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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ
การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต (Netnography) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของเนื้อหาที่
ผู้บริโภคสร้างขึ้นเอง (User-generated content) ในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 2 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบของกระทู้ 
ลักษณะเนื้อหาและลักษณะความรู้สึกของสมาชิกที่ตั้งกระทู้ต่างๆ ศึกษาเนื้อหาและแบ่งประเภทของ
เนื้อหาที่สมาชิกให้ความสนใจ และศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าของกระทู้กับสมาชิกที่มาร่วม
แสดงความคิดเห็น รวมถึงประเด็นทางพฤติกรรมและทัศนคติที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่สมาชิกใน
ห้องก้นครัวตั้งกระทู้เป็นจ านวน 4,065 กระทู้  

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกระทู้ค าถามเป็นรูปแบบที่สมาชิกสร้างเนื้อหาขึ้นมามากที่สุด 
โดยมีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความเพียงอย่างเดียว และเจ้าของกระทู้จะมีลักษณะความรู้สึกในแง่บวก
มากกว่าแง่ลบ ส าหรับประเภทเนื้อหาที่สมาชิกให้ความสนใจมากที่สุดจะเกี่ยวกับร้านอาหารทั้งใน
รูปแบบการตั้งค าถามและการรีวิว โดยสมาชิกจะเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็น
ด้วย/ไม่เห็นด้วย แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง มีการโต้แย้งกัน และมีซักถามต่อในข้อสงสัยต่อ
ประเด็นนั้น  

ส าหรับประเด็นทางพฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิกที่ได้จากการวิเคราะห์ ท าให้ได้
ความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer insight) ของสมาชิกห้องก้นครัวด้วยกัน 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง คือ การตั้งกระทู้ในรูปแบบสนทนาเพื่อบอกเล่าหรือแบ่งปันสูตรอาหาร/วิธีท าอาหารใน
ลักษณะที่เจ้าของกระทู้โพสต์มาแต่รูปภาพพร้อมคลิบวีดีโอที่มีการพูดบรรยาย และไม่มีการเขียน
บรรยายอะไรเลย ซึ่งรูปแบบนี้จะไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิกท่านอ่ืนๆ ประเด็นที่สอง คือ การตั้ง
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กระทู้ทีน่ าเรื่องเก่ียวกับอาหารไปเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อโบราณ จะเป็นกระทู้ที่ได้รับความสนใจจาก
สมาชิกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก และประเด็นสุดท้าย คือ 
สมาชิกบางท่านชอบแสดงความคิดเห็นในเชิงจับผิด โดยใช้พื้นที่แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขค าผิดที่
เจ้าของกระทู้เขียนหรือสะกดผิด รวมถึงกรณีที่สมาชิกแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดการ
ตีความได้ในทางลบ  
 
ค าส าคัญ: กระทู้, ห้องก้นครัว, เว็บไซต์ Pantip.com 
 
 
 



Ref. code: 25595802030253PQIRef. code: 25595802030253PQI

(3) 
 

Independent Study Title USER-GENERATED CONTENT ANALYSIS OF 
THREADS POSTED IN THE GON KRUA WEBBORD 
OF PANTIP.COM 

Author Mr. Paruttakorn Supprapah 
Degree Master of Business Administration 
Faculty/University Faculty of Commerce and Accountancy 

Thammasat University 
Independent Study Advisor Assistant Professor Pattana Boonchoo, Ph.D. 
Academic Year 2016 
 

 ABSTRACT 
 

Gon Krua is a popular food webboard housed on Pantip.com, a Thai-
language website and the largest online discussion forum in Thailand. Quantitative 
and qualitative content analysis as well as netnography were used to study user-
generated content on Gon Krua. Over two months, subjects, contents, member 
feedback and interests, and interactions were observed for 4,065 threads.  

Results were that questions were the most common posts, with more 
positive than negative emotions expressed. Restaurant questions and reviews had 
the most hits, with members expressing views, personal experiences, and unresolved 
issues. When introducing subjects to share recipes and cooking methods,  

members pasted captioned, pictures and videos but no explanations, 
failing to attract readers. Traditional recipes following old methods attracted much 
interest and attention from commenters. Some members criticized others who 
posted only to correct misspellings or use words that might have negative 
connotations. These findings may be useful for Thai internet entrepreneurs in a fast-
growing and competitive field. 

 
Keywords: Threads, Gon Krua webboard, Pantip.com, Website 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยอิสระฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒน์ธนะ บุญชู อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา 
ข้อแนะน า และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย รวมถึงอาจารย์ ดร. มณฑล 
สรไกรกิติกูล ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมที่
เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์พิเศษทุกๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในแขนง 
ต่างๆ แก่ผู้วิจัยตลอดช่วงระเวลาท าการศึกษา รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หลักสูตรทุกท่านที่ช่วยเหลือและ
ประสานงานให้เป็นอย่างดี ขอบคุณสมาชิกในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ที่ได้สร้างเนื้อหา
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว ที่ท างาน รุ่นพ่ี  
รุ่นน้อง และเพ่ือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้
ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่น าไปศึกษาไม่มากก็น้อย หากเกิดข้อบกพร่องหรือ
ผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
 

นายปรัตถกร ทรัพย์ประภา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
 

ในยุคที่ความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี  ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจและ
การสื่อสารของคนในสังคมไปอย่างมาก ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกจ านวน 3,675,824,813 คน 
เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรโลกที่มี 7,340,159,492 คน คิดเป็น 50.1% (Internet World Stats, 
2016) (ดูตารางที่ 1.1) โดยประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับที่ 19 ของโลก อยู่ที่
จ านวน 41,000,000 คน จากจ านวนประชากรไทยทั้งประเทศ 68,200,824 คน หรือคิดเป็น 60.1% 
(Internet World Stats, 2016) (ดูตารางที่ 1.2) อินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งของการแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากยุคการ
สื่อสารแบบดั้งเดิมในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การพบปะพูดคุยสนทนาแบบพบเจอตัวกันของคู่
สนทนา หรือการเขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์ มาสู่การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลแห่งโลก
เสมือนจริง (Virtual World) ซึ่งเพียงเสี้ยวนาทีก็สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ ทั้งในรูปแบบข้อความ 
การส่งเสียงหรือท่าทางกับคู่สนทนาข้ามซีกโลกได้ ก่อให้เกิดยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้คน
จ านวนมากทั่วโลกมีการด าเนินชีวิตทัง้ในสังคมของโลกแห่งความเป็นจริงและสังคมแห่งโลกเสมือนจริง 

 
ตารางที่ 1.1 
 
แสดงจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละทวีปทั่วโลก 

 
ที่มา: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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ตารางที่ 1.2 
 
แสดงอันดับสูงสุด 20 ประเทศท่ัวโลกที่มีจ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

 
ที่มา: http://www.internetworldstats.com/top20.htm 

 
จากผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยปี พ.ศ. 2559 ของส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) พบว่า จ านวนชั่วโมงการ
ใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม ทั้งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อวัน โดยสมาร์ตโฟนยังคงเป็นอุปกรณ์
หลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีจ านวนผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 85 .5 
และมีจ านวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งทั้งจ านวนผู้ใช้งานและจ านวนชั่วโมง
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การใช้งานของปี พ.ศ. 2559 สูงกว่าปี พ.ศ. 2558 อย่างเห็นได้ชัด โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน
ผู้ใช้งาน ร้อยละ 82.1 และมีจ านวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1  แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยปี พ.ศ. 2559 
ที่มา: https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-2016-
conference.html 

