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การพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”                                                                 

ในการเพ่ิมชองทางการเขาถึงกลุมเส่ียงติดเช้ือเอชไอวี  

The Development of “Sex Laksee Kab Chanee Mee Nuad” Facebook Fan Page         

in Increasing Access Channels of Risk Groups for HIV Infection 
 

วาทินี ทิพจอย (Watinee Tipchoi)* อรสา กงตาล (Orasa Kongtaln)**  

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาจํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก 3) ศึกษาความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ 

และ 4) ศึกษาทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก   

ผูกดติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก จํานวน 278 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จากการรวมกิจกรรมในแฟนเพจ

บนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสกัีบชะนีมีหนวด”                   

มีประสิทธิภาพ 83.72/83.35 2) จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุกมีท้ังสิ้น 607 คน 3) ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอ 

ทางเพศสัมพันธอยูในระดับมาก และ 4) ทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูใน

ระดับมาก  

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) develop Facebook fan page of “Sex Laksee Kab Chanee 

Mee Nuad”  in order to find out the efficiency of the page based on the standardized efficiency criteria 

of 80/80 criteria, 2) to find out the number of Facebook fan page followers, 3) to find out the knowledge 

of HIV infection and sexually transmitted diseases, and 4) to find out the Facebook fan page followers’ 

attitude towards preventing HIV infection and sexually transmitted diseases. There were 278 Facebook 

fan page users as the samples in this study.  They were selected by specific selection from activities in 

the fan page was to be hold on 25th October 2019 - 21st November in 2019. The employment statistics 

for data analysis were the percentage, Mean, and Standard Deviation.  The findings were as follows:         

1) The Facebook fan page of “SEX Laksee Kab Chanee Mee Nuad” was efficient at 83.72/83.35. 2) There 

were 607 Facebook fan page followers. and 3) The knowledge of HIV infection and sexually transmitted 

diseases was at a high level and 4 )  The Facebook fan page followers’  attitude towards preventing HIV 

infection and sexually transmitted diseases were at a high level. 

 
Keywords: Facebook fan page, Knowledge, Attitude  

คําสําคัญ: แฟนเพจบนเฟซบุก ความรู ทัศนคต ิ
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บทนํา 

การดําเนินงานดานเอดสในประเทศไทยมีมายาวนานกวา 30 ป มีการจัดบริการและระบบสุขภาพเพ่ือตั้งรับและ

ปองกันการแพรระบาดของโรค ทําใหปจจุบันการระบาดของเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยไดผานชวงการระบาดสูงสุดมาแลว 

และพบความชุกการตดิเช้ือเอชไอวีในประชากรท่ัวไปมแีนวโนมลด อยางไรก็ตาม การลดการติดเช้ือรายใหมท่ีดําเนินการ  

ผานมาน้ันยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ยังคงพบการติดเช้ือเอชไอวีคอนขางสูงมากในประชากรบางกลุม ไดแก ชายท่ีมี 

เพศสัมพันธกับชาย (MSM) ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด (PWID) พนักงานบริการทางเพศ (SW) เปนตน โดยสาเหตุและ

ชองทางการติดเช้ือเอชไอวีรายใหมในผูใหญ ประมาณรอยละ 90 ติดเช้ือจากการมีเพศสัมพันธท่ีไมปองกัน โดยประมาณ

รอยละ 45 จากเพศสัมพันธระหวางชายกับชายรอยละ 30 จากเพศสัมพันธในคูอยูกินท่ีไมทราบวาอีกฝายติดเช้ือเอชไอวี 

รอยละ 11 จากเพศสัมพันธในการซื้อขายบริการ และรอยละ 4 จากการมีเพศสัมพันธฉาบฉวย (คณะกรรมการแหงชาติวาดวย 

การปองกันและแกไขปญหาเอดส, 2560) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การแกไขปญหาเอดสถือเปนประเด็นท่ีสําคัญ   

และทาทาย จากการคาดประมาณจํานวนผูติดเช้ือเอชไอวี โดยใชแบบจําลองการระบาดเอดส (AIDS epidemic model: 

AEM) ในป พ.ศ. 2558 มีผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวีในประเทศไทย 437,700 คน และคาดประมาณผูติดเช้ือรายใหม ระหวางป 

