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การพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
ในการเพิ่มชองทางการเขาถึงกลุมเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี
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
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาจํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก 3) ศึกษาความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และ 4) ศึกษาทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก
ผูกดติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก จํานวน 278 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง จากการรวมกิจกรรมในแฟนเพจ
บนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 สถิติที่ใชในการวิจัย
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
มีประสิทธิภาพ 83.72/83.35 2) จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุกมีทั้งสิ้น 607 คน 3) ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธอยูในระดับมาก และ 4) ทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูใน
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 ทัศนคติ
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บทนํา
การดําเนินงานดานเอดสในประเทศไทยมีมายาวนานกวา 30 ป มีการจัดบริการและระบบสุขภาพเพื่อตั้งรับและ
ปองกันการแพรระบาดของโรค ทําใหปจจุบันการระบาดของเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยไดผานชวงการระบาดสูงสุดมาแลว
และพบความชุกการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรทั่วไปมีแนวโนมลด อยางไรก็ตาม การลดการติดเชื้อรายใหมที่ดําเนินการ
ผานมานั้นยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ยังคงพบการติดเชื้อเอชไอวีคอนขางสูงมากในประชากรบางกลุม ไดแก ชายที่มี
เพศสัมพันธกับชาย (MSM) ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด (PWID) พนักงานบริการทางเพศ (SW) เปนตน โดยสาเหตุและ
ชองทางการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในผูใหญ ประมาณรอยละ 90 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปองกัน โดยประมาณ
รอยละ 45 จากเพศสัมพันธระหวางชายกับชายรอยละ 30 จากเพศสัมพันธในคูอยูกินที่ไมทราบวาอีกฝายติดเชื้อเอชไอวี
รอยละ 11 จากเพศสัมพันธในการซื้อขายบริการ และรอยละ 4 จากการมีเพศสัมพันธฉาบฉวย (คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การปองกันและแกไขปญหาเอดส, 2560) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา การแกไขปญหาเอดสถือเปนประเด็นที่สําคัญ
และทาทาย จากการคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี โดยใชแบบจําลองการระบาดเอดส (AIDS epidemic model:
AEM) ในป พ.ศ. 2558 มีผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย 437,700 คน และคาดประมาณผูติดเชื้อรายใหม ระหวางป
พ.ศ. 2558-2562 มีจํานวน 33,970 คน และพบวา 3 ใน 4 ของผูติดเชื้อรายใหมจะอยูในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
และคูของคนที่มีเลือดบวก รองลงมาเปนผูใชยาดวยวิธีฉีด และพนักงานบริการหญิงและลูกคา ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจ
ของสํานักระบาดวิทยาที่พบวา ในกลุมโลหิตบริจาครายใหมมีแนวโนมความชุกในการติดเชื้อเอชไอวีที่สูงขึ้น หากมอง
ในภาพรวมความชุกการติดเชื้อเอชไอวีอาจดูลดลง แตเมื่อจําแนกไปตามกลุมยอย เชน กลุมอายุ กลับสะทอนการติดเชื้อ
เอชไอวีที่พบในเยาวชนเพิ่มขึ้นอยางเงียบๆ (สํานักระบาดวิทยา, 2561) ทางออกที่สําคัญในการแกปญ
 หาดังกลาว คือการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก ในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย และคูของคนที่มี
เลือดบวก ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงที่เขาถึงยากไมใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อ ในปจจุบันมีการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
เอชไอวีโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมเสี่ยงเหลานี้ และเพื่อใหกลุมเสี่ยงมีสุขภาพที่ดี โดยใช
หลักการเขาถึงกลุมเสี่ยง ใหความรู คําปรึกษา และแจกอุปกรณปองกันเชื้อเอชไอวีรวมทั้งการสงตอเพื่อการตรวจเชื้อ
เอชไอวี หากตรวจพบเชื้อใหรักษาทันที และติดตามผลการรักษา กรณีตรวจแลวไมพบเชื้อก็ใหปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการ
