ต้อ งการความช่ วยเหลือ จากผู้อื่น ความสามารถในการหาสารสนเทศด้านสุข ภาพด้วยตนเองน้อยลง
จึงเกิดความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพน้อยลงตามไปด้วย
ทัง้ นี ต้ ามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพสามารถอธิ บ ายได้ว่า บุค คลจะมีก ารดูแลตนเอง
ตามระยะพัฒ นาการ โดยเชื่ อ ว่า บุค คลทุก คนต้อ งการมี สุ ข ภาพที่ ดี และพยายามหาวิ ธี ร ัก ษาสมดุล
ของตนเองกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การที่กลุ่มอายุ 60-69 ปี มีความต้องการสารสนเทศและ
สามารถหาความรู เ้ พื่อดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ดีกว่ากลุม่ อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
1) คุณลักษณะและประสบการณ์ของบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ และปั จจัยส่วนบุคคลคือ
ปั จ จัย ด้า นชี ว ภาพ เช่ น อายุที่ ยังเริ่ม เพิ่ ม ขึน้ และสภาพร่า งกายที่ เริ่ม เสื่ อ มถอย ปั จ จัย ด้า นจิ ต ใจ เช่ น
มี ก ารรับ รู ้ส ภาวะสุ ข ภาพและแรงจู ง ใจในการดู แ ลสุ ข ภาพให้ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรงยาวนานขึ ้น และ
2) การคิดรู แ้ ละอารมณ์ที่จาเพาะต่อพฤติกรรม ได้แก่ การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ของการกระทาของพฤติกรรม
ที่ส่งผลในทางบวกต่อสุขภาพ เช่น การอ่านหนังสือที่สง่ เสริมสุขภาพ การรับรู ถ้ ึงอุปสรรคของการกระทา
ของพฤติ ก รรมที่ ส่ ง ผลในทางลบต่ อ สุข ภาพ เช่ น การสูบ บุ ห รี่ ดื่ ม เหล้า และการรับ รู ค้ วามสามารถ
ของการกระทาของตน เช่น รูถ้ ึงความสามารถในการเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพได้ และมีความสามารถ
ที่จะปรับพฤติกรรมที่สง่ ผลดีต่อสุขภาพ รวมถึงอิทธิพลระหว่างบุคคลและสถานการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ต่อสุขภาพ เช่น แพทย์ให้คาแนะนาลดการบริโภคนา้ ตาลเพื่อลดความเสีย่ งของโรคเบาหวาน ซึง่ ปั จจัยต่างๆ
เหล่านี ้ ส่งผลต่อผลลัพธ์ของพฤติ กรรม และความต้องการสุขภาพที่ดี นาไปสู่พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ทุกระยะของพัฒนาการ (สุทธีพร มูลศาสตร์, 2559, น. 11-25 – 11-31)
งานวิจัย ข้า งต้น สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ เอ็ ดเดอวอร์, ไอจิ เคอฮูมเฮน, และเอเมก้า-ยูเควู
(Edewor,Ijiekhuamhen, & Emeka-ukwu, 2016) ที่ พ บว่ า ผู้สูงอายุ ที่ อ าศัย ในเมื อ ง 5 แห่ งของรัฐบาล
ท้องถิ่ นเอโด (Edo) ในประเทศไนจี เรียที่ มี ความเปลี่ยนแปลงด้านอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึน้ ไป มี ความต้องการ
สารสนเทศด้านสุขภาพมากที่สุด ร้อยละ 98 ซึ่งผูส้ ูงอายุใช้สารสนเทศเพื่อทาความเข้าใจและดูแลสุขภาพ
ของตนเองมากที่สดุ ร้อยละ 97 และงานวิจยั ของเคห์ซี, เมเยอร์, และมาเชท (Khayesi, Meyer, & Machet,
2013) ที่ ศึก ษาผู้สูงอายุในเขตนากูรู ประเทศเคนยา พบว่า ปั จจัย ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ การเปลี่ย นแปลง
ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คมที่ ป ระสบในวั ย ชราเป็ นปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมสารสนเทศ
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ในเรื่องความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ ซึ่งตามตัวแบบทั่วไปของพฤติกรรมสารสนเทศของวิลสัน อายุ
เป็ นตัวแปรที่มีผลต่อความต้องการสารสนเทศ (Wilson, 1999 อ้างถึงใน อารีย ์ ชื่นวัฒนา, 2560 น. 13-11 –
13-12)
2. ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพจาแนกตามภาวะสุขภาพ ผลการศึกษา พบว่า ผูส้ งู อายุ
ที่ไม่มีโรคประจาตัวและมีโรคประจาตัว มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพโดยรวม สารสนเทศด้านสุขภาพ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและฟื ้ นฟูสภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดั บปานกลาง โดยผู้สู งอายุ ที่ มี โรคประจ าตั วมี ความต้องการสารสนเทศเพื่ อการส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
การป้ องกั นโรค ด้านกิ จกรรมออกก าลังกาย และด้านโภชนาการอยู่ ในระดับมาก และต้องการสารสนเทศ
เพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความช่วยเหลือที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่สขุ ภาพ และด้านการเรียนรูก้ ารมีชีวิตอยูก่ บั โรค หรือความพิการอยูใ่ นระดับปานกลาง
การเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศด้านสุ ขภาพตามภาวะสุ ขภาพ ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะสุข ภาพต่ า งกัน มี ค วามต้อ งการสารสนเทศด้า นสุข ภาพโดยรวม สารสนเทศ
ด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและฟื ้ นฟู
สภาพโดยรวม ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า น ผู้สู ง อายุ ที่ มี
โรคประจาตัวมีความต้องการสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล และสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อการรักษาโรคและการฟื ้ นฟูสภาพ ด้านการรับรู ้ สนใจ ดูแลและ
ป้องกันผลข้างเคียงเนื่องจากโรคและการรักษา และด้านการเรียนรู ก้ ารมีชีวิตอยู่กับโรค หรือความพิการ
มากกว่าผูส้ งู อายุที่ไม่มีโรคประจาตัว อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพตามภาวะสุขภาพ สามารถอธิบายได้ว่า
บุคคลเมื่อมีปัญ หาสุขภาพ จะมีการดูแลตนเองโดยแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่ อถื อได้ เช่น
เจ้าหน้าที่สขุ ภาพอนามัย รับรู แ้ ละให้ความสนใจต่อพยาธิ สภาพ ความไม่สุขสบายจากโรค ปฏิบัติตาม
แผนการรักษา ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากความเจ็ บป่ วยและการรักษา และปรับบทบาท
ของตนเองให้เหมาะสมในการพึ่ ง พาตนเองและบุ ค คลอื่ น เรีย นรู ท้ ี่ จ ะมี ชี วิ ต อยู่ กับ พยาธิ ส ภาพหรือ
ภาวะที่ เ ป็ นอยู่ (สุ ท ธี พ ร มู ล ศาสตร์, 2559) ประกอบกั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี โ รคประจ าตั ว ส่ ว นใหญ่
จะเป็ นโรคหลอดลมอุดกัน้ เรือ้ รัง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกาท์ โรคไตวายเรือ้ รัง โรคตับ
เป็ นต้น (แสงจันทร์ ทองมาก, 2556, น. 47) ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็ นระยะเวลานาน มีโอกาสเสี่ยง
ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรือ้ รัง ซึง่ อาจทาให้เกิดความพิการได้
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ผลงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของธิดารัตน์ สาระพล (2561) พบว่า ผูส้ งู อายุตาบลมะอึ
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการสารสนเทศด้านเนือ้ หาสารสนเทศที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยรวม
ในระดับมาก ( X = 4.27) โดยข้อที่มีความต้องการมากที่สดุ คือเรือ่ งการดูแลสุขภาพในแต่ละโรค เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และมีความต้องการด้านเนือ้ หาสารสนเทศที่สาคัญโดยรวมในระดับมาก โดยเนือ้ หาที่ตอ้ งการ
ในระดับมากคือ เรือ่ งสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมของผูส้ งู อายุ งานวิจยั ของชลธิชา ดินขุนทด (2559) พบว่า
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครราชสี มา ถ้ามี ร่างกายปกติ สารสนเทศที่ ต ้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
ข้อมูลสุขอนามัย ร้อยละ 16.00 ข้อมูลเรื่องโภชนาการ ร้อยละ 14.90 ข้อมูลการป้ องกันโรค ร้อยละ 10.20
ข้อมูลการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ร้อยละ 10.10 หากผูส้ งู อายุมีอาการเจ็บป่ วย สารสนเทศที่ตอ้ งการ
คือ ด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ ข้อมูลสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษา เช่น โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง ร้อยละ
15.00 และข้อมูลเกี่ ยวกับโรคต่างๆ ร้อยละ 13.30 งานวิจัยของก้องกิ ดากร บุญช่วย, กฤษฎา พัชรสิทธิ์, และ
รังสฤษฏ์ อินทรโม (2563) พบว่า ผูส้ งู อายุในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพ
ที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคไต โรคข้อเสือ่ ม โรคอัลไซเมอร์ และ
โรคเบาหวาน มากที่ สุด ร้อยละ 22.7 โดยมี วัตถุ ประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านสุขภาพ
เพื่ อการป้ องกั นโรคมากที่ สุ ด งานวิ จั ยของบาดราเชตตี ้ และมาเฮสวารั ป ปา(Bhadrashetty,
& Maheswarappa, 2014) พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ ในพื น้ ที่ชนบททางตอนใต้ของอิ นเดีย มี ความต้องการ
สารสนเทศด้านสุขภาพเกี่ ยวกับโรค โดยข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ตอ้ งการมากที่สดุ คือ ไข้ไทฟอยด์ ร้อยละ 94.55
เอชไอวี /เอดส์ ร้อยละ 93.64 อหิ วาตกโรค ร้อยละ 91.82 และโรคหอบหื ด ร้อยละ 90.91 งานวิ จัยของ วี -ชัน,
ลี-เอ็น และชู-พิ ง (Wei-Chun, Li-An, & Hsiu-Ping, 2012) ที่ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุในชนบท เมื องเจี ยอี ้ ประเทศ
ไต้หวัน ที่มีอายุ 65 ถึง 74 ปี มีความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ได้แก่
ด้านการรักษาโรค และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล งานวิจยั ของชี -ยี, เคลลี่, โกรส, ไคเลเลีย, มูกาเลียน,
เพรสลี ย ์ , แฟงเคิ ล , และอี แ วนส์ , (Shi-Yi, Kelly, Gross, Killelea, Mougalian, Presley, Fraenkel, & Evans,
2017) พบว่า ผูส้ งู อายุที่มีอายุนอ้ ยกว่า หรือเท่าอายุ 74 ปี จะต้องการสารสนเทศการรักษาด้วยรังสีเพื่อโอกาส
ในการรอดชี วิ ต ร้อยละ 97.1 ในขณะที่ ผู้สูงอายุที่ มี อายุน ้อยกว่า หรือเท่ าอายุ 74 ปี มี ต ้องการสารสนเทศ
ด้ านสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในการรัก ษามากกว่ าผู้ สู งอายุ ที่ มี อ ายุ 75 ปี และผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 75 ปี
ต้องการสารสนเทศมากขึน้ ถึง ร้อยละ 72.7 และงานวิจัยของนุชจรี คาโชติ รส (2556) ที่พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ
ในจังหวัด เชี ยงใหม่ ที่ มี โรคเรื อ้ รังมี ความคาดหวังการน าเสนอเนื ้อหาจากสื่ อมวลชนมากกว่ าผู้สูง อายุ
ที่ ไม่ มี โรคเรือ้ รัง ( X =4.08) โดยคาดหวังการน าเสนอเรื่องสวัสดิ การที่ ส าคัญ จ าเป็ นสาหรับผู้สูงอายุ เช่ น
การรักษาพยาบาล หรือสิทธิ ประโยชน์ที่รฐั จัดให้มากที่สดุ ( X =4.34) และผูส้ งู อายุที่มีโรคเรือ้ รังนาสารสนเทศ
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ด้านสุขภาพจากสื่อมวลชลไปใช้ประโยชน์มากกว่าผูส้ ูงอายุที่ ไม่มี โรคเรือ้ รัง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ในระดับมากที่สดุ ( X =3.84) ด้านการวินิจฉัยโรค ( X =3.45) และด้านการป้องกันโรค ( X = 3.38)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานการสงเคราะห์
และสวั สดิ ภาพ ของศู นย์ บริ การสาธารณสุ ขเป็ นหน่ วยงานที่ ดู แลชมรมผู้ สู งอายุ สหพั น ธ์ ช มรมผู้ สู ง อายุ
กรุ งเทพมหานคร และห้องสมุดประชาชน เช่น ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ว้ ดั ราชโอรสาราม ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู ้
ซอยพระนาง ซึ่งเป็ นแหล่งสารสนเทศที่ใกล้บ ้านที่ ผูส้ ูงอายุสามารถมาใช้บริการได้สะดวก ควรมีการฝึ กอบรม
การค้นหาข้อมู ลสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่ อให้สามารถค้นได้ทั้งสื่ อสิ่ งพิ มพ์และสื่ อออนไลน์
ศูนย์บริ การสาธารณสุข ควรมี การประชาสัมพั นธ์ และส่งเสริ มแนะน าการใช้แ หล่ ง สารสนเทศด้า นสุข ภาพ
ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีองค์ความรู ใ้ นการค้นหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ
ได้ และชมรมผูส้ งู อายุ สหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุ งเทพมหานคร สามารถนาผลการสารวจความต้องการ
สารสนเทศด้า นสุข ภาพ มาจัด กิ จ กรรม การให้บ ริก ารที่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของผู้สูง อายุ
ในกลุม่ ต่างๆได้
การทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษารู ปแบบ และประเภทสื่อทางด้านสุขภาพต่างๆ ที่ผสู้ งู อายุ
ต้องการ และเข้าถึงได้อย่างสะดวก ควรมีการหาแนวทางในการส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ
ด้านสุขภาพทางออนไลน์ให้กบั ผูส้ งู อายุ และควรศึกษาบทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับ
ผูส้ งู อายุ ในการให้บริการสารสนเทศด้านสุขภาพ
-----------------------------------------------------------
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนีม้ ีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะภูมิหลังของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน
ส่งผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้สมาร์ต โฟนอย่ างสร้างสรรค์ 2) ศึ ก ษาสถานการณ์ท างสังคม จิ ต ลัก ษณะ
ของนักเรียนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่า งสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน 3) ศึกษาพฤติกรรม
การใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ บนสมาร์ตโฟนของนักเรียน ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน
อย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่องมื อในการเก็ บ รวบรวมข้อมูล โดยมี นักเรีย น
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนทุง่ สงและโรงเรียนสตรีทงุ่ สง จานวน 348 คน สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วยร้อยละ การกระจายของข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ F test (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษาและอาชีพผูป้ กครองของนักเรียนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้า งสรรค์ไม่ แ ตกต่ า งกัน และระดับ ผลการเรีย นของนัก เรีย นที่ แ ตกต่ า งกัน
มีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05
และการทดสอบการถดถอยเชิ ง พหุ พบว่า นัก เรีย นค้น พบความเป็ น จริงของสถานการณ์ ท างสัง คม
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ความเป็ นกลุ่มนิยมและทัศนคติที่ดีในการใช้อยู่ในระดับมาก พฤติกรรม
การใช้สมาร์ตโฟน อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ในด้านการใช้อย่างความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง
การใช้ อ ย่ า งถู ก กาลเทศะอยู่ ใ นระดั บ จริ ง มาก และการใช้ อ ย่ า งมี ป ระโยชน์ อ ยู่ ใ นระดั บ จริ ง มาก
ทัง้ นี ้ สถานการณ์ทางสังคม ความเป็ นกลุ่มนิยมและทัศนคติ และการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ
มีอิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้า งสรรค์ อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เช่ น
ในกลุม่ สถานการณ์ทางสังคม สามารถทานายพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัยได้สงู สุดในด้านโรงเรียน
(การสนับสนุนจากครู R2 = .238) รองลงมาคือ ความเป็ นกลุม่ นิยม (R2 = 207) และการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ
ในด้านอานวยความสะดวก (R2 = 139) ขณะที่ระดับการศึกษาและอาชีพผูป้ กครองที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
สมาร์ตโฟนอย่ างสร้างสรรค์ไม่ แตกต่ างกัน และระดับผลการเรียนที่ แตกต่ างกันมี พฤติ กรรมการใช้สมาร์ตโฟน
อย่างสร้างสรรค์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์
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Abstract
The purposes of this research are 1) to study background characteristics of Junior high
school students that affect behaviors towards creative uses of smartphones, 2) to study social
situation and psychological characteristics influencing behaviors towards creative uses of
applications and features of smartphones in different areas: safe use, proper use, and utilization,
and 3) to study behaviors towards creative uses of applications and features of smartphones of
the students that have influences on creative uses of smartphones in different areas. The
questionnaire is used as a tool for collecting data. There were 348 junior high school students at
Thung Song junior high school and Satree Thungsong junior high school. The statistics used in
this research includes percentage, data distribution, mean, standard deviation, F-test (One-Way
ANOVA), and Multiple Regression Analysis. The results of a test of differences revealed that
according to different educational levels and careers of students’ guardians, there were no
differences in creative use behaviors of smartphones. Different grade results of the students
affected creative use behaviors of smartphone differently at statistically significant level of 0.05.
For the multiple regression analysis of social media situation groups, it was predictable that safe
use of smartphone behavior was at the highest level in school aspect (Teacher support in using
smartphone) (R2=238). Popularity (R2=207) and a use of applications and various features in
facilitating condition (R2=139) were at second highest level. With reference to different
educational levels and careers of students’ guardians, there were no differences in creative use
behaviors of smartphones. Different grade results of the students affected creative use
behaviors of smartphones differently at statistically significant level of 0.05.
Keywords: Application and features, Behavior towards the use of creative smartphones
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บทนา
ด้วยในยุ คปั จจุ บันนี ้กล่ าวได้ว่ าเป็ นยุ คที่ ทุ กๆ คนมี โทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ตโฟนกั น แทบทุ กคน
จนกลายมาเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยในชี วิตประจ าวันของคนไทยเพิ่ มมากขึน้ และด้วยโทรศัพท์มื อถื อสมาร์ตโฟน
ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการโทรออก
และรับสายเข้าเป็ นหลักหรือฟั งก์ชันบนสมาร์ตโฟนแล้วนั้น บางส่วนก็ ใช้เพื่ อประโยชน์ในการเป็ นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการเรียนรู ้ หรือการหาข้อมูล บางส่วนก็ ใช้เพียงเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเล่น Social
media ต่างๆ เท่านั้น และด้วยแนวโน้มการใช้โทรศัพท์มื อถื อสมาร์ตโฟนจากผลการสารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 พบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม สานักงานสถิ ติแห่งชาติ , 2564) ซึ่งจัดอยู่ในช่วงวัยรุ ่นเป็ นวัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และเป็ นวัยแห่งการเรียนรู แ้ สวงหา
สิ่งใหม่ ๆ เพื่ อตอบสนองความอยากรู อ้ ยากเห็ นของตน ส่งผลให้เกิ ดพฤติ กรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ต โฟน
ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ เช่น การใช้โทรศัพท์ไม่ถูกกาลเทศะ การใช้สมาร์ตโฟนในการท่องโลกออนไลน์ และ
มีอาการติดจอและขาดความคานึงถึงความปลอดภัยต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามนัน้ เทคโนโลยีมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย
ทั้งนี ้ขึ น้ อยู่ กั บการใช้ง านอย่ างชาญฉลาด การใช้อย่ างเหมาะสม ปลอดภัย ผู้วิ จั ยจึ งมี ความสนใจและ
เกิดแรงผลักดันในการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ของเด็กกลุม่ นี ้ เพื่อทราบถึงปั จจัย
ด้านสถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ
ของสมาร์ตโฟนในเชิ งสร้างสรรค์ โดยมี กรอบแนวคิ ด (Conceptual framework) ประกอบด้วย สถานการณ์
ทางสั งคม กลุ่ ม นิ ย ม ทั ศ นคติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ การใช้ ส มาร์ต โฟน การใช้ แ อปพลิ เคชั น และฟี เจอร์ต่ า งๆ
ในเชิงสร้างสรรค์ พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะภูมิหลังของนักเรียน องค์ประกอบเหล่านี ้
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั ดังแสดงไว้ในกรอบแนวคิดการวิจยั โดยเลือกประชากรเป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในอาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ อายุ 15-24 ปี ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะภู มิ ห ลั งของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ มี ค วามแตกต่ างกั น ส่ งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน อย่างสร้างสรรค์
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2. เพื่ อศึ กษาสถานการณ์ ทางสังคม จิ ตลักษณะของนัก เรี ยนมัธยมศึ กษาตอนต้นที่ มี อิ ทธิ พ ล
ต่อพฤติ กรรมการใช้สมาร์ตโฟน อย่างสร้างสรรค์ ในแต่ละด้านได้แก่ การใช้อย่างปลอดภัย การใช้อย่างถูก
กาลเทศะ การใช้อย่างมีประโยชน์
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ บนสมาร์ตโฟนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านบันทึก
และการแจ้งเตือน ด้านภาพและเสียง ด้านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย และด้านอานวยความสะดวก

ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาครัง้ นี เ้ ป็ นการศึ กษาประชากร นัก เรียนระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นประจ าอ าเภอทุ่งสง
ที่มีจานวนนักเรียนมากที่สดุ 2 ลาดับแรก ได้แก่ โรงเรียนสตรีท่งุ สง และโรงเรียนเรียนทุ่งสง อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประชากรทั้งสิ ้น 2,689 คน (ส านั กงานเขตพื ้น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 12, 2561)
ส่วนกลุ่มตัวอย่างคือ ผูน้ กั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีท่งุ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา ปี ที่ 1 2 และ3 โดยผู้วิ จัยทราบถึ งจ านวนประชากรที่ แน่ นอน จึ งท าการค านวณ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลือ่ นที่
± 5 ได้กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทัง้ สิน้ 348 คน

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

99

กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
จากรูปที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้นาแนวทางการวิเคราะห์ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม(Interactionism
Model) ซึ่งเป็ นรูปแบบทางทฤษฎีที่ศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย์กนั อย่างแพร่หลาย (ดุจเดือน
พันธุมนาวิน, 2550, น. 85-117) ซึ่งได้กรอบแนวคิดงานวิจยั ในครัง้ นี ้ อันตัวแปร ได้แก่ ด้านสถานการณ์
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ทางสัง คม (สื่ อ ครอบครัว โรงเรี ย น เพื่ อ น เป็ นต้น ) และตั ว แปรกลุ่ ม นิ ย มซึ่ ง เป็ นจิ ต ลัก ษณะเดิ ม
กับตัวแปรทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ซงึ่ เป็ นจิตลักษณะตามสถานการณ์

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครัง้ นี ้ คือ “แบบสอบถาม” พฤติกรรมการใช้
สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แ ก่ เพศ ระดับ ชั้น การศึ ก ษา ผลการเรีย น อาชี พ ของผู้ป กครองและระดับ การศึก ษาของผู้ป กครอง
โดยก าหนดให้ ค าตอบเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ส่ ว นที่ 2 ระดั บ ความเป็ นจริ ง
ของสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ ส่วนที่ 3
วัดระดับความเป็ นจริงจิตลักษณะเดิมเกี่ยวกับกลุม่ นิยมและทัศนคติที่ดีในการใช้สมาร์ตโฟนที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ ส่วนที่ 4 ระดับพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์
ของนักเรียนในแต่ละด้านอยู่ในระดับใด ส่วนที่ 5 ระดับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ
บนสมาร์ตโฟนเชิ งสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน โดยกาหนดคาตอบเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) ซึ่งให้ผตู้ อบเลือกตอบตามความคิดเห็นของตนเอง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ

สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิ จั ย ได้ท าการวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ เพื่ อ วิ เคราะห์ข ้อ มู ล
จากแบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ใช้ในการอธิ บ ายลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ข องกลุ่ม ตัวอย่าง ค่า เฉลี่ย (Mean) ใช้วัด ค่าเฉลี่ย ของ
กลุ่มตัวอย่าง และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วดั การกระจายของข้อ มูลและ
น าเสนอข้อ มูลด้ว ยตาราง สถิ ติ ค่า F-test หรือ การวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย วหรือ One-way
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analysis of variance (ANOVA) และการทดสอบปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกันด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยสรุปการศึกษา
เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ
ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนทุ่งส่งและโรงเรียน
สตรีทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาแสดงให้เห็ น ลัก ษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์และผลการทดสอบสมมุติฐาน ได้ดงั นี ้
1) ลักษณะภูมิห ลังของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 253 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 72.7 กาลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2 ส่วนใหญ่
มี ผ ลการเรี ย นในภาคเรี ย นที่ ผ่ า นมาอยู่ ใ นระดั บ 3.50-4.00 จ านวน 155 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 44.5
มี ผูป้ กครองประกอบธุรกิ จส่วนตัว/อาชี พ อิ สระ จ านวน 108 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 31.0 และมี ผูป้ กครอง
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8
2) การวิ เคราะห์ข ้อ มูล สถานการณ์ ท างสังคมในแต่ ล ะด้า นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมการใช้
สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ พบว่า ด้านสื่อ : การเห็นแบบอย่างจากสื่อ (MED) ภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่
ค้น พบความเป็ น จริงของสถานการณ์ท างสัง คมด้านการเห็ น แบบอย่างจากสื่อ นอยู่ในระดับ จริง มาก
( = 3.66, SD = .620) ด้านครอบครัว : การควบคุม การใช้สมาร์ต โฟน จากผู้ป กครอง (CON) พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่คน้ พบความเป็ นจริงของสถานการณ์ทางสังคมด้านการควบคุมการใช้สมาร์ตโฟนจากผูป้ กครอง
อยูใ่ นระดับจริงมาก ( = 3.64, SD = .679) ด้านโรงเรียน: การสนับสนุนจากครูในการใช้สมาร์ตโฟน (SUP)
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ค ้นพบความเป็ นจริงของสถานการณ์ทางสังคมด้านการสนับสนุนจากครู ในการใช้
สมาร์ตโฟน อยู่ในระดับจริงมาก ( = 3.83, SD = .653) ด้านเพื่อน: การมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้
สมาร์ตโฟน (FMOD) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ คน้ พบความเป็ นจริงของสถานการณ์ทางสังคมด้านการมีเพื่อน
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้สมาร์ตโฟนอยูใ่ น ระดับจริงมาก ( = 3.78, SD = .671) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเป็ นจริงของสถานการณ์ทางสังคมในแต่ละ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ ด้านสื่อ ด้านครอบครัว
ด้านโรงเรียน และด้านเพื่อน ในภาพรวม (n=348)
ปั จจัย

S.D

ระดับ

สถานการณ์ ท างสัง คมที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ พฤติ ก รรมการใช้ส มาร์ต โฟน
อย่างสร้างสรรค์ ในแต่ละด้าน ได้แก่
1. การเห็นแบบอย่างจากสือ่ ในการใช้สมาร์ตโฟน

3.66

.620

จริงมาก

2. การควบคุมการใช้สมาร์ตโฟนจากผูป้ กครอง

3.64

.679

จริงมาก

3. การสนับสนุนจากครูในการใช้สมาร์ตโฟน

3.83

.653

4. การมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้สมาร์ตโฟน

3.78

.671

จริงมาก
จริงมาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความเป็ นจริง ของความเป็ น
กลุ่ ม นิ ย มและทั ศ นคติ ที่ ดี ในการใช้ ส มาร์ต โฟน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ต โฟน
อย่างสร้างสรรค์ ในภาพรวม (n=348)
ปั จจัย

S.D

ระดับ

ความเป็ นกลุม่ นิยมของนักเรียนในการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์

4.02

.708

จริงมาก

ความคิดเห็นที่ดีในของนักเรียนในการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์

3.87

.565

จริงมาก
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จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่คน้ พบ
1) ความเป็ นจริง ถึ ง ความเป็ นกลุ่ม นิ ย มของนัก เรีย นในการใช้ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้า งสรรค์
อยู่ในระดับจริงมาก ( = 4.02, SD = .708) ทัง้ นีห้ มายความว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่คล้อยตามเพื่อน
หรือคนรอบข้าง ที่สว่ นใหญ่เห็นพ้องกันมากกว่าที่จะยึดความเชื่อ ความคิดของตนเอง
2) ทัศนคติที่ดีในการใช้สมาร์ตโฟนซึ่งเป็ นจิตลักษณะตามสถานการณ์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นดีในการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับจริงมาก ( = 3.87, SD = .565)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความเป็ นจริงของพฤติกรรม
การใช้สมาร์ตโฟน อย่างสร้างสรรค์ของนั กเรียน ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการใช้อย่างปลอดภัย
ด้านการใช้อย่างถูกกาลเทศะ และด้านการใช้อย่างมีประโยชน์ ในภาพรวม (n=348)
ปั จจัย
พฤติ ก รรม การใช้ ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ยน
ในแต่ละด้าน ได้แก่
1. การใช้อย่างปลอดภัย
3.07
2. การใช้อย่างถูกกาลเทศะ
3.73
3. การใช้อย่างมีประโยชน์
3.88