พ.ศ. 2558-2562 มีจํานวน 33,970 คน และพบวา 3 ใน 4 ของผูติดเช้ือรายใหมจะอยูในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

และคูของคนท่ีมีเลือดบวก รองลงมาเปนผูใชยาดวยวิธีฉีด และพนักงานบริการหญิงและลูกคา ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจ

ของสํานักระบาดวิทยาท่ีพบวา ในกลุมโลหิตบริจาครายใหมมีแนวโนมความชุกในการติดเช้ือเอชไอวีท่ีสูงข้ึน หากมอง      

ในภาพรวมความชุกการติดเช้ือเอชไอวีอาจดูลดลง แตเมื่อจําแนกไปตามกลุมยอย เชน กลุมอายุ กลับสะทอนการติดเช้ือ

เอชไอวีท่ีพบในเยาวชนเพ่ิมข้ึนอยางเงียบๆ (สํานักระบาดวิทยา, 2561) ทางออกท่ีสําคัญในการแกปญหาดังกลาว คือการ

ปองกันการติดเช้ือเอชไอวีในกลุมประชากรท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก ในกลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย และคูของคนท่ีมี

เลือดบวก ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงท่ีเขาถึงยากไมใหเกิดการแพรกระจายของเช้ือ ในปจจุบันมีการปองกันการแพรกระจายเช้ือ  

เอชไอวีโดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมเสี่ยงเหลาน้ี และเพ่ือใหกลุมเสี่ยงมีสุขภาพท่ีดี โดยใช

หลักการเขาถึงกลุมเสี่ยง ใหความรู คําปรึกษา และแจกอุปกรณปองกันเช้ือเอชไอวีรวมท้ังการสงตอเพ่ือการตรวจเช้ือ    

เอชไอวี หากตรวจพบเช้ือใหรักษาทันที และติดตามผลการรักษา กรณีตรวจแลวไมพบเช้ือก็ใหปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการ  

ติดเช้ือ ใหยังคงสถานะไมติดเช้ือโดยติดตามใหกลับมาตรวจซ้ําอยางสม่ําเสมอ  

ในปจจุบันการเขาถึงกลุมเสี่ยงสามารถดําเนินการไดหลายรปูแบบผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปน เครือขายเพ่ือน     

จุดรวมตัวของกลุมเสี่ยง กิจกรรมระดับชุมชน หรือแมกระท่ังเครือขายสังคมออนไลน (Social network) โดยเฉพาะ

เครือขายสังคมออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปนสังคมท่ีมีการเช่ือมตอกันผานทางอินเตอรเน็ตเพ่ือสรางเครือขายในการตอบสนอง

ความตองการทางสังคม ท่ีมุงเนนในการสรางภาพลักษณและสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในกลุมคนท่ีมีความสนใจ   

หรือมีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งทุกคนเปนท้ังผูรับสารและสงสารในเวลาเดียวกัน การเดินทางของขอมูลรวดเร็วจนแทบจะเปน

การนําเสนอแบบฉับพลันตามเวลาท่ีเกิดเหตุการณจริง (Real time) และยังเปดพ้ืนท่ีในการวิพากษวิจารณ แสดงความ

คิดเห็นอยางเปดกวาง สามารถเขาใชงานไดอยางรวดเร็วดวยสมารทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณท่ีสามารถเช่ือมตอ

อินเตอรเน็ตแบบพกพาไดสะดวก และกําลังเปนท่ีนิยมอยางมากในสังคมปจจุบัน จนนักสื่อสารมวลชนยกใหเครือขายสงัคม

ออนไลนเปนสื่อใหม (New media) ซึ่งจะมาแทนท่ีสื่อหลักเดิมท่ีคนท่ัวไปคุนเคย เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ 

(จุฑามาศ, 2560; วรินดา, 2554; สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2556; อภิชัย, วรัษยา, 2557) 

ดังน้ัน เครือขายสังคมออนไลนจึงเปนอีกชองทางหน่ึงในการติดตอสื่อสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูล หรือการ

เขารวมทํากิจกรรมตางๆ กับกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเสี่ยงท่ีเขาถึงยาก หรือไมตองการเปดเผยเพศวิถีของตน 

หรือไมสามารถพบเจอในสถานท่ีท่ีเปนจุดรวมตัว โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูลเบ้ืองตนดานการปองกันเอชไอวีและ
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และใหขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมบริการตรวจหาเช้ือเอชไอวีและตรวจรักษาโรคติดตอ               

