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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) การเปิดรับการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์ ทศันคติ 

ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) อิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือ

สังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม 3)อิทธิพลของทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และ การรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันไวรัสโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจดว้ยแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรท่ีมีอาย ุ15 - 60 ปี 

อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน มีการวิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) การเปิดรับข่าวสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทศันคติ การรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และความเช่ือท่ีจะ

คลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงอยู่ในระดบัมาก 2) การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่าน Twitter (β = 0.154) มี

อิทธิพลต่อทศันคติ Instagram (β = 0.164) มีอิทธิพลต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง Facebook 

(β = 0.173) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 3) อิทธิพลของทศันคติ (β = 0.125) ความ
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เช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง (β = 0.186) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (β = 

0.659) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัไวรัสโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ข้อเสนอแนะ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ และหน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิต่าง ๆ 

สามารถนาํผลการวิจยัไปปรับใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์นการรณรงคป้์องกนั

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

คาํสําคญั: การตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ โรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

   

Abstract 

 This research aims to study 1 )  exposure to social media marketing communications, attitudes, subjective 

norms, perceived behavioral control and preventive behaviors towards COVID-19 among people in Bangkok, 2 ) 

influence of social media marketing communications on attitudes, subjective norms and perceived behavioral control, 

and 3 )  influence of attitudes, subjective norms, perceived behavioral control on the preventive behaviors towards 

COVID-19 among people in Bangkok. This research employed quantitative methods. Data were collected using 

questionnaires. The samples included 400 consumers aged 15-60 years residing in Bangkok. The analysis was 

conducted by frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis with a statistically 

significant level of 0.05 

 The results showed that 1) exposure to social media marketing communications was at a moderate level, 

while attitudes, perceived behavioral control and preventive behaviors towards COVID-19 were at the highest level 

and subjective norm was at a high level; 2) social media marketing communications on Twitter (β = 0.154) had an 

influence on attitudes, Instagram (β = 0.164) had an influence on the subjective norms, and Facebook (β = 0.173) 

had an influence on the perceived behavioral control; 3) influence of attitudes (β = 0.125) subjective norm (β = 

0.186) perceived behavioral control (β = 0.659) had an influence on the preventive behaviors towards COVID-19 

among people in Bangkok with a statistically significant level of 0.05.  

 The results obtained from this study are beneficial for government organizations, private sectors, 

communities, or even civil society agencies for the initiation of relevant marketing strategies via online media to 

promote preventive behaviors towards COVID-19. 

 

Keywords: online social marketing, Coronavirus Disease-2019, Theory of Planned Behavior. 
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1.  บทนํา  

 ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงศ์ใหญ่ท่ีเป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตวแ์ละคน ในคนนั้นไวรัสโคโรนาหลาย

สายพนัธุ์ทาํให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวดัธรรมดาจนถึงโรคท่ีมีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจ

ตะวนัออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาท่ีคน้พบล่าสุดทาํให้

เกิดโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการคน้พบล่าสุด มีการระบาดใน

เมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2019 ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก จากการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ท่ีผา่นมา ประชาชนคนไทยทุกคนต่างเผชิญปัญหาในการปรับตวัและการใชชี้วิตท่ีแตกต่างไปจากเดิมไม่

มากกน็อ้ย ภาครัฐและภาคเอกชนต่างพร้อมใจกนัออกมาตรการป้องกนัเฝ้าระวงัการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

มีดงัน้ี หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีนํ้ ามูก ให้สวมหนา้กากอนามยั และรีบไปพบแพทยเ์พ่ือเฝ้าระวงัอาการ, ประชาชนทุก

คนควรหลีกเล่ียงการอยูใ่นสถานท่ีแออดั และหมัน่ลา้งมือให้สะอาดอยูเ่สมอดว้ยนํ้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอลลเ์จลลา้ง

มือ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

 ในอีกช่องทางหน่ึงท่ีเป็นช่องทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษยไ์ด ้คือการใชก้ารส่ือสารตลาดเพ่ือ

สังคม ซ่ึงจะศึกษากลยุทธ์และกระบวนการส่ือสารท่ีนําเสนอเร่ืองราวท่ีก่อให้เกิดการจูงใจต่อผูบ้ริโภค การนาํเอา