S.D

ระดับ

.524 จริงปานกลาง
.793
จริงมาก
.610
จริงมาก

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ คน้ พบ ด้านการใช้อย่างความปลอดภัย พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ ค ้นพบความเป็ นจริงของพฤติ กรรมการใช้สมาร์ต โฟนอย่ างปลอดภัย ของนัก เรีย น อยู่ในระดับ
จริงปานกลาง ( = 3.07, SD = .524) ด้า นการใช้อ ย่ า งถู ก กาลเทศะ พบว่ า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ค ้นพบ
ความเป็ นจริงของพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างถูก กาลเทศะอยู่ใน ระดับจริงมาก ( = 3.73, SD =.793)
ด้านการใช้อย่างมีประโยชน์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ คน้ พบความเป็ นจริงของพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน
อย่างมีประโยชน์ อยูใ่ น ระดับจริงมาก ( = 3.88, SD = .610)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความเป็ นจริง ของพฤติกรรม
การใช้ แ อปพลิ เคชั น และฟี เจอร์ต่ า งๆ บนสมาร์ต โฟนเชิ ง สร้ า งสรรค์ใ นแต่ ล ะด้ า น ได้ แ ก่
ด้านการบันทึกและการแจ้งเตือน ด้านภาพและเสียง ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย และ
ด้านการอานวยความสะดวก ในภาพรวม (n=348)
ปั จจัย

S.D

ระดับ

พฤติ ก รรมการใช้แ อปพลิ เคชั น และฟี เจอร์ต่ า งๆ บนสมาร์ต โฟน
เชิงสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน ได้แก่
1. ด้านการบันทึกและการแจ้งเตือน

3.77

.964

มาก

2. ด้านภาพและเสียง

4.22

.665

มากที่สดุ

3. ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย

4.10

.790

มาก

4. ด้านการอานวยความสะดวก

4.12

.692

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ คน้ พบ ด้านการบันทึกและการแจ้งเตือน พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ บนสมาร์ตโฟนเชิงสร้างสรรค์ในด้านการบันทึก
และการแจ้งเตือน อยู่ในระดับมาก ( = 3.77, SD = .964) ด้านภาพและเสียง นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ บนสมาร์ตโฟนเชิงสร้างสรรค์ในด้านภาพและเสียง อยูใ่ น ระดับมากที่สดุ
( = 4.22, SD = .665) ด้านความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้
แอปพลิ เ คชั น และฟี เจอร์ต่ า งๆ บนสมาร์ต โฟนเชิ ง สร้า งสรรค์ ใ นด้ า นความเป็ นส่ ว นตั ว และ
ความปลอดภัย อยูใ่ น ระดับมาก ( = 4.22, SD = .665) ด้านการอานวยความสะดวก พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ บนสมาร์ตโฟนเชิงสร้างสรรค์ในด้านการอานวยความสะดวก
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.122, SD = .692)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
กลุ่ ม ที่ 1 ทดสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผลการเรียน
อาชีพผูป้ กครองและระดับการศึกษาของผูป้ กครอง กับพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ในด้านการใช้
อย่างปลอดภัย อย่างถูกกาลเทศะและอย่างมีประโยชน์ ดังแสดงในตารางที่ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ย บเที ย บการทดสอบความแตกต่ า งกั น ของระดั บ ผลการเรี ย น
ของนั ก เรี ย นต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ต โฟนอย่า งสร้ า งสรรค์ในด้ า นการใช้ อ ย่ างปลอดภั ย
อย่างถูกกาลเทศะและอย่างมีประโยชน์
ปั จจัย
ด้านการใช้อย่างปลอดภัย

ด้านการใช้อย่างถูกกาลเทศะ

ด้านการใช้อย่างมีประโยชน์

แหล่งความแปรปรวน

SS

df

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

4.243
175.414
179.657
8.150
209.959
218.109
2.397
126.665
129.062

2
345
347
2
345
347
2
345
347

MS

F

P-value

2.122 4.173
.508

.016*

4.075 66.96
.609

.001*

1.199 3.265
.367

.039*

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตางรางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักเรีย นที่มี ผลการเรียนแตกต่างกัน จะมีพ ฤติก รรม
การใช้สมาร์ต โฟนอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้า นแตกต่างกัน จาแนกในแต่ละด้านดังนี ้ ในด้า นการใช้
อย่ า งปลอดภัย แตกต่ า งกั น (P-value = .016) จึ ง มี ก ารทดสอบต่ อ โดยใช้ส ถิ ติ LSD ว่ า ผลการเรี ย น
ของนักเรียนกลุ่มใดคู่ใดแตกต่างกันพบว่า ผลการเรียนที่แตกต่างกัน จานวน 2 คู่ ได้แก่ 1) ผลการเรียน
ต่ากว่า 3.00 และผลการเรียน 3.50-4.00 และ 2) ผลการเรียน 3.00-3.49 และผลการเรียน 3.50-4.00
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ในด้านการใช้อย่างถูกกาลเทศะแตกต่างกัน (P-value = .001) จึงมีการทดสอบต่อโดยใช้สถิ ติ
LSD ว่าผลการเรียนของนักเรียนกลุม่ ใดคูใ่ ดแตกต่างกันพบว่า ผลการเรียนที่แตกต่างกัน จานวน 2 คู่ ได้แก่
1) ผลการเรียนต่ากว่า 3.00 และ ผลการเรียน 3.50-4.00 และ 2) ผลการเรียน 3.00-3.49 และผลการเรียน
3.50-4.00
ในด้านการใช้อย่างมีประโยชน์แตกต่างกัน (P-value = .039) จึงมีการทดสอบต่อโดยใช้สถิติ LSD
ว่าผลการเรียน ของนักเรียนกลุ่มใดคู่ใดแตกต่างกันพบว่า ผลการเรียนที่แตกต่างกัน จานวน 1 คู่ ได้แก่
1) ผลการเรียนต่ากว่า 3.00 และผลการเรียน 3.50-4.00
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างกันของอาชีพผู้ปกครองของนักเรียน
ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ในด้านการใช้อย่างปลอดภัย อย่างถูกกาลเทศะ
และอย่างมีประโยชน์
ปั จจัย
ด้านการใช้อย่างปลอดภัย

ด้านการใช้อย่างถูกกาลเทศะ

ด้านการใช้อย่างมีประโยชน์

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

P-value

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

.882
178.775
179.657
2.181
215.928
218.109
2.291
126.772
129.062

3
344
347
3
344
347
3
344
347

.294
.520

.566

.638

.727 1.158
.628

.326

.764 2.072
.369

.104

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตางรางที่ 6 พบว่ า โดยภาพรวมแล้ ว นั ก เรี ย นที่ มี ผู้ ป กครองมี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น
จะมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน อย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกในแต่ละด้านดังนี ้
ด้านการใช้อย่างปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (P-value = .638) ด้านการใช้อย่างถูกกาลเทศะไม่แตกต่างกัน
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(P-value = .326) และด้านการใช้อย่างมีประโยชน์ไม่แตกต่างกัน (P-value = .104) ตามลาดับ จึงยอมรับ
H0 ปฏิเสธ H1 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบความแตกต่างกันของระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ของนั ก เรี ย นต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ต โฟนอย่า งสร้ า งสรรค์ในด้ า นการใช้ อ ย่ างปล อดภั ย
อย่างถูกกาลเทศะและอย่างมีประโยชน์
ปั จจัย
ด้านการใช้อย่างปลอดภัย

ด้านการใช้อย่างถูกกาลเทศะ

ด้านการใช้อย่างมีประโยชน์

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

P-value

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

1.007
178.650
179.657
1.279
216.830
218.109
1.433
127.629
129.062

4
343
347
4
343
347
4
343
347

.252
.521

.483

.748

.320
.632

.506

.731

.358
.372

.963

.428

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตางรางที่ 7 พบว่ า โดยภาพรวมแล้ ว นั ก เรี ย นที่ มี ผู้ ป กครองมี อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น
จะมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน อย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกในแต่ละด้านดังนี ้
ด้านการใช้อย่างปลอดภัยไม่แตกต่างกัน (P-value =.748) ด้านการใช้อย่างถูกกาลเทศะไม่แตกต่างกัน
(P-value = .731) และด้านการใช้อย่างมีประโยชน์ไม่แตกต่างกัน (P-value = .428) ตามลาดับ จึงยอมรับ
H0 ปฏิเสธ H1 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
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ผลการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การทดถอยแบบพหุคูณ
กลุ่มที่ 2 ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบพหูคูณ ปั จจัยด้านสถานการณ์ทางสังคม
(สื่อ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน) ปั จจัยความเป็ นกลุ่มนิยมและทัศนคติ และปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ บนสมาร์ตโฟนเชิงสร้างสรรค์ในแต่ละด้าน (ด้านการบันทึกและการแจ้งเตือน
ด้านภาพและเสียง ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย และด้านการอานวยความสะดวก) ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการใช้อย่างสร้างสรรค์ (ปลอดภัย ถูกกาลเทศะ มีประโยชน์)
2.1 อิ ท ธิ พ ลของสถานการณ์ ท างสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ต โฟน
อย่างสร้างสรรค์ ในแต่ละด้าน
โดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคมทัง้ 4 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรม
การใช้สมาร์ตโฟน การใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การใช้สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัย
การใช้สมาร์ต โฟนอย่างถูก กาลเทศะ และการใช้สมาร์ต โฟนอย่างมี ป ระโยชน์ พบว่า ตัว แปรทั้ง 4 ตัว
สามารถทานายพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัยได้สงู สุดในด้านโรงเรียน (การสนับสนุนจากครู
ในการใช้สมาร์ตโฟน) 23.8% สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ
ทางจิตสังคมและปั จจัยเชิงผลด้านการจัดการความเครียดของพฤติกรรมรักการอ่านในนักเรียนวัยรุน่ พบว่า
นั ก เรี ย นที่ มี ก ารรับ รับ รู ้ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการอ่ า นจากครู ม าก เป็ นผู้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ พฤติ ก รรม
รัก การอ่านมาก และมี พ ฤติ ก รรมรัก การอ่านด้านปริม าณเวลาที่ ใช้ในการอ่านเนื อ้ หาที่ เป็ น ประโยชน์
เลือกอ่านเนือ้ หาที่มีประโยชน์มากกว่าผูท้ ี่มีลกั ษณะตรงข้าม และพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างถูก
กาลเทศะได้สูงสุด 25.3% ในกลุ่มนักเรียนที่ชอบแอบใช้สมาร์ตโฟนแช็ ตคุยกับเพื่อนในเวลาเรียน และ
ทานายพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างมีประโยชน์ได้สงู สุดในด้านเพื่อน (การมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้สมาร์ตโฟน) 11.4% ในกลุ่มนักเรียนที่มกั จะใช้สมาร์ตโฟนเล่นเกมก่อนเสมอ ถึงแม้ว่านักเรียน
มี ก ารบ้า นที่ จ ะต้อ งท า การเรี ย งล าดั บ ตั ว ท านายที่ ส าคั ญ จากมากไปน้อ ยโดยการสรุ ป ผลได้ คื อ
การสนับสนุนจากครู ในการใช้สมาร์ตโฟนต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ เป็ นตัวทานาย
ที่สาคัญเป็ นอันดับแรก และตัวทานายที่สาคัญรองลงมาคือ การมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้สมาร์ต
โฟน การควบคุมการใช้สมาร์ตโฟนจากผูป้ กครอง และการเห็นแบบอย่างจากสือ่
ความ สั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ตั ว แปรสถานการณ์ ทางสั ง คมทั้ ง 4 ตั ว แปร และพฤติ ก รรม
การใช้สมาร์ต โฟนอย่างสร้า งสรรค์ พบว่ามี อิ ท ธิ พ ลต่อ กัน กล่า วคื อ เมื่ อ นักเรีย นค้นพบความเป็ น จริง
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เกี่ ยวกับ การเห็นแบบอย่างจากสื่อ การควบคุมการใช้จากผูป้ กครอง การสนับสนุนจากครู การมีเพื่ อน
เป็ นแบบอย่าง ส่งผลให้นกั เรียนมีพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ในแต่ละด้านได้เพิ่มมากขึน้
ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะสาเหตุการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านสถานการณ์ทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
รู ปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) ของ ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2550, น.85-117)
ได้ท าการศึก ษาถึ งรู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สัม พัน ธ์นิ ย ม โดยพบว่าด้ว ยสิ่งต่า งๆ ที่ อยู่รอบๆ ตัว นัก เรียนนั้น
ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น สื่อ พ่อแม่ ครู เพื่อน ที่ลว้ นมีอิทธิพลต่อการกระทาของนักเรียน
และเมื่อนักเรียนนัน้ รับรูถ้ ึงสิง่ ที่อยูร่ อบตัวแล้วตีความและแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา ร่วมด้วยแนวคิดทฤษฎี
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม คื อ การที่ บุ ค คลนั้ น ๆ ซึ่ ง เป็ นผู้ ร ับ แรงสนั บ สนุ น ได้ ร ับ การปฏิ สั ม พั น ธ์
จากผูใ้ ห้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านอารมณ์หรือจิตใจ สังคม ข้อมูลข่าวสาร คาแนะนา
วัตถุสิ่งของ ที่มีผลกระตุน้ ทาให้ผรู้ บั นัน้ เกิดการตอบสนองต่อสิง่ ที่ได้รบั การสนับสนุนนัน้ ๆ และเป็ นแรงผลัก
ให้บคุ คลนัน้ ๆ มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผรู้ บั ต้องการได้
2.2 อิท ธิ พ ลของความเป็ นกลุ่ม นิ ย มและทั ศนคติ ท่ี ดีในการใช้สมาร์ต โฟน ที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์
พบว่า อิทธิพลของความเป็ นกลุม่ นิยมและทัศนคติที่ดีในการใช้สมาร์ตโฟน ที่สง่ ผลต่อพฤติกรรม
การใช้ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้า งสรรค์ โดยทั้ง 2 ตัว แปร สามารถท านายพฤติ ก รรมการใช้ส มาร์ต โฟน
การใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การใช้สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัย การใช้สมาร์ตโฟน
อย่างถูกกาลเทศะ และการใช้สมาร์ตโฟนอย่างมีประโยชน์ และทัง้ 2 ตัวแปร สามารถทานายพฤติกรรม
การใช้สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัยได้สงู สุดในความเป็ น กลุ่มนิยม 20.7% สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Aoki,
Edward, & Downes (2003) ได้ทาการศึกษาถึงการใช้และทัศนคติของคนหนุ่มสาวที่มีต่อโทรศัพท์มือถือ
โดยพบว่ า ผู้ใ ช้โทรศัพ ท์มื อ ถื อ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ง านโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ที่ หลากหลาย เช่ น เพื่ อ ด้า น
ความปลอดภั ย โดยผู้ต อบแบบสอบถามระบุ ว่ า ใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เมื่ อ ต้ อ งเดิ น ออกไปบนถนน
ในเวลากลางคื น และสามารถท านายพฤติ ก รรมการใช้สมาร์ต โฟนอย่ างมี ป ระโยชน์ได้สูงสุด 33.8%
ในกลุ่มนักเรียนที่ขณะเดินเล่นสมาร์ตโฟนโดยไม่มองทาง ไม่ระวังว่านัก เรียน จะเดินชนคนอื่น หรือกาลัง
เดิ น ข้า มถนน และท านายพฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ต โฟนอย่ า งมี ป ระโยชน์ ได้ สู ง สุ ด ในทั ศ นคติ ที่ ดี
ในการใช้สมาร์ตโฟน 28.1% ในกลุม่ นักเรียนที่มกั จะใช้สมาร์ตโฟนแช็ตติดต่อกับเพื่อนเมือ่ ต้องการสอบถาม
ข้อมูลเรื่องการบ้าน การเรียงลาดับตัวทานายที่สาคัญจากมากไปน้อยโดยการสรุ ปผลได้ คือ ทัศนคติที่ดี
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ในการใช้สมาร์ตโฟนต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ เป็ นตัวทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก
และตัวทานายที่สาคัญรองลงมาคือ ความเป็ นกลุม่ นิยม
ความสัม พัน ธ์ข องความเป็ น กลุ่ม นิ ย มและทัศ นคติ ที่ ดี ในการใช้สมาร์ต โฟน และพฤติ ก รรม
การใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ พบว่ามีอิทธิพลต่อกัน กล่าวคือ เมื่อนักเรียนที่มีความเป็ นกลุม่ นิยมและ
ทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการใช้ส มาร์ต โฟน ส่ ง ผลให้นัก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการใช้ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้า งสรรค์
ในแต่ละด้านได้เพิ่มมากขึน้
2.3 อิ ท ธิ พ ลของการใช้ แ อปพลิ เคชั น และฟี เจอร์ต่ า งๆ ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์
พบว่ า กลุ่ม ตัว แปรการใช้แ อปพลิ เคชัน และฟี เจอร์ต่ า งๆ ในเชิ ง สร้า งสรรค์ ทั้ง 4 ตัว แปร
สามารถท านายพฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้า งสรรค์ ประกอบด้ว ย การใช้ ส มาร์ต โฟน
อย่างปลอดภัย การใช้สมาร์ตโฟนอย่างถูกกาลเทศะ และการใช้สมาร์ตโฟนอย่างมีประโยชน์ พบว่าตัวแปร
ทัง้ 4 ตัว สามารถทานายการใช้สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัยได้สูงสุดในด้านอานวยความสะดวก 13.9%
สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Pavelka (2016) ได้ท าการศึ ก ษาการใช้ ส มาร์ต โฟน เพื่ อ ใช้ใ นระหว่ า ง
การเดินทาง ทาการสารวจโดยใช้การสัมภาษณ์ กลุม่ เยาวชนจานวน 126 คน โดยกลุม่ เยาวชนอายุ 18-30
ปี มีแนวโน้มที่ใช้สมาร์ตโฟนช่วยในระหว่างการเดินทางไปยั งสถานที่ต่างๆ มากขึน้ โดยใช้เป็ นสื่อกลาง
ในการอ านวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่า งการเดิ น ทางสมาร์ต โฟนสามารถใช้เป็ น GPS และ
แผนที่ สืบค้นหาข้อมูลการเดินทาง ส่งผลให้พวกเขาไม่หลงทางและส่งผลให้เพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึน้ อีกด้วย
และทานายการใช้สมาร์ตโฟนอย่างถูกกาลเทศะได้สงู สุด 12.3% ในกลุ่มนักเรียนมักจะใช้เครื่องคิดเลข
บนสมาร์ตโฟนเพราะนักเรียนคิดว่ามันสะดวก และสามารถทานายการใช้สมาร์ตโฟน อย่างมีประโยชน์
ได้สูงสุด 20.4% ในกลุ่ม นัก เรีย นที่ ใช้ไฟฉายบนสมาร์ต โฟน เมื่ อ อยู่ในที่ มื ด การเรีย งลาดับ ตัวท านาย
ที่สาคัญ จากมากไปน้อย โดยการสรุ ปผลได้ คือ การใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์
ด้า นอ านวยความสะดวกต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้า งสรรค์ เป็ นตัว ท านายที่ ส าคัญ
เป็ นอันดับแรก และตัวทานายที่สาคัญรองลงมาคือ ด้านการบันทึกและการแจ้งเตือน ด้านความเป็ นส่วนตัว
และด้านภาพแลเสียง ตามลาดับ
ความสัม พัน ธ์ข องความเป็ น กลุ่ม นิ ย มและทัศ นคติ ที่ ดี ในการใช้สมาร์ต โฟน และพฤติ ก รรม
การใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ พบว่ามีอิ ทธิพลต่อกัน กล่าวคือ เมื่อนักเรียนที่มีความเป็ นกลุม่ นิยมและ
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ทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการใช้ส มาร์ต โฟน ส่ ง ผลให้นัก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมการใช้ส มาร์ต โฟนอย่ า งสร้า งสรรค์
ในแต่ละด้านได้เพิ่มมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ครั้ง นี ้ ท าให้ท ราบถึ ง ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ส มาร์ต โฟน
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการใช้อย่างปลอดภัย อย่างถูกกาละเทศะและมีประโยชน์ และทาให้ทราบว่า
ควรส่งเสริมปั จจัยด้านใดให้มากขึน้ ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอแนวคิดเพื่อใช้ในงานวิจยั ในอนาคต
ตารางที่ 8 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะและนาผลไปประยุกต์ใช้

วิ เคราะห์ลัก ษณะภู มิ ห ลัง ของนัก เรีย น พบผล
ควรมีการนาลักษณะภูมิหลังประเภทอื่นๆ ใน
เด่นชัดของลักษณะภูมิหลังของระดับผลการเรียนที่ การใช้ เ ป็ นตั ว แปรในงานวิ จั ย เพื่ อค้ น พ บ
แตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้ส มาร์ต โฟนอย่ า ง ผลการวิจยั ในลักษณะภูมิหลังที่สาคัญได้
สร้างสรรค์แตกต่างกัน ในขณะที่ระดับการศึกษาและ
อาชี พ ผู้ป กครองที่ แ ตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการใช้
สมาร์โฟนอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานด้านการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู เชิงเส้น และตัวแบบความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆ สามารถอธิบายได้วา่ เมื่อนักเรียนมี
การรับ รู ถ้ ึ ง สถานการณ์ ท างสัง คมด้า นต่ า งๆ และ
ปั จจัยภายในตนเอง (ความเป็ นกลุม่ นิยมและทัศนคติ
ที่ดี) และการใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ มาก
ขึน้ จะส่งผลต่อ พฤติ ก รรมการใช้สมาร์ต โฟนอย่า ง
สร้า งสรรค์ได้ม ากขึ ้น โดยเฉพาะการใช้ได้อ ย่ า ง
ปลอดภัยมากที่สดุ เมื่อนักเรียนมีทศั นคติที่ดีตอ่ การใช้

ควรมี ก ารสร้า งกิ จ กรรมต้น แบบเพื่ อ พัฒ นา
พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง
ประกอบด้ว ยการใช้อ ย่ า งปลอดภัย อย่ า งถู ก
กาลเทศะและมีประโยชน์ ควรมีเนือ้ หาหรือแฝง
การอบรมสั่งสอนและสร้างเสริม ลักษณะความ
เหมาะสมต่อสถานที่และสถานการณ์ เนื่องจาก
ผลวิจัยนี ท้ าให้ทราบว่านักเรียนประเภทใดควร
ได้ ร ับ การพั ฒ นาเป็ นล าดั บ ต้ น ๆ กล่ า วคื อ
นักเรียนที่มีความเป็ นกลุ่มนิยมมาก เป็ นปั จจัยที่
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สมาร์ต โฟนที่ 28.1% รองลงมาคื อ เมื่ อ นัก เรีย นมี
ความเป็ นกลุ่มนิยมมากในการรับรู ถ้ ึงการใช้สมาร์ต
โฟนที่ 20.7% และเมื่อนักเรียนได้รบั การควบคุมการ
ใช้สมาร์ตโฟนจากผูป้ กครองที่ 17.8% , และการใช้
อย่างมีประโยชน์ มากที่สดุ เมื่อนักเรียนมีการใช้แอป
พลิ เ คชั น และฟี เจอร์ต่ า งๆ ในด้ า นอ านวยความ
สะดวกที่ 20.4% ตามลาดับ
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มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนได้อย่าง
ถู ก กาลเทศะของนั ก เรี ย นประเภทนี ้ม ากกว่ า
ปั จจั ย ด้ า นอื่ น ๆ ในกรณี ที่ ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนได้อย่างสร้างสรรค์
จึงต้องมีการสร้างเสริมการใช้อย่างถูกกาลเทศะ
ให้แก่นักเรียนเหล่านี ้ เพื่ อให้มี พฤติกรรมการใช้
สมาร์ตโฟนได้อย่างถูกกาลเทศะมากขึน้

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านต่างๆ ที่ส่งผล
โรงเรียนและผูป้ กครองอาจร่วมกันจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและชักจูงในด้านการใช้สมาร์ตโฟนด้าน
ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์
ฟั ง ก์ชัน /ฟี เจอร์แ ละแอปพลิเคชัน ในลัก ษณะที่
พบจากงานวิจยั ครัง้ นีว้ า่ เป็ นปั จจัยที่มีบทบาทเป็ น
ควบคู่ไปกับ การให้ค วามรู แ้ ละเพิ่ ม ทัก ษะด้า น
อันดับแรกๆ ในการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการใช้
ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัย เพื่อทาให้
สมาร์ตโฟนอย่างปลอดภัยได้สูงสุดในด้านโรงเรียน
เกิ ด การรับ รู ส้ ภาพความเสี่ย งในการใช้สมาร์ต
(การสนับสนุนจากครู ในการใช้สมาร์ตโฟน) 23.8%
โฟน อี ก ทั้ง เพื่ อ สามารถพั ฒ นาให้นัก เรีย นใช้
ความเป็ นกลุ่มนิยมของนักเรียน 20.7% การใช้แอป
สมาร์ต โฟนได้อ ย่ า งเหมาะสม มี ป ระโยชน์ มี
พลิเคชันและฟี เจอร์ต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์ได้สูงสุด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
ในด้านอานวยความสะดวก 13.9%
1) กลุม่ สถานการณ์ทางสังคม การเรียงลาดับตัว
ทานายที่สาคัญจากมากไปน้อยโดยการสรุ ปผลได้
คือ การสนับสนุนจากครู ในการใช้สมาร์ตโฟน ครู
ของนัก เรียนมัก คอยเตือนนักเรียนไม่ให้ใช้สมาร์ต
โฟนในห้องสมุด แต่นกั เรียนมักแอบนาสมาร์ตโฟน
ขึน้ มาใช้(b = -.363) ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟ
นอย่างสร้างสรรค์ (การใช้อ ย่างถูกกาลเทศะ) เป็ น
ตัวทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก และตัวทานายที่
สาคัญรองลงมาคือ การมีเพื่อนเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
การใช้สมาร์ตโฟน เมื่อนักเรียนเห็นคนอื่นทะเลาะ
วิ ว าทกัน เพื่ อ นของนัก เรีย นมัก หยิ บ สมาร์ต โฟน