ทางเพศสัมพันธ (สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2556) ตัวอยางชองทางเครือขายสังคมออนไลน 

เชน หองแชท (Chat room) เฟซบุก (Facebook) ไลน (Line) ทวิสเตอร (Twitter) เปนตน ท้ังน้ี เครือขายสังคมออนไลน

ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดและมีผูใชบริการมากท่ีสุดในประเทศไทยและท่ัวโลก คือ เฟซบุก (จุฑามาศ, 2560; รําไพพรรณ, 

2557) 

การทํางานของเฟซบุก แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ แบบโปรไฟล (Profile) และแบบแฟนเพจ (Fan page) 

แบบโปรไฟลเหมาะสําหรับการแสดงตัวตนแบบปจเจกบุคคล ขณะท่ีแบบแฟนเพจเหมาะสําหรับหนวยงานหรือองคกร 

อาจมีผูดูแลระบบ (Administrator) มากกวาหน่ึงคน อีกท้ังแบบแฟนเพจจะมีรูปแบบการใชงานและประมวลผลท่ีพิเศษ

กวา โดยเฉพาะการบันทึกสถิติการเขาชมในสวนตางๆ ซึ่งจะไมมีในแบบโปรไฟล (อภิชัย, วรัษยา, 2557) แฟนเพจบนเฟซบุก

(Facebook Fan page) หรือเพจ (Page) เปนคุณสมบัติหน่ึงของเฟซบุกท่ีมีไวเพ่ือชวยใหผูใชงานไดสรางพ้ืนท่ีหน่ึงไว

สําหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมผูใชงานเฟซบุกท่ีมีความชอบในเรื่องตางๆ หรือสิ่งตางๆ ท่ีคลายกัน หรือไวเปน

ชองทางประชาสัมพันธใหแกผูใชงานท่ัวไปไดรับทราบ และขยายขอบเขตเขาสูพ้ืนท่ีสวนตัวไดอีกดวย แฟนเพจบนเฟซบุก

จะสรางเปนหนาเพจใหม (New page) ซึ่งในหนาเพจน้ีสิ่งใดก็ตามท่ีผูใชงานหรือผูสรางโพสต (Post) และมีผูใชงานอ่ืนๆ 

เขามาในหนาเพจจะสามารถเห็นขอความน้ันไดทันทีโดยไมจําเปนตองเพ่ิมเพ่ือน ดวยเหตุน้ี แฟนเพจบนเฟซบุกจึงเปนพ้ืนท่ี

ไวสําหรับรวบรวมกลุมคนท่ีมีมุมมองคลายกันหรือตางกัน ทําใหแฟนเพจบนเฟซบุกเปนชองทางช้ันเยี่ยมในการ

ประชาสัมพันธกระจายขาวสาร เพ่ือใหกลุมคนจํานวนมากไดรับรูและไดเห็นสิ่งท่ีเจาของแฟนเพจบนเฟซบุกไดแสดง

ออกมา ท้ังน้ี เมื่อจํานวนผูใชงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจึงกลายเปนแรงดึงดูดท่ีทําใหผูใชงานอีกมากมายเขามาติดตาม 

(เกษม, 2552; จุฑามาศ, 2560) 

จากท่ีกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก ช่ือวา “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ตาม

เกณฑมาตรฐาน 80/80 เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงกลุมเสี่ยง ใหไดรับขอมูลเบ้ืองตนดานการปองกันเอชไอวีและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมบริการตรวจหาเช้ือเอชไอวีและตรวจรักษาโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ ผานเครื่องมือสื่อสารรูปแบบตางๆ ในแฟนเพจบนเฟซบุก เชน กระดานขอความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสยีง 

เกมส กิจกรรม หรือแคมเปญรวมสนุก เปนตน สงผลใหกลุมเสี่ยงมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และมีทัศนคติท่ีดีในการ

ปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2.  เพ่ือศึกษาจํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”   

3.  เพ่ือศึกษาความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสี

กับชะนีมีหนวด”    

4.  เพ่ือศึกษาทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจ

บนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”    
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี แบงการดําเนินงานวิจัยเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 พัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

1. ศึกษาขอมูลเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเครือขายสังคมออนไลน แฟนเพจบนเฟซบุก และการ

