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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) การเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาด
เพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ในการรณรงคก์ารป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2) การรับรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (3) อิทธิพลของการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเร่ืองการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคือ ประชาชนท่ีมีอาย ุ15-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  

ผลการวิจยัพบวา่ (1) การเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ในการรณรงคก์าร
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าเฟสบุ๊ค (Facebook) มีการเปิดรับอยู่ในระดบัน้อย 
ทวิตเตอร์ (Twitter) อยู่ในระดับน้อย ยูทูป (You Tube) อยู่ในระดับน้อย เว็บไซต์ (Website) อยู่ในระดับน้อย และ
บล็อก (Blog) อยู่ในระดับน้อย (2) การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าการรับรู้โอกาสเส่ียง อยูใ่นระดบัปานกลาง การรับรู้ความรุนแรง อยูใ่นระดบัปานกลาง การ
รับรู้ประโยชน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทศันคติของการป้องกนั อยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมการป้องกนั อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (3) อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบว่าเว็บไซต์ (Website) มีอิทธิพลต่อการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า เวบ็ไซต์ (Website) 
บล็อก (Blog)  มีอิทธิพลต่อการรับรู้อุปสรรคของการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)  
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มีอิทธิพลต่อทศันคติการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ ยทููป (YouTube) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้
 ขอ้เสนอแนะ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนต่างๆ และหน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิต่างๆ สามารถน า
ผลการวจิยัไปปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์ในการรณรงค ์ 
 
ค ำส ำคญั: การตลาดออนไลน์ การตลาดเพ่ือสังคม โรคพิษสุนัขบ้า ประสิทธิผล 
 

Abstract 
 This quantitative-based research aims to firstly study News exposure to marketing communication via online 
media for rabies preventive campaigns. Secondly, awareness, attitudes and behavioral trends of residents toward the 
prevention of rabies are also considered. Thirdly, this study takes into account the impacts of the market communication 
via online media on the residents” perspectives. This study was conducted on 15-60 years old Bangkok metropolitan 
residents. A total of 400 samples were collected by using questionnaires. A percentile, an average, a standard deviation 
coupled with a multiple regression analysis at 0.05 significance level were used in this study. 
 According to the focused group in this study, news exposure to marketing communication via online media 
was minimal. Several channels of the media including Facebook, Twitter, YouTube, Websites, Blogs were 
examined. In accordance with the second objective, the awareness regarding risk of infection, severity and benefits 
of rabies prevention were all at a moderate level. While a level of the attitudes toward the prevention was high, a 
level of preventive behaviors was significantly the highest. As for the third purpose, websites played a role in risk 
perception and behavior. Facebook and Twitter made an impact on how residents are aware of the disease severity 
and the attitudes toward avoidance. Websites and blogs affected recognition of difficulties in preventing rabies. 
Lastly, YouTube had an influence on preventive behaviors of residents with respect to the disease.  
 Results obtained from this study are beneficial for government organizations, communities or even civil 
society agencies to initiate relevant marketing strategies via online media. 
 
Keywords: Online marketing, Social marketing, Rabies, Effectiveness 
 

1. บทน า 
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลวัน ้ า (hydrophobia) เป็นโรคท่ีสามารถติดต่อได้ระหว่างคนและสัตว ์