ครู และผูป้ กครองผูใ้ กล้ชิดนักเรียนแนะนาหรือ
จัด กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ การใช้ส มาร์ต โฟนให้แ ก่
นัก เรีย น ทั้งในด้า นข้อมูลข่า วสารที่ มี ป ระโยชน์ ,
ความทั น สมั ย และน าเสนอสอดแทรกไปใน
ระหว่า งคาบเรีย น, เพิ่ ม สื่ อ การเรีย นหรือ การใช้
ชีวิตประจาวันที่อยู่รว่ มกันกับเพื่อนหรือผูป้ กครอง
ที่สามารถทาให้นกั เรียนได้คานึงถึงความปลอดภัย
ในการใช้สมาร์ตโฟนไม่ว่าจะทางด้านร่างกายหรือ
ทางด้านข้อมูล ตลอดจนให้คาแนะน าถึงการใช้
ผ่านแอปพลิเคชันหรือฟี เจอร์ตา่ งๆ
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ขึน้ มาถ่ายรู ป หรือวิดีโอ แล้วแชร์ลงโซเชี ยล (b = .358) ต่ อ พฤ ติ กรรม การใช้ ส ม าร์ต โฟ นอย่ า ง
สร้างสรรค์ (การใช้อย่างถูกกาลเทศะ) การควบคุม
การใช้สมาร์ต โฟนจากผู้ป กครอง ผู้ป กครองของ
นักเรียนมักห้ามนักเรียนใช้สมาร์ตโฟนขณะที่กาลัง
ชาร์จแบตเตอรี่ แต่นกั เรียนมักไม่สนใจและไม่ปฏิบตั ิ
ตาม (b = -.310) ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอ
ย่างสร้างสรรค์ (การใช้อย่างปลอดภัย) และการเห็น
แบบอย่ า งจากสื่ อ ฉั น เห็ น โฆษณาทางที วี เรื่ อ ง
เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ขณะฝนฟ้าคะนองแล้ว ไม่
เห็นมีอนั ตรายอย่างที่คิด (b = -.255) ต่อพฤติกรรม
การใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ (การใช้อย่างมี
ประโยชน์)
2) กลุม่ ของความเป็ นกลุม่ นิยมและทัศนคติการ
เรียงลาดับตัวทานายที่สาคัญจากมากไปน้อยโดย
การสรุ ปผลได้ คือ ทัศนคติที่ดีในการใช้สมาร์ตโฟน
นักเรียนรู ส้ กึ สะดวกมากขึน้ เมื่อนักเรียนใช้สมาร์ตใน
การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ (b = .586) ต่อพฤติกรรม
การใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ (การใช้อย่างมี
ประโยชน์) เป็ นตัวท านายที่ สาคัญ เป็ น อันดับ แรก
และตัวทานายที่สาคัญรองลงมาคือ ความเป็ นกลุม่
นิยม
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นักเรียนมักจะใช้สมาร์ตโฟนในขณะที่ครู สอนตาม
เพื่อนๆ (b = -.515) ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟ
นอย่างสร้างสรรค์ (การใช้อย่างถูกกาลเทศะ)
3) การใช้แอปพลิเคชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ ในเชิง
สร้างสรรค์ การเรียงลาดับตัวทานายที่สาคัญจาก
มากไปน้อย โดยการสรุปผลได้ คือ การใช้แอปพลิเค
ชันและฟี เจอร์ตา่ งๆ ในเชิงสร้างสรรค์ดา้ นอานวย
ความสะดวก นักเรียนใช้ไฟฉายบนสมาร์ตโฟน เมื่อ
อยูใ่ นที่มดื (b = .454) ต่อพฤติกรรมการใช้
สมาร์ตโฟนอย่างสร้างสรรค์ (การใช้อย่างมี
ประโยชน์) เป็ นตัวทานายที่สาคัญเป็ นอันดับแรก
และตัวทานายที่สาคัญรองลงมาคือด้านการบันทึก
และการแจ้งเตือน นักเรียนมักตัง้ นาฬกิ าปลุกบน
สมาร์ตโฟน เพื่อปลุกนักเรียนไปโรงเรียน (b = .367) ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่าง
สร้างสรรค์ (การใช้อย่างปลอดภัย) ด้านความเป็ น
ส่วนตัว นักเรียนตัง้ รหัสตัวเลขล็อค ,ลากเส้น มลาย
นิว้ มือหรือจดจาใบหน้า ในการปลดล๊อคสมาร์ตโฟน
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในสมาร์ตโฟน (b =
.223) ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนอย่างสร้าง
สรรค์ (การใช้อย่างถูกกาลเทศะ) และด้านภาพและ
เสียงนักเรียน Capture ภาพหน้าจอเมื่อเจอข้อมูลที่
น่าสนใจ (b = .481) ต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟ
นอย่างสร้างสรรค์ (การใช้อย่างมีประโยชน์)
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ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้กับงานวิจัยในอนาคต
1. ควรนาข้อค้นพบในงานวิจยั เพื่อใช้ทาวิจยั เชิงทดลองเพื่อประเมินผลหรือจัดกิจกรรมต้นแบบ
ในกลุ่ม เยาวชนที่ มี เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การใช้ส มาร์ต โฟนได้อ ย่ า งรอบด้า น เพื่ อ ให้เกิ ด การตระหนัก รู ถ้ ึ ง
สภาพความเสี่ยงในการใช้และเพิ่มพูนทักษะการใช้ประโยชน์จากการใช้สมาร์ตโฟน และเมื่อได้ผลการวิจยั
เชิงทดลองมาแล้ว วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนหรือสามารถนาไปใช้
เป็ นแนวทางกับกลุม่ บุคคลอื่นๆ ได้
2. ควรมี ก ารศึก ษาถึ ง ปั จ จัย ด้านอื่ น ๆ ที่ มี ค วามทัน สมั ย ทัน ต่ อ การพัฒ นาอย่า งก้า วกระโดด
ของเทคโนโลยีหรือสถานการณ์มี่ไม่คาดคิด ที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟน เช่น การใช้
สมาร์ตโฟนเป็ นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อรองรับในด้านการรเรียนการสอนให้เหมาะสม ดังเช่นในสภาวการณ์
ปั จจุบนั นีไ้ ด้
---------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรฐกิจและสังคม. สานักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). การสารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2). สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2564,
จาก http://www.nso.go.th
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ. (2561). พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนใน
ประเทศไทย. สืบค้น 25 มกราคม 2562, จาก https://www.egov.go.th/th/government-agency
/139/
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2541). รูปแบบทฤษฎีปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism model) และแนวทางการ
ตัง้ สมมติฐาน ในการวิจยั สาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย. วารสารพัฒนาสังคม, 9(1),
85-117.

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

116

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคนอง. (2547). ปั จจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีที่เป็ นรุ ่นแรกของครอบครัว .
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา, 2(2), 56-82.
ธัญธัช วิภตั ิภมู ิประเทศ. (2559). พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชัน้ เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. วารสารสุทธิปริทศั น์, 30(95), 48-58.
นั น ท์ น ภั ส เพชรเกลี ้ย ง. (2557). ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรับ เทคโนโลยี อุ ป กรณ์ ก ารอ่ า นหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ของพระนิสิตระดับบัณ ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
รังสิตสารสนเทศ, 24(2), 52-79.
นาฎลดา เรืองชาญ, จินตนา จันทนนท์, และชนัญกาญจน์ แสงประสาน. (2561). ศึกษาการใช้สมาร์ทโฟน
เพื่ อ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร.
วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ, 4(2), 294-303.
เยาวลักษณ์ เตียวิลยั , ดุจเดือน พันธุมนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน, และงามตา วนินทานนท์ . (2561).
ปั จจัยเชิ งเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสารอย่างเคารพสิทธิ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 24(2) ,21-41.
ศุภรางค์ อินทุณห์. (2552). ปั จจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมและปัจจัยเชิงผลด้านการจัดการกับความเครียด
ของพฤติกรรมรักการอ่านในนักเรียนวัยรุน่ . วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์, 6(2), 78-120.
สานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12. (2561). นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นประจา
อาเภอทุ่งสง. สืบค้น 24 มีนาคม 2562, จาก http://www.sea12.go.th/sea12/images/stories/
pdf/y_2559/nov59/ns59.pdf
Aoki, K., Edward, J., & Downes, S. (2003). An analysis of young people's use of and attitudes
toward cell phones. Retrieved Janaury 25, 2019, from https://www.semanticscholar.
org/paper/An-analysis-of-young-people's-use-of-and-attitudes-Aoki-Downes
Pavelka, J. P. (2016). Smartphone Use During Travel, TTRA Canada 2016 Conference.
Retrieved January 25, 2019, from https://scholarworks.umass.edu/ttracanada_2016
_conference/6

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

117

พฤติกรรมการอ่านดิจทิ ลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ*
Digital Reading Behavior of Undergraduate Students in Public Universities
กนกพร สิทธิชยั วรบุตร (Kanokporn Sittichaiworabutr) **
ศศิพิมล ประพินพงศกร (Sasipimol Prapinpongsakorn) ***
แววตา เตชาทวีวรรณ (Walta Techataweewan) ****

*ปริญญานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**นั กศึกษาปริญ ญาโท, หลักสูตรศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ, E-mail:
kanokporn.juney@g.swu.ac.th
***ผูช้ ่วยศาสตราจารย์, คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, E-mail: sasipimol@g.swu.
ac.th
****รองศาสตราจารย์ ดร., คณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ, E-mail: walta@g.swu.
ac.th

ได้รบั บทความ: 27 ม.ค. 64 / แก้ไขปรับปรุง: 1 ก.ค. 64 / อนุมตั ิให้ตีพิมพ์: 3 ม.ค. 64 / เผยแพร่ออนไลน์: 21 ธ.ค. 64

DOI: 10.14456/rilj.2021.15

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี ้มี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการอ่ านดิ จิ ทั ลและปั ญหาในการอ่ านดิ จิ ทั ล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทัง้ เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั และ
ปั ญหาการอ่านดิจิทลั จาแนกตามตัวแปรชัน้ ปี และกลุม่ สาขาวิชา โดยใช้วิธีวิจยั เชิงปริมาณ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปี การศึกษาที่ 1/2563 จานวน 506 คน
โดยใช้วิธีส่มุ แบบหลายขัน้ ตอนตามภูมิภาค ชัน้ ปี และสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบการเรียนและงานที่ได้รบั มอบหมาย อ่านเนือ้ หา
สาระเนือ้ หาที่ไม่ใช่สาขาวิชาที่เรียนแต่มีความสนใจจากสือ่ สังคมออนไลน์ผา่ นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมากที่สดุ
มีลกั ษณะการอ่านแบบกว้างขวาง รวมถึงมีการใช้ฟังก์ชนั ค้นหาคาภายในเนือ้ หาที่อ่านและมักใช้วิธีการ
บันทึกข้อมูลที่อ่านด้วยการจับภาพหน้าจอเพื่อเก็บไว้อ่านเองหรือการแชร์ ส่วนเหตุผลในการอ่านรู ปแบบ
ดิจิ ทัล เพราะสามารถอ่านสารสนเทศดิ จิ ทัลได้ทัน ที ที่ ต ้องการและอ่านได้ทุกที่ ทุก เวลา สาหรับ ปั ญ หา
ในการอ่านดิจิทลั ที่เป็ นปั ญหาส่วนบุคคลคือปั ญหาสุขภาพ จากการอ่านหรือใช้อปุ กรณ์ในการอ่านดิจิทลั
เป็ นเวลานาน และมีปัญหาจากภายนอกในประเด็นการถูกจากัดสิทธิ์ไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทลั
ที่ตอ้ งการอ่าน โดยที่นักศึกษาที่ มีระดับชั้นปี ต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและปั ญ หาในการอ่าน
แตกต่ างกัน ในขณะที่ นัก ศึก ษาที่ ศึก ษากลุ่ม สาขาวิช าต่ างกัน มี พ ฤติ ก รรมการอ่า นดิ จิ ทัลและปั ญ หา
ในการอ่านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: พฤติกรรมการอ่าน การอ่านดิจิทลั นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Abstract
This research aims to study the behavior of and the problems with the digital reading of
undergraduate students at public universities, including the comparison of digital reading
behavior and digital reading problems according to their year and faculty variables and by
using the quantitative research method. The samples consisted of 506 undergraduate students
enrolled in the first semester of the 2020 academic year by using the multi-stage sampling
method. The data were collected through the questionnaires and analyzed the descriptive
statistics, including percentage, mean, standard deviation and One-Way ANOVA. The results
revealed that the study showed that the students had a high level of overall digital reading
behavior. The main purpose of the digital reading was for studying and assignments. In
addition, the students read material outside their field of study, but have an interest in the
content and read types of digital information from social media via smartphone devices.
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Extensive reading was the most common reading style among the samples, including reading
techniques. Throughout the reading, the students frequently used some features such as word
search and saving information by capture to read later or share with friends. The reason of
choosing digital reading was that the samples could read whenever and wherever they needed.
As for the problems of the digital reading, personal problems related to the health issues from
long-time usage of electronic devices, and there are external problems in the issue of
restrictions on the right not to download the books that have been read because they have to be
paid for. For the comparison based on the variables, it was found that the statistically significant
difference of overall behavior and problems of digital reading of students of different years were
at a different level of .05, while students at different faculties did not demonstrate any
differences in behavior and problems with digital reading.
Keywords: Reading behavior, Digital reading, Undergraduate students

บทนา
ปั จ จุ บัน แหล่ง ทรัพ ยากรสารสนเทศบนอิ น เทอร์เน็ ต มี จ านวนมหาศาล และน าเสนอข้อ มู ล
สารสนเทศต่างๆ ในรู ปแบบสื่อดิจิทลั รวมทัง้ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่อยู่เดิมก็เปลี่ยนเป็ นสื่อออนไลน์เพิ่มขึน้
ทาให้คนไทยหันมาอ่านข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ ผลสารวจการอ่านของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2561 ประชากรชาวไทย มีอตั ราการอ่านร้อยละ 88.0 ลดลงร้อยละ 8.1
จากเดิ ม ในปี 2558 ที่ มี อัต ราการอ่าน ร้อ ยละ 96.1 ในขณะเดี ย วกัน การอ่านสื่อ ดิ จิ ทัล มี อัต ราเพิ่ ม ขึน้
จากร้อยละ 54.9 ในปี 2558 เป็ น ร้อยละ 75.4 หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20.5 ในปี 2561 เมื่อจาแนกอายุพบว่า
เยาวชนวัยรุน่ อายุ 15–24 ปี เป็ นเพียงกลุม่ เดียวที่อา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าสื่อสิง่ พิมพ์ และมี การใช้สื่อ
สัง คมออนไลน์ สู ง ที่ สุ ด ร้อ ยละ 89.9 แสดงให้เ ห็ น ว่ า เยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
อย่างแพร่หลาย และอุปกรณ์มีผลต่อการใช้ชีวิตประจาวัน รวมทัง้ ทาให้พฤติกรรมการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์
แบบเดิมกลายเป็ นพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562; สานักงานอุทยานการเรียนรู ,้
2562) นอกจากนี ้ก ารที่ ส ภาพแวดล้อ มทางเทคโนโลยี เ ป็ นจุ ด ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและ
เอือ้ ต่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายด้วยปลายนิว้ จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่านด้วย
โดยผู้อ่า นมัก จะเลือ กอ่านเนื อ้ หาที่ ต อบสนองวัต ถุป ระสงค์ข องตน อี ก ทั้งสารสนเทศดิ จิ ทัลมี ให้เลื อ ก
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หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ วารสารวิชาการ นิตยสาร วิทยานิพนธ์/งานวิจัย หนังสือพิ มพ์
นวนิยาย การ์ตูน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่อยู่ในรู ปแบบของอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือรู ปแบบออนไลน์ รวมไปถึง
สารสนเทศบนเว็บไซต์ และสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ที่ในการอ่าน เช่น
สมาร์ทโฟน คอมพิ วเตอร์ตงั้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา และแท็ บ เล็ต (Lee, 2018; Qutab, Iqba, & Ullah,
2017) การอ่านสารสนเทศดิจิทลั ผ่านจออุปกรณ์ยงั สามารถใช้ฟังก์ชนั ควบคู่ไปกับการอ่าน เช่น บุ๊กมาร์ค
การค้นหาคาภายในเนือ้ หาที่อ่าน การย่อ/ขยายหน้าจอหรือตัวอักษร ไฮเปอร์ลิงก์ การปั กหมุดตาแหน่ง
เนือ้ หาที่ ยงั อ่านไม่จบ การทาไฮไลต์เน้นข้อความ การกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง การแบ่งปั น
(Share) เนือ้ หาที่อา่ นไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ การเขียนข้อความเพิ่มเติมบนไฟล์ที่กาลังอ่าน การสแกน QR
Code เพื่อลิงก์หรืออ่านข้อความเพิ่มเติม และการหมุนหน้าจอแนวตัง้ /แนวนอนการ เป็ นต้น (Liu & Huang,
2016; นิ ธิ ศ โสระฐี , 2558) รวมถึ ง สามารถบัน ทึ ก เนื อ้ หาดิ จิ ทัล ที่ อ่ า นได้ห ลายวิ ธี ได้แ ก่ คัด ลอกและ
วางข้อมูลลงในโปรแกรมอื่น การจับภาพหน้าจอ (Capture) การบันทึกลงอุปกรณ์ที่อ่านหรือบันทึกเก็บไว้
ในพื น้ ที่ อ อนไลน์ การสั่ง พิ ม พ์ จดโน้ ต ลงกระดาษ และไม่ มี ก ารบัน ทึ ก เป็ นต้น ดังนั้น การอ่ า นดิ จิ ทัล
สามารถเข้าถึงและอ่านได้ ส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย อ่านได้ทกุ ที่ทกุ เวลาที่ตอ้ งการ มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้ง านผ่ า นอุ ป กรณ์ ที่ อ่ า น สามารถเชื่ อ มโยงไปยั ง แหล่ ง สารสนเทศภายนอก ได้ มี ฟั ง ก์ชั น
ช่ ว ยในการอ่ า นและจัด เก็ บ ข้อ มู ล ในอุป กรณ์ ห รือ ในพื ้น ที่ อ อนไลน์ สามารถแลกเปลี่ ย นความรู ห้ รือ
ความคิดเห็นระหว่างผูอ้ า่ นได้ ประหยัดเวลา และสามารถพกพาไปได้ทกุ ที่ (Szentgyörgyvölgyi, Novotny,
& Szabó, 2017; จรดปกรณ์ กีรกุลกาธร, 2554; ใบบัว นามสุข, 2555)
พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลเป็ นการกระทาหรือแสดงออกที่เกี่ ยวข้องกับการอ่านข้อมูลสื่อดิจิทัล
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เช่น การอ่าน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ อ่านสารสนเทศจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
หรือ แม้แ ต่ อ่า นสารสนเทศจากสื่อ สัง คมออนไลน์ เป็ น ต้น (Kesterson, 2015; Keiko, Emi, Yosuke, &
Yukiko, 2017; Hahnel, Goldhammer, Krohne, & Naumann, 2018) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเบือ้ งต้น
พบว่ามีงานวิจยั ในต่างประเทศที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั อย่างกว้างขวาง และส่วนใหญ่
ใช้วิ ธี วิจัย เชิ ง ปริม าณและเก็ บ ข้อ มูลด้ว ยแบบสอบถาม เช่ น การศึก ษาพฤติ ก รรมการอ่านดิ จิ ทัล ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศแคนาดา (Foasberg, 2011) พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั ของนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในประเทศอิ ห ร่า น (Shabani, Naderikharaj, & Reza Abedi, 2011) พฤติ ก รรม
การอ่ า นดิ จิ ทัล ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรีที่ ใช้ ส มาร์ท โฟนในประเทศจี น (Liu, & Huang, 2016)
พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศอินเดีย (P., & K., 2018; Khatri, 2020)
ส่วนงานวิจยั ในประเทศยังไม่พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั โดยตรงแต่มีการศึกษาพฤติกรรม
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การอ่านเฉพาะประเภทของสื่อดิจิทลั เช่น การศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (นิตติยา ศรีคง, 2556) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (จิตตานันท์ กวนชัยภูมิ และแสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ , 2558) การศึกษาพฤติกรรมการอ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นฤมล เทพนวล, 2558) และการศึกษา
พฤติกรรมการอ่า นของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี (ภัทธิ รา สุวรรณโค, 2559) เป็ นต้น จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องทาให้ผูว้ ิจัยได้แนวทางในการนามาใช้กาหนดเป็ นกรอบในการศึกษา พฤติกรรม
การอ่านดิจิทลั และปั ญหาในการอ่านดิจิทลั และจากการศึกษางานส่วนใหญ่ สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษา
มีพฤติกรรมการอ่านสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงและหันมาอ่านข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตมาก
ขึน้ ตามยุคสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีก้ ารเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ยัง เน้น การศึก ษาค้น คว้าด้วยตนเองประกอบการเรีย นและการท ากิ จกรรมที่ได้รบั มอบหมายมากกว่า
การเรียนในชัน้ เรียนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการค้นคว้าหาข้อมูลต้องใช้เวลาในการอ่านเนือ้ หาวิชาการ
ค่อนข้างมาก การค้นหาสารสนเทศจากช่องทางการอ่านแบบดิจิทลั จึงเป็ นทางเลือกลาดับแรกๆ ที่นกั ศึกษา
มักนึกถึงและเลือกใช้ก่อนเพราะมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการเข้าไปค้นหาในห้องสมุด เพราะเข้าถึงข้อมูล
ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการรวมถึงสามารถใช้ฟังก์ชนั ต่างๆ ควบคูไ่ ปกับการอ่านดิจิทลั ได้ดว้ ย ไม่ว่าจะเป็ น การค้นหา
คาภายในเนือ้ หา การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการจับ ภาพหน้าจอ อีกทัง้ ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล
อื่นๆ ในขณะที่อ่านได้อีกด้วย การอ่านดิจิทัลจึงมีโน้มโน้มเพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ เพราะเอือ้ ต่อการเรียนรู แ้ ละ
อ่านสารสนเทศที่ ผูเ้ รียนต้อ งการได้ทุก ที่ทุก เวลา อี กทั้งนัก ศึกษาระดับปริญ ญาตรีเป็ น กลุ่ม คนรุ ่นใหม่
ที่เติบโตมาพร้อมกับยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลั ต่างๆ
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ผู้วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการอ่ า นดิ จิ ทั ล และปั ญ หาใน
การอ่านดิจิทลั เพื่อจะได้ทราบพฤติกรรมและปั ญหาในการอ่านดิจิทลั ของนักศึกษาในยุคปั จจุบนั กอปรกับ
ผูว้ ิจยั ยังไม่พบว่ามีการศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภาพรวม
ผู้วิ จัย จึ ง คาดหวัง ว่า ผลจากการวิ จัย จะเป็ น แนวทางให้อ าจารย์ผู้สอนใช้เป็ น ข้อ มูล สาหรับ การจัด ท า
สือ่ การเรียนรู ใ้ นรูปแบบดิจิทลั ต่างๆ รวมถึงบทเรียนออนไลน์เพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูเ้ รียน
รวมถึงเป็ นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์ ในการวางแผนเพื่อติดตาม จัดหา แนะนาสื่อดิจิทลั ตลอดจนแหล่ง
สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือให้กับนักศึกษาเพื่อ เป็ นการส่งเสริมการเรียนรู ้ การศึกษาค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาในยุคปั จจุบนั อีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
2. เพื่อศึกษาปั ญหาในการอ่านดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั และปั ญหาในการอ่านดิจิทลั ของนิสติ จาแนกตาม
ตัวแปรระดับชัน้ ปี และกลุม่ สาขาวิชา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั และปั ญหาในการอ่านดิจิทลั ของนั กศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
1. พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1.1 วัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั

1. ระดับชัน้ ปี

1.2 ประเภทของสารสนเทศดิจิทลั

1.1 ชัน้ ปี 1

1.3 เนือ้ หาของสารสนเทศดิจิทลั

1.2 ชัน้ ปี 2

1.4 อุปกรณ์ในการอ่านดิจิทลั

1.3 ชัน้ ปี 3

1.5 ลักษณะการอ่านดิจิทลั

1.4 ชัน้ ปี 4

1.6 ฟั งก์ชนั ควบคูก่ บั การอ่านดิจิทลั

2. กลุม่ สาขาวิชา

1.7 วิธีการบันทึกข้อมูลจากอ่านดิจิทลั

2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

1.8 เหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั
2. ปั ญหาในการอ่านดิจิทลั
2.1 ปั ญหาส่วนบุคคล
2.2 ปั ญหาจากภายนอก

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย
1. นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีในสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐที่ ศึก ษาในระดับ ชั้น ปี แ ตกต่า งกัน
มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั แตกต่างกัน
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั แตกต่างกัน
3. นักศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีในสถาบั น อุด มศึก ษาของรัฐ ที่ ศึก ษาในระดับ ชั้น ปี แตกต่างกัน
มีปัญหาในการอ่านดิจิทลั แตกต่างกัน
4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน
มีปัญหาในการอ่านดิจิทลั แตกต่างกัน

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 28 แห่ง จานวน 727,804 คน (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2563)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวนรวมทัง้ สิน้
506 คน ซึ่งมากกว่าจานวนขัน้ ต่าที่กาหนดไว้ในตารางกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ Krejcie & Morgan
(1970, pp. 607-610) และใช้วิธีการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน โดยการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามพืน้ ที่
ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 แห่ง รวมเป็ น 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคกลาง) มหาวิทยาลัย
แม่ ฟ้ า หลวง (ภาคเหนื อ ) มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา (ภาคตะวั น ออก) มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ) และมหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ (ภาคใต้) จากนั้น ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น
อย่างไม่เป็ นสัดส่วนตามกลุม่ สาขาวิชาและชัน้ ปี ที่ศกึ ษา
2. การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ข้อ ค าถามเป็ นแบบเลื อ กตอบ ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมการอ่ า นดิ จิ ทั ล
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั ประเภทของสารสนเทศดิจิ ทลั เนือ้ หาของสารสนเทศดิจิทัล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านดิจิทลั ลักษณะการอ่านดิจิทลั ฟั งก์ชนั ที่ใช้ควบคู่กับการอ่านดิจิทลั วิธีการบันทึก
ข้อมูลจากการอ่านดิจิทลั และเหตุผลที่เลือกอ่านในรู ปแบบดิจิทลั ข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ (มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ ) ตอนที่ 3 ปั ญหาในการอ่านดิจิทลั คือ ปั ญหาส่วนบุคคล
และปั ญหาจากภายนอก ข้อคาถามเป็ นเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
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แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพโดยผู้ เชี่ ยวชาญ จานวน 3 คน พิ จารณาความตรง
ของเนือ้ หา ซึง่ ผูว้ ิจยั คัดเลือกข้อคาถามที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.66-1.00 และปรับแก้
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ ย วชาญ จากนั้น น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คน และนามาคานวณค่าความเที่ยง (Reliability)
โดยใช้ค่า สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงโดยรวม
เท่ากับ 0.94 ถือว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีคณ
ุ ภาพสามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยนาเสนอโครงการวิจยั คณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณา
โครงการวิจัยที่ ทาในมนุษ ย์ มหาวิท ยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ รหัสโครงการวิจัย SWUEC-G-018/2563X
โดยได้ ร ับ ผลการพิ จ ารณาว่ า เป็ นโครงการวิ จั ย ที่ เ ข้า ข่ า ยยกเว้น (Research with Exemption from
SWUEC) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 จากนัน้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงมิ ถุน ายน 2563 ซึ่งอยู่ในช่ วงสถานการณ์ก ารระบาดของโรคโควิด 19 จึ งใช้แ บบสอบถามออนไลน์
ในการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือ Google Form โดยส่งลิงค์แบบสอบถามให้กลุ่มนักศึกษาด้วยตนเองและ
ฝากลิงค์แบบสอบถามให้กลุม่ นักศึกษาช่วยส่งต่อให้ ได้รบั การตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จานวน 506
ชุด และเป็ นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทงั้ หมด
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคานวณ
สาเร็จรูปโดยใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี ้
4.1 ใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและ
ปั ญหาในการอ่านดิจิทลั
4.3 ใช้สถิติ One-way ANOVA หรือ F-test วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัล
และปั ญ หาในการอ่านดิจิทัล และทดสอบความแตกต่างตัวแปรชั้นปี และกลุ่มสาขาวิชา เมื่อพบความ
แตกต่า งอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ด าเนิ น การทดสอบความแตกต่างเป็ น รายคู่ต ามวิ ธีข องเชฟเฟอร์
(Sheffe)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ ก าลัง ศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ปี ที่ 2 จ านวน 161 คน (ร้อ ยละ 31.8) ศึ ก ษาในกลุ่ ม สาขาวิ ช า
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 258 คน (ร้อยละ 51.0) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเป็ นของส่วนตัว
มากที่สดุ คือ สมาร์ทโฟน จานวน 488 คน (ร้อยละ 52.6) รองมา คือ คอมพิวเตอร์พกพา จานวน 307 คน
(ร้อยละ 33.0) และเวลาในการอ่านดิจิทลั ต่อครัง้ มากกว่า 1 ถึง 2 ชั่วโมง จานวน 160 คน (ร้อยละ 31.6)
2. พฤติ ก รรมการอ่า นดิ จิ ทัลของนัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีในสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.61) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรม
การอ่านดิจิทลั ในด้านต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทัลอยู่ในระดับมาก ( =3.68) ประเภทของ
สารสนเทศดิจิทลั อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.44) เนือ้ หาของสารสนเทศดิจิทลั อยู่ในระดับมาก ( =3.90)
การใช้อุป กรณ์ในการอ่า นดิ จิ ทัลอยู่ในระดั บ มาก ( =3.59) ลัก ษณะการอ่า นดิ จิ ทัลอยู่ในระดับ มาก
( =3.52) การใช้ฟังก์ชันในการอ่านดิจิทลั อยู่ในระดับมาก ( =3.54) วิธีการบันทึกข้อมูลจากอ่านดิจิทลั
อยูใ่ นระดับมาก ( =3.61) เหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั อยูใ่ นระดับมาก ( =3.62) ดังตาราง 1
ตาราง 1 พฤติกรรมการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั
1.1 เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบนั
1.2 เพื่อประกอบการเรียนและงานที่ได้รบั มอบหมาย
1.3 เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะต่างๆ
1.4 เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน คลายเครียด
1.5 เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการติดต่อหรือมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
2. ด้านประเภทของสารสนเทศดิจิทลั
2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.2 วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
2.3 นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
2.4 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
2.5 วิทยานิพนธ์/วิจยั อิเล็กทรอนิกส์
2.6 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
2.7 นวนิยายอิเล็กทรอนิกส์
2.8 การ์ตนู อิเล็กทรอนิกส์

S.D.