พัฒนานวัตกรรม เชน ชัยยงค (2556), วฒนพงษ, วีรพงษ (2556), ศศิวิมล (2555), สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ (2556), อภิชัจ (2560) เปนตน และสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ตัวแทนกลุมเสี่ยงใน

การดําเนินงานปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน ชนมนิภา (2562), ปยฉัตร (2562), สายฝน 

(2562) เปนตน เพ่ือนําไปใชพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก  

2.  สรางแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ตนแบบ (Prototype) ประกอบดวยเน้ือหาดานเอช

ไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยมีเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน กระดานขอความ หนาแลนดิ้งเพจ 

(Landing page) รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง กิจกรรม หรือแคมเปญรวมสนุก เปนตน นําเสนออาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ และใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

3.  ทดลองใชแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” เบ้ืองตนกับกลุมทดลองมีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือหาประสิทธิภาพ ดังน้ี  

ครั้งท่ี 1 หาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) จํานวน 3 คน โดยนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปทดลองใชนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป อยางละ 1 คน ตรวจสอบการรับรูขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก สังเกตพฤติกรรมการใชงาน และ

ความสามารถในการเขาถึงกลุมทดลอง จากน้ันทําการทดสอบประสทิธิภาพแบบเดีย่ว นําขอมูลมาปรับแก ครั้งท่ี 1  

ครั้งท่ี 2 หาประสิทธิภาพแบบกลุม (1:3) จํานวน 9 คน โดยนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปทดลองใชนักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป อยางละ 3 คน เพ่ือปรับปรุงสืบเน่ืองจากครั้งท่ี 1 ตรวจสอบการรับรูขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก สังเกต

พฤติกรรมการใชงาน ความสามารถในการเขาถึงกลุมทดลอง และสัมภาษณเบ้ืองตนกับกลุมทดลอง จากน้ันทําการทดสอบ

ประสิทธิภาพแบบกลุม นําขอมูลมาปรับแก ครั้งท่ี 2  

ครั้งท่ี 3 หาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:10) จํานวน 30 คน โดยนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปทดลองใชนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป อยางละ 10 คน ทําการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  ขั้นตอนท่ี 2 การนําแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริง 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1.1 ประชากร ไดแก ผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 

2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 607 คน 

1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 

2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 278 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการรวม

กิจกรรมในแฟนเพจบนเฟซบุก 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  

2.1 ตัวแปรตน ไดแก การใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” 

2.2  ตัวแปรตาม ไดแก  

2.2.1 ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

2.2.2 ทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
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3. เคร่ืองมือในการวิจัย  

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

3.1.1 แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และ

ประสิทธิภาพ 83.72/83.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล 

3.2.1 Facebook Insights เปนเมนูในเว็ปไซตเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ท่ีใหเฉพาะเจาของแฟนเพจ                     

ดูขอมูลเชิงลึกท่ีอยูนอกเหนือจากกลุมเสี่ยงจะเห็นในหนาหลัก ในเมนูดังกลาวจะประกอบดวย ขอมูลจํานวนผูติดตาม จํานวน   

ผูเขาถึงเน้ือหา ชวงเวลาการเขาชม ประเภทของผูติดตาม จํานวนการมีปฏิสัมพันธ เปนตน 

3.2.2  แบบวัดความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 2 

ตัวเลือก (ใช/ไมใช) ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 20 ขอ ซึ่งผูวิจัยนํามาจาก กองเอดสและโรคตดิตอ

ทางเพศสัมพันธ (2562), สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ                        

ดานสาธารณสุข (2557), องคการแครนานาชาติ ประเทศไทย และมูลนิธิรักษไทย (2541) มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 

และคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.74 

 การแปลผลใชเกณฑการแบงระดับช้ันคะแนน แบบอิงเกณฑของบลูม (Bloom, 1971 อางถึงใน ภาวินี, 

2552) โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

      ตอบถูกรอยละ    80-100  ความรูอยูในระดับมาก 

      ตอบถูกรอยละ    60-79  ความรูอยูในระดับปานกลาง 

      ตอบถูกนอยกวารอยละ   60  ความรูอยูในระดับนอย 

3.2.3 แบบวัดทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนแบบปรนัย          

ชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก (เหมาะสม/ไมเหมาะสม) ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 15 ขอ ซึ่งผูวิจัยนํามา