 
อินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น และไม่ถูกจ ากัดอยู่กับ

การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านแค่คอมพิวเตอร์อีกต่อไป เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ตโฟนที่สามารถ
เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi หรือรองรับเทคโนโลยี 3G/4G ก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แทบทุกที่
และทุกเวลา ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง เพ่ือ
การศึกษา หรือแม้แต่การปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจุดประสงค์เหล่านี้ท าให้เกิดสังคมใหม่ที่เรียกว่า Internet 
community ที่สมาชิกไม่ต้องรู้จักหน้าค่าตากันเป็นการส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นชุมชนเสมือน 
(Virtual community) ที่ใช้เครื่องมือในการสื่อสาร โดยจะมีการพบปะกันบนกระดานข่าวออนไลน์
หรือเว็บบอร์ด (Web board) ซึ่งจะมีเรื่องราวต่างๆ ให้ได้อ่านตามความสนใจ มีหัวข้อสนทนาที่
หลากหลายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกลายเป็นประเด็นสังคมต่างๆ มากมาย กระดานข่าวออนไลน์
จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนออนไลน์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต เป็นพ้ืนที่แห่งการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสร้างข้อมูลได้อย่างอิสระเสรี กระดานข่าวออนไลน์จะประกอบด้วย 
ผู้ที่โพสต์ข้อความหรือเจ้าของกระทู้ (ส่งสาร) ข้อความหรือกระทู้ต่างๆ (สาร) ผู้อ่านหรือผู้แสดงความ
คิดเห็น (ผู้รับสาร) โดยที่เนื้อหาของสารจะถูกสร้างขึ้นมาตามความสนใจหรือจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร 
หากผู้รับสารมีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นๆ ก็สามารถโพสต์แสดงความคิดเห็น หรือตั้งกระทู้ใหม่เพ่ือตอบ
โต้ได้  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
อันดับ 1 สมาร์ตโฟน 85.5% (ใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมง/วัน) 
อันดับ 2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 62.0 % (ใช้งานเฉลี่ย 5.4 ชั่วโมง/วัน) 
อันดับ 3 คอมพิวเตอร์พกพา 48.7% (ใช้งานเฉลี่ย 4.7 ชั่วโมง/วัน) 
อันดับ 4 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 30.0 % (ใช้งานเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมง/วัน) 
อันดับ 5 สมาร์ตทีวี 19.8% (ใช้งาน 2.7 ชั่วโมง/วัน) 
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ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีปรากฏการณ์ที่สามารถเรียกความสนใจจากสังคมได้เป็นอย่าง
มาก และสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์ Pantip.com 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์สัญชาติไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาตลอด 2 ทศวรรษ ซึ่งเว็บไซต์ Pantip.com เป็น
เว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก เพราะทุกเรื่องราวที่ถูกตั้งขึ้นเป็นกระทู้ต่างๆ ใน
ทั้งหมด 35 ห้องสนทนาของเว็บไซต์ Pantip.com ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนท่ัวไป หรืออาจจะเป็นค าถามที่ไม่กล้าไปขอค าปรึกษาจากใคร ก็สามารถตั้งเป็น
กระทู้ถามได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่ต้องแสดงตัวตนที่แท้จริง อย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสี่ของมนุษย์แล้วนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจและติดตาม โดยห้องก้นครัวอาจถือได้
ว่าเป็นหนึ่งสนทนาของเว็บไซต์ Pantip.com ที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่เข้าชม เนื่องจากเป็นห้องที่
รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ของอาหาร ซึ่งสมาชิกจะเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับอาหาร ทั้ง
การรีวิวร้านอาหาร รีวิวอาหาร แนะน าสูตรท าอาหาร สอบถามเรื่องการท าอาหาร หรือแบ่งปันทุก
เรื่องเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่ารูปแบบของเนื้อหาแบบใดที่ได้รับความสนใจ
จากสมาชิก และในการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ นั้น สมาชิกจะมีทัศนคติและลักษณะ
ของอารมณ์เป็นอย่างไร 

 
ภำพที่ 1.2  แสดง 10 ยอดกระทู้แห่งปี พ.ศ. 2559 ของเว็บไซต์ Pantip.com 
ที่มา: http://marketeer.co.th/archives/104840 
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1.2 ค าถามงานวิจัย 
 

1. สมาชิกในชุมชนเว็บไซต์ Pantip.com มีการน าเสนอเนื้อหาในห้องก้นครัวผ่านทาง
กระทู้ในรูปแบบใด มีลักษณะเนื้อหาและลักษณะความรู้สึกที่น าเสนอในแง่ใด และมีการน าเสนอ
เนื้อหาเก่ียวกับอาหารในหัวข้อใด  

2. สมาชิกในชุมชนเว็บไซต์ Pantip.com ให้ความสนใจกับเนื้อหาประเภทใด และมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างไร 

3. มีประเด็นทางพฤติกรรมและทัศนคติใดบ้างที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) และการท ามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต (Netnography) ในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ 
Pantip.com 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบของกระทู้ ลักษณะเนื้อหาและลักษณะความรู้สึกที่สมาชิกใน
ชุมชนเว็บไซต์ Pantip.com ตั้งกระทู้ต่างๆ  

2. เ พ่ือศึกษาเนื้ อหาและแบ่ งประเภทของเนื้ อหาที่ สมาชิกในชุมชนเว็บไซต์ 
Pantip.com ให้ความสนใจในการตั้งเป็นกระทู้  

3. เพ่ือศึกษาการมีปฏิสัมพันธ์ของเจ้าของกระทู้ที่ตั้งกระทู้กับสมาชิกท่านอ่ืนๆ ที่ได้อ่าน
ต่อเนื้อหาดังกล่าว 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต (Netnography) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของเนื้อหาที่
ผู้บริโภคสร้างขึ้นเอง (User-generated content) ในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 2 เดือน (1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เข้าใจถึงรูปแบบของเนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเอง (User-generated content) ใน
ห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com 
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2. ท าให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชนเว็บไซต์ Pantip.com ในการ
แบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. เนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเอง (User-generated content) คือ เนื้อหาที่ผู้ใช้ทั่ว ไป 
คนธรรมดาใครก็ได้ ผลิต/สร้างสรรค์ขึ้นมา ตีพิมพ์ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่ออินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง
และมีส่วนร่วมจากทุกๆ คน ซึ่งรูปแบบของ User-generated content นั้นมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น กระดานสนทนา เว็บล็อก/ไดอารี่ออนไลน์ สารานุกรมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ชุมชน
แฟนเพจ เป็นต้น 

2. ห้องก้นครัวเว็บไซต์ Pntip.com เป็นห้องสนทนา 1 ใน 35 ห้องสนทนาของเว็บไซต์ 
Pantp.com ซึ่งเป็นห้องสนทนาที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร ให้ผู้คนที่สนใจในเรื่อง
อาหารได้มาแสดงความคิดเห็น สอบถาม แนะน า หรือบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้สัมผัสมา
เกี่ยวกับอาหาร โดยบริการหลักของ Pantip.com คือ เป็นเว็บไซต์ภาษาไทยที่ให้บริการเว็บบอร์ดที่
สมาชิกสามารถตัง้กระทู้เพ่ือให้สมาชิกคนอ่ืนๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็น โต้ตอบกันได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา “การวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเองในห้องก้น