ติดเชื้อ ใหยังคงสถานะไมติดเชื้อโดยติดตามใหกลับมาตรวจซ้ําอยางสม่ําเสมอ
ในปจจุบันการเขาถึงกลุมเสี่ยงสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปน เครือขายเพื่อน
จุดรวมตัวของกลุมเสี่ยง กิจกรรมระดับชุมชน หรือแมกระทั่งเครือขายสังคมออนไลน (Social network) โดยเฉพาะ
เครือขายสังคมออนไลน ซึ่งมีลักษณะเปนสังคมที่มีการเชื่อมตอกันผานทางอินเตอรเน็ตเพื่อสรางเครือขายในการตอบสนอง
ความตองการทางสังคม ที่มุงเนนในการสรางภาพลักษณและสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในกลุมคนที่มีความสนใจ
หรือมีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งทุกคนเปนทั้งผูรับสารและสงสารในเวลาเดียวกัน การเดินทางของขอมูลรวดเร็วจนแทบจะเปน
การนําเสนอแบบฉับพลันตามเวลาที่เกิดเหตุการณจริง (Real time) และยังเปดพื้นที่ในการวิพากษวิจารณ แสดงความ
คิดเห็นอยางเปดกวาง สามารถเขาใชงานไดอยางรวดเร็วดวยสมารทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณที่สามารถเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตแบบพกพาไดสะดวก และกําลังเปนที่นิยมอยางมากในสังคมปจจุบัน จนนักสื่อสารมวลชนยกใหเครือขายสังคม
ออนไลนเปนสื่อใหม (New media) ซึ่งจะมาแทนที่สื่อหลักเดิมที่คนทั่วไปคุนเคย เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สิ่งพิมพ
(จุฑามาศ, 2560; วรินดา, 2554; สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2556; อภิชัย, วรัษยา, 2557)
ดังนั้น เครือขายสังคมออนไลนจึงเปนอีกชองทางหนึ่งในการติดตอสื่อสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนขอมูล หรือการ
เขารวมทํากิจกรรมตางๆ กับกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเสี่ยงที่เขาถึงยาก หรือไมตองการเปดเผยเพศวิถีของตน
หรือไมสามารถพบเจอในสถานที่ที่เปนจุดรวมตัว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลเบื้องตนดานการปองกันเอชไอวีและ
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โรคติ ด ต อ ทางเพศสัม พั น ธ และให ข อ มู ล เกี่ ยวกั บ การสง เสริม บริก ารตรวจหาเชื้ อ เอชไอวี แ ละตรวจรั ก ษาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ (สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2556) ตัวอยางชองทางเครือขายสังคมออนไลน
เชน หองแชท (Chat room) เฟซบุก (Facebook) ไลน (Line) ทวิสเตอร (Twitter) เปนตน ทั้งนี้ เครือขายสังคมออนไลน
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดและมีผูใชบริการมากที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลก คือ เฟซบุก (จุฑามาศ, 2560; รําไพพรรณ,
2557)
การทํางานของเฟซบุก แบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ แบบโปรไฟล (Profile) และแบบแฟนเพจ (Fan page)
แบบโปรไฟลเหมาะสําหรับการแสดงตัวตนแบบปจเจกบุคคล ขณะที่แบบแฟนเพจเหมาะสําหรับหนวยงานหรือองคกร
อาจมีผูดูแลระบบ (Administrator) มากกวาหนึ่งคน อีกทั้งแบบแฟนเพจจะมีรูปแบบการใชงานและประมวลผลที่พิเศษ
กวา โดยเฉพาะการบันทึกสถิติการเขาชมในสวนตางๆ ซึ่งจะไมมีในแบบโปรไฟล (อภิชัย, วรัษยา, 2557) แฟนเพจบนเฟซบุก
(Facebook Fan page) หรือเพจ (Page) เปนคุณสมบัติหนึ่งของเฟซบุกที่มีไวเพื่อชวยใหผูใชงานไดสรางพื้นที่หนึ่งไว
สําหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมผูใชงานเฟซบุกที่มีความชอบในเรื่องตางๆ หรือสิ่งตางๆ ที่คลายกัน หรือไวเปน
ชองทางประชาสัมพันธใหแกผูใชงานทั่วไปไดรับทราบ และขยายขอบเขตเขาสูพื้นที่สวนตัวไดอีกดวย แฟนเพจบนเฟซบุก
จะสรางเปนหนาเพจใหม (New page) ซึ่งในหนาเพจนี้สิ่งใดก็ตามที่ผูใชงานหรือผูสรางโพสต (Post) และมีผูใชงานอื่นๆ
เขามาในหนาเพจจะสามารถเห็นขอความนั้นไดทันทีโดยไมจําเปนตองเพิ่มเพื่อน ดวยเหตุนี้ แฟนเพจบนเฟซบุกจึงเปนพื้นที่
ไว สํ า หรั บ รวบรวมกลุ ม คนที่ มี มุ ม มองคล า ยกั น หรื อ ต า งกั น ทํ า ให แ ฟนเพจบนเฟซบุ ก เป น ช อ งทางชั้ น เยี่ ย มในการ
ประชาสัมพันธกระจายขาวสาร เพื่อใหกลุมคนจํานวนมากไดรับรูและไดเห็นสิ่งที่เจาของแฟนเพจบนเฟซบุกไดแสดง
ออกมา ทั้งนี้ เมื่อจํานวนผูใชงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจึงกลายเปนแรงดึงดูดที่ทําใหผูใชงานอีกมากมายเขามาติดตาม
(เกษม, 2552; จุฑามาศ, 2560)
จากที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก ชื่อวา “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ตาม