จาก สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (2557), สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสมัพันธ         

และศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (2557), องคการแครนานาชาติ ประเทศไทย และมูลนิธิรักษไทย (2541)                    

มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.86 

การแปลผลใชเกณฑการแบงระดับช้ันคะแนน แบบอิงเกณฑของบลูม (Bloom, 1971 อางถึงใน ภาวินี, 

2552) โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

      ตอบถูกรอยละ    80-100  ทัศนคติอยูในระดับมาก 

      ตอบถูกรอยละ    60-79  ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง 

       ตอบถูกนอยกวารอยละ   60  ทัศนคติอยูในระดับนอย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ผูวิจัยนําเสนอขอมูล (Post) ดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผานแฟนเพจบนเฟซบุก 

“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 22.00 - 24.00 น. ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 

2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 เปนระยะเวลา 28 วัน โดยใชเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน กระดานขอความ      

หนาแลนดิ้งเพจ (Landing page) รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง กิจกรรม หรือแคมเปญรวมสนุก และตอบกลับความ

คิดเห็นเปนประจําสม่ําเสมอในทุกๆ วัน  
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4.2  ผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” เขาใชงานแฟนเพจ โดยศึกษาขอมูลดาน

เอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมบริการตรวจหาเช้ือเอชไอวีและตรวจรักษาโรคตดิตอ

ทางเพศสัมพันธดวยตนเอง รวมท้ังสนทนาโตตอบ แสดงความคิดเห็น ขอคําปรึกษา หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับผูวิจัย       

ซึ่งเปนผูดูแลระบบ (Administrator) ดวยตนเอง 

4.3  เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 28 วัน ผูทําการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก 

“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ผานเมนู Facebook Insights พรอมท้ังวัดความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ

ทัศนคตใินการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสมัพันธ ผานกระดานขอความในแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลาก

สีกับชะนีมีหนวด” นําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ในการเพ่ิมชองทางการเขาถึงกลุมเสี่ยงการ

ดําเนินงานปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

1. การพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ประสิทธิภาพของแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” แสดงดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ตามเกณฑ 80/80 

รายการ กลุมทดลอง คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D. รอยละ 

ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

จากการตอบคําถามระหวางศึกษาขอมูลในแฟนเพจ

บนเฟซบุก 

30 18 15.07 1.85 83.72 

ความรูดานเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ หลังศึกษาขอมลูในแฟนเพจบนเฟซบุก 
30 20 16.67 2.21 83.35 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการตอบคําถามระหวางศึกษาขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสี

กับชะนีมีหนวด” มีคาเทากับ 15.07 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.72 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความรูดานเอชไอวีและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หลังศึกษาขอมูลในแฟนเพจเฟซบุก มีคาเทากับ 16.67 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.35 ดังน้ัน           

จึงสรุปไดวา แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 83.72/83.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80                   

ท่ีกําหนด 

2. จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”  

จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 - 21 

พฤศจิกายน 2562 แสดงดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3   
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ตารางท่ี 2  จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” จําแนกตามชวงอายุและเพศ   

ชวงอายุ (ป) 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

13 - 17 ป 12 1.98 24 3.95 36 5.93 

18 - 24 ป 121 20.10 183 30.15 304 50.25 

25 - 34 ป 55 9.06 91 14.99 146 24.05 

35 - 44 ป 30 4.94 49 8.07 79 13.01 

45 - 54 ป 12 1.98 13 2.14 25 4.12 

55 - 64 ป 0 0.00 4 0.66 4 0.66 

65 ปข้ึนไป 6 0.99 6 0.99 12 1.98 

รวม 237 39.04 370 60.96 607 100 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีจํานวนท้ังสิ้น 607 

คน จําแนกเปนชาย จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 39.04 หญิง จํานวน 370 คิดเปนรอยละ 60.96 โดยชวงอายุท่ีติดตามแฟน

เพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มากท่ีสุด ไดแก 18 - 24 ป คิดเปนรอยละ 50.25 รองลงมาเปน 25 - 34 ป คิด

เปนรอยละ 24.05 และ 35 - 44 ป คิดเปนรอยละ 13.01 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” จําแนกตามสถานท่ี 