ครัวของเว็บไซต์ Pantip.com” โดยได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับกระดานสนทนา (Web board/Internet forum) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับเนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเอง (User-generated content) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับเว็บไซต์ Pantip.com และห้องก้นครัว 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระดานสนทนา (Web board/Internet forum) 
 

ในปัจจุบันผู้คนมีทางเลือกในการตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกสบายในหลายๆ ด้าน ทั้ง
ข่าวสาร ความบันเทิง และอ่ืนๆ ด้วยความทันสมัยของอินเทอร์เน็ตที่ได้เข้ามีบทบาทต่อการใช้ชีวิต
ของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในเรื่องการช่วยค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล หรื อการบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน เราจึงใช้บริการจาก
อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของกระดานสนทนา หรือกระดานข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่รู้จักกันในนามว่า Web board/Internet forum ซึ่งมีลักษณะการท างานที่คล้ายคลึงกัน คือ การ
เป็นศูนย์กลางส าหรับรับฝากข้อความโต้ตอบไปมาในประเด็นที่ผู้ใช้บริการมีความสนใจในเรื่องราว
คล้ายๆ กัน เป็นแหล่งพบปะของกลุ่มคนที่ไม่ต้องรู้จักหน้าค่าตากัน แต่สามารถตั้งกระทู้ค าถามเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถาม รวมถึงการแจ้งเรื่องราวต่างๆ ให้ทราบ 

วนานุรัตน์ ดวงจินดา (2013) ได้ให้ความหมายของ Internet forum เป็นระบบเครือข่าย
บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตส าหรับการแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายท าให้เกิดชุมชนเสมือนจริง 
(Virtual community) ซึ่งจะแยกหัวข้อการอภิปรายตามหัวข้อความสนใจเฉพาะกลุ่ม ที่อนุญาตให้
ผู้ใช้บริการได้รับ-ส่งข่าวสารกันในรูปของ Newsgroup บริการส่วนใหญ่จะเป็นการรับ-ส่งอีเมลล์ การ
แลกเปลี่ยนไฟล์ และการเล่นเกมส์ออนไลน์ แต่ผู้ใช้บริการนิยมเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เป็นหลักมากกว่า
การใช้บริการด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับระดับการเข้าถึงของผู้ใช้งาน อาจจ าเป็นต้องได้รับการ
อนุมัติโดยผู้ดูแลก่อนที่จะมองเห็นได้ โดย Internet forum มีหลากหลายชื่อเรียก เช่น Web forum, 
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Message board, Discussion board, Discussion forum, Discussion group, Bulletin board 
เป็นต้น โดย Internet forum ที่มีชื่อเสียง เช่น Fidonet เป็นต้น 

วนานุรัตน์ ดวงจินดา (2013) ได้ให้ความหมายของ Web board เป็นเว็บไซต์ที่ท าหน้าที่
ในลักษณะเป็นกระดานสนทนา เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยใช้
รูปแบบการแสดงผล HTML ที่นิยมใช้ใน World Wide Web ซึ่ง Web board อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ และผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถตั้งหัวข้อกระทู้ เพ่ือประกาศข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันได้ โดยทั่วไปมักเรียก Web board ว่า บอร์ด หรือ กระดานข่าวสาร กระดานข่าวสารนั้นยังมีชื่อ
เรียกอ่ืนอีกมากมาย เช่น กระดานสนทนาออนไลน์, Web forum, Forum, Message board, 
Bulletin board, Discussion board เป็นต้น ตัวอย่าง Web board ในไทย เช่น เว็บไซต์ 
Pantip.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มี Web board เป็นรูปแบบหลัก โดยมีการจัดเป็นห้องสนทนาเฉพาะ
เรื่องอย่างเป็นระบบตามความสนใจของผู้ใช้บริการ แต่บางเว็บไซต์นั้น Web board เป็นเพียงพ้ืนที่
ส่วนหนึ่งที่เปิดให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร นอกเหนือจาก
นั้นเป็นเนื้อหาหลักที่ถูกน าเสนอในเว็บไซต์นั้น เช่น เว็บไซต์ Sanook.com 

เนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน Web board ประกอบกับสามารถใช้บริการได้ทุกที่
ทุกเวลา ท าให้ Web board ได้แผ่ขยายในวงกว้างกับผู้คนหลากหลายระดับ เป็นการสื่อสารที่มี
ลักษณะเป็นเวทีสาธารณะ (Public sphere) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการในการรับทราบข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ รวมทั้งยังเอ้ือให้ผู้ใช้บริการได้สร้างตัวตนในแบบที่อยากจะให้เป็นในโลก
เสมือนจริง ท าให้เวทีสาธารณะนี้ เป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของ และมีสิทธิเท่าเทียมกัน ใน
การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งผู้ใช้บริการไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งสารไปให้
ผู้อ่ืนได้เช่นกัน ส าหรับรูปแบบการใช้งานของ Web board เพ่ือการสื่อสารในรูปแบบกลุ่มสนทนา 
สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ (ศุภรา จิตร์เลขา, 2010) 

1. Web board เพ่ือประกาศข้อมูลข่าวสาร การใช้งานกระดานสนทนาแบบนี้ คือ การ
พิมพ์ข้อความไว้ในกระดานสนทนา เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้บริการที่เปิดเข้ามาอ่าน โดยมี
จุดประสงค์หลักเพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับ 

2. Web board เพ่ือถาม-ตอบ การใช้งานกระดานสนทนาแบบนี้ เป็นลักษณะของผู้ที่มี
ความสงสัยในประเด็นปัญหาต่างๆ พิมพ์ข้อความที่เป็นค าถามไว้ในกระดานสนทนา เพ่ือให้ผู้ที่มี
ความรู้ในประเด็นที่สงสัยมาตอบค าถามนั้นๆ  

3. Web board เพ่ือการอภิปราย การใช้กระดานสนทนาในรูปแบบนี้ เพ่ืออภิปรายใน
หัวข้อหรือกระทู้ที่ถูกตั้งขึ้น โดยผู้ใช้บริการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่สนใจในกระทู้ดังกล่าว  
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โดยกระบวนการท างานของ Web board จะมีขั้นตอนหลักในการใช้งาน คือ (1) เลือก
ประเด็นที่สนใจ (2) ตั้งกระทู้ค าถามหรือกระทู้ความคิดเห็น และ (3) ตอบค าถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในกระทู้ที่สนใจ โดยจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เรียกว่า Browser หมายถึง โปรแกรม
ส าหรับด าเนินการบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและจัดการเข้าถึง World Wide Web 
เพ่ือไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่สนใจ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปพูดคุย แสดงความคิดเห็น หรือโต้ตอบได้
โดยผ่านการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้นๆ เสียก่อน เมื่อเลือกประเด็นสนทนาตามความ
สนใจแล้ว จึงเริ่มต้นจากเป็นผู้ตั้งกระทู้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือในทางตรงกันข้ามอาจมีส่วน
ร่วมในการตอบค าถามและแสดงคิดเห็นในกระทู้อ่ืนๆ ที่มีผู้ใช้บริการคนอื่นได้ตั้งไว้แล้วก็ได้ โดยเนื้อหา
ที่ปรากฏถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาในหัวข้อที่เลือกไว้ ส่ วนที่ 2 เป็นความ
คิดเห็นของผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก่อนหน้า และส่วนที่ 3 เป็นพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้บริการได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้อ่าน โดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ใน
ส่วนนี้ ซึ่งค าตอบนี้จะไปแสดงในกระทู้ของผู้ถามทันที โดยทั้งผู้ตั้งกระทู้ ผู้ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น 
และผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ก็จะสามารถเข้ามาอ่านได้ด้วยเช่นกัน กระบวนการสื่อสารที่เสรีนี้เอง ที่ท าให้ 
Web board เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องมาจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สนใจได้อย่างเสรี หลายๆ ครั้งเมื่อเกิดประเด็นต่างๆ ที่
เป็นกระแสสังคมก็มักจะใช้ Web board เป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบกันไปมา ดังนั้น
ผู้ใช้บริการ Web board จึงกลายเป็นผู้สร้างเนื้อหา (User-generated content) ได้เองโดยอิสระ 
และยังเป็นการเปิดโอกาสผู้ใช้บริการคนอ่ืนๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหานั้นๆ ด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นผู้คนในปัจจุบันจึงต้องมีวิจารณญาณในการเสพสื่อต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสื่ออินเทอร์เน็ต (ศุภ
รา จิตร์เลขา, 2010) 