(Zoonosis) ซ่ึงเป็นโรคท่ียงัไม่มียารักษาไดใ้หห้ายขาด ผูป่้วยหรือคนท่ีไดรั้บเช้ือตอ้งเสียชีวติ การติดเช้ือโรคพิษสุนขับา้
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการถูกกดัจากสัตวท่ี์มีเช้ืออยูใ่นน ้ าลาย (สุเมธ องคว์รรณดี และคณะ, 2546) ผูป่้วยท่ีไดรั้บเช้ือจะมี
อาการไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ อาการแบบคลุม้คลัง่ (Furious หรือ Encephalitic rabies) ผูป่้วยจะเสียชีวิตในเวลา 5 วนั 
โดยในเวลาน้ีผูป่้วยจะแสดงอาการต่ืนเตน้กระวนกระวายต่อส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นแสง เสียง โดยจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน
จนผูป่้วยอาละวาด และ ลุกๆนัง่ๆ หรือขนลุกท่ีร่างกายในบางส่วนหรือทั้งร่างกาย รูม่านตาอาจจะไม่ตอบสนองต่อแสง 
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อาจจะขยายเต็มท่ีหรือหดตวั แต่อาการน้ีจะเป็นในระยะเวลาสั้นๆ มีน ้ าลายท่ีมากเกินไป อาการแบบอมัพาต (Dumb 
หรือ Paralytic Rabies) จะมีระยะเวลาการด าเนินโรคชา้ โดยเฉล่ียจะเสียชีวิตในเวลา 11-13 วนั โดยกลา้มจะเร่ิมอ่อน
แรง เร่ิมตน้จากขา ไปยงัแขนและสุดทา้ยลามไปทั้งตวั และจะพบกลา้มเน้ือใบหน้าอ่อนแรงทั้งสองดา้น (Supaporn 
Wacharapluesadee and Thiravat Hemachudha, 2005) ผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บเช้ือพิษสุนขับา้จากการถูกกดัจากสัตวท่ี์
ป่วยเป็นโรคพษิสุนขับา้ไม่เห็นถึงความส าคญัต่อการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ในสตัวเ์ล้ียงของตนเอง (พนัธนีย ์
ธิติชยั, 2555) การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ โดยการฉีดวคัซีนป้องกนัแบบก่อนสัมผสัยงัคงอยูน่อกแผนการสร้างเสริม
ภูมิคุม้กนัโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นวคัซีนเผื่อเลือก (ปิยดา อุดมชยัสกุล , ประพิมพพ์ร ฉันทวศินกุล และ 
ธีรพงษ ์ตน้ฑวเิชียร, 2556)  

ปัจจุบนัไดเ้กิดแนวคิดต่างๆ ท่ีกลายมาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการออกแบบกลยทุธ์ส าหรับแผนรณรงคใ์น
เร่ืองของการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ ท่ีจะส่งผลในการเปล่ียนแปลงสังคม ให้ไปในทิศทางและระดบัท่ีสังคมตอ้งการ
และยอมรับทั้ งการเปล่ียนแปลงทางด้าน ทัศนคติ พฤติกรรมและการรับรู้ การตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) 
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นความคิด ทศันคติ พฤติกรรมและการรับรู้ในเร่ืองต่างๆ เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์
ต่อสมาชิกในสังคมและประเทศ (พรทิพย ์สัมปัตตะวนิช, 2547) เม่ือน าการตลาดเพ่ือสังคมในการรณรงคก์ารป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้มาสู่บนโลกของอินเตอร์เน็ต ท่ีอินเตอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อมนุษยท่ี์จะ
ใชท้ ากิจกรรมต่างๆในการใชชี้วติประจ าวนั ผูบ้ริโภคจ านวนมากใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการหาขอ้มูลต่างๆท่ีตอ้งการผา่น
อินเตอร์ ทั้งในดา้นของการศึกษา ความบนัเทิง ใชใ้นการหาขอ้มูลหรือส่ิงของท่ีตนเองอยากได ้และยงัเช่ือมโยงกนั การ
เลือกใชส่ื้อเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมในสังคมัปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นวง
กวา้ง (กมล เคร่ืองนนัตา, 2552)  

ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ท่ีมีต่อ
การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีจะสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทัว่ไป วงการวชิาการและวชิาชีพการตลาดเพ่ือสงัคมผ่าน
ส่ือออนไลน์ในการรณรงค์เก่ียวกบัโรคพิษสุนัขบา้ สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นดา้นทศันคติ ท่ีมีต่อโรคพิษสุนัขบา้ 
การรับรู้ในเร่ืองต่างๆทั้งดา้นการรับรู้ความเส่ียง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ในดา้นของประโยชน์ของการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ การรับรู้อุปสรรคต่างๆท่ีเป็นความเช่ือดา้นลบต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ในการรณรงค์การป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
3. วธีิการด าเนินการวจิยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมีอาย ุ15-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  
2. ขั้นตอนการวจิยั 
ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage-Sampling) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสจะถูกเลือกเท่าเทียม