สถานท่ี (จังหวัด) จํานวน (คน) รอยละ 

อุดรธานี 228 37.56 

บุรีรัมย 225 37.07 

สุรินทร 90 14.83 

กรุงเทพฯ 14 2.31 

นครราชสมีา 7 1.15 

ขอนแกน 5 0.82 

กาฬสินธุ 3 0.49 

หนองคาย 3 0.49 

อ่ืนๆ 32 5.27 

รวม 607 100 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีจํานวนท้ังสิ้น 607 

คน             โดยสถานท่ีท่ีมีผูท่ีติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มากท่ีสุด ไดแก จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 37.56 รองลงมาเปนจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 37.07 และจังหวัดสุรินทร 

จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 14.83 ตามลําดับ 
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3. ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนี                 

มีหนวด”    

ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”      

หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก แสดงดังตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ความรูดานเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนี              

 มีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก 

รายการ กลุมตัวอยาง คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D. รอยละ เกณฑ แปลผล 

ความรูดานเอชไอวี                            

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
278 20 16.49 2.26 82.45 80 - 100 ระดับมาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความรูดานเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ      

ของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก มีคาเทากับ 16.49 คะแนน 

คิดเปนรอยละ 82.45 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบน       

เฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” อยูในระดับมาก 

4. ทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก 

“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”    

ทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก 

“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก แสดงดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก  

 “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก 

รายการ กลุมตัวอยาง คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D. รอยละ เกณฑ แปลผล 

ทัศนคติในการปองกันการ                 

ติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

278 15 13.15 1.90 87.67 80 - 100 ระดับมาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก 

มีคาเทากับ 13.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.67 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ทัศนคตใินการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” อยูในระดับมาก 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 83.72/83.35 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ี

กําหนด ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจาก แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ถูกพัฒนาข้ึนตามกระบวนการผลิตสื่อ

หรือนวัตกรรมการศึกษาอยางมีระบบ โดยผานการตรวจพิจารณาจากผูเช่ียวชาญท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ จากน้ันมีการ
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นําไปทดลองใชกับกลุมทดลองท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จํานวน 

3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบการรับรูขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก ซึ่งพบวาขอมูล

บางสวนมีคําศัพทเฉพาะท่ียากตอการเขาใจ เชน “กลุมคูผลเลือดตาง” ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับแกโดยระบุความหมาย

เพ่ิมเติมในขอมูลท่ีนําเสนอ นอกจากน้ี ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปโปรไฟลใหสอดคลองกับช่ือของแฟนเพจเพ่ือโนมนาวชักจูง

ใหกลุมเสี่ยงเขามามีสวนรวมหรือติดตามแฟนเพจบนเฟซบุกเพ่ิมข้ึน สงผลใหการทดลองใชครั้งท่ี 1 แฟนเพจบนเฟซบุก 

“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 68.71/70.22 ครั้งท่ี 2 ทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 9 คน โดยสังเกต

พฤติกรรมระหวางใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก พบวา บางคนมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน เน่ืองจากเกิดขอ

สงสัยในขอมูลท่ีปรากฏในแฟนเพจ เชน การชวยตัวเองมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายถึงสาเหตุและระดับความเสี่ยงจนเกิดความรูความเขาใจ และไดมีการปรับแกขอมูล ในแฟนเพจเฟซบุก

ใหมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยังมีขอเสนอแนะจากกลุมทดลองใหใชการทดสอบแบบออนไลน 

(Online) เน่ืองจากสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว ท้ังน้ี ควรแสดงผลคะแนนใหทราบแบบฉับพลัน (Real time) 

หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะ สงผลใหการทดลองใชครั้งที่ 2 แฟนเพจ

บนเฟซ บุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 77.14/78.63 จากน้ันผูวิจัยไดนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปใชกับ

กลุมทดลองครั้งสุดทาย จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ อาพร เเละคณะ 

(2559) ท่ีศึกษาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยนําโมบายแอปพลิเคชันท่ีสรางข้ึนท่ีผานการประเมินคุณภาพ

จากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาแลว นําไปทดลองใชกับกลุมทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ

จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 หาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) จํานวน 3 คน ครั้งท่ี 2 หาประสิทธิภาพแบบกลุม (1:3) และครั้ง