ส าหรับพฤติกรรมและทัศนคติ ในการน าเสนอและการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา
ที่สร้างขึ้นในเว็บบอร์ดนั้น มณีรัช รอดทรัพย์ (2009) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และการตอบสนองของผู้รับสารในเว็บบอร์ด พบว่า ผู้ใช้เว็บบอร์ดแต่ละท่านมีความต้องการที่จะ
สื่อสารให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ดท่านอ่ืนๆ ได้ทราบว่า ตนเองมีประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง 
โดยไม่ได้ต้องการเพียงแค่จะบอกเล่าให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ดได้ฟังเท่านั้น แต่ต้องการที่จะให้ผู้เข้าชมเว็บ
บอร์ดได้มีโอกาสเห็นหรือรับรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นๆ เหมือนได้พบด้วยตนเอง จึงพบว่าการ
น าเสนอภาพถ่ายเป็นข้อมูลในเนื้อหาเก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ถูกผู้ใช้เว็บบอร์ดน าเสนอไว้มากที่สุด โดย
การน าเสนอภาพถ่ายแต่ละประเภทเพ่ือสื่อความหมายใน 3 รูปแบบ คือ การสื่อความหมายที่เหมือน
จริง การสื่อความหมายรูปแบบใช้สัญลักษณ์ และการสื่อความหมายแบบนามธรรม โดยภาพถ่ายที่ถูก
น าเสนอในเว็บบอร์ดนั้นสามารถสร้างความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองระหว่างผู้ใช้เว็บบอร์ดและผู้เข้าชม 
และการที่ผู้ใช้เว็บบอร์ดน าเสนอข้อมูลในส่วนภาพถ่ายมากกว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ก็



Ref. code: 25595802030253PQIRef. code: 25595802030253PQI

10 
 
เนื่องจากภาพถ่ายเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจได้โดยทางสายตา ท า ให้เข้าใจเรื่องราว
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่าตัวอักษร ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของผู้เข้าชมเว็บบอร์ด 
โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความคิดเห็นในเชิงบวก ความคิดเห็นเป็นกลาง 
ความคิดเห็นเชิงลบ เป็นข้อมูลที่พบน้อยสุด นอกจากนั้นความคิดเห็นของผู้ใช้เว็บบอร์ดคนอ่ืนๆ เป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้  ด้านพฤติกรรมการใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวจากเว็บบอร์ดนั้น มีพฤติกรรมในการสืบค้นข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านเว็บ
บอร์ดเป็นประจ า โดยที่ก่อนเดินทางมักจะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากเว็บบอร์ด
ก่อนทุกครั้ง และมักจะหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจผ่านเว็บบอร์ดเป็นประจ า รวมทั้งยัง
แนะน าให้ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนเดินทางท่องเที่ยวหลังจากการสืบค้นข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวจากเว็บบอร์ด และยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ขอข้อมูล วิพากษ์วิจารณ์ 
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ภาพถ่ายเก่ียวกับการท่องเที่ยวกับบุคคลอื่นผ่านเว็บบอร์ดอีกด้วย 

ในส่วนของการน าเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็บบอร์ดไปใช้ประโชยชน์นั้น ศุภรา จิตร์เลขา 
(2010) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารจากกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ : 
กรณีศึกษาชุมชนคนรักสุนัขออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ลักษณะของประชากรในแง่ของรายได้ที่
แตกต่างกัน มีระดับการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารจากกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน 
รายได้เป็นตัวแปรส าคัญที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นในการเปิดรับสื่อที่หลากหลาย เพ่ือความต้องการใน
การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารที่กว้างขึ้น ในส่วนของพฤติกรรมการใช้งานนั้น กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพ่ือนเป็นผู้แนะน าบริการกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสุนัข จะมีระดับการใช้ประโยชน์ด้าน
ข้อมูลข่าวสารมากกว่าสื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อร้านค้า และจะมีพฤติกรรมในการเลือกท าบนกระดานข่าว
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสุนัขด้วยการเข้าไปตั้งกระทู้ อ่านกระทู้ และเขียนโต้ตอบ จะมีระดับการใช้
ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากกว่าผู้ที่เข้าไปตั้งกระทู้ใหม่ ผู้ที่เข้าไปอ่านกระทู้เพียงอย่างเดียว และผู้
ที่เข้าไปอ่านกระทู้แล้วเขียนโต้ตอบ และในส่วนความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากกระดานข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของชุมชนคนรักสุนัข พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ประเมินความน่าเชื่อถือด้านความน่า
ไว้วางใจของข้อมูล ด้านความมีประสิทธิภาพของข้อมูล ด้านความมีพลวัตของข้อมูล และด้านความ
ครบถ้วนของข้อมูล ส าหรับข้อมูลที่ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาและหลักฐานสนับสนุน เป็นลักษณะ
ข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ โดยกลุ่มตัวอย่างนิยมใช้กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการผ่อนคลาย 
เพ่ือการสนทนาภายในกลุ่ม และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และภารตา สุทธิพันธ์ (2010) ได้
ศึกษาเก่ียวกับ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอข่าวสารเตือนภัยทางเว็บบอร์ดและการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้
เว็บบอร์ดเกี่ยวกับข่าวสารเตือนภัย โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารเตือนภัยจาก 2 เว็บไซต์ คือ 
Pantip.com และ Sanook.com พบว่า ทั้ง 2 เว็บไซต์มีรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาเตือนภัยอยู่ 4 
รูปแบบ คือ (1) เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง (2) เพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่
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ผู้อ่าน (3) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านคนอ่ืนๆ (4) เพ่ือชักชวนให้ปฏิบัติตามค าแนะน า โดย
เว็บไซต์ Pantip.com พบว่ารูปแบบการน าเสนอข่าวสารเตือนภัยเพ่ือบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองเป็นหลัก ส่วนเว็บไซต์ Sanook.com พบว่ารูปแบบการน าเสนอข่าวสารเตือนภัยเพ่ือ
รายงานข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ แก่ผู้อ่านเป็นหลัก  

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างข้ึนเอง (User-Generated Content) 
 