กนั ขั้นตอนท่ี 1 ใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน 50 เขต เป็น 6 กลุ่ม 
ตามการแบ่งกลุ่มของส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มๆ ขั้นตอนท่ี 2 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัสลากในการคดัเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต โดยการจบัสลากไดเ้ขตดินแดง เขต
สวนหลวง เขตบางเขน เขตลาดกระบงั เขตจอมทอง เขตบางแค ขั้นตอนท่ี 3 ค านวณสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือให้ได้
จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละเขตเป็นไปตามสดัส่วนของจ านวนประชากรในเขตนั้นๆ 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใชค้  าถามปลายปิด 

(Close-Ended Question) ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูก้รอก ในขั้นตอนการเก็บขอ้มูล 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัการเปิดรับเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ในดา้นต่างๆท่ีมีต่อ
การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ส่วนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบั
พฤติกรรมท่ีมีต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผูก้รอก

แบบสอบถามดว้ยตวัอยา่ง (Self-Administered Questionnarie) โดยจะเขา้ไปเก็บตามสถานท่ีตา่งๆ ภายในเขตท่ีไดมี้การ
ก าหนดจนครบ 400 ตวัอยา่ง 

 

H6 

 

การตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือ
ออนไลน์ 
Facebook 
Twitter 
Youtube 
Website 

Blog 

การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค 

 การรับรู้ความรุนแรงของโรค 

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนั 

การรับรู้ต่ออุปสรรค 

ทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

พฤติกรรมท่ีมีต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

H1 

 H2 

 H3 

 

H5 

 

H4 
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4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ผูว้จิยัท าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis) ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) [MRA] เพ่ือทดสอบกลุ่มตวัแปรอิสระหลายตวัท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 
4. ผลการวจิยั 

1) ข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีอาย ุ
ระหว่าง 15 – 25 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ระดับปริญญาตรี จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 ส่วน
ใหญ่ท างานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-20,000 
บาท จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 

2) ข้อมูลท่ีแสดงถึงการเปิดรับการส่ือสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการป้องกันโรค         
พิษสุนขับา้ ดงัน้ี 

ตารางที่ 1 ขอ้มูลการเปิดรับการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

หมายเหตุ *มาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
 

3) ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ดงัน้ี 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

หมายเหตุ *มาตรประมาณค่า 5 ระดบั **คะแนนเตม็ 12 คะแนน 

 
 
 

เคร่ืองมือการส่ือสาร ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เฟสบุค๊ (Facebook)* 2.12 1.05 
ทวิตเตอร์ (Twitter)* 1.90 1.00 
ยทููป (You Tube)* 2.15 1.07 
เวบ็ไซต ์(Website)* 2.18 1.09 
บล็อก (Blog)* 1.94 1.00 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การรับรู้โอกาสเส่ียง* 3.10 1.08 
การรับรู้ความรุนแรง* 3.30 1.44 
การรับรู้ประโยชน์* 3.49 1.12 
การรับรู้อุปสรรค* 2.33 1.03 

ทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนั* 3.08 1.01 
พฤติกรรมการป้องกนั** 10.11 2.39 
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การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
สมมติฐานท่ี 1 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผา่นส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเป็น

โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทั้ ง          
5 เคร่ืองมือ สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 5.2 (Adjusted R2 = .052) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระให้คงท่ีแลว้  
มีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์เพียงเคร่ืองมือเดียว ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์(Website) มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคพิษสุนขับา้ มีค่าอิทธิพล Beta = .078 

สมมติฐานท่ี 2 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความรุนแรงของโรคพิษ
สุนขับา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทั้ง 5 เคร่ืองมือ 
สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 5.2 (Adjusted R2 = .052) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระให้คงท่ีแลว้ มีเคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์เพียงสองเคร่ืองมือ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)       
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบา้ การใชเ้ฟสบุ๊ค มีอิทธิพลมากท่ีสุด มีค่า Beta = .225 รองลงมา 
ทวติเตอร์ มีค่า Beta = .210 

สมมติฐานท่ี 3 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ต่อการป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทั้ ง          
5 เคร่ืองมือ สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 5.1 (Adjusted R2 = .051) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระให้คงท่ีแลว้     
มีเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์เพียงเคร่ืองมือเดียว ไดแ้ก่ ยทููป (YouTube) มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ มีค่า Beta = .198 