เกณฑมาตรฐาน 80/80 เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึงกลุมเสี่ยง ใหไดรับขอมูลเบื้องตนดานการปองกันเอชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและตรวจรักษาโรคติดต อ ทาง
เพศสัมพันธ ผานเครื่องมือสื่อสารรูปแบบตางๆ ในแฟนเพจบนเฟซบุก เชน กระดานขอความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง
เกมส กิจกรรม หรือแคมเปญรวมสนุก เปนตน สงผลใหกลุมเสี่ยงมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และมีทัศนคติที่ดีในการ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อศึกษาจํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
3. เพื่อศึกษาความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสี
กับชะนีมีหนวด”
4. เพื่อศึกษาทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจ
บนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
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วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงการดําเนินงานวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
1. ศึกษาขอมูลเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครือขายสังคมออนไลน แฟนเพจบนเฟซบุก และการ
พัฒนานวัตกรรม เชน ชัยยงค (2556), วฒนพงษ, วีรพงษ (2556), ศศิวิมล (2555), สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ (2556), อภิชัจ (2560) เปนตน และสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ตัวแทนกลุมเสี่ยงใน
การดําเนินงานปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน ชนมนิภา (2562), ปยฉัตร (2562), สายฝน
(2562) เปนตน เพื่อนําไปใชพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก
2. สรางแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ตนแบบ (Prototype) ประกอบดวยเนื้อหาดานเอช
ไอวี แ ละโรคติ ดต อ ทางเพศสัมพั น ธ โดยมี เ ครื่อ งมื อ สื่อ สารในรู ป แบบตา งๆ เช น กระดานข อ ความ หน า แลนดิ้ งเพจ
(Landing page) รูปภาพ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง กิจกรรม หรือแคมเปญรวมสนุก เปนตน นําเสนออาจารยที่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ และใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ทดลองใชแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” เบื้องตนกับกลุมทดลองมีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง จํานวน 3 ครั้ง เพื่อหาประสิทธิภาพ ดังนี้
ครั้งที่ 1 หาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) จํานวน 3 คน โดยนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปทดลองใชนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่ วไป อย างละ 1 คน ตรวจสอบการรั บรู ข อมู ลในแฟนเพจบนเฟซบุ ก สั งเกตพฤติ กรรมการใช งาน และ
ความสามารถในการเขาถึงกลุมทดลอง จากนั้นทําการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดีย่ ว นําขอมูลมาปรับแก ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 หาประสิทธิภาพแบบกลุม (1:3) จํานวน 9 คน โดยนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปทดลองใชนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป อยางละ 3 คน เพื่อปรับปรุงสืบเนื่องจากครั้งที่ 1 ตรวจสอบการรับรูขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก สังเกต
พฤติกรรมการใชงาน ความสามารถในการเขาถึงกลุมทดลอง และสัมภาษณเบื้องตนกับกลุมทดลอง จากนั้นทําการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุม นําขอมูลมาปรับแก ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3 หาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:10) จํานวน 30 คน โดยนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปทดลองใชนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อยางละ 10 คน ทําการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ขั้นตอนที่ 2 การนําแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชจริง
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก ผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม
2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 607 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม
2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 278 คน ซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการรวม
กิจกรรมในแฟนเพจบนเฟซบุก