ท่ี 3 หาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:10) ผลการวิจัยพบวา โมบายแอปพลิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐานวิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพ 81.77/85.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด สงผลใหแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับ

ชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 83.72/83.35 

2. จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 - 21 

พฤศจิกายน 2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 607 คน ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจาก แฟนเพจบนเฟซบุกเปนเครื่องมือทางการสื่อสารในการ

เขาถึงและโนมนาวใจของกลุมเสี่ยงเปนอยางดี (วีรพงษ, 2561) โดยการสื่อสารเหมือนกับการกระจายขาวใหผูติดตาม

ทราบขอมูลตลอดเวลา อีกท้ังยังเปดพ้ืนท่ีในการสอบถามขอมูล วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็นอยางเปดกวาง ซึ่งไม

เพียงแตประเด็นสาธารณะเทาน้ัน แตยังสามารถขยายขอบเขตเขาสูพ้ืนท่ีสวนตัวไดอีกดวย โดยท่ีผูท่ีไมไดติดตามแฟนเพจ

บนเฟซบุก ก็ยังสามารถสื่อสารกันไดในลักษณะขอมูลเปด อีกท้ังยังสามารถติดเสิรชเอนจิน (Search engine) เพ่ือให

สามารถมองเห็นหนาแฟนเพจไดโดยไมตองเขาเฟซบุกอีกดวย นอกจากน้ี ยังสามารถกระจายขอมูลใหผูกับใชงานแฟนเพจ

ไดอยางตอเน่ืองและทันเวลา (Real time) สงผลใหขาวสารหรือขอมูลตางๆ มีความสดและทันเหตุการณมากกวาสื่อดั้งเดมิ

ชนิดอ่ืนๆ (ภิเษก, 2555; รําไพพรรณ, 2557; วรินดา, 2554) โดยเฉพาะขาวสารเก่ียวกับขอมูลสถิติตางๆ เชน จํานวน

ประชากรกลุมเสี่ยง สถานการณการติดเช้ือเอชไอวีในปจจุบัน เปนตน ประกอบกับผูวิจัยมีการเสนอนําขอมูล (Post) ใน

ลักษณะท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนขอความตางๆ (Status) รูปภาพ ไฟลมัลติมีเดียร (Video) หรือแชรไปยังสื่อสังคม

ออนไลนอ่ืนๆ (Link) ก็มีผลตอจํานวนผูติดตามแฟนแพจบนเพชบุกดวยเชนกัน สอดคลองกับ อภิชัย, วรัษยา (2557) กลาววา 

การนําเสนอ เน้ือหาท่ีหลากหลายจะชวยสงผลใหเกิดการรับรูและเขาถึงจากผูใชไดมากข้ึน นอกจากน้ี การวิเคราะห 

พิจารณารูปแบบของเน้ือหาหรือขอมูลกอนจะนําเสนอในแฟนเพจก็มีสวนสําคัญ บางเน้ือหาเหมาะสําหรับนําเสนอดวย

รูปภาพเพ่ือใหกลุมเสี่ยงเห็นแลวเขาใจไดทันที ขณะท่ีบางเน้ือหาตองอาศัยขอความสั้นๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจ สวนชวงเวลา
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ในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยเลือกนําเสนอในวันพุธ เวลา 9.00 - 11.00 น. หรือ 22.00 - 24.00 น. เน่ืองจากเปนชวงเวลาท่ี

มีการใชงาน เฟซบุกมากท่ีสุด และยังพบอีกวาผูใชงานเฟซบุกสวนใหญใชงานผานโทรศัพทมือถือ โดยมีพฤติกรรมในการ

เช็คสถานะประจําวัน (Status) หลังจากตื่นนอน ชวงพักกลางวัน และชวงเวลากอนนอน (http://today.line.me) สงผลให

ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 มีผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” 

จํานวน 607 คน และผูเขาถึงเพจ จํานวนท้ังสิ้น 33,800 คน 

3.  ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวี ของ

ผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก อยูในระดับมาก (รอยละ 

82.45 และรอยละ 87.67) ท้ังน้ีอาจเปนผลมาจาก แฟนเพจบนเฟซบุกเปนชองทางช้ันเยี่ยมในการประชาสัมพันธ กระจาย

ขาวสาร เพ่ือใหกลุมคนจํานวนมากไดรับรู ไดเห็นในสิ่งท่ีเจาของแฟนเพจไดแสดงออกมา (จุฑามาศ, 2560; วรินดา, 2554) 