สมมติฐานท่ี 4 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้อุปสรรคของการป้องกนั
โรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทั้ ง          
5 เคร่ืองมือ สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 13.9 (Adjusted R2 = .139) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระให้คงท่ีแลว้    
มี เค ร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ มี เพียงสองเคร่ืองมือ ได้แก่ เว็บไซต์ (Website)             
บล็อก (Blog) มีอิทธิพลต่อการรับรู้อุปสรรคของการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ การใช้บล็อก มีอิทธิพลมากท่ีสุด มีค่า   
Beta = .267 รองลงมา เวบ็ไซต ์มีค่า Beta = .211 

สมมติฐานท่ี 5 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติการป้องกนัโรคพิษสุนขั
บ้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทั้ ง 5 เคร่ืองมือ
สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 1.7 (Adjusted R2 = .017) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระให้คงท่ีแลว้ มีเคร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์เพียงสองเคร่ืองมือ ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)       
มีอิทธิพลต่อทัศนคติการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การใช้ทวิตเตอร์ มีอิทธิพลมากท่ีสุด มีค่า Beta = .282 รองลงมา 
เฟสบุ๊ค มีค่า Beta = .190  

สมมติฐานท่ี 6 การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทั้ง 5 เคร่ืองมือ
สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 3.0 (Adjusted R2 = .030) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระให้คงท่ีแลว้ มีเคร่ืองมือ
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การส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์เพียงเคร่ืองมือเดียว ไดแ้ก่ ยทููป (YouTube) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ยทููป มีค่า Beta = .120 
 