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก การใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก
2.2.1 ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
2.2.2 ทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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3. เครื่องมือในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
3.1.1 แฟนเพจบนเฟซบุ ก “Sexหลากสี กั บ ชะนี มี ห นวด” ที่ มี ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง 1.00 และ
ประสิทธิภาพ 83.72/83.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่กําหนด
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
3.2.1 Facebook Insights เปนเมนูในเว็ปไซตเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก ที่ใหเฉพาะเจาของแฟนเพจ
ดูขอมูลเชิงลึกที่อยูนอกเหนือจากกลุมเสี่ยงจะเห็นในหนาหลัก ในเมนูดังกลาวจะประกอบดวย ขอมูลจํานวนผูติดตาม จํานวน
ผูเขาถึงเนื้อหา ชวงเวลาการเขาชม ประเภทของผูติดตาม จํานวนการมีปฏิสัมพันธ เปนตน
3.2.2 แบบวัดความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 2
ตัวเลือก (ใช/ไมใช) ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 20 ขอ ซึ่งผูวิจัยนํามาจาก กองเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสั มพั น ธ (2562), สํ า นั ก โรคเอดส วั ณ โรค และโรคติ ดตอ ทางเพศสัมพั น ธ และศู น ย ความรว มมื อไทย-สหรัฐ
ดานสาธารณสุข (2557), องคการแครนานาชาติ ประเทศไทย และมูลนิธิรักษไทย (2541) มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00
และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.74
การแปลผลใชเกณฑการแบงระดับชั้นคะแนน แบบอิงเกณฑของบลูม (Bloom, 1971 อางถึงใน ภาวินี,
2552) โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
ตอบถูกรอยละ
80-100
ความรูอยูในระดับมาก
ตอบถูกรอยละ
60-79
ความรูอยูในระดับปานกลาง
ตอบถูกนอยกวารอยละ
60
ความรูอยูในระดับนอย
3.2.3 แบบวัดทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก (เหมาะสม/ไมเหมาะสม) ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 15 ขอ ซึ่งผูวิจัยนํามา
จาก สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (2557), สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (2557), องคการแครนานาชาติ ประเทศไทย และมูลนิธิรักษไทย (2541)
มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.86
การแปลผลใชเกณฑการแบงระดับชั้นคะแนน แบบอิงเกณฑของบลูม (Bloom, 1971 อางถึงใน ภาวินี,
2552) โดยแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
ตอบถูกรอยละ
80-100
ทัศนคติอยูในระดับมาก
ตอบถูกรอยละ
60-79
ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง
ตอบถูกนอยกวารอยละ
60
ทัศนคติอยูในระดับนอย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ผู วิ จั ย นํ า เสนอข อ มูล (Post) ด า นเอชไอวี แ ละโรคติด ตอ ทางเพศสัม พั น ธ ผ า นแฟนเพจบนเฟซบุก
“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 11.00 น. หรือ เวลา 22.00 - 24.00 น. ระหวางวันที่ 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 และขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและตรวจรักษาโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธดวยตนเอง รวมทั้งสนทนาโตตอบ แสดงความคิดเห็น ขอคําปรึกษา หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับผูวิจัย
ซึ่งเปนผูดูแลระบบ (Administrator) ดวยตนเอง
4.3 เมื่ อครบกํ าหนดระยะเวลา 28 วั น ผู ทํ าการเก็ บรวบรวมข อมู ลจํ านวนผู ติ ดตามแฟนเพจบนเฟซบุ ก
“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ผานเมนู Facebook Insights พรอมทั้งวัดความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และ
ทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผานกระดานขอความในแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลาก
สีกับชะนีมีหนวด” นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ในการเพิ่มชองทางการเขา ถึงกลุมเสี่ยงการ
ดําเนินงานปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยดังนี้
1. การพัฒนาแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ประสิทธิภาพของแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ตามเกณฑ 80/80
รายการ
กลุมทดลอง คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D.
ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
จากการตอบคําถามระหวางศึกษาขอมูลในแฟนเพจ
30
18
15.07 1.85
บนเฟซบุก
ความรูดานเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทาง
30
20
16.67 2.21
เพศสัมพันธ หลังศึกษาขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก

รอยละ
83.72
83.35

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการตอบคําถามระหวางศึกษาขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสี
กับชะนีมีหนวด” มีคาเทากับ 15.07 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.72 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความรูด านเอชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ หลังศึกษาขอมูลในแฟนเพจเฟซบุก มีคาเทากับ 16.67 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.35 ดังนั้น
จึงสรุปไดวา แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 83.72/83.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80
ที่กําหนด
2. จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
จํ านวนผู ติ ดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสี กั บชะนี มี หนวด” ระหว างวั นที่ 25 ตุ ลาคม 2562 - 21
พฤศจิกายน 2562 แสดงดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” จําแนกตามชวงอายุและเพศ
ชาย
หญิง
รวม
ชวงอายุ (ป)
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
13 - 17 ป
12
1.98
24
3.95
36
18 - 24 ป
121
20.10
183
30.15
304
25 - 34 ป
55
9.06
91
14.99
146
35 - 44 ป
30
4.94
49
8.07
79
45 - 54 ป
12
1.98
13
2.14
25
55 - 64 ป
0
0.00
4
0.66
4
65 ปขึ้นไป
6
0.99
6
0.99
12
รวม
237
39.04
370
60.96
607

รอยละ
5.93
50.25
24.05
13.01
4.12
0.66
1.98
100

จากตารางที่ 2 พบวา จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีจํานวนทั้งสิ้น 607
คน จําแนกเปนชาย จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 39.04 หญิง จํานวน 370 คิดเปนรอยละ 60.96 โดยชวงอายุท่ตี ิดตามแฟน
เพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มากที่สุด ไดแก 18 - 24 ป คิดเปนรอยละ 50.25 รองลงมาเปน 25 - 34 ป คิด
เปนรอยละ 24.05 และ 35 - 44 ป คิดเปนรอยละ 13.01 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” จําแนกตามสถานที่
สถานที่ (จังหวัด)
จํานวน (คน)
อุดรธานี
228
บุรีรัมย
225
สุรินทร
90
กรุงเทพฯ
14
นครราชสีมา
7
ขอนแกน
5
กาฬสินธุ
3
หนองคาย
3
อื่นๆ
32
รวม
607

รอยละ
37.56
37.07
14.83
2.31
1.15
0.82
0.49
0.49
5.27
100

จากตารางที่ 3 พบวา จํานวนผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีจํานวนทั้งสิ้น 607
คน
โดยสถานที่ที่มีผูที่ติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มากที่สุด ไดแก จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 37.56 รองลงมาเปนจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 37.07 และจังหวัดสุรินทร
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 14.83 ตามลําดับ

197

MMP17-8
3. ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนี
มีหนวด”
ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความรูดานเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนี
มีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก
รายการ
กลุมตัวอยาง คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D. รอยละ เกณฑ