แปลผล

3.57
4.00
3.71
3.77
3.37

0.96
มาก
0.90
มาก
0.98
มาก
1.02
มาก
0.99 ปานกลาง

3.27
3.58
3.54
3.12
3.51
3.27
3.23
3.35

1.05
0.94
0.99
1.09
1.08
1.00
1.03
1.04

ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล
2.9 สารสนเทศบนเว็บไซต์
2.10 สารสนเทศบนสือ่ สังคมออนไลน์
3. ด้านเนือ้ หาของสารสนเทศดิจิทลั
3.1 เนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่กาลังศึกษา
3.2 เนือ้ หาที่ไม่ใช่สาขาวิชาทีเ่ รียนแต่มีความสนใจ
4. ด้านการใช้อปุ กรณ์ในการอ่านดิจิทลั
4.1 คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ (PC)
4.2 คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
4.3 สมาร์ทโฟน (Smartphone)
4.4 แท็บเล็ต (Tablet)
5. ด้านลักษณะการอ่านดิจิทลั
5.1อ่านแบบรวดเร็วโดยค้นหาคาสาคัญเพื่อจับใจความ
ที่ตอ้ งการ (Skim & Scan)
5.2 อ่านแบบละเอียดเพื่อทาความเข้าใจอย่างลึกซึง้
(Intensive)
5.3 อ่านแบบกว้างขวาง (Extensive)
5.4 อ่านแบบเจาะลึก (In depth)
5.5 อ่านแบบตามลาดับเนือ้ หา (Linear)
5.6 อ่านแบบไม่ตามลาดับเนือ้ หา (Non-linear)
6. ด้านการใช้ฟังก์ชนั ในการอ่านดิจิทลั
6.1 การใช้บ๊กุ มาร์ค
6.2 การค้นหาคาภายในเนือ้ หาที่อา่ น
6.3 การย่อ/ขยายหน้าจอหรือตัวอักษร
6.4 การคลิกลิงค์ขอ้ มูลเชื่อมโยงจากเนือ้ หาที่อา่ น
ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ
6.5 การปั กหมุดตาแหน่งเนือ้ หาที่ยงั อ่านไม่จบ

S.D. แปลผล
3.44 1.04 ปานกลาง
4.04 0.99
มาก
3.70 1.01
4.10 0.83

มาก
มาก

3.19
3.87
4.53
2.77

0.95
0.85
0.69
1.10

ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ
ปานกลาง

3.60

1.01

มาก

3.63

0.95

มาก

3.79
3.38
3.44
3.30

0.98
0.94
0.97
0.94

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.60
3.83
3.65
3.54

0.98
0.89
0.96
0.93

มาก
มาก
มาก
มาก

3.49

0.95

ปานกลาง
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พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล
6.6 การทาไฮไลท์เน้นข้อความ
6.7 การกดข้อความเพื่ออ่านออกเสียงให้ฟัง
6.8 การแบ่งปั นเนือ้ หาที่อา่ นไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ
6.9 การเขียนข้อความเพิ่มเติมบนไฟล์ที่กาลังอ่าน
6.10 การสแกน QR Code เพื่อลิงค์หรือ
อ่านข้อความเพิ่มเติม
6.11 การหมุนหน้าจอแนวตัง้ /แนวนอน
7. ด้านวิธีการบันทึกข้อมูลจากอ่านดิจิทลั
7.1 คัดลอกและวางข้อมูลลงในโปรแกรมอื่น
7.2 ใช้วิธีการจับภาพหน้าจอ (capture) เพื่อเก็บไว้
อ่านเองหรือการแชร์
7.3 บันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการไว้ในอุปกรณ์จดั เก็บ
ข้อมูลต่างๆ เพื่ออ่านแบบออฟไลน์
7.4 บันทึก/ตัดปะข้อมูลที่ตอ้ งการไว้ในพืน้ ที่ออนไลน์
7.5 สั่งพิมพ์ (print) เนือ้ หาที่อา่ น
7.6 จดบันทึกด้วยมือใส่กระดาษหรือสมุดโน๊ต
7.7 อ่านอย่างเดียวไม่มีการบันทึก
8. ด้านเหตุผลที่เลือกอ่านในรูปแบบดิจิทลั
8.1 สามารถเข้าถึงและอ่านสารสนเทศดิจิทลั ได้
ส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
8.2 สามารถอ่านสารสนเทศดิจิทลั ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ
และทุกที่ทกุ เวลา
8.3 มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
8.4 อ่านแล้วสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
สารสนเทศภายนอกได้สะดวกรวดเร็ว
8.5 สารสนเทศดิจิทลั มีความทันสมัยและทันเหตุการณ์

3.49
3.46
3.58
3.38
3.33

S.D.
0.94
0.93
0.98
0.94
0.95

แปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.56

0.93

มาก

3.62
3.96

0.99
0.87

มาก
มาก

3.74

0.90

มาก

3.58
3.45
3.45
3.48

0.93
0.96
0.92
0.98

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.65

0.96

มาก

3.93

0.89

มาก

3.82

0.96

มาก

3.57

0.89

มาก

3.68

0.95

มาก
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พฤติกรรมการอ่านดิจิทัล
8.6 มีฟังก์ชนั ช่วยอานวยความสะดวกในการอ่านและ
จัดเก็บข้อมูลไว้อา่ นครัง้ ต่อไป
8.7 ข้อมูลดิจิทลั สามารถสามารถเก็บออนไลน์ได้
ทาให้เก็บรักษาง่ายและประหยัดเนือ้ ที่
ในการเก็บข้อมูล
8.8 สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่ นความรู ้
ผ่านช่องแสดงความคิดเห็นได้
8.9 ทาให้ไม่เสียเวลาในการไปหาข้อมูลเหมือนสือ่ สิง่ พิมพ์
ซึง่ ต้องเดินทางออกไปหาที่หอ้ งสมุด
8.10 มีความสะดวกในการพกพาไปนอกสถานที่
รวม

3.59

S.D.
0.97

แปลผล
มาก

3.43

0.94

ปานกลาง

3.47

0.93

ปานกลาง

3.48

0.94

ปานกลาง

3.55
3.61

0.98
0.36

มาก
มาก

128

3. ปั ญ หาในการอ่านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( =3.54) เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่ า นักศึ กษาระดับปริญ ญาตรีมี ปั ญ หา
ส่วนบุคคลอยูใ่ นระดับมาก ( =3.58) และปั ญหาจากภายนอกอยูใ่ นระดับมาก ( =3.51) ดังตาราง 2
ตาราง 2 ปั ญหาในการอ่านดิจทิ ัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปั ญหาในการอ่านดิจทิ ัล
1. ปั ญหาส่วนบุคคล
1.1 ไม่มีอปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์สว่ นตัว
1.2 มีคา่ ใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต หรือซือ้ สารสนเทศดิจิทลั ที่ตอ้ งการ
1.3 มีปัญหาสุขภาพจากการอ่านหรือใช้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เป็ นเวลานาน
1.4 มีปัญหาทางด้านภาษาต่างประเทศในการอ่านดิจิทลั
1.5 ไม่ทราบวิธีการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทลั ที่ตอ้ งการ

S.D.

แปลผล

3.42
3.73
3.80

1.07
0.86
0.95

ปานกลาง
มาก
มาก

3.45
3.48

0.92
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง
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ปั ญหาในการอ่านดิจทิ ัล
2. ปั ญหาจากภายนอก
2.1 การถูกจากัดสิทธิไม่ให้ดาวน์โหลดสารสนเทศดิจิทลั ที่ตอ้ งการ
2.2 เนือ้ หาดิจิทลั ที่มียงั ไม่ตรงกับความต้องการ
2.3 มีโฆษณาที่มารบกวนในขณะที่กาลังอ่านหรือ
กาลังเข้าถึงเนือ้ หาที่ใช้งาน
2.4 สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า
รวม

S.D.

แปลผล

3.57
3.51
3.54

0.94
0.93
0.99

มาก
มาก
มาก

3.44
3.55

0.93
0.54

ปานกลาง
มาก

4. การเปรียบเที ยบพฤติ กรรมการอ่านดิจิ ทัลและปั ญ หาในการอ่านดิ จิทัลของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ จาแนกตามตัวแปรระดับชัน้ ปี พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา
ในชัน้ ปี แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในชัน้ ปี ที่ 4 มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั
( =3.68) สูงกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในชั้นปี ที่ 1 ( =3.54) ส่วนปั ญ หาในการอ่านดิ จิทัล
ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรีที่ ศึ ก ษาในชั้น ปี แตกต่ า งกั น มี ปั ญ หาในการอ่ า นดิ จิ ทัล แตกต่ า งกั น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ศึกษาในชัน้ ปี ที่ 2 มีปัญหาในการอ่านดิจิทลั ( =3.61) สูงกว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาในชัน้ ปี ที่
1 ( =3.39) ดังตาราง 3
ตาราง 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจทิ ัลและปั ญหาในการอ่านดิจทิ ัลของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ จาแนกตามตัวแปรระดับชั้นปี
การอ่านดิจทิ ัล

ชั้นปี 1

พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั 3.54b
ปั ญหาในการอ่านดิจิทลั 3.39 b

S.D.
0.40
0.59

ชั้นปี 2
3.59
3.61a

S.D.
0.37
0.50

ชั้นปี 3
3.64
3.55

S.D.
0.35
0.55

ชั้นปี 4
3.68a
3.58

f

P

S.D.
0.29 3.202 .023*
0.52 3.480 .016*

*P< .05
a, b หมายถึงอักษรที่กล่าวกากับค่าเฉลี่ยใด แสดงว่าค่าเฉลี่ยคูน่ นั้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ โดยที่อกั ษร a กากับ
ค่าเฉลี่ยที่มีคา่ สูงกว่า
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5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจิทัลและปั ญหาในการอ่านดิจิทลั ของนิสติ ระดับปริญญา
ตรี ใ นมหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ จ าแนกตามตั ว แปรกลุ่ม สาขาวิ ช า พบว่ า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ที่ศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้อ 2 โดยนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ที่ ศึ ก ษา
ในกลุ่ม สาขาวิ ช าแตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการอ่ า นดิ จิ ทัล ไม่ แ ตกต่ า ง ส่ว นปั ญ หาในการอ่ า นดิ จิ ทัล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาแตกต่างกัน มีปัญหาในการอ่านดิจิทลั แตกต่างกัน
อย่างไม่มี นยั สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 4 โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ศกึ ษาในกลุม่ สาขาวิชาแตกต่างกันมีปัญหาในการอ่านดิจิทลั ไม่แตกต่าง ดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านดิจทิ ัลและปั ญหาในการอ่านดิจทิ ัลของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ จาแนกตามตัวแปรกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การอ่านดิจทิ ัล
S.D.
พฤติกรรมการอ่านดิจิทลั
3.63
0.47
ปั ญหาในการอ่านดิจิทลั
3.56
0.56

วิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
S.D.
3.60
0.36
3.52
0.52

วิทยาศาสตร์
f
P
สุขภาพ
S.D.
3.60 0.41 0.359 .698
3.56 0.53 0.526 .591

อภิปรายผล
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั โดยรวมในระดับ
มาก โดยมีเหตุผลที่เลือกอ่านในรู ปแบบดิจิทลั เพราะสามารถอ่านสารสนเทศดิจิทลั ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการและ
ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในยุคปั จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเรียนรู ้
จึงไม่ได้จากัดแต่เพียงในห้องเรียนเท่านัน้ แต่อาจเกิดจากการจัดสภาพการเรียนรู ้ บนรายวิชาออนไลน์หรือ
จากการที่ผูส้ อนจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู ใ้ นรู ปแบบออนไลน์ อีกทัง้ ผูเ้ รียนเองก็สามารถเรียนรู แ้ ละ
ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างอิสระ การเรียนรู ส้ ามารถเกิดขึน้ ได้ทุกที่ทกุ เวลาโดยที่ผเู้ รียนสามารถใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีเข้าถึงเนือ้ หาและข้อมูลออนไลน์จึงทาให้เลือกการอ่านแบบดิจิทลั ที่สะดวกและเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากกว่าการอ่านแบบตัวเล่มที่อาจต้องเสียเวลาเดินทางหรือมีขอ้ จากัด อื่นๆ
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ในการแหล่งเรียนรูใ้ นลักษณะทางกายภาพมากกว่า ซึ่งสอดคล้องงานวิจยั ของจิตตานันท์ กวนชัยภูมิ และ
แสงจันทร์ สัมฤทธิ์ รินทร์ (2558) ที่พ บว่า เหตุผลที่ เลือกการอ่านดิจิทัล เพราะสะดวกในการเรียกใช้งาน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพียงแค่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์ในการอ่านดิจิทลั
เพื่ อ ประกอบการเรีย นและงานที่ ได้ร ับ มอบหมายมากที่ สุด เนื่ อ งจากในการเข้า มาศึ ก ษาในระดับ
มหาวิทยาลัยนัน้ หน้าที่สาคัญคือ การศึกษาหาความรู ป้ ระกอบการเรียน ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะต้องมีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนและการทากิจกรรมที่ได้รบั มอบหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการทาแบบฝึ กหัด
รายงาน โครงงานต่างๆ ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตตานันท์ กวนชัยภูมิ และแสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์
(2558); น ฤ ม ล เท พ น ว ล (2558); Bold & Wagstaff (2017); Keiko, Emi, Yosuke, & Yukiko (2017)
ที่ พ บว่า ผู้อ่า นมี วัต ถุป ระสงค์ในการอ่ านเพื่ อ ประกอบการเรีย น รวมถึ งต้อ งการสอบผ่ า นในวิ ช าหรือ
หลักสูตรที่เรียน สาหรับเนือ้ หาของสารสนเทศที่อ่านเน้นไปที่เนือ้ หาที่ไม่ใช่สาขาวิชาที่เรียนแต่มีความสนใจ
อาจเป็ นเพราะเนือ้ หารายวิชาที่ นักศึกษาอ่านเป็ น สหวิทยาการที่เกี่ ยวข้องกับวิชาอื่น ไม่ได้จากัดเพีย ง
ศาสตร์ใดศาสตร์ห นึ่ง ซึ่งเป็ น การบูรณาการความรู ข้ องวิชาที่ เรียนกับ วิชาอื่น ทาให้นัก ศึกษามี ความรู ้
เพิ่ ม พูน และเข้า ใจในสาชาวิช าที่ เรีย นได้ดี ยิ่ งขึน้ และอ่านสารสนเทศจากสื่อ สังคมออนไลน์ม ากที่ สุด
เนื่องจากสือ่ สังคมออนไลน์เป็ นแหล่งข้อมูลที่นกั ศึกษาเข้าใช้เป็ นประจา สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีสารสนเทศ
หลากหลายตามความสนใจและรวบรวมกลุ่ม เพื่ อนที่มี ความสนใจเหมื อนกันไว้ในที่ เดี ยว ผลการวิจัย
สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Lee (2018) ที่ พ บว่า ประชาชนอ่า นข่า วในสื่อ สัง คมออนไลน์แ ละเว็บ ไซต์
มากที่ สุด นอกจากนี ย้ ังพบว่าอุปกรณ์ที่ นักศึกษาใช้อ่านดิ จิ ทัลมากที่ สุดได้แก่ สมาร์ ทโฟน อาจเป็ นเพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่ มี สมาร์ทโฟนเป็ นของตนเอง อี ก ทั้ง สมาร์ท โฟนยัง เป็ น อุป กรณ์ ข นาดเล็ ก ที่ สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ทนั ทีที่ตอ้ งการและยังสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั หลายชิน้ ที่พบว่าผูเ้ รียนมัก เลือกใช้สมาร์ตโฟนเป็ นอุปกรณ์ในการอ่านดิจิทลั มากที่สดุ (กิตติมา
พลเทพ, 2560; นิตติยา ศรีคง, 2556; ภัทธิรา สุวรรณโค, 2559; สมหญิง มงคลธง, 2558; Khatri, 2020)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะการอ่า นดิ จิ ทัล พบว่า นัก ศึ ก ษามี ลัก ษณะการอ่า นแบบกว้า งขวาง
มากที่สดุ เนื่องจากสารสนเทศดิจิทลั มีจานวนมาก ทาให้นกั ศึกษามักเลือกอ่านตามความสนใจ โดยใช้วิธี
อ่านแบบกว้างขวางเพื่ อท าความเข้าใจเนือ้ หา เน้นอ่านเพื่ อความเพลิดเพลิน ไม่ได้อ่านเพื่อการท่องจา
การสอบ ประกอบกับสารสนเทศดิจิทลั มีรูปภาพ วิดิทศั น์สอดคล้องกับเนือ้ หาที่ อ่านทาให้นกั ศึกษาเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ได้ดี (สิตรา ศรีเหรา, 2560; Chen, Chen, Chen, & Wey, 2013)สาหรับฟั งก์ชนั ที่ใช้ควบคู่
กับการอ่านพบว่าใช้ฟังก์ชันการค้นหาคาภายในเนือ้ หาที่อ่าน ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกคาค้นที่ตอ้ งการ
หลังจากนัน้ จะปรากฏตามคาค้นโดยขึน้ แถบสี เพื่อให้ผอู้ ่านเห็นคาค้น และสามารถเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ
หรื อ เนื ้อ หาที่ ต ้อ งการ โดยไม่ ต ้อ งอ่ า นเนื ้อ หาทั้ง หมด (Loizides, & Buchanan, 2008) ผลการวิ จั ย
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สอดคล้องกับ งานวิจัยของนิธิศ โสระฐี (2558) พบว่า ผูอ้ ่านใช้การค้นคาในการอ่านมากที่สุด และเมื่ อ
ต้องการบันทึกข้อมูลจากอ่านจะใช้วิธีการจับภาพหน้าจอเพื่อเก็บไว้อ่านเองหรือการแชร์กับผูอ้ ื่นมากที่สดุ
เนื่ องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ มี สมาร์ทโฟนเป็ น ของตนเอง ดังนั้น การจับ ภาพหน้าจอจึงเป็ น การบัน ทึ ก
กิจกรรมที่ทาอยู่ในขณะนัน้ และเป็ นวิธีการบันทึกข้อมูลที่ง่าย สะดวก รวดเร็วที่สดุ และสามารถแบ่งปั น
ต่อให้กบั เพื่อนหรือบุคคลที่ตอ้ งการข้อมูลนีไ้ ด้ทนั ที (Brick & Holmes, 2008)
สาหรับ ปั ญ หาในการอ่านดิ จิทัลของนัก ศึก ษาโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งในส่วนของปั ญ หา
ส่วนบุคคลพบว่านักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจากการอ่านหรือใช้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการอ่าน
ดิ จิทัลเป็ น เวลานานมากที่ สุด อาจเป็ น เพราะการอ่านข้อ มูลบนอุป กรณ์อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ต ้อ งใช้สายตา
จ้องอุปกรณ์เป็ นเวลานาน จึงเกิดอาการเมื่อยล้า และแสงสีฟา้ มีอิทธิพลต่อสายตาให้เกิดอาการปวดหัวและ
ปวดตา สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ จันทร์แดง (2558) ที่พบว่า การอ่านดิจิทลั ทาให้เกิดปั ญหา
สุข ภาพมากที่ สุด ในขณะที่ มี ปั ญ หาภายนอกมากที่ สุด ในประเด็ น การถูก จากัด สิท ธิ์ ไม่ให้ด าวน์โหลด
สารสนเทศดิจิทลั ที่ตอ้ งการ อาจเป็ นเพราะสารสนเทศดิจิทลั วิชาการบางเรื่องสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิก
ของเว็ บ ไซต์ห รือ แพลตฟอร์ม เข้าใช้เท่า นั้น หรือ ต้อ งจ่ า ยเงิ น ซื อ้ เนื่ อ งจากเนื อ้ หาดิ จิ ทัลบางเรื่อ งจ ากัด
การใช้งานเฉพาะด้านหรือติดเรือ่ งลิขสิทธิ์ (Herzberg, 1998; Picard, 2014)
2. นัก ศึ ก ษาที่ มี ระดับ ชั้น ปี ต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการอ่า นดิ จิ ทัล และปั ญ หาในการอ่ า นดิ จิ ทัล
แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 และข้อ 3 โดยนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 มีพฤติกรรมการอ่าน
ดิจิทลั สูงกว่านักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 อาจเป็ นเพราะนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 ซึ่งเป็ นชัน้ ปี ที่สงู กว่านัน้ มีวิชาเรียนและ
ได้รบั มอบหมายงานหรือโครงงานที่ น่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะได้ผ่านการเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน
และการสั่งสมความรู ต้ า่ งๆ ในรายวิชาของหลักสูตรมาแล้ว ดังนัน้ จากโจทย์หรืองานที่ได้รบั ทาให้ตอ้ งศึกษา
ค้นคว้ามากกว่านักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ที่เพิ่งเข้ามาเรียนและต้องปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา อีกทัง้
ชัน้ ปี ที่ 1 ยังเน้นการเรียนรายวิชาพืน้ ฐานทั่วไป ยังไม่ได้เรียนในส่วนของรายวิชาหลักและวิชาเลือกเฉพาะ
ของหลักสูตรมากนัก สอดคล้องกับ พรพรรณ จันทร์แดง (2554) และสมหญิ ง มงคลธง (2558) ที่พบว่า
นักศึกษาที่ศกึ ษาในระดับชัน้ ปี แตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านแตกต่างกัน ในขณะที่ดา้ นปั ญหาในการอ่าน
ดิจิทัลนั้นพบว่า นัก ศึกษาชั้นปี ที่ 2 มี ปั ญ หาในการอ่านดิจิทัลสูงกว่านักศึกษาชั้น ปี ที่ 1 อาจเป็ น เพราะ
นักศึกษาที่ศกึ ษาในชัน้ ปี ที่ 2 เริ่มเข้าสูร่ ายวิชาหลักของหลักสูตร ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึน้
จึงต้องปรับตัวในการเรียนและการอ่านมากขึน้ จึงอาจส่ง ผลให้เริ่มเกิดปั ญหาในการอ่านดิจิทลั มากกว่า
ชัน้ ปี ที่ 1 ที่สว่ นใหญ่เรียนรายวิชาพืน้ ฐานตามกาหนด ซึง่ สอดคล้องกับ พรพรรณ จันทร์แดง (2558) ที่พบว่า
นักศึกษามีปัญหาในการใช้สอื่ ใหม่แตกต่างกัน
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ส่วนนักศึกษาที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั และปั ญหาในการอ่าน
ดิจิทลั ไม่แตกต่างกันนัน้ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 และข้อ 4 อาจเป็ นเพราะไม่ว่าผูเ้ รียน
จะศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาใดก็ตามในภาพรวมนัน้ จะได้รบั การมอบหมายงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ของผูส้ อนที่ตอ้ งมีการออกแบบการเรียนการสอนภายใต้นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการในทิศทาง
เดี ย วกั น เช่ น เน้น การสอนแบบเชิ ง รุ ก ที่ เ น้น ผู้เรี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง เน้ น การสอนด้ว ยวิ ธี ก าร ต่ า งๆ
ที่หลากหลายโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ี่สอดคล้องกับการเรียน เช่น การให้รูจ้ กั ค้นคว้าด้วยตนเอง
การมอบหมายรายงาน หรือโครงงานในลักษณะที่จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู ข้ องผูเ้ รียนไม่ต่างกันนัก
รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ท้ งั้ ภายในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียนคล้ายกันจึงอาจส่งผลให้
นัก ศึก ษามี พ ฤติ กรรมการอ่านดิ จิทัลไม่ แตกต่างกัน สอดคล้องงานวิจัยของพรพรรณ จันทร์แดง (2554);
สมหญิง มงคลธง (2558); สมศักดิ์ พันธ์ศิริ และสินทรัพย์ ยืนยาว (2560) ที่พบว่า นักศึกษาที่มีกลุม่ สาขาวิชา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการอ่านไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ดา้ นปั ญหาในการอ่านดิจิทลั นัน้ พบว่า นักศึกษา
ที่กลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีปัญหาในการอ่านดิจิทลั โดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากรู ปแบบการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีเน้นผูเ้ รียนมีศกั ยภาพในการเรียนรู ต้ ลอดชีวิต และมีสามารถในการปฏิบตั ิงานได้
ประกอบกับนักศึกษาเป็ นกลุ่มดิจิทลั เนทีฟที่มีพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั เหมือนกัน จึงมีปัญหาในการอ่าน
ดิจิทลั ไม่แตกต่างกัน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี, 2558; Mindshare Thailand, 2014)

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้สอน
1. จากผลการวิจัย ที่พ บว่า นักศึกษามีพ ฤติกรรมการอ่านดิจิทัลเพื่อใช้ป ระกอบการเรียนและ
อ่านสารสนเทศบนสื่อสังคมออนไลน์มากที่สดุ ดังนัน้ อาจารย์ผสู้ อนควรแนะนาแหล่งสารสนเทศออนไลน์
ที่มี คุณ ภาพและน่า เชื่ อ ถื อ หรือ จัด ท าสื่อการเรียนรู แ้ บบดิ จิ ทัลต่างๆ รวมถึ งบทเรีย นออนไลน์เพิ่ ม เติ ม
เพื่อเป็ นการเพิ่มทรัพ ยากรการเรียนรู แ้ ละแหล่งเรียนรู ใ้ ห้กับผูเ้ รียน ตลอดจนควรวางแผนการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์รว่ มด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านดิจิทลั
และรูปแบบการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนยุคปั จจุบนั
2. จากผลการวิจัย ที่ พ บว่า นัก ศึก ษาชั้น ปี ที่ 1 มี พ ฤติ ก รรมการอ่า นดิ จิ ทัลน้อยกว่านัก ศึก ษา
ชัน้ ปี อื่น ดังนัน้ ในการเรียนการสอนของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 ควรมีการให้คาแนะนาและส่งเสริมการอ่านดิจิทลั
วิธีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผูเ้ รียนได้เกิ ดการเรียนรู แ้ ละมีพืน้ ฐานหรือเทคนิคในการอ่านดิจิทัล
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ผ่ า นอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ผู้เรี ย นสามารถพั ฒ นาวิ ธี เ รีย นและวิ ธี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า
ได้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ก่อนที่จะขึน้ ไปสูก่ ารเรียนในระดับชัน้ ปี ที่สงู ต่อไป
ข้อเสนอแนะต่อบรรณารักษ์
1. สามารถน าผลการวิ จั ย ไปใช้ใ นการวางแผนเพื่ อ ติ ด ตาม จั ด หา แนะน าสื่ อ ดิ จิ ทั ล และ
แหล่งสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือให้กับนักศึกษาหรืออาจารย์เพื่อประโยชน์ในการประกอบ
การเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า
2. ส่งเสริมการอ่านดิจิทลั และจัดให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับทักษะการอ่านดิจิทลั ที่จาเป็ น รวมทัง้
ควรประสานงานกับอาจารย์ผสู้ อนเพื่อแนะนาสารสนเทศดิจิทลั ประเภทต่างๆ ตลอดจนแหล่งสารสนเทศ
ทางอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการอ่านดิจิทลั ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการอ่านที่มีคณ
ุ ภาพต่อการเรียนรู ้
2. ควรมี ก ารศึ ก ษากลุ่ม ตัว อย่ า งกลุ่ม อื่ น ๆ และ/หรือ ระดับ ชั้น อื่ น เช่ น กลุ่ม นัก เรีย นระดั บ
มัธยมศึกษา กลุม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นต้น
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาแบบผสานวิ ธี ห รื อ ศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ได้ผ ลการเชิ ง ลึ ก
และครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านและปั ญหาในการอ่านดิจิทลั
--------------------------------------------
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัม พันธ์
เชิงสาเหตุความภักดีในการใช้บริการสั่งเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ และเพื่อศึกษาปั จจัยเชิ ง
สาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสั่งเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
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ผูท้ ี่เคยใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหาครและปริมณฑล
จ านวน 290 คน สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิ เคราะห์ข ้อ มูล ได้แ ก่ ความถี่ ร้อ ยละ และโมเดลสมการโครงสร้า ง
ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร ผลการวิจยั พบว่า
โมเดลความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ พั ฒ นาขึ ้น ประกอบด้ ว ย 4 องค์ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ด้า นคุ ณ ค่ า
ข อ ง ก า รบ ริ ก า ร 2) ด้ า น คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร 3) ด้ า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ลู ก ค้ า แ ล ะ
4) ด้านความภักดี และโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ 0.84 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บายความแปรปรวนของความภักดี ในการใช้บ ริก าร
สั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ได้รอ้ ยละ 84 และปั จจัยด้านคุณภาพการบริการมีอิทธิพลมากที่สดุ
ต่อความภักดีในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์
คาสาคัญ: คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ ความภักดี แอปพลิเคชัน เดลีรนั เนอร์