การตลาดเพ่ือสังคมเขา้ไป ถือว่าเป็นหน่ึงในรูปแบบของการรณรงคท่ี์กาํลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เพราะการตลาดเพ่ือ

สงัคมก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม (The Growth Master, 2561) ในปัจจุบนัเป็นยคุท่ีเทคโนโลยเีขา้

มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั ภาครัฐจึงไดใ้ชเ้ทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มดิจิทลั ซ่ึงเป็นความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี

ทาํใหข้อ้มูลข่าวสารและความรู้ สามารถล่ืนไหลไดส้ะดวก รวดเร็วเขา้ถึงภาคประชาชนไดม้ากท่ีสุด ดงัเช่นแพลตฟอร์ม 

Facebook ติดตั้งฟีเจอร์ใหม่ท่ีเรียกว่า ศูนยข์่าว เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากองค์การอนามยัโลก และศูนยค์วบคุมและ

ป้องกนัโรคเพ่ือส่งขอ้มูลโดยตรงไปยงัผูใ้ช้งาน (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) Twitter เพ่ิมศูนยข์อ้มูลของโรคติดต่อเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (@Covid19Thailand) ร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสุขและองคก์ารอนามยัโลกประจาํประเทศไทย 

(positioningmag, 2563) YouTube เพ่ิมหมวดข่าวเก่ียวขอ้งกบัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เน่ืองจากประชากร

ตอ้งการทราบขอ้มูลมากท่ีสุดเก่ียวกับมาตรการป้องกัน เผา้ระวงัของโรคในคร้ังน้ี Instagram ผูใ้ช้งานสามารถติด 

#COVID19 เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูลให้ผูอ่ื้นได้รับทราบและมีช่องการนําไปสู่ Website ของกรมควบคุมโรค 

(ddc.moph.go.th) Line Official Account ใช ้“Covid-19 ป้องกนัได”้ (@covid-19) เป็นช่องทางหลกัโดยตรงเป็นแหล่ง

ให้ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานการณ์โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Line for Business, 2563) และ Website ทางกรม

ควบคุมโรคยงัไดเ้ปิด Website ข้ึนมาเพ่ือดูแลเก่ียวกบัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสําหรับรายงาน

สถานการณ์ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในประเทศและทัว่โลก ให้คาํแนะนาํ มาตรการ ส่ือความรู้ และ

แกไ้ขขอ้คาํถามของเช้ือไวรัส ช่องทางดงักล่าวเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในกระจายข่าวเก่ียวมาตรการป้องกนั ยบัย ั้งการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคนา 2019. 

 ผูวิ้จยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์เพ่ือส่งเสริม

พฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
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แผน ซ่ึงงานวิจยัในคร้ังน้ีจะศึกษากบัประชาชนอายุ 15 – 60 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มวยัทาํงานท่ีมีโอกาสพบปะกบัผูค้น

จาํนวนมาก มีโอกาสเส่ียงท่ีจะไดรั้บเช้ือไวรัสมากท่ีสุด และเลือกท่ีจะศึกษาผา่นทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน นาํเสนอโดย 

Ajzen (1985) ท่ีไดอ้าศยัความเช่ือมโยงระหว่างทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และการ

รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการป้องกนัไวรัสโคโรนา 2019 จนนาํไปสู่พฤติกรรมการป้องกนัไวรัสโค

โรนา 2019 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดป้ระยุกต์ใชท้ฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเขา้มาเป็นตวัแปรในการวดัส่ือ

ออนไลน์ทั้ง 6 รูปแบบ ดังรูปท่ี 1 ซ่ึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน งานวิจยัน้ีสามารถเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน วงการวิชาการและวิชาชีพด้านการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์

เก่ียวกบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์รณรงคก์ารป้องกนัดูแลตนเองจากไวรัสโคโรนา 

2019 ใหเ้ขา้ถึงและควบคุมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวยัอยา่งทัว่ถึง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคดิ 

 

2.  วตัถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตาม

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อทศันคติ ความเช่ือท่ีจะ

คลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ ความเช่ือท่ีจะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และ การรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันไวรัสโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือประชากรอายุ 15 - 60 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จากขอ้มูลสถิติ

ประชากรปี 2562 มีจาํนวน 3,699,016 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) แทนค่าสูตรการคาํนวณหาขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจาํนวนประชากร (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือน

ไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 

3.2 ขัน้ตอนการวิจัย  

ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มเขตแบบชั้นภูมิ แบ่งเขตในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

50 เขต เป็น 3 กลุ่มตามท่ีตั้งของพ้ืนท่ี นาํช่ือเขตต่างๆ มาสุ่มเขตทั้งหมดจาํนวน 10 เขตตามสดัส่วนจริง ขั้นตอนท่ี 2 การ

สุ่มคนในแต่ละเขตโดยการกาํหนดโควตา เขา้เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเขตละ 40 คน โดยเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลจากสถานท่ี

ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้ สถานประกอบการ สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถโดยสารประจาํทาง และ สถานท่ีราชการ 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

แบบสอบถามใชค้าํถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัการ

เปิดรับการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัทศันคติท่ี ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบั

ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง ส่วนท่ี 5 คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม ส่วนท่ี 6 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  

สถิติเชิงพรรณนา ใชแ้จกแจงความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) เพ่ือทดสอบอิทธิพลของกลุ่มตวัแปรอิสระ

หลายตวัแปรท่ีมีต่อตวัแปรตาม 1 ตวั ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล  

4.1 ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนา 

1) ผลการวิจยัขอ้มูลทัว่ไป พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 

ส่วนใหญ่อาย ุ15 – 25 ปี จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 ส่วนใหญ่อาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 161 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.3 

2) ผลการวิจยัขอ้มูลการเปิดรับเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ทศันคติ ความเช่ือท่ี

จะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการป้องกนั
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โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับเคร่ืองมือการ

ส่ือสารการตลาดเพ่ือสงัคมผา่นส่ือออนไลน์ Twitter มีการเปิดรับอยูใ่นระดบัสูง ( x� = 3.78, S.D. = 1.16) Facebook ( x� 

= 3.05, S.D. = 1.17) Website ( x� = 2.84, S.D. = 1.23) YouTube ( x� = 2.81, S.D. = 1.16 Instagram ( x� = 2.63, S.D. = 

1.22) มีการเปิดรับอยู่ในระดบัปานกลาง Line Official Account มีการเปิดรับอยู่ในระดบัตํ่า ( x� = 2.53, S.D. = 1.20) 

ทศันคติ ( x� = 4.74, S.D. = 0.55) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ( x� = 4.54, S.D. = 0.67) พฤติกรรม

การป้องกนัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( x� = 4.40, S.D. = 0.76) มีการเปิดรับอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ การ

คลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง ( x�= 4.12, S.D. = 0.86) มีการเปิดรับอยูใ่นระดบัมาก. 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์สถิติอนุมาน 

สมมติฐานท่ี 1 การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนั

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือ

ออนไลน์ ทั้ง 6 เคร่ืองมือ สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 1.8 (Adjusted R Square = 0.018) และเม่ือควบคุมตวั

แปรอิสระให้คงท่ีแลว้ มีตวัแปรอิสระหน่ึงตวัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นั้นคือ Twitter (β = 0.154) ดงัแสดงตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการส่ือสารทางการตลาดเพื่อสังคมผา่นส่ือออนไลน์ต่อทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ B β t Sig.t 

Facebook 0.023 0.048 0.707 0.480 

Twitter 0.071 0.154 2.676 0.008* 

YouTube 0.022 0.047 0.605 0.546 

Instagram 0.046 0.110 1.328 0.185 

Line Official Account 0.020 0.047 0.609 0.543 

Website 0.046 0.115 1.561 0.119 

R = 0.182, Adjusted R Square = 0.018, F = 2.238, Sig.F = 0.039* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2 การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตาม

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผา่นส่ือออนไลน์ 

ทั้ง 6 เคร่ืองมือ สามารถอธิบายการแปรผนั ไดร้้อยละ 6.8 (Adjusted R Square = 0.068) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระ

ให้คงท่ีแล้ว มีตัวแปรอิสระหน่ึงตัวท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นั้นคือ Instagram (β = 0.164) ดงัแสดงตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการส่ือสารทางการตลาดเพื่อสังคมผ่านส่ือออนไลน์ต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตาม

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ B β t Sig.t 

Facebook 0.046 0.068 1.018 0.309 

Twitter 0.071 0.108 1.925 0.055 

YouTube 0.015 0.022 0.293 0.770 

Instagram 0.098 0.164 2.027 0.043* 

Line Official Account 0.047 0.079 1.053 0.293 

Website 0.032 0.056 0.786 0.432 

R = 0.286, Adjusted R Square = 0.068, F = 5.819, Sig.F = 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 3 การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผา่นส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ทั้ง 6 เคร่ืองมือ สามารถร่วมกนัอธิบายการแปรผนัต่อการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 3.5 (Adjusted R Square = 0.035) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระใหค้งท่ีแลว้ มีตวัแปรอิสระ

หน่ึงตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นั้นคือ Facebook (β = 0.173) ดงัแสดงตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการส่ือสารทางการตลาดเพื่อสังคมผา่นส่ือออนไลน์ต่อการรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรมต่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ B β t Sig.t 

Facebook 0.099 0.173 2.525 0.012* 

Twitter 0.011 0.020 0.349 0.728 

YouTube 0.012 0.021 0.273 0.785 

Instagram 0.015 0.030 0.359 0.720 

Line Official Account 0.012 0.024 0.314 0.754 

Website 2.476 0.000 0.001 0.999 

R = 0.186, Adjusted R Square = 0.035, F = 2.352, Sig.F = 0.030* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และ การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการป้องกนัตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 มีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการ
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ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตาม

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการป้องกนัตนเอง

จากไวรัสโคโรนา 2019 สามารถร่วมกนัอธิบายการแปรผนัต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 49.7 (Adjusted R Square = 0.497) และเม่ือควบคุมตวัแปรอิสระให้คงท่ี

แลว้ มีตวัแปรอิสระสามตวัท่ีมีอิทธิพลร่วมต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร นั้นคือ ทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

(β = 0.125) ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (β = 0.186) และ

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร (β = 0.659) ดงัแสดงตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของทัศนคติ ความเช่ือท่ีจะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และ การรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่อการป้องกนัตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 ต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร 

B β t Sig.t 

ทศันคติท่ีมีต่อการป้องกนัโรค 0.165 0.125 3.009 0.003* 

ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง 0.172 0.186 4.589 0.000* 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 0.775 0.659 14.743 0.000* 

R = 0.708, Adjusted R Square = 0.497, F = 132.331, Sig.F = 0.000* 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผลผูวิ้จยัไดท้าการอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

1. การเปิดรับการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ ทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดั

ฐานของกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการวิจยัพบว่า การเปิดรับข่าวสารมีการเปิดรับโดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง ทศันคติ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงนธกฤต วนัต๊ะ

เมล ์(2555) ไดอ้ธิบายการตลาดเพ่ือสงัคมเป็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางการตลาดมาใชใ้นการวางแผนการปฏิบติัท่ีมุ่ง

สร้างอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงความรู้ ทศันคติ ความเช่ือ การรับรู้ ความตั้งแสดงพฤติกรรม และพฤติกรรมของ

บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือสังคมโดยรวม เพ่ือทาํให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ได้

อธิบายส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบของเวบ็ไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคมผ่านทางอินเทอรเน็ต โดยผูใ้ชเ้ป็นผูส่ื้อสาร
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เร่ืองราว รูปภาพ และวิดีโอ เช่ือมโยงกบัความสนใจและกิจกรรมของผูอ่ื้น ส่ือออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่ Facebook 

Line Twitter Instagram Google+ YouTube เป็นตน้ 

2. อิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาดเพ่ือสังคมผ่านส่ือออนไลน์ท่ีมีต่อทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตาม

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยพบว่า Twitter มีอิทธิพลต่อ

ทศันคติท่ี Instagram มีอิทธิพลต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และ Facebook มีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึง Andreasen (1995) ไดอ้ธิบายการตลาดเพ่ือสงัคมเป็นการประยกุตใ์ชก้ล

ยทุธ์ความรู้ทางการตลาดเชิงพาณิชยม์าใชใ้นการวางแผนเพ่ือมุ่งสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มผูรั้บสารเป้าหมาย 

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องบุคคลในสังคมให้ดีข้ึน และ Ajzen (1985) ไดอ้ธิบายทศันคติต่อ