แปลผล
ความรูด านเอชไอวี
278
20
16.49 2.26 82.45 80 - 100 ระดับมาก
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
จากตารางที่ 4 พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความรูด านเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก มีคาเทากับ 16.49 คะแนน
คิดเปนรอยละ 82.45 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความรูดานเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบน
เฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” อยูในระดับมาก
4. ทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก
“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
ทั ศนคติ ในการป องกั นการติ ดเชื้ อเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพั นธ ของผูติ ดตามแฟนเพจบนเฟซบุก
“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก
“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก
รายการ
กลุมตัวอยาง คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย S.D. รอยละ เกณฑ
แปลผล
ทัศนคติในการปองกันการ
278
15
13.15 1.90 87.67 80 - 100 ระดับมาก
ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ
จากตารางที่ 5 พบว า คะแนนเฉลี่ ย จากการทํ า แบบวั ด ทั ศ นคติ ใ นการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก
มีคาเทากับ 13.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.67 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” อยูในระดับมาก
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 83.72/83.35 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่
กําหนด ทั้งนี้อาจเปนผลมาจาก แฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” ถูกพัฒนาขึ้นตามกระบวนการผลิตสื่อ
หรือนวัตกรรมการศึกษาอยางมีระบบ โดยผานการตรวจพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จากนั้นมีการ
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นําไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน
3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบการรับรูขอมูลในแฟนเพจบนเฟซบุก ซึ่งพบวาขอมูล
บางสวนมีคําศัพทเฉพาะที่ยากตอการเขาใจ เชน “กลุมคูผลเลือดตาง” ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับแกโดยระบุความหมาย
เพิ่มเติมในขอมูลที่นําเสนอ นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปโปรไฟลใหสอดคลองกับชื่อของแฟนเพจเพื่อโนมนาวชักจูง
ใหกลุมเสี่ยงเขามามีสวนรวมหรือติดตามแฟนเพจบนเฟซบุกเพิ่มขึ้น สงผลใหการทดลองใชครั้งที่ 1 แฟนเพจบนเฟซบุก
“Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 68.71/70.22 ครั้งที่ 2 ทดลองใชกับกลุมทดลอง จํานวน 9 คน โดยสังเกต
พฤติกรรมระหวางใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก พบวา บางคนมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน เนื่องจากเกิดขอ
สงสัยในขอมูลที่ปรากฏในแฟนเพจ เชน การชวยตัวเองมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายถึงสาเหตุและระดับความเสี่ยงจนเกิดความรูความเขาใจ และไดมีการปรับแกขอมูล ในแฟนเพจเฟซบุก
ใหมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะจากกลุมทดลองใหใชการทดสอบแบบออนไลน
(Online) เนื่องจากสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ ควรแสดงผลคะแนนใหทราบแบบฉับพลัน (Real time)