Abstract
The objective of this research was to develop and validate the consistency a casual
relationship model of Affect the loyalty in ordering service the beverage on daily runner
application of consumers and to study casual factors affecting loyalty in ordering service the
beverage on daily runner application of consumers in Bangkok and its Vicinity. The tools used in
the research were online questionnaires. The sample group consisted of 290 people who have
used ordering service the beverage on daily runner application and live in Bangkok and its
vicinity. The statistics used in data analysis were frequency, percentage and the structural
equation model is used to analyze causal relationships to find the path to the causal influence of
the variables consisting. The results of the research showed that the causal relationship model
of variables consisting of 4 components are 1) Service value 2) Service Quality 3) Customer
Satisfaction and 4) Loyalty and Model developed in accordance with empirical data. The final is
predictive coefficient of 0.84, indicating that the variables in the model can explain loyalty of
ordering service the beverage on daily runner application by 84 percent. It was found that the
service quality to use were the most dering service the beverage on daily runner application.
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บทนา
ปั จ จุ บัน พฤติ ก รรมของการใช้โซเชี ย ลมี เดี ย (Social Media) ในประเทศไทย สถิ ติ ร ะหว่า งปี
พ.ศ. 2563 – ปี พ.ศ. 2564 มี ผู้ใช้ง านโซเชี ย ลมี เดี ย ถึ ง 55 ล้า นคน จากประชากรทั้ง ประเทศ 69.88
ล้านคน หรือคิดเป็ น ร้อยละ 78.7 ของทัง้ หมด ซึ่งเพิ่ มขึน้ จากปี ที่ แล้วถึง 3 ล้านคน คิดเป็ น ร้อยละ 5.8
ปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นการประกอบธุรกิจเล็กหรือใหญ่ต่างหันมาใช้โซเชียลมีเดีย หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) ในการทาการตลาดเกือบทัง้ หมด เพราะตระหนักดีว่าเป็ นช่องทางหนึ่งในการโฆษณา
สิ น ค้า และขายสิ น ค้า ได้เป็ นอย่ า งดี โดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ มี ก็ ไม่ ม ากหากเที ย บกั บ การท าตลาด
ในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ ส าคั ญ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเยี่ ย ม และเห็ น ผลในระยะเวลาอั น รวดเร็ ว เรี ย กว่ า ยุ ค นี ้
ผูป้ ระกอบการรายใดไม่ใช้โซเชียลมีเดียเท่ากับว่าตกเทรนด์ไปแล้ว (Hootsuite, 2021)
กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่งและความเจริญ
ของประเทศและเป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย มี ผบู้ ริโภคในกรุ งเทพมหานครทัง้ สิน้ 5,588,222
คน (สานักทะเบียนกลาง, 2563) พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีความเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก การแข่งขัน
กับเวลาตามภาวะของเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งธุรกิ จอาหารเป็ น 1 ใน ปั จจัยสี่ที่มีความต้องการ
ของตลาดอย่างมาก มีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่ออานวยความสะดวกและมีคณ
ุ สมบัติให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคมากขึน้ อาหารเดลิเวอรี่จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ได้รบั การตอบรับ เป็ นอย่างดี
และเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
ด้านเวลา ท าให้เกิ ด ธุ รกิ จอาหารเดลิเวอรี่ในหลากหลายรู ป แบบและหลากหลายประเภทของอาหาร
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริโภค (พิรานันท์ แกล่งกล้า, 2562)
แอปพลิ เคชัน สั่ง อาหาร (Food Delivery Application) จากการยกระดับ มาตรการควบคุ ม
การแพร่ระบาด ซึ่งรวมถึงการจากัดการให้บริการของร้านอาหารเหลือเพียงช่องทางการสั่งซือ้ ที่หน้าร้าน
คาดว่า จะส่ง ผลให้ร ายได้ข องธุ รกิ จ ร้า นอาหารทั้ง ปี พ.ศ. 2564 หายไปไม่ ต่ า กว่ า 6.0 หมื่ น ล้า นบาท
นอกจากนี ้ ยังส่งผลให้ธุรกิ จจัด ส่งอาหาร หรือ Food Delivery กลายเป็ น ช่องทางการสร้างรายได้หลัก
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ของผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร ในขณะที่การทาตลาดของผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จดั ส่งอาหาร
ไม่วา่ จะเป็ นการจัดโปรโมชันมอบส่วนลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดส่ง ยังเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ช่วยดึ งดูด
ผูบ้ ริโภครายใหม่และเพิ่ม ความถี่ ในการใช้งานของผูบ้ ริโภครายเดิม ซึ่งศูน ย์วิจัยกสิกรไทยประเมิ นว่า
ในปี พ.ศ.2564 ปริมาณการสั่งอาหารจัดส่งที่บา้ นน่าจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 120 ล้านครัง้ หรือเพิ่มขึน้ กว่า
3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดในปี พ.ศ. 2562 ที่มีจานวนประมาณ 35-45 ล้านครัง้ โดยมีมลู ค่าธุรกิจ
รวมสูง ถึ ง 5.31-5.58 หมื่ น ล้า นบาท หรือ ขยายตัว สูง ถึ ง ร้อ ยละ 18.4-24.4 เมื่ อ เที ย บกับ ปี พ.ศ.2563
ทัง้ นี ้ วิถีการใช้ชีวิตประจาวันในช่วงการระบาดยังส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการใช้บริการจัดส่ง
อาหารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งน่ า สนใจ กล่า วคื อ 1. ระดับ ราคาเฉลี่ ย ต่ อ ครัง้ ที่ ส่ ัง ลดลงร้อ ยละ 20-25
จากปี พ.ศ. 2563 จากปั จจัยด้านกาลังซือ้ และการอัดโปรโมชันของผูป้ ระกอบการ 2. ร้านอาหารข้างทาง
หรือ Street food เข้ามามีบทบาทมากขึน้ และคาดว่าจะมีส่วนแบ่งรายได้มากกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่า
รวมของธุรกิจจัดส่งอาหาร จากเดิมในปี พ .ศ. 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 29.3 พืน้ ที่การสั่งอาหารขยายสู่
รอบนอกและพืน้ ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมากขึน้ สอดคล้องกับการปรับรูปแบบการทางาน
ของภาคธุรกิจมาเป็ น Work from home และ Hybrid working (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2564)
แอปพลิ เคชัน เดลี ร ัน เนอร์ (Daily Runner Application) เปิ ดตัว ในปี พ.ศ. 2562 เป็ นบริก าร
เดลิเวอรีเ่ ต็มรูปแบบ บริการจัดส่งสินค้าทุกประเภท เช่น เครือ่ งดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ขนมกินเล่น สินค้า SME
จากผูป้ ระกอบการไทย รวมถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์รา้ นกาแฟ จากร้านในสังกัด เช่น กาแฟมวลชน จังเกิล
คาเฟ่ และอาราบิเทีย คาเฟ่ ให้บริการส่งฟรีไม่มีขนั้ ต่าตามพืน้ ที่ให้บริการแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ (Daily
Runner Application) พร้อมปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผูบ้ ริโภคในวิถีชีวิตรู ปแบบใหม่ (New
normal) โดยยึดหลัก สะดวก ตอบโจทย์ลกู ค้าทุกไลฟ์ สไตล์ ซึ่งไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเลือกใช้
บริการได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ (Call center) หมายเลข 1311 หรือช่องทาง
ออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน, เว็บไซต์ และ LINE Official Account (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2563)
ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสั่งเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลมีหลายอย่างโดยเฉพาะ 1) ด้านคุณค่าของการบริการ
(Service value) การปฏิ บัติ ง านที่ ก ระท าหรือ ติ ด ต่ อ และเกี่ ย วข้อ งกับ ผู้ใ ช้บ ริก าร การให้บุ ค คลต่ า งๆ
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ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทัง้ ด้วยความพยายามใดๆ ก็ ตาม ในการทาให้คนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง
ได้ร ับ ความช่ ว ยเหลื อ 2) ด้า นคุ ณ ภาพการบริก าร (Service Quality) เป็ นระดับ ของการให้บ ริก าร
ซึ่ ง ไม่ มี ตั ว ต น ที่ น าเสน อ ให้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ ค าด ห วั ง ซึ่ ง จ ะเป็ น ผู้ ตั ด สิ น คุ ณ ภ าพ ก ารให้ บ ริ ก าร
3) ด้า นความพึ ง พอใจของลูก ค้า (Customer Satisfaction) คื อ ภาวะของอารมณ์ หรือ ความรู ้สึก ร่ว ม
ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ป ระสบการณ์ ที่ เกิ ด จากแรงจู ง ใจ ซึ่ ง เป็ นพลัง ภายในของแต่ ล ะบุ ค คล
อัน เป็ นความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งเป้ า หมายที่ ค าดหวัง และความต้อ งการด้า นจิ ต ใจ น าไปสู่ก ารค้น หา
สิ่ ง ที่ ต ้อ งการมาตอบสนองเมื่ อ ได้ร ับ การตอบสนองความต้อ งการแล้ว จะ เกิ ด ความรู ส้ ึ ก มี ค วามสุข
กระตื อ รือ ร้น มุ่ ง มั่ น เกิ ด ขวัญ ก าลัง ใจ และ 4) ด้า นความภั ก ดี (Loyalty) เป็ นความรู ้สึ ก ในเชิ ง บวก
ของผูบ้ ริโภคที่มีต่อตราสินค้าว่าสินค้านัน้ ๆซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ดี และคุม้ ค่ากับราคา
ที่จ่ายไปจนเกิดการซือ้ ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าเดียวกันซา้ ๆ ถึงแม้ว่าจะมีค่แู ข่งทางการตลาดตราสินค้าอื่นๆ
(วรรณเทพ จัน ทร์จรู ญ จิ ต , และสมชาย เล็กเจริญ , 2563) ซึ่งถ้าผูป้ ระกอบการธุรกิ จจาหน่ายเครื่องดื่ ม
บนแอปพลิ เคชั น สามารถสร้า งความความภั ก ดี ใ ห้เกิ ด กั บ ผู้ บ ริ โภคได้จ ะส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิ จ เครื่อ งดื่ ม
บนแอปพลิเคชันทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดี
ในการใช้บ ริก าร สั่งเครื่อ งดื่ ม บนแอปพลิเคชัน เดลีรนั เนอร์ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริม ณฑล ซึ่งจะเป็ น แนวทางให้กับ ผู้ป ระกอบการวางกลยุท ธ์ ทางการตลาดและพัฒ นาแอปพลิเคชัน
ในการสร้างความภักดีของการใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุความภัก ดี
ในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดืม่ บนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชัน
เดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ ก ษาปั จ จัย เชิ ง สาเหตุที่ มี ผ ลต่ อ ความภัก ดี ใ นการใช้บ ริก ารสั่ง เครื่อ งดื่ ม บนแอปพลิ เคชั น
เดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ ิจยั ได้นากรอบแนวคิดการวิจัยของ Kiran,
& Diljit, (2011) ซึ่งเป็ นการนาทฤษฎีความภักดีต่อการใช้บริการของ Marthensen, & Gronholdt, (2003)
และทฤษฏีความพึงพอใจของ Cronin, & Taylor, (1992) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลอย่างมาก
ที่จะทาให้ลกู ค้าเกิดความภักดีจึงกลับมาใช้บริการอีกในอนาคตหรือแนะนาให้ผอู้ ื่นมาใช้บริการ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั
จึ ง พั ฒ นาและปรับ ปรุ ง ตั ว บ่ ง ชี ้ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ใ นการใช้บ ริ ก ารสั่ง เครื่ อ งดื่ ม
บนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ ได้แก่ ด้านคุณค่าของการบริการ(Service value) ด้านคุณภาพการบริการ
(Service Quality) และด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) ว่ามีผลต่อความภักดีใน
การใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ ดังรูปที่ 1
ด้านคุณภาพ
การบริการ

ด้านคุณค่าของ

ด้านความภักดี

การบริการ

ด้านความพึง
พอใจของลูกค้า

ภาพที่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
(ที่มา : Kiran, & Diljit, 2011)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริการสั่งเครือ่ งดืม่ บนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์และ
พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหาครและปริมณฑล จานวน 88,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แก่ ผูท้ ี่เคยใช้บริการสั่งเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์
และพักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหาครและปริมณฑล จานวน 290 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple sampling) ในการก าหนดกลุ่ม ตั ว อย่ า งของการวิ เคราะห์โมเดลความสัม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ
แบบมีตวั แปรแฝง (Causal Structural- Models with Latent Variable) Kline, (2011); นงลักษณ์ วิรชั ชัย
(2542)ได้เสนอว่า ขนาดตัวอย่างที่ เหมาะสม 10-20 เท่าต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ หรือ ตัวอย่างน้อยที่สุด
ที่ยอมรับได้ดูจากค่าสถิติ Holster ที่ตอ้ งมีค่ามากกว่า 200 (Hoelter, 1983) ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีตวั แปร
ที่สงั เกตได้ จานวน 20 ตัวแปรซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 คนเป็ นอย่างน้อยและเพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลผูว้ ิจยั จึงเพิ่มกลุม่ ตัวอย่างเป็ นจานวน 290 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire)
จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนื อ้ หาออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อ มูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
ลักษณะของข้อคาถามเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ท่านเคยใช้
บริการสั่งเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์หรือไม่ สถานที่พกั อาศัย เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ
จ านวนทั้ ง สิ ้น 6 ข้อ ตอนที่ 2 ปั จจั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ ความภั ก ดี ใ นการใช้ บ ริ ก ารสั่ง เครื่ อ งดื่ ม
บนแอปพลิเคชัน เดลีรนั เนอร์ โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 7 ระดับ แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้า นคุณ ภาพในการให้บ ริก าร 2) ด้า นคุณ ค่ า ของการบริก าร 3) ด้า นความพึ ง พอใจของผู้ใช้ และ
4) ด้านความภักดี โดยเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จานวน 20 ข้อ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ ิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (Index of congruence หรือ IOC)
โดยได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 จากนัน้ นามาหาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try
out) กับผูท้ ี่เคยใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์และพักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหาครและ
ปริมณฑล จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วธิ ีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าโดยวิธีการคานวณ
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) พบว่าข้อคาถาม ด้านคุณภาพในการให้บริการเท่ากับ 0.88 ด้านคุณค่า
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ของการบริการเท่ากับ 0.92 ด้านความพึงพอใจของผูใ้ ช้เท่ากับ 0.91 และ ด้านความภักดี เท่ากับ 0.94
โดยพิจารณาเกณฑ์คา่ ความเชื่อมั่น 0.70 ขึน้ ไป (ชไมพร กาญจนกิจสกุล, 2555) แสดงให้เห็นว่าข้อคาถาม
ในแบบสอบถามนัน้ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์จากผูท้ ี่เคยใช้บริการสั่งเครื่องดื่ม
บนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์และพักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหาครและปริมณฑล โดยมีขอ้ คาถามคั ดกรอง
จ านวน 2 ข้อ ได้แ ก่ 1)ท่ า นเคยใช้บ ริก ารสั่ง เครื่อ งดื่ ม บนแอปพลิ เคชัน เดลี ร ัน เนอร์ห รือ ไม่ ถ้า ผู้ต อบ
แบบสอบถามตอบว่ า ไม่ เ คย ผู้ วิ จั ย จะไม่ น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ และ 2)ท่ า นพั ก อาศั ย อยู่ ใ น
เขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลหรือ ไม่ ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่ใช่ ผูว้ ิจัยจะไม่น าข้อ มูล
มาวิ เคราะห์ โดยเก็ บ ข้อ มูล จากการแบ่ ง ปั น ลิ ง ก์ URL ของแบบสอบถามออนไลน์ บ นแอปพลิ เคชั น
เดลีรนั เนอร์ ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 – มกราคม พ.ศ.2564 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัง้ สิน้
2 เดื อ น มี ผู้ต อบแบบสอบถาม จ านวน 320 คน หลัง จากนั้น ผู้วิ จัย ได้ท าการคัด เลื อ กแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ์ได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 290 คน นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ เชิ งบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้โมเดลสมการโครงสร้างวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
เพื่อหาเส้นทางอิทธิ พลเชิ งสาเหตุของตัวแปร หาขนาดอิทธิ พล และทิศทางว่าเป็ นอย่างไร จากแนวคิด
และทฤษฎีที่ผูว้ ิจัยใช้ อ้างอิงมีการทดสอบความสอดคล้องกลมกลื นระหว่างโมเดลสมมุติฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ค่าสถิติ CMIN/DF น้อยกว่า 3.00, ค่า GFI, AGFI, CFI ตัง้ แต่ 0.90 ขึน้ ไป และค่า RMSEA,
SRMR น้อยกว่า 0.08 ซึง่ สอดคล้องกับสถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (กริช แรงสูงเนิน, 2554)
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 290 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 147
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.69 มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.60 สถานภาพโสด
202 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.75 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.13 และผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดเคยใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์
1. ผลการพัฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดี
ในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดืม่ บนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.1 ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีในการสั่ง เครือ่ งดืม่ บนแอปพลิเคชัน
เดลีรนั เนอร์พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร จาแนกเป็ นตัวแปรแฝง
ภายนอก จ านวน 1 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้า นคุณ ภาพการบริก าร และตั ว แปรแฝงภายใน 3 ตัว แปร ได้แ ก่
1) ด้านคุณค่าของการบริการ 2) ด้านความพึงพอใจของลูกค้า 3) ความภักดีของลูกค้า โดยผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นา
และยกร่างโมเดลโดยยึดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นหลักการในการสร้างและพัฒนา
โมเดลความสัม พัน ธ์เชิ ง สาเหตุค วามภัก ดี ในการใช้บ ริก ารสั่ง เครื่อ งดื่ ม บนแอปพลิ เคชัน เดลี รนั เนอร์
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังภาพที่ 2
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หมายเหตุ SV หมายถึง คุณค่าของการบริการ SQ หมายถึง ด้านคุณภาพการบริการ
CS หมายถึง ด้านความพึงพอใจของลูกค้า และ CL หมายถึง ด้านความภักดี
ภาพที่ 2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชัน
เดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีในการใช้
บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เพื่อหาเส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรโดยการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนระหว่าง
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าดัชนีบ่งชี ค้ วามสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีในการใช้บริการ
สั่งเครื่อ งดื่ม บนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ของ กริช แรงสูงเนิน (2554)
ค่าดัชนี
1. ค่า CMIN/df
2. ค่า GFI
3. ค่า AGFI
4. ค่า CFI
5. ค่า TLI
6. ค่า RMSEA
7. ค่า SRMR
8. ค่า HOELTER

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
 3.00
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.90 (เข้าใกล้ 1.00)
 0.05 (เข้าใกล้ 0)
 0.05 (เข้าใกล้ 0)
 200

ค่าสถิติ
1.29
0.94
0.91
0.99
0.99
0.03
0.03
271

ผลการตรวจสอบ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 1 พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ความภักดีในการใช้บริการสั่งเครื่องดื่มบน
แอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจัก ษ์ เป็ น อย่ า งดี โดยพิ จ ารณาจากค่า ไคสแควร์สัม พัท ธ์ (CMIN/df) = 1.29 ค่า (SRMR) = 0.03,
(RMSEA) = 0.03, ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่า SRMR และ ค่า RMSEA ต้องมีค่าน้อยกว่า 0.05 และใน
ส่วนของค่าดัชนี GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CFI =0.99 และ Hoelter = 271 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์โดยค่า
GFI, AGFI, CFI ต้องมีค่าตัง้ แต่ 0.90 - 1.00 จึงเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมและกลมกลืนดี และค่า Hoelter
ต้องมีคา่ ที่ตงั้ แต่ เท่ากับ 200 ขึน้ ไป ซึ่งบ่งชีไ้ ด้ว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีในการใช้บริการ
สั่งเครื่อ งดื่ ม บนแอปพลิเคชัน เดลีรนั เนอร์ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑลมี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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2. ผลการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชัน
เดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังภาพที่ 3

2 = 348.267, 2/df = 1.29, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CFI = 0.99, TLI = 0.99,
RMSEA = 0.03, SRMR = 0.03, HOELTER = 271

ภาพที่ 3 ค่าสถิตจิ ากโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชัน
เดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โมเดลที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์)
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ตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมที่มีผลความภักดีในการใช้บริการสั่ง
เครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปรแฝงภายใน
ตัวแปรแฝงภายนอก

DE

IE

คุณภาพของการบริการ 0.98*** คุณค่าของการบริการ
ความพึงพอใจของ
ลูกค้า
R2

ความพึงพอใจ

คุณค่าของการบริการ
TE

DE

0.98*** 0.98***

IE
-

ความภักดี

TE

DE

0.98*** 0.69***

IE

TE

0.22

0.92

-

-

-

-

-

-

-0.04

-

-0.04

-

-

-

-

-

-

0.27

-

0.27

0.96

0.96

0.84

หมายเหตุ *** p ≤ 0.001 DE = อิ ท ธิ พ ลทางตรง IE = อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม TE = อิ ท ธิ พ ลรวม และ
R2 = ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
จากตารางที่ 2 พบว่า ความภักดี ในการใช้บ ริการสั่งเครื่อ งดื่ มบนแอปพลิเคชัน เดลีรนั เนอร์
ได้รบั อิทธิพลทางตรงมากที่สดุ จากด้านคุณภาพการบริการเท่ากับ 0.69 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ด้านความภักดีของลูกค้าได้รบั อิทธิพลทางอ้อมมากที่สดุ จากด้านคุณภาพการบริการเท่ากับ 0.23
ด้านความพึงพอใจของลูกค้าได้รบั อิทธิ พลทางตรงมากที่สดุ จากด้านคุณภาพการบริการมีขนาดอิทธิ พล
ทางตรง เท่ากับ 0.98 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.001 ด้านคุณ ค่าของการบริการได้รบั อิทธิ พล
ทางตรงมากที่สดุ จากด้านคุณภาพการบริการเท่ากับ 0.89 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า ด้านความภักดีในการใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์
ได้ร ับ อิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้อ มมากที่ สุด จากด้า นคุณ ภาพการบริก ารเนื่ อ งจากผู้บ ริโภคเห็ น ว่ า
การสั่งเครื่อ งดื่ ม บนแอปพลิเคชัน เดลีรนั เนอร์มี บ ริก ารจัด ส่งที่ รวดเร็ว มี ก ารให้รายละเอี ยดของสิน ค้า
ครบถ้ ว น มี ก ารตอบค าถามเกี่ ย วกั บ สิ น ค้า ที่ ดี รวมถึ ง มี ก ารรับ ผิ ด ชอบเมื่ อ ส่ ง เครื่ อ งดื่ ม ผิ ด พลาด
และยังสะดวกสบายในการสั่งซือ้ เครื่องดื่มอีกด้วย สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ คณุตม์ ระบิลเมทน (2557)
ที่ได้ทาการศึกษาคุณภาพการบริการที่สง่ ผลต่อการรับรู ค้ ุณค่าของตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้า
ของธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครพบว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ และด้านการให้ความมั่นใจ ส่งผลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่า
ของตราสินค้าและภักดีในตราสินค้าของธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาทิตยา เรืองเนตร, และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ
ซาโต้ (2562) ที่ ได้ท าศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการให้บ ริก ารที่ ส่ง ผลต่ อ ความจงรัก ภัก ดี ข องลูก ค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริการ
ส่งผลทางตรงต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้านคุณค่าของการบริการ (Service value) หมายถึง ผลลัพธ์ของการรับรูค้ ณ
ุ ภาพการให้บริการ
ที่เกิดขึน้ แบบเหนือความคาดหวังและเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทาให้ เกิดประสบการณ์ใหม่ผ่านการรับรู ค้ ุณค่า
ของการบริการ อธิ บายได้ว่าเป็ นสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการของผูบ้ ริโภคได้รบั จากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ขึน้ อยู่กับ ความคิ ดและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการได้รบั ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการให้บ ริการ ซึ่งลูก ค้า
สามารถประเมินผลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รบั จากการบริการหรือผลการทางานที่มีความคุม้ ค่ามากกว่า
สิ่ ง ที่ ต ้อ งจ่ า ย (Nader, & Zulfiqar, 2015; Tobias, Benny, & Michael, 2018) ปั จ จุ บัน ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละ
นวัตกรรมรูปแบบการดาเนินธุรกิจได้รบั การยอมรับว่าเป็ นการให้บริการที่มีคณ
ุ ค่า ลูกค้าสามารถรับรูแ้ ละ
ประเมินผลสิ่งที่ได้รบั ว่าเหนือความคาดหวังและมีความคุม้ ค่า ซึ่งมีผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจและ
ความต่อเนื่องในการให้บริการ (O'Cass & Sok, 2015) ส่งผลให้บรรลุถึงความพึงพอใจในการให้บริการ
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เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน ช่วยสร้างคุณค่าในการให้บริการและทาให้ธุรกิจบรรลุผลการดาเนินงาน
ในการให้บริการได้ (Chuang, & Lin, 2017) ดังนัน้ ธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าในการให้บริการมีแนวโน้ม
ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถบรรลุผลสาเร็จในการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการได้
ด้า นความพึงพอใจของลูก ค้า และด้านคุณ ค่าของการบริก ารได้รบั อิ ท ธิ พ ลทางตรงมากที่ สุด
จากด้านคุณภาพการบริการ เนื่องจากผูท้ ี่เคยใช้บริการสั่งเครือ่ งดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์มีความรูส้ กึ
พึงพอใจในคุณ ภาพเครื่อ งดื่ ม พอใจในขั้น ตอนการสั่ง วิ ธีก ารชาระเงิ น รวมถึ งการจัด โปรโมชั่น ต่างๆ
บนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ อันเป็ นที่มาของคุณ ภาพการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญชภา
แจ้งเวชฉาย (2559) ที่ได้ทาการศึกษาคุณภาพการให้บริการที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า
BTS ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณ ภาพการให้บริการ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร
ด้านความภักดีในการใช้บริการสั่งเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์ได้รบั อิทธิพลทางอ้อม
มากที่สุดจากด้านคุณ ภาพการบริการเนื่องจากผูบ้ ริโภคเห็นว่าแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์มีบริการจัดส่ง
ที่ รวดเร็ว มี ก ารให้รายละเอี ย ดของสิน ค้า และตอบค าถามเกี่ ย วกับ สิน ค้า ที่ ดี รวมถึ งมี การรับ ผิ ด ชอบ
เมื่อส่งเครื่องดื่มผิดพลาด และยังสะดวกสบายในการสั่งซือ้ เครื่องดื่มอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รุ ง่ นภา บริพนธ์มงคล และ สุกฤษดา เชียรวัฒนสุข (2563) ที่ได้ทาการศึกษาการรับรู ค้ ุณภาพสินค้าและ
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้า้ เครื่องทาความสะอาดอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพของ
การบริการเป็ นตัวขับเคลือ่ นทางอ้อมเพื่อให้เกิดความภักดีของผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผูพ้ ฒ
ั นาแอปพลิเคชัน ควรคานึกถึงคุณภาพการบริการโดยมีการจัดส่งเครือ่ งดืม่ ที่รวดเร็ว มีการให้
รายละเอียดของเครื่องดื่มที่ครบถ้วน มีการตอบคาถามเกี่ยวกับสินค้าที่ดี รวมถึงความรับผิดชอบเมื่อส่ง
เครือ่ งดื่มผิดพลาด
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ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้มุ่ งเน้นในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑลเท่านัน้ สาหรับงานวิจัย
ครัง้ ต่อไปควรขยายขอบเขตงานวิจยั ให้กว้างและครอบคลุมผูบ้ ริโภคในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ครอบคลุมและสามารถนาไปใช้วางแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภคแต่ละกลุม่ ในอนาคต
2. จากการศึ ก ษาพบว่ า ด้า นความคุ ณ ภาพการบริ ก ารส่ ง ผลความภั ก ดี ใ นการใช้บ ริ ก าร
สั่งเครื่องดื่มบนแอปพลิเคชันเดลีรนั เนอร์มากที่สดุ ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ ต่อไปควรวิ จยั เชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
ข้อมูลในเชิงลึกให้ได้ขอ้ มูลที่นา่ เชื่อถือและมีนา้ หนักมากยิ่งขึน้
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บทคัดย่อ
การวิจัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์การวิจัย เพื่ อ ศึก ษาปั จจัย เอื อ้ ต่อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศ
ด้า นเกษตรอิ น ทรีย ์ข องเกษตรกร และศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศด้า นเกษตรอิ น ทรีย ์
ของเกษตรกร
ก ารวิ จั ย นี ้ เ ป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งส ารวจ ศึ ก ษ าจ าก ก ลุ่ ม วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น เก ษ ต รอิ น ท รี ย ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศูนย์ศกึ ษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น จานวน
125 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเอือ้ ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
ได้แก่
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1) ปั จ จัย ด้า นคุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล เกษตรกรมี อุป นิ สัย ในการใฝ่ หาความรู ท้ ี่ แ ตกต่ า งกัน
เช่น บางคนขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนรู จ้ ากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และการอบรม
อยู่ เสมอ แต่ บ างคนเรี ย นรู จ้ ากการถ่ า ยทอดจากบรรพบุ รุ ษ เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้น 2) ปั จ จั ย ด้า น
แหล่งสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่ประสบความสาเร็จในการทาเกษตรอินทรียใ์ นด้านวิสาหกิ จชุมชน
มีแนวทางและวิธีก ารต่างๆ ที่สามารถนามาปรับ ใช้กับ การท าการเกษตรอินทรียข์ องตน 3) ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อ ม 3.1) ด้า นวัฒ นธรรมสารสนเทศ เกษตรกรมี ก ารเรี ย นรู ้ และการถ่ า ยทอดควา มรู ้
ของเกษตรกรไม่ ได้มี เพี ย งวิ ธี ก ารสอนโดยการท่ อ งจ าหรือ การอ่า นเขี ย นในรู ป แบบการศึ ก ษาเท่ า นั้น
แต่เป็ นการสรรค์สร้างความรู ใ้ ห้เกิดขึน้ ด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของเกษตรกร
3.2) ปั จ จั ย ด้ า น ส ภ าพ แวด ล้ อ ม ด้ า น วั ฒ น ธรรม ชุ ม ช น ก ารช่ วย เห ลื อ เกื ้ อ กู ล กั น ใน ชุ ม ช น
นาไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นข้อมูลในการทาเกษตร วิธีการทาอย่างไรให้ได้ผลดีหรือมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
1) วัต ถุป ระสงค์ค วามต้อ งการสารสนเทศ เพื่ อ ท าเกษตรอิ น ทรีย ์ให้ถูก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้า งชุ ม ชนต้ น แบบพั ฒ นาด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย ์
2) ความต้อ งการด้า นเนื อ้ หาสารสนเทศ เกษตรกรมี วิ ธี ก ารขายสิ น ค้า เกษตรอิ น ทรีย ์คื อ ขา ยสิ น ค้า
ด้วยตนเองตามตลาดชุมชน ส่วนใหญ่เป็ นการทาเกษตรเพื่อการอยูร่ อดแต่ไม่ใช่การต่อยอด ดังนัน้ เกษตรกร
จึงมีความต้องการเนือ้ หาสารสนเทศด้านการตลาดมากที่สดุ 3) การค้นหาแหล่งสารสนเทศ เกษตรกร
ส่ว นใหญ่ มี ก ารค้น หาแหล่ ง สารสนเทศบุ ค คลจากสมาชิ ก เกษตรกรในกลุ่ม วิ ส าหกิ จ เกษตรอิ น ทรีย ์
ซึง่ เป็ นแหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตวั ในการแลกเปลี่ยนความรู ซ้ ึ่งกันและกัน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
ที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่ คื อ สื่อ สังคมออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ เช่น Facebook You tube ฯ
4) วิธีก ารได้ม าซึ่งสารสนเทศ เกษตรกรมี วิธีก ารได้ม าซึ่งสารสนเทศโดยการค้น คว้าหาข้อมูลเกี่ ย วกับ
เกษตรอินทรียด์ ว้ ยตนเอง เพราะง่ายและสะดวกที่สดุ 5) ลักษณะของสารสนเทศที่ตอ้ งการ ลักษณะของ
สารสนเทศที่ตอ้ งการของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ สารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
คาสาคัญ: พฤติกรรมสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ เกษตรอินทรีย ์
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ABSTRACT
Information seeking behavior of organic farmers, this research study factors
contributing to farmers organic information seeking behavior and study farmers organic
information seeking behavior. This research is an exploratory research. Study from the organic
farming community enterprise group Northeast. The Center for Education and Capacity Building
on Local Resources Management consisted of 125 people. Data were collected using a
questionnaire. and analyze the data with descriptive statistics.
Factors Contributing to Farmers' Organic Information-seeking Behavior 1) Personal
Characteristic Factors. Farmers have different habits in pursuing knowledge, for example some
are diligent at learning from people in the family, neighbors, government officials and always
look for training that is available. But some people learn only from their ancestors. 2) Factors of
information sources. Information source of successful organic farming in the field of community
enterprises, there were guidelines and methods that could be applied to the practice of their
organic agriculture. 3) environmental factors 3.1) information culture. Farmers learned and
passed on their knowledge. They were not only teaching methods by memorization or reading
and writing in an educational form, but also creating knowledge through a combination of
wisdom and way of life of farmers. Helping each other in the community leads to information
sharing in agriculture such as how to do it to be effective or there is a method on how to solve
the problem.
Farmers' organic farming information seeking behavior
1) The farmers demand for information in accordance with the rules of organic
farming standards to promote support, the creation of a model community to develop organic
agriculture. 2) The need for content, information. Farmers have a way to sell organic products at
the community market by themselves. Most of them are farming for survival, but not for
developing. Therefore, farmers have the highest demand for marketing information content.
3)Searching for information sources. Most farmers search for information sources from farmers
members in the organic farming group which is the easiest source of information for exchanging
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knowledge with each other. And internet information sources that farmers use most are via
mobile phone such as Facebook, You tube, etc. 4) Method of obtaining information Farmers
have methods of obtaining information by doing their own research on organic agriculture. It is
the easiest and most convenient way. 5) Characteristics of the desired information. The
characteristics of information required from most farmers are information about organic
agriculture standards.
Keywords: Information behavior, Information seeking behavior, Organic agriculture