5. อภิปรายผลการวจิยั  

 ในส่วนของการอภิปรายผูว้จิยัไดท้ าการอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี  
 1) การเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์ ในการรณรงคก์ารป้องกนัโรคพิษสุนขั
บา้ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า การเปิดรับข่าวสารการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือ
ออนไลน์ คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยทููป (You Tube) เวบ็ไซต์ (Website) บล็อก (Blog) โดยมีการ
เปิดรับโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.95 ซ่ึงจากการวจิยัท าใหไ้ดรู้้ถึง
ระดบัของการเปิดรับข่าวสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ของการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย 
อาจเป็นเพราะว่าบุคคลนั้ นไม่ได้ใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตรงกับช่วงเวลาท่ีหน่วยงานรัฐได้ท า
การตลาดออนไลน์ และเป็นไปไดอี้กวา่หน่วยงานรัฐยงัด าเนินในการท ากระบวนการต่างๆในการวางแผนการตลาดเพ่ือ
สังคมท่ีควบคู่กับการตลาดออนไลน์ไม่มากพอ ซ่ึงนธกฤต  วนัต๊ะเมล์ (2555) ได้ให้ความหมายไวว้่า การตลาด
ออนไลน์เป็นรูปแบบหน่ึงของการส่ือสารทางการตลาดโดยใชก้ารส่ือสารผ่านส่ือกลางนั่นก็คืออินเตอร์เน็ตผ่านการ
เช่ือมต่อผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โนต้บุ๊ก โทรศพัทมื์อถือ และเคร่ืองช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลัหรือท่ี
นิยมเรียกวา่พีดีเอ   
 2) การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการ
วจิยัพบวา่ การรับรู้โอกาสเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง การรับรู้ความรุนแรงอยูใ่นระดบัปานกลาง การรับรู้ประโยชน์อยู่
ในระดบัปานกลาง ทศันคติของการป้องกนัอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมการป้องกนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงนธกฤต 
วนัต๊ะเมล ์(2555) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การตลาดเพ่ือสังคมเป็นการน าแนวคิดทางการตลาดมาประยกุตใ์ชส้ร้างอิทธิพลต่อ
การเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ ความเช่ือ การรับรู้ การตดัสินใจ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือ
สงัคมโดยรวม เพ่ือสร้างคุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และพรทิพย ์สมัปัตตะวนิช (2547) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
การตลาดเพ่ือสังคมเป็นการใชท้กัษะทางการตลาดท่ีจะช่วยให้ส่ิงท่ีตอ้งการจะท าหรือก าลงักระท าก่อให้เกิดการกระท า
ในสังคมกลายมาเป็นแผนการส่ือสารการส่ือสารการตลาดท่ีไดรั้บการออกแบบมาอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เม่ือ
น าการการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมร่วมกบัการตลาดออนไลน์ ท าให้ประสิทธิภาพในการส่ือสารมากยิ่งข้ึน ภาวุธ 
พงษวิทยภานุ (2551) ได้กล่าวไวว้่า การตลาดออนไลน์ หรือ E-marketing คือ การด าเนินรูปแบบการตลาดโดยใช้
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือการส่ือสารกลางในทางการตลาด เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ โดยการ
เช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาผสมผสานกบัการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดว้าง
ไว ้เม่ือน าการตลาดเพ่ือสังคมมาร่วมกบัการตลาดออนไลน์ ก็ส่งผลให้เกิดการับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล
เกิดการเปล่ียนแปลงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงท าให้บุคคลเกิดความระมดัระวงัตวัท่ีจะหลีกเล่ียงซ่ึงท่ีท าให้เป็นโรคพิษสุนขับา้ต่อ
ตนเอง สังคมท่ีอาศัยอยู่ ครอบครัวของตนเอง และคนรอบข้าง และสอดคล้องกับ Rosenstock (1974, cited in 
Wolfgang, 2000: 12-18) การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) เป็นความเช่ือต่อส่ิงหน่ึง ท่ีมี
ผลโดยตรงต่อการปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นสุขภาพ ทั้งในตอนท่ีปกติหรือในตอนท่ีมีการเจ็บป่วย การรับรู้น้ีจะมีความ
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แตกต่างออกไปแลว้แต่ละบุคคล บางคนมีการรับรู้วา่ตนเองไม่มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค และบางคนมีการรับรู้ว่า
ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคไดง่้ายกวา่ผูอ่ื้น และดว้ยเหตุน้ีบุคคลเหล่าน้ีจึงหลีกเล่ียงการเป็นโรคดว้ยการปฏิบติั
ตวัตามค าแนะน าดา้นสุขภาพ เพ่ือป้องกนัและรักษาสุขภาพท่ีมีระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป การรับรู้ความรุนแรงของ
โรค (Perceived Severity) การรับรู้ความรุนแรงของโรค ถึงแมว้า่คนเหล่านั้นจะตระหนักถึงโอกาสเส่ียงแลว้ก็ตาม แต่
พฤติกรรมการป้องกนัการเกิดโรคและการเจ็บป่วยอาจยงัไม่ไดเ้กิดข้ึน คนเหล่าน้ีจะตอ้งมีความเช่ือวา่ความเจ็บป่วย
หรือโรคนั้น ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกายและมีผลกระทบท่ีรุนแรงต่อจิตใจ ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ความสามารถ
ในการท างาน ท ากิจวตัประจ าวนั และบทบาททางสงัคม จึงจะสามารถท่ีท าใหค้นเหล่าน้ีตดัสินใจไดว้า่ควรจะปฏิบติัตวั
เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคไดห้รือไม่ ซ่ึงการรับรู้ความรุนแรงของโรคจะมีความหมายไปในดา้นความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลท่ีจะประเมินความรุนแรงของโรคมากกวา่ความรุนแรงของโรคท่ีเกิดข้ึน การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกนัโรค 
(Perceived Benefits) เป็นการประเมินส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณค่าหรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการแสดงพฤติกรรมของแต่
ละบุคคล เม่ือบุคคลนั้นๆใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามค าแนะน าต่างๆต่อการป้องกนัโรค บุคคลจะตอ้งมีความเช่ือ
ในทางท่ีดีวา่การปฏิบติันั้นมีผลดีต่อสุขภาพอนามยั สามารถป้องกนัหรือลดโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดโรคและยงัลดความ
รุนแรงของการเกิดโรคได ้เพราะวา่บุคคลก่อเกิดความเช่ือต่อโอกาสเส่ียงของการเป็นโรค และมีความเช่ือวา่โรคนั้นมี
ความรุนแรง สามารถท่ีจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อตวัเอง เม่ือบุคคลมีความเช่ือแลว้ก็จะหาทางหลีกเล่ียงจากการเกิดโรคโดย
การหาทางในการป้องกนัโรคหรือการรักษาโรค  การรับรู้อุปสรรคในการป้องกนั (Perceive Barrier) การรับรู้อุปสรรค
ของพฤติกรรมการป้องกันโรค ซ่ึงจะอยู่ในการรับรู้ด้านลบท่ีมีต่อการป้องกันโรคและจะเป็นอุปสรรคในการมี
พฤติกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสม เช่น ความไม่สะดวกสบายในการไปรับบริการ ค่าใชจ่้ายสูง ความเจ็บปวด ความไม่
พึงพอใจ เป็นตน้ ตวับุคคลจะท าการประเมินระหวา่งประโยชน์กบัอุปสรรคในการเกิดพฤติกรรม และพิจารณาหาทาง
เลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพ (Rosenstock 1974, cited in Wolfgang, 2000: 12-18) ได้กล่าวถึงอุปสรรคของ
พฤติกรรมการป้องกนัโรคท่ีจะก่อใหเ้กิด “ขอ้ขดัแยง้ทางจิตใจ” ถา้บุคคลมีความพร้อมในการเกิดพฤติกรรมการป้องกนั
โรคสูง ในขณะท่ีมีอุปสรรคต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรค มกัจะท าให้เกิดความขดัแยง้ทางจิตใจเป็นอย่างมาก เกิด
ความยากในการแกไ้ขก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมหลีกเล่ียง หากมีทางเลือกไดห้ลายช่องทางก็อาจไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
สามารถเลือกทางท่ีมีความพึงพอใจ จะเห็นไดว้า่อุปสรรคในเร่ืองของค่าใชจ่้าย ความไม่สะดวกสบายของการปฏิบติั 
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลท าใหบุ้คคลนั้น ไม่ปฏิบติัพฤติกรรมในการป้องกนัโรคอีกดว้ย  
 3) อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบว่าเว็บไซต์ (Website) มีอิทธิพลต่อการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
เฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบา้ ยูทูบ (YouTube)    
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เวบ็ไซต ์(Website) บลอ็ก (Blog)  มีอิทธิพลต่อการรับรู้
อุปสรรคของการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) มีอิทธิพลต่อทศันคติการป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ ยทููป (YouTube) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ซ่ึงกมลรัฐ อินทรทศัน์ (2549) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้่า การตลาดเพื่อสังคมเป็นการออกแบบกระบวนการ การออกแบบกลยทุธ์ท่ีบูรณาการหลกัการตลาด
และหลกัการส่ือสาร เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ สู่แนวทางท่ีดีข้ึนในสังคมร่วมกนั จิตราพร โรจนากร 
(2550) ได้อธิบายไวว้่า การตลาดเพ่ือสังคมเป็นการน าเอาเทคนิคการตลาดในเชิงธุรกิจมาประยุกต์เพ่ือใช้ในงาน