หลัง เสร็จสิ้น การทดสอบ ซึ่ง ผูวิจัย ไดดําเนินการปรับ แกตามขอ เสนอแนะ สง ผลใหก ารทดลองใชค รั้ง ที่ 2 แฟนเพจ
บนเฟซ บุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” มีประสิทธิภาพ 77.14/78.63 จากนั้นผูวิจัยไดนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปใชกับ
กลุมทดลองครั้งสุดทาย จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 สอดคลองกับงานวิจัยของ อาพร เเละคณะ
(2559) ที่ศึกษาการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เรื่อง ระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยนําโมบายแอปพลิเคชันที่สรางขึ้นที่ผานการประเมินคุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานสื่อเทคโนโลยีการศึกษาแลว นําไปทดลองใชกับกลุมทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 หาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) จํานวน 3 คน ครั้งที่ 2 หาประสิทธิภาพแบบกลุม (1:3) และครั้ง
ที่ 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” ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 21
พฤศจิกายน 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 607 คน ทั้งนี้อาจเปนผลมาจาก แฟนเพจบนเฟซบุกเปนเครื่องมือทางการสื่อสารในการ
เขาถึงและโนมนาวใจของกลุมเสี่ยงเปนอยางดี (วีรพงษ, 2561) โดยการสื่อสารเหมือนกับการกระจายขาวใหผูติดตาม
ทราบขอมูลตลอดเวลา อีกทั้งยังเปดพื้นที่ในการสอบถามขอมูล วิพากษวิจารณ แสดงความคิดเห็นอยางเปดกวาง ซึ่งไม
เพียงแตประเด็นสาธารณะเทานั้น แตยังสามารถขยายขอบเขตเขาสูพื้นที่สวนตัวไดอีกดวย โดยที่ผูที่ไมไดติดตามแฟนเพจ
บนเฟซบุก ก็ยังสามารถสื่อสารกันไดในลักษณะขอมูลเปด อีกทั้งยังสามารถติดเสิรชเอนจิน (Search engine) เพื่อให
สามารถมองเห็นหนาแฟนเพจไดโดยไมตองเขาเฟซบุกอีกดวย นอกจากนี้ ยังสามารถกระจายขอมูลใหผูกับใชงานแฟนเพจ
ไดอยางตอเนื่องและทันเวลา (Real time) สงผลใหขาวสารหรือขอมูลตางๆ มีความสดและทันเหตุการณมากกวาสื่อดั้งเดิม
ชนิดอื่นๆ (ภิเษก, 2555; รําไพพรรณ, 2557; วรินดา, 2554) โดยเฉพาะขาวสารเกี่ยวกับขอมูลสถิติตางๆ เชน จํานวน
ประชากรกลุมเสี่ยง สถานการณการติดเชื้อเอชไอวีในปจจุบัน เปนตน ประกอบกับผูวิจัยมีการเสนอนําขอมูล (Post) ใน
ลักษณะที่หลากหลาย ไมวาจะเปนขอความตางๆ (Status) รูปภาพ ไฟลมัลติมีเดียร (Video) หรือแชรไปยังสื่อสังคม
ออนไลนอื่นๆ (Link) ก็มีผลตอจํานวนผูติดตามแฟนแพจบนเพชบุกดวยเชนกัน สอดคลองกับ อภิชัย, วรัษยา (2557) กลาววา
การนําเสนอ เนื้อหาที่หลากหลายจะชวยสงผลใหเกิดการรับรูและเขาถึงจากผูใชไดมากขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะห
พิจารณารูปแบบของเนื้อหาหรือขอมูลกอนจะนําเสนอในแฟนเพจก็มีสวนสําคัญ บางเนื้อหาเหมาะสําหรับนําเสนอดวย
รูปภาพเพื่อใหกลุมเสี่ยงเห็นแลวเขาใจไดทันที ขณะที่บางเนื้อหาตองอาศัยขอความสั้นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ สวนชวงเวลา
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ในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยเลือกนําเสนอในวันพุธ เวลา 9.00 - 11.00 น. หรือ 22.00 - 24.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาที่
มีการใชงาน เฟซบุกมากที่สุด และยังพบอีกวาผูใชงานเฟซบุกสวนใหญใชงานผานโทรศัพทมือถือ โดยมีพฤติกรรมในการ
เช็คสถานะประจําวัน (Status) หลังจากตื่นนอน ชวงพักกลางวัน และชวงเวลากอนนอน (http://today.line.me) สงผลให
ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562 มีผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด”