การเดินทางของขอมูลท่ีรวดเร็วในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง จนแทบจะเปนการนําเสนอแบบฉับพลันตามเวลาท่ีเกิด

เหตุการณจริง การเปดพ้ืนท่ีในการวิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็นอยางเปดกวาง สงผลใหเกิดการมีสวนรวม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันนํามาซึ่งความรูความเขาใจท่ีถูกตองของสมาชิกในแฟนเพจเก่ียวกับเอชไอวีและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ นอกจากน้ี การนําเสนอขอมูลซึ่งผานการวิเคราะหถึงความถูกตองและเหมาะสมตอกลุมเสี่ยง 

ผานเครื่องมือสื่อสารรูปแบบตางๆ ในแฟนเพจบนเพซบุก เชน กระดานขอความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ถายทอดสด ทําให

กลุมเสี่ยงเกิดการรับรู และเขาใจในขอมูลขาวสาร (สุธีร, 2554; อภิชัย, วรัษยา, 2557) จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกกรรมไดตามตองการ (Kotler, Lee, 2008) สอดคลองกับ วีรพงษ (2561) กลาววา แฟนเพจ

บนเฟซบุกเปนตัวแทนทางสังคมท่ีมีบทบาทในการถายทอดความรู ความเช่ือ และเจตคติ เพ่ือใหผูรับสารเกิดพฤติกรรม

ตางๆ ท่ีเหมาะสม และยังสอดคลองกับ อภิชัย, วรัษยา (2557) กลาววา จุดประสงคหลักของการนําสือ่สังคมออนไลนมาใช 

แบงออกไดเปน 3 ประการ คือ 1) สรางความเขาใจหรือการรับรู (Cognitive/Awareness) เพ่ือใหกลุมเสี่ยงไดรับทราบ 

ขอมูลขององคกรรับรูถึงการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ 2) สรางความรูสึก (Affective) ไดแก ความประทับใจหรือ

ทัศนคติท่ีดี ทําใหกลุมเสี่ยงเกิดความพึงพอใจ เช่ือมั่น หรือศรัทธาขององคกร และ 3) กอใหเกิดพฤติกรรม (Behavior) 

เมื่อสรางกระบวนการรับรู และทัศนคติท่ีดีแกกลุมเสี่ยงแลวจึงกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีองคกรตองการ เชน การลดพฤติกรรม

เสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน จึงกลาวไดวาแฟนเพจบนเฟซบุกถือเปนสื่อสังคม

ออนไลนท่ีมีพลังแหงการโนมนาวใจใหเกิดการยอมรับในขอมูลไดดีกวาสื่ออ่ืนๆ (วรินดา, 2554) สงผลใหความรูดานเอชไอ

วีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และทัศนคติในการปองกันการติดเช้ือเอชไอวีของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลาก

สีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก อยูในระดับมาก 

 

ขอเสนอแนะ 

1. สําหรับผูท่ีสนใจการสรางแฟนเพจบนเฟซบุกเปนเครือ่งมือหน่ึงในการสื่อสาร ควรมีการกําหนดกลุมเปาหมาย 

และบุคลิกลักษณะของแฟนเพจใหมีความชัดเจน และนํากลยุทธตางๆ ของการวิจัยไปประยุกตใชเพ่ือใหกลุมเปาหมาย 

เกิดความสนใจ อันจะสงผลใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ สื่อสารไดอยางถูกตอง ซึ่งจะสงผลไปยังทัศนคติและ

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามท่ีผูดูแลแฟนเพจบนเฟซบุกตองการ  

2.  หนวยงานราชการสามารถนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปเปนเครื่องมือหน่ึงท่ีใชในการสื่อสาร เชน การใหขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอสังคม หรือการประชาสัมพันธ รณรงคในวาระตางๆ เน่ืองจากแฟนเพจเฟซบุกสามารถนําเสนอเน้ือหาได

หลายรูปแบบ เชน คลิปวีดีโอ ภาพน่ิง เปนตน พรอมท้ังสามารถตอบกลับขอมูลโดยตรงกับกลุมเปาหมายไดตลอดเวลา  
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เอาใจใส ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ รองผูอํานวยการสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไป

ท่ีสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งน้ี 
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