จากการที่สื่อใหม่ (New media) ที่เกิดขึ้นอย่างอินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social media) ส่งผลให้ในทุกวันนี้ภูมิทัศน์สื่อ (Media landscape) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และ
การเข้าถึงผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสื่อมวลชนหรือสื่อยุคเก่าต้องปรับตัวในการท างาน
ตามไปด้วยยุคนีเ้ป็นยุคที่ผู้คนกลายมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาสื่อ หรือ “User-generated content” ซึ่งได้
เป็นการสร้างภูมิทัศน์สื่อให้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสื่อมีอิทธิพลในการก าหนดข้อมูลข่าวสารของโลก
อย่างเช่น เว็บฟอรั่ม กระดานสนทนา อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก หรือยูทูบว์ ที่กลายมาเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนประเด็นข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก 

ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2014) ได้ให้ความหมายของค าว่า “User-generated content” 
คือ เนื้อหาที่ผู้ใช้ทั่วๆ ไป คนธรรมดาใครก็ได้ ผลิต/สร้างสรรค์ขึ้นมา ตีพิมพ์ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อ
อินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วมจากทุกๆ คน ซึ่งรูปแบบของ User-generated content นั้นมี
หลากหลายรูปแบบ สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

1. กระดานสนทนา เช่น เว็บบอร์ด ฟอรั่ม ที่ก าหนดหัวข้อสนทนาเป็นเรื่องๆ ไป 
2. เว็บล็อก/ไดอารี่ออนไลน์ เช่น เวิร์ดเพรส บล็อกเกอร์ ทัมเบลอ 
3. สารานุกรมออนไลน์ เช่น วิกิพีเดีย 
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม 
5. ชุมชนแฟน เช่น ชุมนุมคนดูหนัง อ่านละครออนไลน์ หรือคนรักรถ รักการถ่ายภาพ 

รักเพลง หรือ ที่เป็นชุมชนเสมือนส าหรับกิจกรรม งานอดิเรก 
รูปแบบของ User-generated content เหล่านี้ได้กลายมาเป็น “สนามแห่งความรู้” 

(Knowledge field) แห่งใหม่ ที่นักโฆษณาและนักการตลาดมีความต้องการจากผู้ใช้งาน หรือความ
คาดหวัง ความต้องการอนาคตของผู้ใช้ สามารถรู้ว่าอะไรทันสมัย อะไรไม่ได้เรื่องในสายตาของลูกค้า
จริงๆ ผู้ใช้เหล่านี้ได้กลายมาเป็นผู้ก าหนดความรู้ ความไม่รู้ และก าหนดวาระข้อมูลข่าวสารของสังคม 
วันนี้ “ชาวเน็ต” (Netizens) จึงกลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริง 

รูปแบบช่องทางการใช้สื่อในปัจจุบันที่เข้ามาก าหนดกระแสข้อมูลข่าวสาร สามารถแบ่ง
รูปแบบการใช้สื่อออกเป็น 3 รูปแบบหลักดังนี้  
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1. Owned Media – สื่อของเรา คือ เว็บไซต์ (หากเป็นสื่อใหม่) แต่ถ้าเป็นองค์กรสื่อ 
เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อของเรา ก็คือ สื่อในมือของผู้ประกอบการนั้นเอง ปกติเว็บไซต์องค์กร คือ 
สื่อของเรา เรามีสิทธิและอ านาจในการก าหนดเนื้อหาทั้งหมด เราจะเขียนอะไรลงไปก็ได้ แต่นั่นก็คง
ไม่ได้หมายความเราจะเขียนทุกอย่างที่เรานึกถึง เพราะมันคือพ้ืนที่สื่อสาธารณะ มิใช่สมุดไดอารี่
ส่วนตัว เราสามารถใช้สื่อของเราได้บ่อยเท่าที่เราต้องการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณที่ต้องลงทุน 
นอกจากการติดตั้งครั้งแรก หรืออาจจะมีบ้าง อย่างเช่น ค่าเช่าที่โดเมนเนม เซิร์ฟเวอร์ หรือองค์กร
อาจจะจ่ายเงินใหน้ักเขียนหรือนักพัฒนาเนื้อหามาลงเว็บ ท าให้สื่อมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 

2. Paid Media – สื่อเราจ่าย คือ สื่อพ้ืนที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาจเป็นพ้ืนที่
โฆษณาบนรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ บนหน้าหนังสือพิมพ์ หรือป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วน หรือ
อาจเป็นกระทั่งสื่อบุคคลจ้างมาแจกแผ่นกระดาษใบปลิวโฆษณา สวมเสื้อชูธงตามสี่แยก หรือป้าย
โฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ การใช้สื่อเราจ่ายนั้น นักการตลาดต้องพึงระวังและให้
ความส าคัญมาก เพราะงบประมาณส่วนนี้อาจถูกใช้มากที่สุด แต่มันก็ท าได้ตลอดทั้งปี หรือเฉพาะบาง
ฤดูกาลที่จ าเป็น เนื่องจากต้องใช้เงินทุนสูงมาก เพราะต้องจ่ายเงินเพ่ือแย่งชิงลูกตาของผู้บริโภค การ
วางแผนจึงมักค านึงถึงโอกาสที่จะถูกค้นพบ ผ่านสายตาหรือระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้สื่อใน
รูปแบบนี้จะยังคงมีความจ าเป็นอยู่บ้าง 

3. Earned Media – สื่อเราได้ คือ สื่อสังคมออนไลน์นั่นเอง เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
เราไม่สามารถก าหนดหรือควบคุมเนื้อหาในสื่อได้อย่างเบ็ดเสร็จ และก็ไม่สมควรเข้าไปจัดการ
แทรกแซงด้วย เพราะข้อมูลสื่อที่เกิดขึ้นกับสื่อนี้ คือ พฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภค มันคือเนื้อแท้
ของการสื่อสาร มันคือสังคมขนาดใหญ่ที่จะได้รู้ว่า เราสามารถมีมิตรแท้ ศัตรู หรือผู้ใช้ที่จงรักภักดีกับ
สินค้าและบริการมากน้อยเพียงใด 

และจากค าว่า “Crowd sourcing” ที่แปลว่า แหล่งข้อมูลมวลชน ก็จะเห็นภาพว่า ตัว
ผู้ใช้งานสื่อนั่นเอง ที่ได้กลายมาเป็นผู้ก าหนดตลาด พวกเขาสร้างวาระ ก าหนดข่าวสาร ก าหนดกระแส
ข่าว มีอิทธิพลต่ออารมณ์ สังคม สร้างประชามติ และสามารถท าให้เปลี่ยนแปลงค่านิยมหรือสังคมได้ 
ดังนั้นการตลาดส่วนมากจึงมุ่งเน้นมาที่สื่อของเรา เพราะมันให้พลังมากที่สุด และขับเคลื่อนสินค้า/
บริการได้มากท่ีสุดเช่นกันเพราะมันมีพลวัตรและความแปรปรวนมากท่ีสุด 

ดังนั้นการท าความเข้าใจเรื่อง User generated content นั้น คือการเข้าใจว่า 
ผู้ใช้งานสื่อ คือ ผู้ก าหนดความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของสังคม หาใช่พลังอ านาจของสื่อมวลชนอีก
ต่อไปแล้ว (Positioning Magazine, 13 สิงหาคม 2014) 