จํานวน 607 คน และผูเขาถึงเพจ จํานวนทั้งสิ้น 33,800 คน
3. ความรู ดา นเอชไอวี แ ละโรคติด ตอ ทางเพศสัม พัน ธ และทั ศ นคติใ นการป องกั น การติดเชื้ อเอชไอวี ของ
ผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลากสีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก อยูในระดับมาก (รอยละ
82.45 และรอยละ 87.67) ทั้งนี้อาจเปนผลมาจาก แฟนเพจบนเฟซบุกเปนชองทางชั้นเยี่ยมในการประชาสัมพันธ กระจาย
ขาวสาร เพื่อใหกลุมคนจํานวนมากไดรับรู ไดเห็นในสิ่งที่เจาของแฟนเพจไดแสดงออกมา (จุฑามาศ, 2560; วรินดา, 2554)
การเดินทางของขอมูลที่รวดเร็วในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง จนแทบจะเปนการนําเสนอแบบฉับพลันตามเวลาที่เกิด
เหตุ ก ารณ จ ริ ง การเป ด พื้ น ที่ ใ นการวิ พ ากษ วิ จ ารณ แสดงความคิ ด เห็ น อย า งเป ด กว า ง ส ง ผลให เ กิ ด การมี ส ว นร ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันนํามาซึ่งความรูความเขาใจที่ถูกตองของสมาชิกในแฟนเพจเกี่ยวกับเอชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ นอกจากนี้ 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
บนเฟซบุกเปนตัวแทนทางสังคมที่มีบทบาทในการถายทอดความรู ความเชื่อ และเจตคติ เพื่อใหผูรับสารเกิดพฤติกรรม
ตางๆ ที่เหมาะสม และยังสอดคลองกับ อภิชัย, วรัษยา (2557) กลาววา จุดประสงคหลักของการนําสือ่ สังคมออนไลนมาใช
แบงออกไดเปน 3 ประการ คือ 1) สรางความเขาใจหรือการรับรู (Cognitive/Awareness) เพื่อใหกลุมเสี่ยงไดรับทราบ
ขอมูลขององคกรรับรูถึงการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ 2) สรางความรูสึก (Affective) ไดแก ความประทับใจหรือ
ทัศนคติที่ดี ทําใหกลุมเสี่ยงเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่น หรือศรัทธาขององคกร และ 3) กอใหเกิดพฤติกรรม (Behavior)
เมื่อสรางกระบวนการรับรู และทัศนคติที่ดีแกกลุมเสี่ยงแลวจึงกอใหเกิดพฤติกรรมที่องคกรตองการ เชน การลดพฤติกรรม
เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน จึงกลาวไดวาแฟนเพจบนเฟซบุกถือเปนสื่อสังคม
ออนไลนที่มีพลังแหงการโนมนาวใจใหเกิดการยอมรับในขอมูลไดดีกวาสื่ออื่นๆ (วรินดา, 2554) สงผลใหความรูดานเอชไอ
วีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และทัศนคติในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของผูติดตามแฟนเพจบนเฟซบุก “Sexหลาก
สีกับชะนีมีหนวด” หลังใชงานแฟนเพจบนเฟซบุก อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. สําหรับผูที่สนใจการสรางแฟนเพจบนเฟซบุกเปนเครือ่ งมือหนึ่งในการสื่อสาร ควรมีการกําหนดกลุมเปาหมาย
และบุคลิกลักษณะของแฟนเพจใหมีความชัดเจน และนํากลยุทธตางๆ ของการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อใหกลุมเปาหมาย
เกิดความสนใจ อันจะสงผลใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ สื่อสารไดอยางถูกตอง ซึ่งจะสงผลไปยังทัศนคติและ
พฤติกรรมที่เหมาะสมตามที่ผูดูแลแฟนเพจบนเฟซบุกตองการ
2. หนวยงานราชการสามารถนําแฟนเพจบนเฟซบุกไปเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการสื่อสาร เชน การใหขอมูลที่
เปนประโยชนตอสังคม หรือการประชาสัมพันธ รณรงคในวาระตางๆ เนื่องจากแฟนเพจเฟซบุกสามารถนําเสนอเนื้อหาได
หลายรูปแบบ เชน คลิปวีดีโอ ภาพนิ่ง เปนตน พรอมทั้งสามารถตอบกลับขอมูลโดยตรงกับกลุมเปาหมายไดตลอดเวลา
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