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1375 

สาธารณะเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการยอมรับในส่ิงนั้นๆและการกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือ
สังคมกระท าตามเป้าหมายท่ีตอ้งการเม่ือน าการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมมาด าเนินการร่วมกบัการตลาดออนไลน์ 
สามารถท าให้กระบวนการทางการตลาดบรรลุจุตประสงคท่ี์วางไวไ้ดม้ากยิง่ข้ึน คมสัน  ตนัสกลุ (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
การน าเอาการตลาดมาผสมผสานกบัเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมยอดขายของ
สินคา้ ลดค่าใชจ่้ายต่างๆ สร้างความสะดวกสบาย และรักษาฐานลูกคา้ ซ่ึงการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ไดจ้ ากดัว่า
จะตอ้งเป็นการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์เพียงอยา่งเดียว แต่ยงัรวมไปถึงการใชโ้ทรศพัท์มือถือ งานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาการตลาดเพ่ือสังคมเพ่ือป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ โดยการน ารูปแบบการตลาด Governmemt to Citizen (G to C) 
โดยเป็นรูปแบบท่ีหน่วยงานรัฐบริหารจัดการเพ่ือบริการประชาชน สอดคล้องกับ อิทธิวฒัน์ รัตนพองบู่ (2555) 
Government to Citizen (G to C) การบริหารธุรกรรมลักษณะน้ีเรียกว่า การบริหารงานท่ีภาครัฐบริหารจัดการเพ่ือ
บริการและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือให้การติดต่อและท าธุรกรรมร่วมกนั ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
เป็นระบบ เช่น กรมสรรพากรจดัท าระบบการช าระภาษีออนไลน์ การจ่ายค่าน ้ า การจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค
ระบบออนไลน์ กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัท าบตัรประชาชนแบบ Smart Card เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ไวใ้นบตัรเพ่ือให้
ง่ายต่อการใหบ้ริการ การเก็บฐานขอ้มูลลกัษณะน้ีหน่วยงานธุรกิจก็สามารถน าไปจดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือใหมี้การ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้ไดเ้หมือนกนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการท าการวิจยัในคร้ังน้ีท าให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
น าไปพฒันาการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมในดา้นสาธารณสุขใหดี้มากยิง่ข้ึน 