ส าหรับการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้บริโภค
สร้างขึ้นเองนั้น นฤมล เพ่ิมชีวิต (2009) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล การใช้ประโยชน์ และ
ความเชื่อถือในข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองของคนวัยท างาน พบว่า สื่อที่
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กลุ่มตัวอย่างใช้ในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ อินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของสื่อ
ออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว คือ ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่เขียนไว้โดยผู้บริโภคคนอ่ืนๆ ที่เคยซื้อหรือมีประสบการณ์ในสินค้า/บริการนั้นๆ ใน
กระดานข่าว/กระทู้ ในเว็บไซต์ต่างๆ โดยมีเหตุผลคือ เป็นข้อมูลการท่องเที่ยวจากผู้บริโภคคนอ่ืนๆ 
เคยใช้สินค้าหรือบริการนั้นมาก่อนโดยตรง และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอัตราการใช้เฉลี่ย 4 -6 ครั้ง/
สัปดาห์ โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อครั้ง ในการแสวงหาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองอย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้ว่ายังไม่มีแผนการจะเดินทาง
ท่องเที่ยวก็ตาม โดยเว็บไซต์ที่ใช้ในการหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองมาก
ที่สุดคือ เว็บไซต์ Pantip.com รองลงมาคือ เว็บไซต์ Trekkingthai.com ส าหรับการใช้ประโยชน์
ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองอยู่ในระดับสูง ลักษณะของการใช้ประโยชน์
เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสถานที่พัก คุณภาพ และราคา มากที่สุด รองลงมาคือ หาข้อมูลจุด
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ส าหรับความเชื่อถือในสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเอง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อถืออยู่ในระดับสูงในสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเอง โดย
สามารถกระตุ้นท าให้รู้สึกอยากท่องเที่ยว และ/หรือใช้สินค้าและบริการนั้นๆ มากที่สุด รองลงมา คือ 
การน าข้อมูลที่ได้จากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองใช้ในการสนับสนุน หรือยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสื่ออ่ืนๆ นอกจากนี้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันไม่ว่าเป็นเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ก็ส่งผลให้มีการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
สื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเองที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งความเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อออนไลน์ที่
ผู้บริโภคสร้างเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสวงหาข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ
ท่องเทีย่วจากสื่อออนไลน์ที่ผู้บริโภคสร้างเอง 

และในส่วนของรูปแบบเนื้อหา การแบ่งปันข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหา
ที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเองนั้น ปณัฐฐา ยอดระบ า (2013) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภคในห้องบลูแพลนเน็ตของเว็บไซต์ pantip.com โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลเนื้อหาจากกระทู้ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในห้องบลูแพลนเน็ตของเว็บไซต์ pantip.com 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งมีจ านวนกระทู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด 6,202 กระทู้ พบว่า ผู้บริโภคมี
ความเชื่อถือและไว้วางใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นในห้องสนทนานี้ ซึ่งมักจะ
สอบถามข้อมูลที่ตนเองต้องการผ่านการตั้งกระทู้ค าถามมากที่สุด โดยเนื้อหาที่ได้รับความสนใจมาก
ที่สุด คือ การท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วนการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อประเด็นการ
ท่องเที่ยว แบ่งความคิดเห็นออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การแสดงความคิดเห็นจากการมีประสบการณ์
ร่วมซึ่งปรากฏมากที่สุด รองลงมาคือการแสดงความคิดเห็นโดยการให้ก าลังใจที่สื่อถึงการติดตามหรือ
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ขอบคุณเจ้าของกระทู้ และการแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีประสบการณ์ร่วมมาก่อน แต่จะมีค าถาม
เพ่ือต้องการข้อมูลจากเจ้าของกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นแบบเป็นกลางเมื่อไม่มีข้อมูล 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ Pantip.com และห้องก้นครัว 
 

2.3.1 เกี่ยวกับ Pantip.com 
เว็บไซต์ Pantip.com ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยคุณวันฉัตร ผดุง

รัตน์ (เจ้าของบริษัท อินเทอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด) ซึ่งเว็บไซต์ Pantip.com แรกเริ่มนั้นให้บริการใน
รูปแบบของนิตยสารคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าไปอ่านผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต แต่ว่า
ไม่เป็นที่นิยมมากนัก ต่อมาจึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นกระดานข่าวสาธารณะในการแสดงความคิดเห็น 
สร้างเนื้อหา และพูดคุยโต้ตอบกันได้  

โดยบริการหลักของเว็บไซต์ Pantip.com คือ เป็นเว็บไซต์ภาษาไทยที่ให้บริการ
เว็บบอร์ดที่สมาชิกสามารถตั้งกระทู้เพ่ือให้สมาชิกคนอ่ืนๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้ โดย
ในยุคแรกมีเพียงเว็บบอร์ดเพียงอันเดียว คือ Technical Chat ไว้ส าหรับตั้งกระทู้เพ่ือสนทนาในเรื่อง
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ต่อมาสมาชิกเริ่มสนทนากันในเรื่องอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ Pantip.com จึงได้ด าเนินการเปิดให้บริการเว็บบอร์ดขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อว่า
สภากาแฟ โดยมีการแบ่งเป็นห้องสนทนา 8 ห้องด้วยกัน ประกอบไปด้วย บลูแพลนเน็ต เฉลิมไทย 
โทรโข่ง รัชดา ราชด าเนิน ไร้สังกัด ศุภชลาศัย และสยามแสคว์ โดยในแต่ละห้องสนทนาก็จะมีเนื้อหา
ในการพูดคุยที่แตกต่างกันออกไป ในยุคต่อมาเว็บไซต์ Pantip.com ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของเว็บ
บอร์ด โดย Technical Chat ได้เปลี่ยนชื่อกลายเป็น Technical Exchange ส่วนเว็บบอร์ดสภา
กาแฟ ก็ถูกเปลี่ยนชื่อกลายเป็น Pantip Café นอกจาการเปลี่ยนชื่อเว็บบอร์ดแล้วนั้น ทาง เว็บไซต์
Pantip.com ยังมีการปรับปรุงให้ในแต่ละห้องที่อยู่ในเว็บบอร์ดมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและคลับ 
ยกตัวอย่างเช่น ห้องเฉลิมไทย จะมีกลุ่มย่อยภาพยนตร์และหนังไทย มีคลับ The X-Files และเพชร
พระอุมา เป็นต้น โดยที่กระทู้ในกลุ่มย่อยจะถูกแสดงในหน้ารวมกระทู้ของห้อง แต่ส าหรับกระทู้ใน
คลับจะไม่ถูกแสดงในหน้ารวม ผู้ใช้จะต้องคลิกเข้าไปในคลับก่อนถึงจะสามารถเห็นกระทู้ ซึ่งในยุคนี้มี
การแยกห้องโทรโข่งออกไปเป็นเว็บไซต์ Torakhong.org แต่เนื่องจากขาดเงินทุนและบุคลากร จึง
ต้องปิดตัวเว็บไซต์ดังกล่าวลงในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ส าหรับ Pantip.com ในยุคปัจจุบันมี
การยุบรวมเว็บบอร์ด Technical Exchange และ Pantip Café เข้าด้วยกัน และถูกเปลี่ยนมาเป็น
ห้องซิลิคอนวัลเลย์ และมีห้องสนทนาทั้งหมด 35 ห้องด้วยกัน ในแต่ละห้องประกอบด้วยแท็ก เช่น 
ห้องก้นครัว มีแท็กร้านอาหาร แท็กสูตรอาหาร แท็กเครื่องดื่ม เป็นต้น  
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รูปแบบของกระทู้ในแต่ละห้องสนทนา จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
1. กระทู้ค าถาม – เป็นการตั้งกระทู้ส าหรับการถามค าถามเพ่ือต้องการค าตอบ