พฤติกรรมเป็นระดบัการปฏิบติัการของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการประเมินความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ

ของบุคคลท่ีมีต่อภาพรวมของพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงเป็นการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเก่ียวกบัความ

ตอ้งการหรือความคาดหวงัของสังคมท่ีมีผลต่อบุคคล เขาควรหรือไม่ควรปฏิบติัพฤติกรรมการกระทาํนั้นๆ ตามการ

คลอ้ยตาม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็นการรับรู้ความง่ายหรือความยากของตนเองในการปฏิบติั

พฤติกรรมนั้น รวมไปถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งท่ีตั้งใจ 

3. อิทธิพลของทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และ การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมท่ีมีต่อพฤติกรรมการป้องกันไวรัสโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานครโดยพบวา่ ทศันคติ ความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และ การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึง Ajzen (1991) ไดอ้ธิบาย บทบาทของความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม จาํแนกความเช่ือออกเป็น 

3 ชนิด คือ 1. ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม เป็นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลของการกระทาํ หากการกระทาํนั้นจะนาํผล

ไปสู่ทางบวกก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น การกระทาํพฤติกรรมนั้นจะนาํไปสู่ผลทางลบก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อ

พฤติกรรมนั้น 2. ความเช่ือเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิง เป็นความเช่ือท่ีว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลควรหรือไม่ควรทาํพฤติกรรม 

หากเช่ือว่าควรทาํพฤติกรรมก็จะมีแนวโน้มท่ีจะทาํพฤติกรรมและในทางตรงกนัขา้ม หากไม่มีความสาํคญัก็จะไม่ทาํ

พฤติกรรมตามบุคคลนั้น 3. ความเช่ือเก่ียวกับการควบคุม เป็นพ้ืนฐานของการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม หากบุคคลเช่ือว่าเขามีโอกาสหรือมีทรัพยากรมากและมีอุปสรรคหรือส่ิงท่ีมาขดัขวางนอ้ยเพียงใดเขาก็ควร

จะรับรู้ว่าเขาสามารถควบคุมให้พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึนไดม้ากเพียงไร ในขณะท่ี Ajzen (2002)ไดพ้ฒันาทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนข้ึนมาใหม่โดยนําความเช่ือเก่ียวกับผลของการกระทาํเก่ียวกับอิทธิพลของทัศนคติท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรม ความเช่ือตามกลุ่มอา้งอิงองคป์ระกอบท่ีอยูภ่ายใตต้วักาํหนดการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และ ความเช่ือในการ

ควบคุมพฤติกรรม ความเช่ือทั้งสามด้านเป็นพ้ืนฐานต่อปัจจัยส่งผลให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรม ได้ในทิศทางท่ี

เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ  

1. หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนต่าง ๆ หน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิต่าง ๆ และ หน่วยงานภาคเอกชน 

สามารถนาํผลการวิจยัไปปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งในหน่วยงานหรือบุคคลท่ีสนใจ เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

เพ่ือสงัคมทั้งผา่นส่ือทางออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ในการรณรงคก์ารป้องกนัโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2. ในปัจจุบนัเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนเป็นอยา่งมาก ช่วยสร้างความ

สะดวกสบาย และรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนําช่องทางน้ีมาใช้รณรงค์การส่ือสาร

การตลาดเพ่ือสังคมผา่นส่ือออนไลน์ โดยเนน้การรณรงคท่ี์ก่อใหเ้กิดการป้องกนัอยา่งแทจ้ริง ดงัเช่น เนน้ย ํ้าเร่ืองการใส่

หนา้กากอนามยั, ลา้งมือเป็นประจาํ, พกเจลแอลกอฮอลลล์า้งมือติดกระเป๋าไวอ้ยูต่ลอดเวลา, เวน้ระหว่างห่างทางสงัคม 

และหากไม่มีจาํเป็นไม่ควรไปอยูใ่นสถานท่ีท่ีแออดัเส่ียงต่อการติดเช้ือไดง่้าย 

 

6.  กติติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการศึกษาเล่าเรียนในคร้ังน้ี และเป็นกาํลงัใจท่ีดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร. นธกฤต วนัต๊ะเมลล ์ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตลอดจนให้ขอ้คิด คาํ

สอนต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูวิ้จยั จนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงได ้
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