ขอ้เสนอแนะ  
 1. หน่วยงานภาครัฐสามารถน าผลการวิจยัไปปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือ
ออนไลน์ในการรณรงค ์ 
 2. ชุมชนต่างๆสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใชใ้นการวางแผนการส่ือสารการตลาดเพ่ือสัง
ผา่นส่ือออนไลน์ ในการรณรงคก์ารป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  
 3. หน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิต่างๆ สามารถน าข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาคร้ังน้ี ไปใช้ในการ
วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์ ในการรณรงคก์ารป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  
 4. ควรมีการเพ่ิมขอ้มูลข่าวสารการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้บนเวบ็ไซตใ์ห้มากยิง่ข้ึน เน่ืองจากประชาชนส่วน
ใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารในเคร่ืองมือเวบ็ไซต ์(Website) มากท่ีสุด 
 5. ควรมีการเพ่ิมขอ้มูลเก่ียวกบัโอกาสท่ีจะน าไปสู่การเกิดโรคพิษสุนัขบา้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพบขอ้มูล
มากยิง่ข้ึน เม่ือมีคน้หาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์ ซ่ึงเวบ็ไซตมี์อิทธิพลต่อการรับรู้โอกาสเส่ียง  
 6. ควรมีการเพ่ิมความถ่ีของการโพสขอ้มูลการรณรงค์การป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้บน เฟสบุ๊ค (Facebook) 
และทวติเตอร์ (Twitter) โดยเนน้เน้ือหาความรุนแรงของโรคพิษสุนขับา้ เพราะวา่สองเคร่ืองมือน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ความรุนแรง เม่ือมีการเพ่ิมความถ่ี โอกาสท่ีขอ้มูลต่างๆจะไปในฟีดข่าวของเฟสบุ๊คและทวติเตอร์ก็มากยิง่ข้ึน 
 7. หน่วยงานต่างๆควรมีการอัพโหลดข้อมูลของประโยชน์ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บนยูทูป 
(YouTube) ให้มากยิ่งข้ึน โดยเป็นวิดีโอ อินโฟกราฟิก ท่ีน าเสนอประโยชน์ของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ีจะ
สามารถเขา้ใจไดง่้าย ส าหรับทุกช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
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 8. ในดา้นการรับรู้อุปสรรคของการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการสร้างบล็อก (Blog) 
และเวบ็ไซต ์(Website) เก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้ใหม้ากยิง่ข้ึน เพ่ือใหมี้การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีครบถว้นและน่าเช่ือถือ  
 9. ควรมีการท าภาพอินโฟกราฟิกให้มากยิ่งข้ึนกว่าเดิมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า และเพ่ิมความถ่ีในการ         
โพสภาพอินโฟกราฟิกผ่าน เฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) เพ่ือส่งเสริมทศันคติท่ีดีส าหรับการป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 
 10. ในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้ ควรมีการจดัท าสกู๊ปข่าวเก่ียวกบัโรคพิษสุนัขบา้ 
โดยการน าเสนอเก่ียวกบัวิธีการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เบ้ืองตน้ และสาเหตุต่างๆท่ีจะส่งผลให้เกิดโรคหรือการถูกกดั
จากสุนขัหรือแมว ผา่นการอฟัโหลดลงบน ยทููป (YouTube) และท าการโฆษณาผา่น Google Ads ดว้ยแคมเปญวดีิโอ 
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