ทั่วไป 
2. กระทู้สนทนา – เป็นกระทู้ที่เน้นการพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผู้อื่น 
3.  กระทู้โพล – เป็นการตั้งกระทู้ในกรณีต้องการแสดงความคิดเห็นจากคนอ่ืนๆ 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแสดงผลโพลเป็นในรูปแบบกราฟ 
4. กระทู้รีวิว – เป็นการแนะน าหรือแบ่งปันประสบการณ์การใช้สินค้าหรือ

บริการใดๆ  
5. กระทู้ข่าว – เป็นตั้งกระทู้โดยน าข่าวหรือข้อมูลที่มีการตีพิมพ์แล้วมาแบ่งปัน

ให้กับคนอ่ืนๆ ได้ทราบ 
6. กระทู้ขายของ – ส าหรับการตั้งกระทู้เพ่ือลงประกาศซื้อขายสินค้าหรือ

บริการ  
ซึ่งลักษณะเนื้อหาของแต่ละกระทู้จะมีทั้งที่เป็นความจริงและความคิดเห็น 

ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อมูลอย่างรอบคอบ  
 

 
 
ภำพที่ 2.1 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ Pantip.com 
ที่มา: https://pantip.com/ 
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ภำพที่ 2.2  แสดงห้องสนทนาทั้ง 35 ห้องของเว็บไซต์ Pantip.com 
ที่มา: https://pantip.com/ 

 
นอกจากนี้เว็บไซต์ Pantip.com ยังมีเว็บไซต์อ่ืนๆ ในเครือ ซึ่งประกอบไปด้วย  
1. BlogGang เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวที่ผู้สร้าง (Blogger) จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นที่บอก

เล่าเรื่องราว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ๆ  
2. PantipMarket เป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการซื้อขายออนไลน์ฟรี ไม่ว่าจะเป็น

สินค้าหรือบริการ เพียงคลิกประกาศง่าย รวดเร็ว ได้ผลจริง 
3. Pantown เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้สมาชิกสร้างและบริหารชุมชนออนไลน์ได้

ด้วยตัวเอง อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย 
4. PantipStore เป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายและเป็นช่องทางในการ

จ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก สินค้าพรีเมียม ของเว็บไซต์ในเครือ Pantip Network 
ระบบสมาชิกของเว็บไซต์ Pantip.com มีสมาชิกทั้งหมด 4 ประเภท โดย

สมาชิกแต่ละประเภทมีสิทธิ์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 
1. สมาชิกท่ีสมัครด้วยอีเมล หรือล็อกอินด้วยเฟซบุ๊ก/กูเกิ้ล ซึ่งสมาชิกประเภทนี้

สามารถที่จะตั้งกระทู้ค าถามได้เพียงวันละ 1 กระทู้ และสามารถตอบได้เฉพาะกระทู้ค าถามเท่านั้น 
สมาชิกประเภทนี้จะมีชื่อสมาชิกว่า “สมาชิกหมายเลข...” โดยสมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ และจะ
ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ แสดงด้านหลังชื่อของตัวเอง 

2. สมาชิกท่ียืนยันตัวตนด้วย SMS โดยสมาชิกประเภทที่ 1 สามารถส่งข้อความ
ทาง SMS เพ่ือยืนยันตัวตนและรับสิทธิ์ในการใช้งานได้มากขึ้น เช่น สามารถตั้งกระทู้ค าถาม กระทู้
สนทนา กระทู้โพล กระทู้รีวิว หรือกระทู้ข่าว ได้ไม่เกิน 4 กระทู้/วัน สามารถตอบกระทู้ได้ทุกประเภท
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และยังสามารถอัพโหลดรูปภาพประกอบกระทู้ที่ตั้งขึ้นได้ สมาชิกสามารถตั้งชื่อแฝงของตัวเองได้ และ
จะมีสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์มือถือแสดงอยู่ด้านหลังชื่อ 

3. สมาชิกที่ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน โดยสมาชิกประเภทที่ 1 
หรือ 2สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยการส่งภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนและภาพถ่ายหน้าตัวเองคู่
กับบัตร ซึ่งสมาชิกประเภทนี้จะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานที่มากขึ้น เช่น ตั้งกระทู้ขายของได้ และโหวต
กระทู้ให้ติดในกระทู้แนะน าได้ และจะมีสัญลักษณ์รูปหน้ายิ้มแสดงอยู่ด้านหลังชื่อ 

4. สมาชิกองค์กร โดยบริษัทหรือองค์กรต่างๆ สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ โดยชื่อสมาชิกจะเป็นชื่อตราสินค้า/บริการที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี สมาชิกองค์กร
สามารถตอบกระทู้ที่มีคนตั้งกระทู้สอบถามหรือชี้แจ้งในกรณีถูกร้องเรียนในประเด็นต่างๆ แต่ไม่
สามารถตั้งกระทู้ได้ สมาชิกประเภทนี้จะมีสัญลักษณ์รูปหน้ายิ้มใส่หูฟังแดงอยู่ด้านหลังชื่อองค์กร 

เว็บไซต์ Pantip.com เป็นชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเป็น
จ านวนมาก เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครๆ ก็สามารถเข้ามาตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่ตัวเองสนใจได้ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความขัดแข้งทางความคิดเกิดขึ้น ศิริญญา สุริยา
รังสรรค์ (2012) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งในโลกออนไลน์ : รูปแบบและแนวทางการ
จัดการความขัดแย้งที่ปรากฏในเว็บไซต์ Pantip.com พบว่า ในกระทู้ที่ปรากฏความขัดแย้งมีรูปแบบ
ความคิดเห็น 3 ประเภท คือ (1) ประเภทเสียดสี มีผลโดยตรงที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง การใช้ค าหรือ
ประโยคที่ท าให้ตีความไปในทางลบ การต าหนิต่อว่า เปรียบเปรยกระทบกระทั่ง (2) ประเภททางสาย
กลาง เป็นการแสดงบทบาทในการระงับหรือจัดการความขัดแย้ง แฝงแนวคิดของการพบกันครึ่งทาง
มากกว่าการประสานประโยชน์ (3) รูปแบบแสดงความคิดเห็นประเภทอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีผลโดยตรงต่อ
ความขัดแย้ง แต่มีส่วนในการท าให้ความขัดแย้งยังด ารงอยู่ ดึงดูดให้มีการมุงกระทู้มากขึ้น ส่วน
รูปแบบของการใช้ภาษามักเป็นรูปแบบของภาษาพูด เน้นการแสดงอารมณ์และใช้ค าที่ก่อให้เกิดการ
ตีความในทางลบ ใช้ภาษาเสียดสี เหน็บแนม ยั่วยุ ท้าทาย และล้อเลียน และยังพบว่าการใช้ขนาดและ
สีของตัวอักษรก็มีผลด้วยเช่นกัน โดยสีของตัวอักษรมีผลต่อความรู้สึก ส่วนขนาดตัวอักษรมีผลต่อ
สายตา เมื่อมีการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่และมีสี เข้มจะส่งต่อความรู้สึกของผู้ อ่าน โดยมีการ
เปรียบเทียบว่าการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เหมือนกันการตะโกนใส่หน้ากันในโลกปกติ ในส่วนของรูปแบบ
พฤติกรรมจัดการความขัดแย้งประกอบไปด้วย (1) พฤติกรรมจัดการความขัดแย้งแบบการแข่งขัน ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด มักแสดงออกผ่านความคิดเห็นค้านแย้งหลายรูปแบบ ทั้งด้วยเหตุผล แหล่ง
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ หรือกระทบกระเทียบเสียดสี ดูถูกความคิดเห็นของฝ่ายตรงข้าม (2) พฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงหรือยอมถอย เพ่ือรักษาจุดยืน เพ่ือตัดความร าคาญ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นประโยชน์ที่
จะตอบโต้ (3) พฤติกรรมการประนีประนอม เป็นความคิดเห็นที่แสดงบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยทางอ้อม (4) 
พฤติกรรมการร่วมมือกัน ในกรณีของความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อมูลจึงมีการเรียกร้องให้พิสูจน์หลักฐาน 
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สาเหตุของความขัดแย้งจากตัวอย่างกระทู้นั้นมาจากการรับรู้และตีความข้อมูลต่างกัน การขาดเหตุผล
มาสนับสนุนข้อมูลของตน รวมถึงสาเหตุด้านค่านิยม โดยสาเหตุของความขัดแย้งนั้นได้รับอิทธิพลมา
จากสื่อมวลชนเป็นส าคัญ แนวทางการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
แนวทางของผู้ใช้บริการ โดยส่วนมากใช้วิธีการเพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อความขัดแย้ง โดยหยุดการแสดง
ความคิดเห็นโต้ตอบ และเลี่ยงความสนใจจากกระทู้ขัดแย้ง ถัดมาคือแนวทางของผู้ให้บริการเว็บไซต์ 
ที่จะวางกรอบการใช้งานของสมาชิก สร้างระบบไฟเขียว-ไฟแดง เพ่ือให้สมาชิกร่วมกันโหวตว่ากระทู้
ใดสมควรลบหรือไม่ลบ แนวทางสุดท้ายคือ แนวทางกระบวนการศาลในกรณีที่ความขัดแย้งอยู่
นอกเหนือของผู้ให้บริการเว็บไซต์ โดยใช้กระบวนการทางศาลในการจัดการความขัดแย้งที่ไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยโดยคนกลางจนส าเร็จ ซึ่งคดีส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับกรณีหมิ่นประมาท หรือการยักยอก ฉ้อโกง 