บทนา
ภาคการเกษตรของไทยเป็ นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ เป็ นรากฐาน
ของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาค
การผลิตทางการเกษตร ในช่ วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 8-11 อัต ราการเติบ โตของภาคเกษตรมี แนวโน้ม
ชะลอตั ว ลงเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 (ข้อ มู ล เฉลี่ ย ปี พ.ศ. 2555-2558)
ภาคการเกษตรขยายตัว เพี ย งร้อ ยละ 0.10 ต่อ ปี เนื่ อ งจากได้ร ับ ผลกระทบจากความแปรปรวนของ
สภาพภูมิ อากาศ และภัยธรรมชาติ ที่ค่อนข้างรุ น แรง ภาคเกษตรยังคงมี บ ทบาทสาคัญ กับ การพัฒ นา
ประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็ นเงิน ตรา
ต่า งประเทศเป็ น มูล ค่า สูง ในแต่ ล ะปี (ส านัก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรกร, 2559) ในปั จ จุบัน การผลิ ต
ภาคเกษตรต้องเพิ่มผลผลิตให้เป็ นการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย์สง่ ผลให้มีการขยายพืน้ ที่ การใช้สารเคมีและ
ปุ๋ ยเคมี และเพิ่มจานวนแรงงาน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศลดลง สภาพปั จจั ย การผลิ ต ภาคเกษตรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปท าให้ ผ ลผลิ ต ภาคเกษตร
ได้รบั ผลกระทบและส่งผลต่อความมั่นคงของภาคเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การเปลีย่ นแปลงด้านการค้าและกฎหมายเป็ นปั จจัยสาคัญที่การผลิตภาคเกษตรจะรับรูแ้ ละนาข้อมูลมาใช้
เพื่อวางแผนการผลิตและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และให้ความสาคัญกับข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี และ
ส า รส น เท ศ เพื่ อ ใช้ ตั ด สิ น ใจ ก า รวา งแ ผ น ก า รผ ลิ ต ภ าค เก ษ ต รจึ งเป็ น แ น ว ท า งก า รผ ลิ ต
เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณเพียงพอความต้องการ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิ่งแวดล้อม
(ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ, ธีระวัฒน์ จันทึก, และพิทกั ษ์ ศิรวิ งศ์, 2560)
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การท าเกษตรอิ น ทรีย ์เป็ น เพี ย งการพูด ปากต่อ ปากต่อ ๆ กัน ไป โดยไม่ได้ใช้ข ้อ มูล สนับ สนุน
จากภาครัฐหรือหน่วยงานด้านการเกษตรเท่าที่ควรในการทาเกษตรอินทรีย ์ ซึ่งทาให้ขอ้ มูลที่ภาครัฐหรือ
หน่วยงานด้านการเกษตรที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้กบั เกษตรกรไม่ถึงตัวเกษตรกรโดยตรง ผูว้ ิจัย
จึงมี ก ารศึก ษาปั จ จัย เอื อ้ ต่อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอิ น ทรีย ์ของเกษตรกร และ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร ว่าเกษตรกรมีการแสวงหาสารสนเทศ
อย่ า งไร ซึ่ ง ภาครัฐ และหน่ ว ยงานด้า นการเกษตรจะได้น าข้อ มูล การแสวงหาสารสนเทศของเกษตร
ด้านเกษตรอินทรีย ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สง่ ถึงเกษตรกรได้อย่ างถูกต้อง แก้ปัญหาด้านปั จจัยการผลิต ผลผลิต
การแปรรู ป การทาเกษตรอินทรีย ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และการขายสิน ค้ากับ พ่อค้า
คนกลาง เพื่ อ ให้เกิ ด ความเข้า ใจตรงกัน และแก้ปั ญ หาการโดนเอาเปรีย บจากพ่ อ ค้า คนกลางน้อ ยลง
ซึ่งเป็ นแนวทางให้กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจยั ทางการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงาน
เกษตรอาเภอ ที่ ดูแ ลเรื่ องเกษตรอิน ทรีย ์ได้รวบรวม จัด เก็ บ บริก ารสารสนเทศให้กับ เกษตรกร โดยใช้
เทคโนโลยีออกแบบการเกษตรแบบใหม่ เพื่อสามารถเข้าถึงเกษตรกรได้มากยิ่งขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยเอือ้ ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจัย
เกษตรกรที่ ท าการเกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ เ ป็ นส มาชิ ก ในกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 125 คน โดยแยกตามประเภทเกษตรอินทรียด์ งั นี ้
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กลุม่ ที่
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
1.
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียข์ า้ ว
2.
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนอินทรียผ์ กั
3.
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียผ์ สมผสาน
รวม
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จานวน (คน)
13
37
75
125

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์
ตอนที่ 2 ปั จ จัย เอือ้ ต่อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอิ นทรียข์ องเกษตรกร
ด้านคุณ ลักษณะส่วนบุคคล ด้านแหล่งสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม (อัญ ชสา สีนวนแก้ว, และ
ชลภัสส์ วงษ์ปรัเสริฐ, 2558)
ตอนที่ 3 พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องเกษ ตรกร ดั ง นี ้
วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ความต้องการด้านเนือ้ หาสารสนเทศ การค้นหาแหล่งสารสนเทศ วิธีการ
ได้มาซึง่ สารสนเทศที่ตอ้ งการนาไปใช้ และลักษณะของสารสนเทศที่ตอ้ งการ (Wilson, 2000)
แบบสอบถามผ่ า นการหาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ด้ว ยการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื ้อ หา
โดยผูท้ รงคุณ วุฒิ 2 ท่าน และวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
การวิ จั ย ด้ ว ยค่ า IOC (Index of item object congruence) ผลการวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย งตรง
ของแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.95 และนาไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด โดยทาการทดสอบกับเกษตรกรในตาบลนาซ่าว อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อหาคุณภาพของเครือ่ งมือโดยหาค่ าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
ของ Cronbach’s Alpha ได้ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
3.1 ผู้วิจัย ขอใบรับ รองการวิ จัย ในมนุษ ย์ จากสานัก งานคณะกรรมการจริย ธรรม การวิ จั ย
ในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ อว 660201.2.3/1961
3.2 ผูว้ ิจยั จัดทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทาการส่งหนังสือไปยังสถานที่ที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล ดังนี ้ กลุม่ เครือข่ายวิสาหกิจ
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ชุม ชนเกษตรอิ น ทรีย ์อี ส าน จ.ร้อ ยเอ็ ด กลุ่ม วิ ส าหกิ จ ผลิ ต ข้า วอิ น ทรีย ์เพื่ อ สัง คม ต.ก าแมด จ.ยโสธร
กลุ่ม ศูน ย์ก ารเรีย นรู เ้ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุม ชนสวนธรรมร่ว มใจ จ.ยโสธร กลุ่ม ศูน ย์ศึ ก ษาการพัฒ นา
ของชาวบ้านฯ จ.นครราชสีมา กลุ่ม กสิกรรมไร้สารพิ ษ ต.หัวทะเล จ.นครราชสีมา กลุ่มวิสาหกิ จชุม ชน
ศูน ย์ข ้า วชุม ชนบ้านอุ่ม แสง จ.ศรีษ ะเกษ กลุ่ม เครือ ข่ายเกษตรกรรมทางเลือ กสุริน ทร์ จ.สุริน ทร์ กลุ่ม
เกษตรธรรมชาติ ต.ทมอ จ.สุ ริ น ทร์ กลุ่ ม อนุ ร ัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและอาชี พ ทางเลื อ กบ้ า นทั พ ไทย
จ.สุรินทร์ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ต.แนงมุด จ.สุรินทร์ เลขที่ อว 660301.7/ว114 ดาเนินการ
เก็บข้อมูลจากประชากรกลุม่ ตัวอย่างโดยการส่งทางไปรษณีย ์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 - กรกฎาคม 2563
เพื่อรวบรวมข้อมูล
3.3 นาแบบสอบถามที่ได้รบั มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ที่ได้รบั กลับคืนมา จากนัน้ นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่ได้เก็ บ แบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ดาเนิน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ผล ดังนี ้
4.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน
เกษตรอินทรีย ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเกษตรกรเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ลักษณะการประกอบอาชีพ ประวัติในการทาเกษตรอินทรีย ์ ประเภทเกษตรอินทรีย ์ ระยะเวลา
ในการทาเกษตรอินทรีย ์ (อ้างอิงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.) และวิธีการขายสินค้าเกษตรอินทรีย ์
โดยใช้วิ ธี ป ระมวลผลทางหลัก สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อ มู ล ที่ ร วบรวม
ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ ยค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่ อ วิ เคราะห์ปั จ จัย เอื อ้ ต่ อ พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศ
ด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
การวิ เคราะห์ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เอื อ้ ต่ อ พฤติ ก รรม
การแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร 3 ด้าน ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
2) ปั จ จัยด้านแหล่งสารสนเทศ และ 3) ปั จจัยด้า นสภาพแวดล้อ มโดยใช้วิธี ป ระมวลผลทางหลัก สถิ ติ
เชิ งพ รรณ นา (Descriptive Statistics) โด ยน าข้ อ มู ล ที่ ร ว บรวม ได้ ม าวิ เ ค ราะห์ ห าค่ า ทางสถิ ติ
ซึง่ ประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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4.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย ์
ของเกษตรกร
การวิ เคราะห์ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการแสวงหา
สารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ 2) ความต้องการ
ด้านเนือ้ หาสารสนเทศ 3) การค้นหาแหล่งสารสนเทศ 4) วิธีการได้มาซึง่ สารสนเทศที่ตอ้ งการนาไปใช้ และ
5) ลัก ษณะของสารสนเทศที่ ต ้อ งการ โดยใช้วิ ธี ป ระมวลผลทางหลัก สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยน าข้อ มูล ที่ ร วบรวมได้ม าวิ เคราะห์ห าค่ า ทางสถิ ติ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย ค่ า เฉลี่ ย ( Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียแ์ บ่งเป็ นเพศหญิง จานวน 74 คน ร้อยละ 59.2
และเพศชาย จานวน 51 คน ร้อยละ 40.8 ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 40 คน ร้อยละ 32.0
และระดับ การศึ ก ษาสูง สุด คื อ ต่ า กว่า มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 76 คน ร้อ ยละ 61.3 รองลงมาคื อ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า จานวน 20 คน ร้อยละ 16.1 ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ย ต่อ เดือ น ต่ า กว่า 10,000 บาท จ านวน 67 คน ร้อยละ 54.0 รองลงมาคื อ 10,000 – 20,000 บาท
จานวน 27 คน ร้อยละ 21.8 ส่วนอาชีพเสริมของเกษตรกรกลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียค์ ือ อาชีพอิสระ
จ าน วน 22 ค น ร้ อ ย ละ 62.9 ธุ ร กิ จส่ ว น ตั ว จ าน วน 10 ค น ร้ อ ย ล ะ 28.6 แ ละจิ ต อ าสางาน
ด้านการเกษตร จานวน 3 คน ร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่มีประวัติในการทาเกษตรอินทรียม์ าแล้ว มากกว่า 5 ปี
จานวน 47 คน ร้อยละ 37.6 มีระยะเวลาในการทาเกษตรอินทรีย ์ (อ้างอิงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
มกท.) มากที่ สุด 1-5 ปี จานวน 63 คน ร้อ ยละ 50.4 และวิธีการขายสินค้าเกษตรอิน ทรีย ์ส่ว นใหญ่ คื อ
ขายสินค้าด้วยตนเองตามตลาดชุมชน ร้อยละ 76.8
เมื่อจาแนกตามประเภทเกษตรอินทรีย ์ พบว่า
1) เกษตรอินทรียข์ า้ ว เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียส์ ว่ นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
ร้อยละ 84.6 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 38.5 ระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 76.9
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 83.3 ประกอบอาชีพเสริมคือ อาชี พอิสระ และธุรกิ จ
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ส่วนตัว ร้อ ยละ 50.0 มี ป ระวัติ ในการท าเกษตรอิ น ทรีย ์ม าแล้ว มากกว่า 5 ปี ร้อ ยละ 46.2 ระยะเวลา
ในการทาเกษตรอินทรีย ์ (อ้างอิงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.) 1-5 ปี และมากกว่า 5 ปี ขนึ ้ ไป ร้อยละ
46.2 และส่วนใหญ่มีวิธีการขายสินค้าเกษตรอินทรียค์ ือ ขายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ร้อยละ 100.0
2) เกษตรอินทรียผ์ กั เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียส์ ่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
ร้อยละ 59.5 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 32.4 ระดับการศึกษา ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 6 ร้อยละ 73.0
มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 81.1 ประกอบอาชีพเสริมคือ อาชีพอิสระ ร้อยละ 100.0
มีประวัติ ในการท าเกษตรอินทรียม์ าแล้ว 1 ปี ร้อยละ 32.4 ระยะเวลาในการท าเกษตรอินทรีย ์ (อ้างอิ ง
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มกท.) 1-5 ปี ร้อยละ 70.3 และส่วนใหญ่ มีวิธีการขายสินค้าเกษตรอินทรีย ์
คือ ขายสินค้าด้วยตนเองตามตลาดชุมชน ร้อยละ 86.5
3) เกษตรอิ น ทรีย ์ผ สมผสาน เกษตรกรกลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรีย ์ส่ ว นใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 54.7 มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 30.7 ระดับการศึกษา ต่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 6
ร้อยละ 52.7 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 36.0 ประกอบอาชีพเสริมคือ อาชีพอิสระ
ร้อยละ 45.5 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 40.9 และจิตอาสางานด้านการเกษตร ร้อยละ 13.6 มีประวัติในการทา
เกษตรอินทรียม์ าแล้ว มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 45.3 ระยะเวลาในการทาเกษตรอินทรีย ์ (อ้างอิงตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ มกท.) มากกว่า 5 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 45.3 และส่วนใหญ่ มีวิธีการขายสินค้าเกษตรอินทรีย ์
คือ ขายสินค้าด้วยตนเองตามตลาดชุมชน ร้อยละ 82.7
1.2 ปั จจัยเอือ้ ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
1.2.1 ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
เกษตรกรมี ค วามคิ ดเห็น ต่อ ปั จ จัยด้านคุณ ลัก ษณะส่วนบุค คลอยู่ในระดับ มาก
( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอุปนิสยั
ในการใฝ่ หาความรู ท้ ี่ แ ตกต่ า งกั น ของเกษตรกร เช่ น บางคนขยัน หมั่น เพี ย รที่ จ ะเรี ย นรู ้จ ากบุ ค คล
ในครอบครัว เพื่ อ นบ้าน เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และการอบรมอยู่เสมอ แต่บ างคนเรีย นรู จ้ ากการถ่ ายทอด
จากบรรพบุรุษเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( X = 4.09) รองลงมาคือ เกษตรกรต้องการพัฒนา
ไปสู่ก ารเป็ น Smart farmer ( X = 4.05) และบทบาทหน้าที่ ผลัก ดัน ให้เกิ ด พฤติ ก รรมสารสนเทศ เช่ น
เกษตรกรที่ มี บ ทบาทเป็ นประธานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี ก ารคาดการณ์ ส ถานการณ์ ท างการเกษตร
ที่เปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ทาให้ตอ้ งการสารสนเทศต่างๆ เพื่อนามาใช้จดั การวิสาหกิจชุมชน ( X = 4.00)
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1.2.2 ปั จจัยด้านแหล่งสารสนเทศ
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านแหล่งสารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.80)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า แหล่งสารสนเทศที่ประสบความสาเร็จในการทาเกษตรอินทรีย ์
ในด้านวิสาหกิจชุมชนมีแนวทางและวิธีการต่างๆ มาปรับใช้กบั ตน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ( X = 3.96) รองลงมา
คื อ แหล่ ง สารสนเทศบุ ค คลเป็ นแหล่ง สารสนเทศอยู่ใ กล้ ค้น คว้า ได้ส ะดวก เข้า ถึ ง ง่ า ยและรวดเร็ ว
โดยการสอบถาม พบปะพู ด คุ ย จากญาติ พี่ น ้อ ง เพื่ อ นบ้า น เพื่ อ นเกษตร รวมถึ ง นัก วิ ช าการเกษตร
ที่รบั ผิดชอบในตาบล ( X = 3.69) และการเรียนรู ด้ ว้ ยการสนทนาทาให้เสียค่าใช้จ่ายน้อย หรือไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายเลย ( X = 3.64)
1.2.3 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมสารสนเทศ
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านวัฒ นธรรมสารสนเทศ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การเรียนรู แ้ ละการถ่ายทอด
ความรูข้ องเกษตรกรไม่ได้มีเพียงวิธีการสอนโดยการท่องจาหรือการอ่านเขียนในรู ปแบบการศึกษาเท่านัน้
แต่เป็ นการสรรค์สร้างความรู ใ้ ห้เกิดขึน้ ด้วยวิธีการผสมผสานระหว่ างภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของเกษตรกร
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.23) รองลงมาคือ เกษตรกรอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศด้านการเกษตรเพื่อนาไปพัฒ นาปรับปรุ งการทาเกษตรของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เนต โทรศัพท์เคลือ่ นที่ การใช้สงั คมเครือข่ายออนไลน์ เช่น ไลน์ ในการติดต่อสือ่ สารและแลกเปลีย่ น
ข้อมูล ( X = 3.98) และการรับรู ส้ ื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวก ไม่จาเป็ นต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการเปิ ดรับ เช่น การดูรายการเกษตรเพื่อนาสารสนเทศที่ได้รบั มาใช้ในการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับ
มาก มีคา่ เฉลีย่ ต่าสุด ( X = 3.94)
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมชุมชน
เกษตรกรมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ด้า นสภาพแวดล้อ มด้า นวัฒ นธรรมชุ ม ชน
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน
เช่ น อาหารการกิ น ใครมี พื ช ผัก อะไรที่ เพื่ อ นบ้า นไม่ มี ก็ ห ยิ บ ยื่ น ให้กัน มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด ( X = 4.53)
รองลงมาคื อ ความเคารพและศรัทธาในตัวเอง เชื่ อ มั่นในความสามารถที่จะกระทาการใดๆ ให้สาเร็จ
ได้ดว้ ยตนเอง ( X = 4.22) และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดตัง้ วิสาหกิ จชุมชนของหมู่บา้ น
การแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน ( X = 4.06)
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1.3 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
1.3.1 วัตถุประสงค์ความต้องการสารสนเทศ
เกษตรกรมีวัตถุประสงค์ความต้องการสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.10)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ 3 ล าดั บ แรก พบว่ า เกษตรกรมี วัต ถุ ป ระสงค์ค วามต้อ งการสารสนเทศ
เพื่อทาเกษตรอินทรียใ์ ห้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชน
ต้น แบบพัฒ นาด้านเกษตรอิ น ทรีย ์ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.30) รองลงมาคื อ เพื่ อส่งเสริม การเรียนรู ้
ของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและได้รบั มาตรฐานความปลอดภัย บริหารจัดการ
กลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและการเรีย นรู ผ้ ่ า น ICT ( X = 4.14) และเพื่ อ ใช้ในการประชาสัม พัน ธ์เผยแพร่
และพัฒ นาเครือข่ายเกษตรอิน ทรียต์ ่อยอดทางธุรกิ จ เริ่มตัง้ แต่การผลิต การดูแลรักษา การตลาดและ
การแปรรูป ( X = 4.07)
1.3.2 ความต้องการด้านเนื้อหาสารสนเทศ
1) ด้านแหล่งเงินทุนในการทาเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรมีความต้องการเนือ้ หาสารสนเทศด้านแหล่งเงินทุนในการทาเกษตร
อินทรีย อ์ ยู่ในระดับ ปานกลาง ( X = 3.50) เมื่อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความต้อ งการด้านเนื อ้ หา
สารสนเทศด้านแหล่งเงิน ทุน จากสถาบัน การเงินของภาครัฐเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี ย้ พิ เศษกับเกษตรกร
ที่ ท าเกษตรอิ น ทรีย ์ (สิ น เชื่ อ เขี ย วของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส)) จั ด หาเงิ น กู้ด อกเบี ้ย ต่ า
มาให้สมาชิกกูเ้ พื่อลงทุนทาการเกษตร และการให้เงินทุนหมุนเวียนให้เกษตรกรสามารถดาเนินกิจการ
ได้ในสภาพคล่อ ง มี ค่ า เฉลี่ย สูง สุด ( X = 3.62) รองลงมาคื อ ความต้อ งการด้านเนื อ้ หาสารสนเทศ
ด้านแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ผลิตภัณ ฑ์ในการบารุ งพืช
ตั้ง แต่ ก ารเตรีย มดิ น จนถึ ง การเก็ บ ผลผลิ ต และแปรรู ป เมื่ อ เกษตรกรจ า หน่ า ยผลผลิ ต แล้ว จึ ง น าทุ น
คืนสูน่ ายทุน ( X = 3.38)
2) ด้านการจัดการฟาร์ม
เกษตรกรมี ค วามต้อ งการเนื อ้ หาสารสนเทศด้า นการจัด การฟาร์ม ในการท า
เกษตรอินทรียอ์ ยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การบันทึก
การผลิต ตัง้ แต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็ บ เกี่ ยว และการปลูกพื ชหลังการเก็ บเกี่ ย วที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรียก์ าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.90) รองลงมาคือ พืน้ ที่ในการผลิตในการทา
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เกษตรอินทรีย ์ เช่น การปรับเปลี่ยนพืน้ ที่เป็ นเกษตรอินทรีย ์ การลดหรือขยายพืน้ ที่การผลิต เป็ นต้น ( X =
3.74) และการใช้ปยุ๋ สารเคมีปอ้ งกันกาจัดศัตรูพืช และสารสังเคราะห์ ( X = 2.54)
3) ด้านการผลิตพืชอินทรีย ์
เกษตรกรมีความต้องการเนือ้ หาสารสนเทศด้านการผลิตพืชอินทรีย ์ อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.91) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ 3 ล าดั บ แรก พบว่ า การเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ ห ลัง
การเก็บเกี่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.39) รองลงมาคือ การจัดการดิน นา้ และปุ๋ ย ค่าเฉลี่ย 4.11 และ
ชนิดและพันธุ์ของพื ชที่ป ลูก ในด้านการเลือกใช้พัน ธุ์พืชที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่ น และ
ความต้านทานต่อโรคและแมลง ( X = 4.10)
4) ด้านการเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ
เกษตรกรมีความต้องการเนือ้ หาสารสนเทศด้านการเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การกาหนดขอบเขตบริเวณ
ในการเก็ บเกี่ ยวผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.04) รองลงมาคือ การขอรับรองผลิตผลจากธรรมชาติ
ทัง้ พื ชและสัต ว์ ( X = 3.87) และการจัด ทาบัน ทึก การเก็ บ เกี่ ยว สต็ อกผลผลิต สต็อ กผลิตภัณ ฑ์ และ
เอกสารการขาย ( X = 3.85)
5) ด้านการแปรรูปและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรมี ค วามต้อ งการเนื อ้ หาสารสนเทศด้า นการแปรรู ป และการปฏิ บัติ
หลังการเก็บเกี่ยวอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การเก็บรักษา
ผลิต ผลและผลิต ภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ย สูงสุด ( X = 3.97) รองลงมาคื อ การบรรจุภัณ ฑ์ที่ ล ดปริม าณขยะ
ที่เกิ ดจากบรรจุภัณ ฑ์ ( X = 3.96) และการจัดการเอกสารเพื่ อ ตรวจสอบ เช่น เอกสารการซือ้ วัตถุดิ บ
ระบุจานวนวันที่ซือ้ และชื่อที่อยูผ่ ขู้ าย เป็ นต้น ( X = 3.87)
6) ด้านปั จจัยการผลิตเพื่อการค้า
เกษตรกรมี ค วามต้อ งการเนื อ้ หาสารสนเทศด้า นปั จ จัย การผลิต เพื่ อ การค้า
อยู่ในระดับ มาก ( X = 3.88) เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้อ 3 ลาดับ แรก พบว่า การจัด ท าระบบเอกสาร
ที่เกี่ยวกับรหัสงวดการผลิตบนผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การแยกแยะผลิตภัณฑ์อินทรีย ์
กับ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ ัวไป และการรับ รองวัต ถุดิ บที่ น ามาแปรรู ป มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.90) รองลงมาคื อ
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กระบวนการผลิต ปั จจัยการผลิตมีขอ้ มูลที่ชดั เจนเกี่ยวกับคุณประโยชน์และประสิทธิภาพในการนาปั จจัย
การผลิตนัน้ ไปใช้ ( X = 3.88) และการทาฉลากปั จจัยการผลิต ( X = 3.87)
7) ด้านความเป็ นธรรมในการจ้างงานเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรมีความต้องการเนื อ้ หาสารสนเทศด้านความเป็ นธรรมในการจ้างงาน
เกษตรอินทรีย ์ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การจัดอบรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน และการจัดหาอุปกรณ์การทาเกษตรอินทรียใ์ ห้แก่ลกู จ้าง มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 3.86) รองลงมาคือ นโยบายเกี่ยวกับความเป็ นธรรมในสังคม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
( X = 3.78) และสิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง ( X = 3.74)
8) ฉลากและการใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรมี ความต้องการเนือ้ หาสารสนเทศด้านฉลากและการใช้ตรารับรอง
เกษตรอิ น ทรียอ์ ยู่ในระดับ มาก ( X = 4.02) เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับ แรก พบว่า ผลิต ผลและ
ผลิต ภัณ ฑ์ที่ ผ่านการตรวจสอบและรับ รองตามมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย ์ มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.10)
รองลงมาคื อ สัญ ญาการใช้ต ราตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์ ( X = 4.02) และการจัด พิ ม พ์ฉ ลาก
บนผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ที่จดั ส่งหรือจาหน่ายไปยังโรงงานแปรรูป ( X = 3.90)
9) ด้านรายการอาหารอินทรียใ์ นร้านอาหารตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรมี ค วามต้ อ งการเนื ้อ หาสารสนเทศด้า นรายการอาหารอิ น ทรี ย ์
ในร้านอาหารตามมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย ์ อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.02) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ 3
ล าดับ แรก พบว่ า ข้อ มู ล วัต ถุ ดิ บ และส่ ว นผสม ตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์ และการบรรจุ ภัณ ฑ์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.06) รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการขอรับรองรายการ
อาหารอินทรีย ์ ( X = 3.94)
10) สารสนเทศด้านการตลาด
เกษตรกรมีความต้องการเนือ้ หาสารสนเทศด้านการตลาดอยู่ใน ระดับมาก
( X = 4.03) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ 3 ลาดับ แรก พบว่า กลุ่ม ลูก ค้าที่ ต ้อ งการสิ น ค้า เกษตรอิ น ทรีย ์
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.12) รองลงมาคือ รู ปแบบสินค้าเกษตรอินทรียท์ ี่ลกู ค้าต้องการ ( X = 4.08) และ
แหล่งรับซือ้ สินค้า และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ ราคาในท้องตลาด แนวโน้มการเติบโตของสินค้า และ
การเพิ่มยอดขายสินค้า ( X = 4.02)
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1.3.3 การค้นหาแหล่งสารสนเทศ
1) แหล่งสารสนเทศบุคคล
เกษ ตรกรมี ก ารค้ น หาแหล่ ง สารสนเทศจากแหล่ ง สารสนเทศบุ ค คล
อยู่ ใ นระดับ มาก ( X = 3.81) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ 3 ล าดับ แรก พบว่ า กลุ่ม สมาชิ ก เกษตรกร
ในกลุ่ม วิ ส าหกิ จ เกษตรอิ น ทรีย ์ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด ( X = 4.25) รองลงมาคื อ ประธานวิ ส าหกิ จ ชุม ชน
( X = 4.16) และเจ้าหน้าที่สง่ เสริมการเกษตร ( X = 3.97)
2) แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน
เกษตรกรมี ก ารค้น หาแหล่ ง สารสนเทศจากแหล่ ง สารสนเทศสื่ อ มวลชน
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า โทรทัศน์ที่นาเสนอเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.71) รองลงมาคือ วิทยุชุมชนที่ให้ความรู เ้ กี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์
( X = 3.54)
3) แหล่งสารสนเทศสถาบัน
เกษตรกรมี ก ารค้ น หาแหล่ ง สารสนเทศจากแหล่ ง สารสนเทศสถาบั น
อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน มีคา่ เฉลีย่
สูงสุด ( X = 3.97) รองลงมาคือ สานักงานเกษตรอาเภอ และสานักงานเกษตรจังหวัด ( X = 3.84) และ
กรมส่งเสริมการเกษตร ( X = 3.82)
4) แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เนต
เกษตรกรมี ก ารค้น หาแหล่ง สารสนเทศจากแหล่ง สารสนเทศอิ น เทอร์เนต
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์
(Social media) ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (มื อ ถื อ ) เช่ น Facebook, YouTube มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
( X = 3.80) รองลงมาคื อ การใช้ Search engine เช่ น Google.com, Yahoo.com ( X = 3.50) และ
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ( X = 2.88)
1.3.4 วิธีการได้มาซึ่งสารสนเทศ
เกษตรกรมีวิธีการได้มาซึ่งสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ 3 ลาดับแรก พบว่า การค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรียด์ ว้ ยตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
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( X = 4.16) รองลงมาคือ การรับสารสนเทศเกี่ยวกับเกษตรอินทรียผ์ า่ นสือ่ สังคมออนไลน์ (Social media)
เช่น Facebook YouTube เป็ นต้น ( X = 3.95) และการประชุมกลุม่ ของสมาชิกเกษตรกรในกลุม่ วิสาหกิจ
เกษตรอินทรีย ์ ( X = 3.85)
1.3.5 ลักษณะของสารสนเทศที่ต้องการ
เกษตรกรมี ลัก ษณะของสารสนเทศที่ ต ้อ งการ อยู่ ใ นระดับ มาก ( X = 4.17)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ 3 ลาดับ แรก พบว่า มาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์ มี ค่า เฉลี่ ย สูง สุด ( X = 4.27)
รองลงมาคือ ตัวอย่างแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการทาเกษตรอินทรีย ์ ( X = 4.26) และชุดความรูจ้ ากการ
ถ่ายทอดความรูเ้ กี่ยวกับการทาเกษตรอินทรีย ์ ( X = 4.21)

อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมก ารแสวงหาสารสนเทศด้ า นเกษ ตรอิ น ทรี ย ์ ข องเกษ ตรกร
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี ้
1. ปั จจัยเอือ้ ต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
1.1 ปั จจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จะเห็นได้วา่ เกษตรกรที่มีอปุ นิสยั ในการใฝ่ หาความรู ้
ที่แตกต่างกัน เช่น บางคนขยันหมั่นเพียรที่จะเรียนรู จ้ ากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และการอบรมอยู่ เสมอ แต่ บ างคนเรีย นรู จ้ ากการถ่ า ยทอดจากบรรพบุ รุ ษ เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้น
โดยส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรที่มีระยะเวลา ในการทาเกษตรอินทรียม์ ากกว่า 5 ปี ขนึ ้ ไป มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ระยะเวลาอื่น ทัง้ ด้านรายได้ที่เป็ นตัวกาหนดให้เกษตรกรเกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ด้านบทบาท
หน้าที่ อาทิเช่น การเป็ นประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนที่จะต้องเป็ นผูน้ าและเป็ นพลังหลักให้คนในชุมชน
มีแรงผลักดันและกระจายข้อมูลความรูจ้ ากหน่วยงานต่างๆ ให้กบั เกษตรกรที่เป็ นสมาชิก และความต้องการ
การพัฒ นาไปสู่การเป็ น Smart farmer ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัญ ชสา สีนวนแก้ว , และชลภัสส์
วงษ์ประเสริฐ (2557) ที่พบว่า เกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในการทาเกษตรจะเป็ นบุคคลที่ มีพฤติกรรม
สารสนเทศที่เป็ นฝ่ ายรุ ก กล่าวคือ เป็ นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาสารสนเทศที่นามาใช้
ในการพัฒนาการแก้ปัญหาในอาชีพ รวมถึงนามาใช้พฒ
ั นาอาชีพของตน มีลกั ษณะพฤติกรรมสารสนเทศ
ที่เน้นการเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เพื่อนามาสูก่ ารใช้ตามวัตถุประสงค์
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1.2 ปั จจั ย ด้ า นแหล่ ง สารสนเทศ จะเห็ น ได้ว่า แหล่ง สารสนเทศที่ ป ระสบความส าเร็จ
ในการทาเกษตรอิน ทรียใ์ นด้านวิสาหกิ จชุมชน มี แนวทางและวิธีการต่างๆ ที่สามารถนามาปรับใช้กับ
การท าการเกษตรอิ น ทรี ย ์ข องตน โดยเกษตรกรส่ ว นใหญ่ ที่ ท าเกษตรอิ น ทรี ย ์ม ากกว่ า 5 ปี ขึ ้น ไป
มีความคิดเห็นด้านแหล่งสารสนเทศว่าสามารถให้สารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับวิถีการผลิตเกษตร
อินทรีย ์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพื่อการประกอบอาชีพ และประสบความสาเร็จในการทาเกษตรอินทรีย ์
ในด้า นวิสาหกิ จชุม ชน ซึ่ง การพัฒ นาการท าเกษตรอิ น ทรีย ์นั้น ต้อ งเรีย นรู ต้ ลอดเวลา เมื่ อ ทดลองแล้ว
เกิดความผิดพลาด ต้องรีบทาความเข้าใจปั ญหา และแก้ไขโดยเร็ว มีการแบ่งระบบงานชัดเจน วิสาหกิจ
ชุ ม ชนต้ อ งมี ค วามเข้ ม แข็ ง และพร้อ มรับ ความเสี่ ย งแทนเกษตรกร เพื่ อ ให้ เ กษตรกรมี ก าลั ง ใจ
ในการพัฒ นาการผลิต และเป็ น การวางรากฐานของกลุ่มให้แข็งแรง มีการพัฒ นาการเพาะปลูกสินค้า
เกษตรอินทรียใ์ ห้มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน วางเป้าหมายในอนาคตให้ชดั เจน สอดคล้องกับการศึกษา
ของอัญ ชสา สี น วนแก้ว , และชลภัส ส์ วงษ์ ป ระเสริฐ (2557) ที่ พ บว่า แหล่ง สารสนเทศมี ส ารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับสภาพหรือวิถีการผลิตที่เป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกร มีแนวปฏิบตั ิที่ดีและเป็ นแหล่งที่ประสบ
ความสาเร็จในการทาการเกษตร
1.3 ปั จจัย ด้านสภาพแวดล้อมด้านวัฒ นธรรมสารสนเทศ เกษตรกรมีการเรียนรู ้ และ
การถ่ ายทอดความรู ข้ องเกษตรกรไม่ได้มี เพี ยงวิธีการสอนโดยการท่องจาหรือการอ่านเขียนในรู ปแบบ
การศึกษาเท่านัน้ แต่เป็ นการสรรค์สร้างความรู ใ้ ห้เกิ ดขึน้ ด้วยวิธีการผสมผสานระหว่างภูมิปัญ ญาและ
วิถีชีวิตของเกษตรกร แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมที่เกษตรกรอาศั ยอยูน่ นั้ ส่งผลต่อการได้รบั สารสนเทศ
ของเกษตรกรด้วย ภูมิปัญญาที่เกิดขึน้ มานัน้ มักมีเหตุปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมทัง้ ทางธรรมชาติ และ
สภาพสังคมความเป็ นอยู่ของมนุษย์ในสมัยนัน้ ๆ รวมทั้งการติ ดต่อสื่อ สาร ผสมผสานวัฒ นธรรมต่างๆ
ที่สอดคล้องกับการดารงชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของปราโมทย์ เหลาลาภะ,
คี รี บู น จงวุ ฒิ เวศย์ , ภั ท รพล มหาขั น ธ์ , และเฉลิ ม พล เยื ้อ งกลาง (2556) ที่ ก ล่ า วว่ า เกษตรกร
ใช้ประสบการณ์ ความรู เ้ ดิม และการสังเกตเป็ นฐานความคิดเพื่อสร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยการทดลองปฏิบตั ิ
การลองผิดลองถูก และการประยุกต์ใช้ภมู ิปัญญาพืน้ บ้านผสมผสานกับความรูส้ มัยใหม่
1.4 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมชุมชน การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน เช่น
อาหารการกิน ใครมีพืชผักอะไรที่เพื่อนบ้านไม่มีก็หยิบยื่นให้กัน เป็ นการปั นนา้ ใจซึ่งกันและกัน นาไปสู่
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท าเกษตร วิธีการทาอย่างไรให้ได้ผลดีห รือมีวิธีการแก้ปัญ หาอย่างไร เช่น
แมลง การก าจัดศัต รู พื ช เป็ น ต้น วิธีก ารผลิต ของเกษตรอินทรียใ์ ห้ความสาคัญ กับ การด ารงอยู่ร่ วมกัน
ของชาวบ้าน เกษตรกรจะต้องพึ่งพาอาศัย กัน หรือรวมกลุ่ม กัน จัด ตั้งเป็ นองค์กรท้องถิ่ น ของเกษตรกร
ที่ทาเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อเป็ นหลักประกันความสาเร็จของการพัฒนาเกษตรกรรมแนวนีใ้ นระยะยาว
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ช่ ว ยให้ฐ านทรัพ ยากรของชุ ม ชนมั่น คง เศรษฐกิ จ ดี ขึ น้ เกษตรกรพึ่ ง ตนเองได้แ ละมี สุข ภาพแข็ ง แรง
โดยส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรที่มีระยะเวลาในการทาเกษตรอินทรียม์ ากกว่า 5 ปี ขนึ ้ ไป มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ระยะเวลาอื่ น ทั้งในด้า นภาวะผู้น าในการแก้ปั ญ หาหรือ พัฒ นาชุ ม ชน การเชื่ อ มั่น ในความสามารถ
ของตนเอง และการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนในการจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
กันยารัตน์ เชี่ยวเวช, ชูเกียรติ รักซ้อน, ชัชรี นฤทุม, และสาคร ชินวงค์ (2548) ที่พบว่า ชุมชนมีการกาหนด
นโยบาย และการนาแผนงานต่างๆ ในการพัฒนาหมู่บา้ น ชุมชนที่มีผใู้ หญ่บา้ นเป็ นผูน้ าสูงสุดของหมู่บา้ น
และมีคณะกรรมการหมู่บา้ น ทาหน้าที่ในการบริหารงานในชุมชน เป็ นแกนนาทาให้ชุมชนมีการรวมตัวกัน
อย่างเหนียวแน่น ประกอบกับทุนทางสังคมในมิติวฒ
ั นธรรมที่เป็ นแกนนาของชุมชนได้ยดึ มั่นการบริหารงาน
ที่ซื่อสัต ย์โปร่งใส การมี ค่านิย มในการท างานเป็ นที ม การมี ส่วนร่วม ท าให้แบบแผนพฤติ กรรมชองคน
ในชุมชนยึดถือนัน้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
2. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกร
2.1 วัตถุประสงค์ความต้องการสารสนเทศ
เกษตรกรส่ว นใหญ่ มี วัต ถุป ระสงค์ค วามต้อ งการสารสนเทศเพื่ อ ท าเกษตรอิ น ทรีย ์
ให้ถูก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์ม าตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์ ส่งเสริม สนับ สนุน การสร้า งชุม ชนต้น แบบพัฒ นา
ด้านเกษตรอินทรีย ์ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทาเกษตรอินทรียม์ ากกว่า 5 ปี ขนึ ้ ไป มีพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศเพื่ อ ท าเกษตรอิ น ทรีย ์ให้ถูก ต้อ งตามหลัก เกณฑ์ม าตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์ แสดงให้เห็ น ว่า
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์ เป็ น ข้อ ก าหนดและเป็ น เงื่ อ นไขสาคัญ ที่ ผู้ป ระกอบการจะต้อ งปฏิ บัติ ต าม
เพื่อให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และเป็ นการสร้างหลักประกัน ความมั่นใจให้กบั ผูบ้ ริโภค
ที่ตอ้ งการบริโภคผลิตภัณ ฑ์เกษตรอินทรีย ์ ช่วยให้ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกซือ้ หาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์
ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของอัญ ชสา สี น วนแก้ ว (2557) ที่ ก ล่ า วว่ า เกษตรกร
ใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ สร้า งความแตกต่ า งในกระบวนการผลิ ต ใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต
ตามมาตรฐาน GMP/GMP และใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ เป็ นการสร้างมูลค่าด้านการผลิตและการตลาด
มีรายได้เพิ่มขึน้ เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
2.2 ความต้องการด้านเนื้อหาสารสนเทศ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
และมีวิธีการขายสินค้าเกษตรอินทรียค์ ือ ขายสินค้าด้วยตนเองตามตลาดชุมชน ส่วนใหญ่เป็ นการทาเกษตร
เพื่อการอยู่รอดแต่ไม่ใช่การต่อยอด ดังนัน้ เกษตรกรจึงมีความต้องการเนือ้ หาสารสนเทศด้านการตลาด
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มากที่ สุด ทั้ง กลุ่ม ลูก ค้าที่ ต ้อ งการสิน ค้าเกษตรอิ น ทรีย ์ รู ป แบบสิน ค้า เกษตรอิ น ทรีย ์ที่ ลูก ค้า ต้อ งการ
แหล่งรับซือ้ สินค้า และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย ์ ช่องทาง วิธีการขายสินค้า การขายสินค้าผ่านตัวแทน
จ าหน่ า ย และการโฆษณาต่ า งๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของลูก ค้า ทั้ง ในแบบออนไลน์แ ละออฟไลน์
ราคาในท้อ งตลาด แนวโน้ม การเติ บ โตของสิ น ค้า และการเพิ่ ม ยอดขายสิ น ค้า ปั จ จุ บัน ทุก ภาคส่ว น
ที่ เกี่ ย วข้อ งได้ร่ว มมื อ กั น ผลัก ดัน และพัฒ นานวัต กรรม ช่ อ งทางใหม่ ๆ ในด้า น การผลิ ต การพัฒ นา
คุณ ภาพสิน ค้า บรรจุภัณ ฑ์ รวมทั้งการรับ รองมาตรฐานและบริหารระบบโลจิ สติ กส์ให้มีศักยภาพและ
ขยายตัว มากขึน้ ผลที่ ได้ส่งผลให้เกิ ด ประโยชน์ต่อ เกษตรกร ผู้ป ระกอบการ และผู้บ ริโภค มี ก ารสร้า ง
เครือข่าย การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน พร้อมทัง้ ยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ ของเกษตรกร
และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของวริพัสย์ เจี ย มปั ญ ญารัช (2560) ที่ พ บว่า ระดับ ราคา
ของสิ น ค้า อิ น ทรีย ์ที่ สูง เป็ น แรงจูง ใจที่ ท าให้เกษตรกรสนใจในการท าเกษตรอิ น ทรีย ์ นโยบายจากรัฐ
ในด้านการให้ความรู ใ้ นกระบวนการผลิต มาตรฐานสินค้าอินทรีย ์ และตลาดของสินค้าเป็ นปั จจัยสาคัญ
ของเกษตรกร เพื่ อความยั่งยื น และการศึกษาของดุษ ฎี พรหมทัต (2558) ที่พ บว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
ต้อ งการขยายพื น้ ที่ การผลิต และผลิต สิน ค้าที่ ห ลากหลาย ขยายช่อ งทางการจัด จ าหน่า ย มี ตราสิน ค้า
เป็ นของตนเอง วางแผนการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่องด้านการผลิตและการตลาดให้แก่เกษตรกร
เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ม่นั คง
2.3 การค้นหาแหล่งสารสนเทศ
เกษตรกรส่ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึก ษาสูงสุด คื อ ต่ า กว่า ม.6 สารสนเทศที่ เกษตรกร
สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สดุ คือสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยมีการค้นหาแหล่งสารสนเทศบุคคลจากสมาชิกเกษตรกร
ในกลุม่ วิสาหกิจเกษตรอินทรีย ์ ซึง่ เป็ นแหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตวั ในการแลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและกัน และ
แหล่ ง สารสนเทศอิ น เตอร์เ นตที่ เ กษ ตรกรใช้ ส่ ว นใหญ่ คื อ สื่ อ สั ง คม ออนไลน์ (Social media)
ผ่านทางโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ (มื อ ถื อ ) เช่ น Facebook YouTube ฯ สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของโชคธ ารง
จงจอหอ (2562) ที่พบว่า การแสวงหาสารสนเทศส่วนใหญ่เลือกจากแหล่งบุคคล คือ ตัวปราชญ์ชาวบ้าน
โดยมาฝึ กฝนด้ว ยตนเองที่ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ชุ ม ชนชาวนา จากนั้น จึ ง ขอร่ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยสมาชิ ก และ
ใช้โทรศัพ ท์ห รือ แอปพลิเคชั่น ไลน์เพื่ อ สอบถามข้อ มูลที่ ต ้อ งการโดยตรง แหล่ง สารสนเทศสื่อ มวลชน
เกษ ตรกรส่ ว นใหญ่ ดู โ ทรทั ศ น์ ที่ น าเสนอเกี่ ยวกั บ เกษ ตรอิ น ทรี ย์ และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ชุ ม ชน
เป็ นแหล่งสารสนเทศสถาบันที่เกษตรกรใช้ในการค้นหาสารสนเทศมากที่สดุ
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2.4 วิธีการได้มาซึ่งสารสนเทศ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีประวัติในการทาเกษตรอินทรียม์ าแล้วมากกว่า 5 ปี มีวิธีการได้มา
ซึ่งสารสนเทศโดยการค้น คว้าหาข้อ มูลเกี่ ยวกับ เกษตรอิ น ทรีย ์ด ้วยตนเอง เพราะง่ายและสะดวกที่ สุด
อาจมีการลองผิดลองถูกบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็ นประสบการณ์ในการทาเกษตรอินทรียท์ ี่สามารถนาไปปรับใช้กบั
การทาเกษตรของตนเองหรือบอกต่อแก่ผูอ้ ื่นได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของดุษฎี พรหมทัต (2558)
ที่กล่าวว่า เกษตรกรรวมกลุม่ กันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการตัดสินใจการขยายการผลิตและ
การตลาดร่วมกัน และสหกรณ์กรีนเนท (2560) ได้กล่าวไว้ว่า สารสนเทศเกษตรอินทรีย ์ ด้านการพัฒนา
คุณ ภาพสิน ค้าเกษตรอิ น ทรีย ์และผลิตภัณ ฑ์เกษตรอิ นทรีย ์แปรรู ป เพื่ อเข้าสู่การพัฒ นาเกษตรอิ น ทรีย ์
สมัยใหม่ส่ไู ทยแลนด์ 4.0 กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย ์ พัฒ นาแกนนาเกษตรกรระดับชุมชนท้องถิ่ น
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องให้มีความสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู ้
เกี่ ย วกับ เกษตรอิ น ทรีย ์ให้กับ เกษตรกร ถ่า ยทอดองค์ค วามรู ด้ ้า นเกษตรอิ น ทรีย ์ให้เป็ น ระบบโดยผ่า น
ศูนย์เรียนรู ก้ ารเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนการให้ความรู แ้ ละกระบวนการเรียนรู ้
ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะและการศึกษาดูงานมีหน่วยงานหลักในการจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการผลิต
การตลาด และองค์ความรูด้ า้ นเกษตรอินทรีย ์
2.5 ลักษณะของสารสนเทศที่ตอ้ งการ
ลัก ษณะของสารสนเทศที่ ต ้อ งการของเกษตรกรส่ว นใหญ่ คื อ สารสนเทศเกี่ ย วกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ เพราะมาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ นข้อกาหนดและเงื่อนไขสาคัญที่ผปู้ ระกอบการ
จะต้องปฏิบตั ิตามเพื่อให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร
และผูบ้ ริโภคว่า ผลิตผลที่ได้รบั การรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรียน์ นั้ เป็ นผลิตผลที่ปลอดจาก
สารพิ ษ สารเคมี สัง เคราะห์ และยัง เอื ้อ ต่ อ การรัก ษาสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า งแท้จ ริง ด้ว ย ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ
วัต ถุป ระสงค์ค วามต้องการสารสนเทศของเกษตรกรเพื่ อ ท าเกษตรอิ น ทรีย ์ให้ถูก ต้องตามหลัก เกณฑ์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์ โดยทั่วไป
มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ ป็ นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรอินทรีย ์ ซึ่ งแต่ละระบบมีมาตรฐานเป็ นของตัวเอง
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรีย ์จึ งเป็ น ข้อ ก าหนดเงื่ อ นไขให้เกษตรกรได้ป ฏิ บัติ ต ามเพื่ อ ให้ได้รบั การรับ รอง
มาตรฐานเพื่อความเข้าใจและการปฏิบตั ิที่ตรงกันของเกษตรและเพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่น
ของผูบ้ ริโภค
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
1.1 มี ก ารส่ง เสริม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้แ ก่ เกษตรกร เพื่ อ การเข้า ถึ ง ความรู ้
ที่ทนั สมัย เช่น การอบรมเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลด้านเกษตรอินทรียจ์ ากแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Facebook YouTube Line ฯ ซึ่งเข้าถึงง่ายและ
สามารถทาได้ดว้ ยตนเอง กรมส่งเสริมการเกษตร สภาบันวิจัยทางการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัด
สานักงานเกษตรอาเภอ ที่ดแู ลเรือ่ งเกษตรอินทรียค์ วรจะให้บริการสารสนเทศผ่านทางช่องทางนีม้ ากขึน้
1.2 มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ก ารให้ค วามรู เ้ กี่ ย วกับ เกษตรอิน ทรีย ์ที่ ต รงกับ ความต้อ งการ
ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 มีการศึกษาเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย ์
2.2 มี การศึก ษาการจัด การความรู ข้ องกลุ่ม เกษตรกรที่ ท าเกษตรอิ น ทรีย ์ม ากกว่า 5 ปี
เกี่ยวกับการทาเกษตรอินทรียใ์ ห้ถกู ต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
2.3 มี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศด้า นเกษตรอิ น ทรีย ์ข องเกษตรกร
ในพืน้ ที่ทตี่ า่ งกัน หรือเฉพาะกลุม่ เช่น เกษตรกรที่เริม่ ทาเกษตรอินทรีย ์
--------------------------------------------------------------------------------
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อ ความตั้งใจซื อ้ ซ ้า แพ็ ก เกจทัว ร์บ นแอปพลิเคชัน Agoda ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา
โดยเก็ บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เคยซื อ้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda อย่างน้อย 2 ครัง้ ขึน้ ไป และ
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พักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 215 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงมกราคม พ.ศ. 2564 ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ เป็ นอย่างดี โดยพิจารณาจากค่าสถิ ติ
Chi-Square (χ2) = 109.37 ค่ า df = 83 ค่ า CMIN/df = 1.32 ค่ า GFI = 0.94 ค่ า AGFI = 0.91
ค่ า CFI = 0.98 ค่ า RMR = 0.04 ค่ า SRMR = 0.04 และ ค่ า RMSEA = 0.04 โดยประกอบด้ว ย
3 องค์ประกอบ เรียงลาดับความสาคัญได้ดงั นี ้ องค์ประกอบปั จจัยการรับรู ค้ ุณภาพบริการ องค์ประกอบ
ปั จจัยการรับรูค้ ณ
ุ ค่า และองค์ประกอบปั จจัยความพึงพอใจ
คาสาคัญ: แพ็กเกจทัวร์ แอปพลิเคชัน Agoda ความตัง้ ใจซือ้ ซา้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

Abstract
The objective of this research was to analyze the confirmatory factor analysis of
package tour repurchase intention on Agoda application of consumers in Bangkok and its
vicinity. The tools used in the research were online questionnaires. The sample group consisted
of 215 people who have been repurchase package tour on Agoda application and who have
lived in Bangkok and its vicinity. Obtained by quota sampling between December 2020 to
January 2021. The findings were as follows: The model is consistent with the empirical evidence
to a great extent. The statistic shows the Chi-square statistics with goodness fit test Chi-Square
(χ2) = 109.37, degrees of freedom (df) = 83, CMIN/df = 1.32, GFI = 0.94, AGFI = 0.91, CFI =
0.98, RMR = 0.04, SRMR = 0.04, RMSEA = 0.04. The model to 3 factors by the order of
importance from following components; Perceived Service Quality, Perceived Value,
Satisfaction.
Keywords: Package tour, Application Agoda, Repurchase intention, The confirmatory factor
analysis
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บทนา
ในปั จจุ บั น ตลาดการพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce) ในประเทศไทยมี ศั ก ยภาพ
ในการพัฒ นาค่อ นข้า งมาก เนื่ อ งจากประเทศไทยมี จ านวนผู้ใช้งานอิ น เทอร์เน็ ต สูงถึ ง 69.71 ล้านคน
คิดเป็ นร้อยละ 75 ของจานวนประชากรในประเทศทัง้ หมด จากผลสารวจพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
9 ชั่วโมง 1 นาที ต่อวัน โดยส่วนใหญ่ ใช้เวลาไปกับ การใช้โซเชี ย ลมี เดี ยเฉลี่ย 2 ชั่ว โมง 55 นาที ต่อวัน
(Hootsuite, & We are social, 2020) ปั จจุบนั มีผใู้ ช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึน้ ผูค้ นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
เข้ามาในรูปแบบออนไลน์มากขึน้ ส่งผลทาให้การเลือกซือ้ สินค้า และบริการผ่านช่องทางออนไลน์มีมากขึน้
จากการสารวจกิจกรรมต่างๆ ที่ทาผ่านออนไลน์และออฟไลน์ พบว่า การจองโรงแรม และที่พกั เป็ นกิจกรรม
ที่มีสดั ส่วนการทาผ่านออนไลน์มากกว่าทาผ่านออฟไลน์มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 (สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562)
ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้า นการท่ อ งเที่ ย วจึ ง พยายามรุ ก ตลาดออนไลน์ม ากขึ น้ ผ่ า นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่า งๆ หนึ่ง ในนั้น คื อ แอปพลิเคชัน ซึ่งแอปพลิ เคชัน จองโรงแรม และที่ พัก ได้เข้ามามี บ ทบาท
ปรับ เปลี่ย นการท าธุ ร กรรมแบบเดิ ม ที่ ต ้อ งจองผ่า นโรงแรมโดยตรงหรือ จองผ่า นตัว แทนเพี ย งเท่ า นั้น
ให้สามารถจองผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยผ่านทางสมาร์ทโฟน ซึง่ มีความสะดวกรวดเร็วกว่า และสามารถ
ใช้งานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา สามารถระบุวนั ที่หรือเวลาที่ตอ้ งการจะเข้าพักได้ และยังสามารถค้นหาที่พกั ที่ถกู ใจ
และเปรียบเทียบราคาของที่พกั อื่น รวมถึงการตรวจสอบการให้บริการเสริมของทางที่พกั อาทิ อาหารเช้า
อิ น เทอร์เน็ ต ไวไฟ (Wi-Fi) ลิ ฟ ต์ ตลอดจนถึ ง ระบบการช าระเงิ น แบบออนไลน์ ส าหรับ ผู้ที่ ไม่ มี เวลา
ในการเดินทางมาชาระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ก็สามารถทาการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได้เพื่อความสะดวก
แก่ ผู้บ ริโภค ในปั จ จุ บัน มี ผู้ใ ห้บ ริก ารจองที่ พัก บนแอปพลิ เคชัน เพิ่ ม มากขึ น้ จึ ง ท าให้เกิ ด การแข่ ง ขัน
ทางด้านคุณภาพ ราคา และโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดผูบ้ ริโภคให้ดาวน์โหลด และใช้บริการ จากผลสารวจพบว่า
แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ ยวที่ได้รบั ความนิยม ได้แก่ Agoda, Booking.com, Traveloka, Traveligo
(พรประชา โตโส, สมบูรณ์ ศรีอนุรกั ษ์วงศ์, และประภัสสร วิเศษประภา, 2562)
บริการแพ็กเกจทัวร์เที่ยวบินพร้อมที่พกั บนแอปพลิเคชัน Agoda เป็ นบริการที่ได้พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่
เพื่อช่วยให้ผูบ้ ริโภคค้นหาเที่ยวบิน และที่พักที่เหมาะสมทัง้ ในเรื่องของราคา และตารางเวลาที่แน่นอน
ในยุคปั จจุบนั ผูค้ นส่วนมากมักมีเวลาที่เร่งรีบ และจากัดในการหาที่พกั และเที่ยวบินที่มีความเหมาะสม
ทั้งในเรื่อ งของเวลาเข้าออกจากที่ พัก และเวลาไปกลับ ของเที่ ย วบิ น ดังนั้น การเลือ กซื อ้ การท่อ งเที่ ย ว
แบบแพ็กเกจทัวร์จะช่วยรัก ษาเวลาด้วยโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอน ซึ่งกาหนดการต่างๆ จะปรากฏ
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อยู่บ นแอปพลิเคชัน ทั้งเวลาไปกลับ ของเที่ ย วบิ น และเวลาเข้า ออกจากที่ พัก ท าให้ผู้บ ริโภคได้เห็ น ถึ ง
ภาพรวมของการเดินทางในเวลาที่จากัดว่าสามารถเดินทางไปยังสถานที่ใดได้บา้ ง โดยที่ไม่ต ้องกั งวล
เกี่ ย วกับ เรื่อ งเวลาไปกลับ ของเที่ ย วบิ น และเวลาเข้า ออกจากที่ พัก (Jalilvand, Samiei, Yaghoubi, &
Manzari, 2012)
จากองค์ประกอบของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ พบว่า ปั จจัยการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพบริการ
มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ ในหลายๆ การศึ กษา เช่น Petrick (2004); Bolton, & Drew (1991); และ
Oliver (1980) และยังพบอีกว่าแนวคิด และทฤษฎีการรับรู ค้ ณ
ุ ค่าถูกเสนอครัง้ แรกโดย Dodds, & Monroe
(1985) แล้วพัฒ นาเพิ่มเติมโดย Zeithaml (1988) แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีการรับรู ค้ ุณ ค่าสามารถนาไปสู่
ทฤษฎีความตัง้ ใจซือ้ ซา้ ได้ และจากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ในสาขาการตลาดพบว่า ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริโภคมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ (Selnes, 1998; Taylor, & Baker, 1994)
จากงานวิจยั ของชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (2563) ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัง้ ใจ
ซือ้ ซา้ ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชาวต่างชาติในประเทศไทย พบว่า ความพึงพอใจของการใช้บริการ
มีอิทธิพลมากที่สดุ ต่อการตัง้ ใจซือ้ ซา้ ของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชาวต่างชาติ เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมองว่าการมาใช้บริการทางการแพทย์ที่ประเทศไทยมีบริการที่ดีกว่าที่ประเทศของตัวเอง และ
นอกจากนีย้ งั รู ส้ ึกคุม้ ค่าแก่เวลาอีกด้วย นอกจากนี ้ เสาวคนธ์ หอมสุด (2557) ได้ศึกษาเรื่องแบบจาลอง
สมการโครงสร้า งความตั้ ง ใจซื ้อ ซ ้ า ของลู ก ค้ า ต่ อ พาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภท B2C ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ลู ก ค้ า แสด งความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจซื ้อ ซ ้ า
โดยให้ความสาคัญต่อคุณภาพของเว็บไซต์มากที่สดุ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจซื ้อ ซ ้า แพ็ ก เกจทั ว ร์บ นแอปพลิ เ คชั น Agoda ของผู้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง องค์ป ระกอบของความตั้งใจซื อ้ ซ ้า แพ็ ก เกจทัว ร์บ น
แอปพลิเคชัน Agoda อีกทัง้ ผูว้ ิจยั ยังหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลของการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็ นแนวทางให้ผปู้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว สามารถน าข้ อ มู ล ไปพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารภายในแอปพลิ เ คชั น
ให้มีประสิทธิภาพตรงจุดมากยิ่งขึน้ ตลอดจนพัฒนาแผนการตลาดและสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ วิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื ้อ ซ ้า แพ็ ก เกจทั ว ร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ผูว้ ิจัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
งานวิจัยชิน้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ห้บริการแอปพลิเคชัน Agoda ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิ ภาพ
มากยิ่งขึน้ และเป็ นข้อมูลให้กบั ผูอ้ า่ นทั่วไปในการเลือกใช้การท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจทัวร์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื ้อ ซ ้า แพ็ ก เกจทั ว ร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า องค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda จานวน
3 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ 1) องค์ป ระกอบปั จ จัย การรับ รู ค้ ุ ณ ภาพบริก าร (Perceived Service Quality)
2) องค์ ป ระกอบปั จจั ย การรับ รู ้ คุ ณ ค่ า (Perceived Value) 3) องค์ ป ระกอบปั จจั ย ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) ผูว้ ิจยั จึงนามากาหนดเป็ นโมเดลสมมติฐานการวิจยั ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 โมเดลสมมติฐานองค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ งปริม าณ โดยใช้วิธีก ารวิ จัย เชิ งสารวจ และใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง มีวิธีการวิจยั ดังนี ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยซือ้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda อย่างน้อย
2 ครัง้ ขึน้ ไป และพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ ผูท้ ี่เคยซือ้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda อย่างน้อย
2 ครั้ง ขึ น้ ไป และพั ก อาศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล จ านวน 215 คน ในการก าหนด
กลุม่ ตัวอย่างของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นงลักษณ์ วิรชั ชัย (2542) ได้เสนอว่า ขนาดตัวอย่าง
ที่ เหมาะสม ควรอยู่ในอัต ราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปร ในการศึก ษาครัง้ นี ม้ ี ตัวแปรที่ สังเกตได้ จ านวน
15 ตัวแปร ซึ่งต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 150 คน เป็ นอย่างน้อย และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูล ผูว้ ิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน 215 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire)
จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 คาถามคัดกรองเบือ้ งต้น ได้แก่ 1) ท่านเคย
ซือ้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda อย่างน้อย 2 ครัง้ ขึน้ ไปหรือไม่ 2) สถานที่พกั อาศัย จานวนทัง้ สิน้
2 ข้อ ตอนที่ 2 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับ
การศึกษา 5) อาชีพ จานวนทัง้ สิน้ 5 ข้อ ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อความตัง้ ใจซือ้ ซา้
แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรู ค้ ณ
ุ ภาพบริการ 2) การรับรู ้
คุณค่า 3) ความพึงพอใจ โดยข้อคาถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ จานวน 15 ข้อ
คุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื ้อ หา (Content Validity) โดยเสนอผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน
หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั (Index of Congruence หรือ IOC)
ได้ IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 จากนั้น น ามาหาค่าความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่เคยซือ้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้ วิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ าโดยวิ ธี ก ารค านวณ ของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha) พบว่ า
ความเชื่อมั่นปั จจัยการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพบริการ = 0.84 ปั จจัยการรับรูค้ ณ
ุ ค่า = 0.89 ปั จจัยความพึงพอใจ =
0.80 โดยพิจารณาเกณฑ์คา่ ความเชื่อมั่น 0.70 ขึน้ ไป (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555) แสดงให้เห็นว่าข้อคาถาม
ในแบบสอบถามนัน้ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล โดยแบบสอบถามออนไลน์ จ ากผู้ ที่ เ คยซื ้อ แพ็ ก เกจทั ว ร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda อย่างน้อย 2 ครัง้ ขึน้ ไป และพักอาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดยมี ข ้อ ค าถามคัด กรองจ านวน 2 ข้อ ได้แ ก่ 1) ท่ า นเคยซื ้อ แพ็ ก เกจทัว ร์บ นแอปพลิ เคชั น Agoda
อย่างน้อย 2 ครัง้ ขึน้ ไปหรือไม่ ถ้าผูต้ อบแบบสอบถามตอบว่าไม่เคย ผูว้ ิจยั จะไม่นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
2) สถานที่ พั ก อาศั ย ถ้า ผู้ต อบแบบสอบถามตอบว่ า ต่ า งจั ง หวัด ผู้วิ จั ย จะไม่ น าข้อ มู ล มาวิ เคราะห์
โดยเก็บข้อมูลจากการแบ่งปั นลิงก์ URL ของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านช่องทางกลุ่มเฟซบุ๊ก ท่องเที่ยว
ทั่วไทย ไปไกลทั่วโลก และกลุม่ เฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ถึงมกราคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทัง้ สิน้ 2 เดือน มีผตู้ อบแบบสอบถาม จานวน 250
คน หลังจากนัน้ ผูว้ ิจัยได้ทาการคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ได้จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 215 คน นาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ ฐานของข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
ในการวิ เคราะห์ค่ า KMO (Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy) ค่ า Bartlett’s Test
of Sphericity เพื่ อ เป็ นการดู ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น ของข้อ มู ล ทั้ ง หมด ก็ คื อ ทั้ ง 15 ข้ อ ค าถาม
(ตัวชีว้ ัด) ข้างต้น ว่ามีความกลมกลืนกันหรือไม่ หรือ จาง่ายๆ ว่าทัง้ 15 ข้อนี ้ นัน้ น่าจะมีค วามสามารถ
ในการรวมกลุ่ม (องค์ประกอบ) กันได้หรือไม่ โดยค่า KMO ควรจะมีค่าเกินกว่า 0.5 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์สั น (Pearson’s Correlation) ของตั ว แปรสั ง เกตได้ เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ข้อ มู ล
มีความเหมาะสมในการนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป
การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็ นเทคนิคทางสถิติสาหรับวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัวที่ออกแบบมา
เพื่อช่วยให้ผวู้ ิจัยได้ใช้แสวงหาความรู ค้ วามจริงดังกล่าว โดยผูว้ ิจัยสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิ งยื น ยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) ในการทดสอบหรือยื น ยัน ทฤษฎี เพื่ อตรวจสอบ
ความตรงขององค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน
Agoda กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจัก ษ์ โดยใช้วิ ธี ก ารวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน อัน ดับ ที่ ส อง ( Second
Order Confirmatory Factor Analysis) ด้ ว ย โป ร แ ก ร ม ส า เร็ จ รู ป ( Jöreskog, & Sörbom,1988)
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โดยมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธีการประมาณค่าความเป็ นไปได้สงู สุด (Maximum Likelihood:
ML) และพิจารณาค่าสถิ ติวัดระดับความสอดคล้อง ได้แก่ CMIN/df ค่าสถิ ติท ดสอบไคสแควร์ท ดสอบ
ความกลมกลืนของโมเดล ต้องมีค่าน้อยกว่า 2.00 GFI ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit
Index) ต้องมีค่าตัง้ แต่ 0.90 ขึน้ ไป AGFI ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ต้องมีค่าตัง้ แต่ 0.90
ขึน้ ไป CFI ดัชนีวดั ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพันธ์ (Comparative Fit Index) ต้องมีค่าตัง้ แต่ 0.90
ขึน้ ไป SRMR ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root
Mean Square Residual) ต้อ งมี ค่าน้อ ยกว่า 0.08 RMR ดัชนี รากของก าลัง สองเฉลี่ย ของส่วนที่ เหลือ
( Root Mean Square Residual) ต้ อ ง มี ค่ า น้ อ ย ก ว่ า 0.08 แ ล ะ RMSEA ดั ช นี ร า ก ที่ ส อ ง
ของความคลาดเคลื่ อ นในการประมาณค่ า (Root Mean Square Error of Approximation) ต้อ งมี ค่ า
น้อยกว่า 0.08 (กริช แรงสูงเนิน, 2554)

ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ งยื น ยัน ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื อ้ ซ ้า แพ็ ก เกจทัว ร์
บนแอปพลิ เคชั น Agoda พบว่ า ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พั น ธ์แ บบเพี ย ร์ส ัน ระหว่ า งตั ว แปรสัง เกตได้
ที่ใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกทัง้ หมดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์
ระหว่าง 0.29 ถึง 0.60 และในการวิเคราะห์องค์ป ระกอบมี ค่า Barlett’s Test of Sphericity = 1620.92
และ ค่า KMO = 0.94 แสดงว่าตัว แปรสังเกตได้มี ค วามเหมาะสมในการน าไปวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบ
เชิงยืนยันต่อไป
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
องค์ประกอบ และตัวบ่งชีข้ องโมเดล

เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ

R2

b

SE

t

0.98

-

-

0.96

0.71

0.07

10.05***

0.50

0.69

0.08

9.84***

0.47

PSQ3: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีการให้บริการตรงตามที่โฆษณาไว้

0.62

0.08

8.85***

0.39

PSQ4: ท่านได้รบั ห้องพักจากการจองผ่านแอปพลิเคชัน
Agoda ครบถ้วนตรงตามวันเวลา

0.65

0.09

7.96***

0.42

PSQ5: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีการให้บริการที่ดกี ว่าที่คดิ ไว้

0.74

-

-

0.55

การรับรู้คุณค่า (PV)

0.93

0.10

9.99***

0.86

0.67

0.07

9.97***

0.45

0.67

0.07

9.90***

0.45

0.77

0.07

11.53***

0.59

0.76

0.08

11.37***

0.57

0.77

-

-

0.60

การรับรู้คุณภาพบริการ (PSQ)
PSQ1: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ
PSQ2: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีการให้บริการที่ดี

PV1: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
PV2: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีราคาที่ถกู กว่าแอปพลิเคชันอื่น
PV3: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีราคาคุม้ ค่ากับเงินทีจ่ ่ายไป
PV4: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda คุม้ ค่า
เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รบั เช่น การได้โปรโมชั่นส่วนลด
PV5: ท่านคิดว่าแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
มีราคาที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ต่อ)
องค์ประกอบ และตัวบ่งชีข้ องโมเดล

เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ

R2

b

SE

t

ความพึงพอใจ (SFT)

0.92

0.08

10.11***

0.84

SFT1: ท่านรูส้ กึ พึงพอใจกับแพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน
Agoda

0.72

0.09

10.98***

0.52

SFT2: ท่านรูส้ กึ พอใจในบริการทีส่ ะดวกรวดเร็วของ
แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda

0.72

0.08

11.04***

0.52

SFT3: ท่านรูส้ กึ พอใจในบริการหลังการขายของแพ็กเกจ
ทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda

0.65

0.10

9.64***

0.42

SFT4: ท่านรูส้ กึ พอใจในการให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยวใน
แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda

0.74

0.08

11.38***

0.55

SFT5: ท่านรูส้ กึ พอใจในขัน้ ตอนการจองแพ็กเกจการ
ท่องเที่ยวที่สะดวกบนแอปพลิเคชัน Agoda

0.79

-

-

0.62

หมายเหตุ: *** หมายถึง มีนบั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยื นยันปั จจัยที่มี อิท ธิ พลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้
แพ็ กเกจทัวร์บ นแอปพลิเคชัน Agoda พบว่า ค่าน า้ หนัก องค์ป ระกอบโดยเรีย งจากมากไปน้อ ย ได้แ ก่
องค์ป ระกอบปั จ จั ย การรับ รู ้คุ ณ ภาพบริก าร (PSQ) องค์ป ระกอบปั จจั ย การรับ รู ้คุ ณ ค่ า (PV) และ
องค์ป ระกอบปั จจัย ความพึง พอใจ (SFT) โดยมี ค่ าน า้ หนัก องค์ป ระกอบเท่ ากับ 0.98, 0.93 และ 0.92
ตามลาดับ โดยพบว่า องค์ประกอบปั จจัยการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพบริการ (PSQ) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ใน
การวัดความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda มากที่สดุ ได้แก่ องค์ประกอบปั จจัยการรับรู ้
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คุ ณ ภาพบริก าร รองลงมาได้แ ก่ องค์ป ระกอบปั จ จั ย การรับ รู ค้ ุ ณ ค่ า (PV) และองค์ป ระกอบปั จ จั ย
ความพึงพอใจ (SFT) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) = 0.96, 0.86 และ 0.84 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค่าสถิติบ่งชีค้ วามสอดคล้อง
และกลมกลืน

เกณฑ์การพิจารณา

ค่าสถิตทิ ี่ได้

ผลการวิเคราะห์

CMIN/df

< 2.00

1.32

ผ่านเกณฑ์

GFI

≥ 0.90

0.94

ผ่านเกณฑ์

AGFI

≥ 0.90

0.91

ผ่านเกณฑ์

TLI

≥ 0.90

0.98

ผ่านเกณฑ์

CFI

≥ 0.90

0.98

ผ่านเกณฑ์

SRMR

< 0.08

0.04

ผ่านเกณฑ์

RMR

< 0.08

0.04

ผ่านเกณฑ์

RMSEA

< 0.08

0.04

ผ่านเกณฑ์

HOELTER

> 200

206

ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 2 พบว่ า ค่ า CMIN/df = 1.32 มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 2.00 ค่ า ดั ช นี ต รวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืน GFI = 0.94 AGFI = 0.91 TLI = 0.98 CFI = 0.98 มีคา่ ตัง้ แต่ 0.90 ขึน้ ไป
และค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของการประมาณ ค่ า SRMR = 0.04 RMR = 0.04 RMSEA = 0.04
มีค่าน้อยกว่า 0.08 และค่า Hoelter มีค่าเท่ากับ 206 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ควรมีค่าสูงกว่าหรือเท่ากับ
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200 จึ ง สรุ ป ได้ว่า โมเดลองค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ง ใจซื อ้ ซ า้ แพ็ ก เกจทัว ร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็ นอย่างดี ดังภาพที่ 2

PSQ1
PSQ2

0.71***
0.69***

0.62***
PSQ3
0.65***
PSQ4
0.74***
PSQ5
PV1
PV2
PV3

การรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการ
(PSQ)
0.98***

0.67***
0.67***
0.77***
0.76***

การรับรูค้ ณ
ุ ค่า

0.93***

ความตัง้ ใจซือ้ ซา้
(RPI)

(PV)

PV4
0.77***
PV5
SFT1
SFT2

0.92***

0.72***
0.72***

0.65***
SFT3
0.74***
SFT4
0.79***
SFT5

ความพึงพอใจ
(SFT)

ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้
แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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จากภาพที่ 2 สรุ ป ได้ว่า โมเดลตามสมมติ ฐ านสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล เชิ งประจัก ษ์ เป็ น อย่ า งดี
โดยองค์ประกอบเชิ งยืนยันปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ปั จจัยการรับรู ค้ ณ
ุ ภาพบริการ 2) องค์ประกอบปั จจัยการรับรู ค้ ณ
ุ ค่า 3) องค์ประกอบปั จจัยความพึงพอใจ
มีค่านา้ หนักอยู่ในเกณฑ์สงู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสามารถนาไปใช้วดั องค์ประกอบ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ ได้

อภิปรายผลการวิจัย
องค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์เป็ น อย่างดี เป็ นการยืน ยันได้ว่าปั จจัยที่ พัฒ นาขึน้ มี 3
องค์ ป ระกอบตามล าดั บ ความส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) องค์ ป ระกอบปั จจั ย การรับ รู ้คุ ณ ภาพบริ ก าร
2) องค์ประกอบปั จจัยการรับรูค้ ณ
ุ ค่า 3) องค์ประกอบปั จจัยความพึงพอใจ โดยนามาอภิปรายได้ดงั นี ้
องค์ป ระกอบปั จ จัย การรับ รู ค้ ุณ ภาพบริก ารส่งผลมากที่ สุด ต่อ ความตัง้ ใจซือ้ ซ า้ แพ็ ก เกจทัว ร์
บนแอปพลิ เคชัน Agoda เนื่ อ งจากแพ็ ก เกจทัว ร์เป็ น บริก ารใหม่ ข องแอปพลิ เคชัน Agoda ที่ ร วบรวม
การซือ้ ตั๋วเครื่องบินและการจองที่พกั ไว้ในการซือ้ เพียงครัง้ เดียว ดังนัน้ การที่ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ การท่องเที่ยว
แบบแพ็ ก เกจทัวร์สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เป็ น อย่างดี และผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
ได้รบั รู ถ้ ึงการบริการที่ดีกว่าคิดไว้ จึงส่งผลให้ผบู้ ริโภคกลับมาซือ้ แพ็กเกจทัวร์อีกครัง้ ในอนาคต สอดคล้อง
กับ งานวิจัย ของ Saleem, Zahra, & Yaseen (2017) ได้ศึก ษาเรื่อ งผลกระทบของคุณ ภาพบริก าร และ
ความเชื่ อ มั่น ที่ มี ต่อ ความตั้งใจซื อ้ บริก ารซา้ ในกรณี ศึก ษาของอุต สาหกรรมสายการบิ น ของประเทศ
ปากีสถาน พบว่า อิทธิ พลของการรับรู ค้ ุณภาพบริการเป็ นสิ่งที่สามารถส่งผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความตัง้ ใจ
ในการกลับมาซือ้ บริการซา้
องค์ประกอบปั จจัยการรับรูค้ ณ
ุ ค่าส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
เนื่องมาจากผูบ้ ริโภครับรู ถ้ ึงความคุม้ ค่าของเงินที่จ่ายไป รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคยังรับรู ถ้ ึงราคาของแพ็กเกจทัวร์
ที่มีความเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วสุตม์ โชติพานิช (2560) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง
ปั จจัยด้านคุณภาพบริการ การรับรู ค้ ณ
ุ ค่า และภาพลักษณ์สายการบิน ที่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจซือ้ บริการซา้
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ในบริบทของสายการบินเต็มรูปแบบ พบว่า อิทธิพลของการรับรูค้ ุณค่าส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ บริการสาย
การบินซา้
องค์ประกอบปั จจัยความพึงพอใจส่งผลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda
เนื่ อ งมาจากผู้บ ริโภคส่ว นใหญ่ รู ส้ ึก พอใจในขั้น ตอนการจองแพ็ ก เกจการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสะดวก
รวดเร็ว เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน และการซือ้ เป็ นแพ็กเกจทัวร์สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
ได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิกา ลักขณาศิริวตั ร (2560) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของคุณค่า
ที่ รบั รู ด้ ้านราคา และคุณ ภาพระบบ ต่อ การใช้งาน ความพึงพอใจ การกลับ มาซือ้ ซ า้ และการบอกต่ อ
ของผูบ้ ริโภคที่จองที่พักผ่านผูใ้ ห้บริการเว็ บไซต์ในประเทศไทย พบว่า อิทธิ พลของความพึงพอใจส่งผล
ต่อการกลับมาซือ้ ซา้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ แพ็กเกจทัวร์
บนแอปพลิเคชัน Agoda พบว่ามี 3 องค์ประกอบตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ องค์ประกอบปั จจัยการรับรู ้
คุณภาพบริการ องค์ประกอบปั จจัยการรับรู ค้ ณ
ุ ค่า และองค์ประกอบปั จจัยความพึงพอใจ ผูป้ ระกอบการ
แพ็กเกจทัวร์ หรือผูท้ ี่ตอ้ งการขายสินค้าอื่นๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Agoda ควรให้ความสาคัญอย่างมาก
ในเรื่องของการรับรู ค้ ุณภาพบริการ โดยควรคานึงถึงการทาให้ผบู้ ริโภครับรู ถ้ ึงความตัง้ ใจของผูใ้ ห้บริการ
แอปพลิเคชัน Agoda ที่ ส่งผ่านมายังระบบ ทั้งในเรื่องของการบริการที่ ดีมี คุณ ภาพ และความซื่อสัต ย์
ที่ มี ต่ อ ผู้บ ริโภค รวมทั้ง ควรพั ฒ นาสิ น ค้า และบริก ารต่ า งๆ ภายในแอปพ ลิ เคชั น Agoda ให้ต รงต่ อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคอยูเ่ สมอ เพื่อให้ผบู้ ริโภครับรูถ้ ึงการบริการที่ดีกว่าที่คิดไว้อนั จะนาไปสูค่ วามตัง้ ใจ
ซือ้ แพ็กเกจทัวร์บนแอปพลิเคชัน Agoda อีกครัง้ ในอนาคต
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยในอนาคต
ควรเพิ่มองค์ประกอบปั จจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ ซา้ ได้แก่ ความไว้วางใจ และการรับรู ้
ความปลอดภั ย เพื่ อ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาแพ็ ก เกจทั ว ร์บ นแอปพลิ เคชั น Agoda ให้ ต รงต่ อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากที่สดุ
-------------------------------------------------------------
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