2.3.2 เกี่ยวกับห้องก้นครัว 
ห้องก้นครัวเป็นหนึ่งในห้องสนทนาของเว็บไซต์ Pantip.com เป็นห้องสนทนาที่

รวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร ให้ผู้คนที่สนใจในเรื่องอาหารได้มาสอบถาม พูดคุย แสดงความ
คิดเห็น แนะน า หรือบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ทั้งเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามที่ได้สัมผัสมาเกี่ยวกับ
อาหาร โดยแท็กของห้องก้นครัวจะประกอบไปด้วยแท็กกาแฟ ของหวาน ข้าวกล่อง Bento ท าขนม 
ท าอาหาร ร้านอาหาร สูตรของหวาน สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม อาหาร อาหารคาว อาหารจีน 
อาหารซีฟู้ด อาหารญี่ปุ่น อาหารบุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่าง อาหารฝรั่ง อาหารมังสวิรัติ  อาหารอินเดีย 
อาหารเกาหลี อาหารเจ อาหารเวียดนาม อาหารไทย เครื่องครัว เครื่องดื่ม เครื่องปรุง เบเกอรี่ 
โรงเรียนสอนท าอาหาร ไอศกรีม ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีสมาขิกเข้ามาตั้งกระทู้ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะ
เป็น รีวิวร้านอาหาร สอบถามต าแหน่งของร้านอาหาร สอบถามสูตรท าอาหารทั้ งของคาวและของ
หวาน เป็นต้น 
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ภำพที่ 2.3  แสดงหน้าหลักของห้องก้นครัว เว็บไซต์ Pantip.com 
ที่มา: https://pantip.com/forum/food 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเองในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ 

Pantip.com” โดยงานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการศึกษา
มานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต (Netnography) เป็นวิธีวิจัย ซึ่งการวิเคราะห์เนื้อหานั้นจะวิเคราะห์ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
3.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 

การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหา
ข้อสรุปและตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของสาร ผู้รับสาร บริบทในการสื่อสาร ผลจากการ
สื่อสาร และพฤติกรรมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสาร ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหามีจุดเด่นคือ ผู้วิจัย
สามาถด าเนินการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากสื่อต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาจัดประเภทตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์เนื้อหาต้องเป็นข้อมูลจริง และนักวิจัยจะวิเคราะห์
ข้อมูลนั้นต้องปราศจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวใดๆ กับบริบทดังกล่าว (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2545) 
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาได้ถูกน ามาใช้ศึกษาเนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ 
นิตรสาร เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหาโดยสังเขป มีดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดปัญหาน าการวิจัย 
2. นิยามประชากรที่ใช้ในการวิจัยและสุ่มตัวอย่าง 
3. ก าหนดหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

3.1 หน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหา (Unit of Analysis) เช่น ค า แนวคิดหลัก 
คุณลักษณะ รายเรื่อง เนื้อท่ีและเวลา เป็นต้น 

3.2 หน่วยในการระบุจ านวน (Unit of Enumeration) เช่น เนื้อที่ การปรากฏ ความถี่ 
ความเข้ม เป็นต้น 

การใช้หน่วยในการวิเคราะห์และหน่วยในการระบุจ านวนนั้น ผู้วิจัยต้องเป็นผู้ก าหนด
ขึ้นเองตามความเหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ทั้งนี้การก าหนดหน่วยของการ
วัดเนื้อหาควรจะก าหนดให้แคบมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความแม่นย าในการวิจัย 
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4. สร้างเครื่องมือในการจ าแนกประเภทเนื้อหา คือ แผ่นลงรหัส (Coding Sheet) ที่จะ
ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถแยกแยะหน่วยในการวิเคราะห์ออกมาได้อย่างชัดเจน 

5. ก าหนดเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูล โดยจะต้องระบุเกณฑ์ในการลงรหัสข้อมูลในแผ่น
วิเคราะห์ข้อมูล หรือเรียกว่า เกณฑ์ในการนับ ต้องรอบคอบและถูกต้องตรงกัน 

6. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระดับความเข้าใจ การตีความข้อมูล ที่สอดคล้องตรงกันของผู้ลงรหัส ดังนั้นผู้ลงรหัสทุกคนจึงต้องท า
ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงรหัส 

 
3.2 การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต (Netnography) 
 

การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต เป็นกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับมานุษยวิทยา
ของผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสังคม
และวัฒนธรรมของผู้บริโภค (Kozinets, 2002) โดยผู้วิจัยได้ยึดกรอบในงานวิจัยแบบตีความ 
(Interpretivism) ที่มุ่งเน้นการท าความเข้าใจผู้บริโภคในบริบทต่างๆ  

การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ตถูกประยุกต์จากหลักการวิจัยเชิงชาติพันธุ์
วรรณา (Ethnography) โดยท าการศึกษาในชุมชนเสมือน (Virtual Communities) เช่น ฟอรัม แชท 
หรือชุมชนแบรนด์ (Brand Communities) จากวิธีการศึกษานี้จะช่วยให้ข้อมูล ความหมาย และยัง
สามารถอธิบายรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้ใช้ได้ (Kozinets, 2002) 

การศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ตใช้การเข้าไปร่วมตัวอยู่ในกลุ่มชุมชนเสมือนของ
ผู้วิจัยในระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะสามารถสร้างความคุ้นชินที่จะกลมกลืนไปกับชุมชนนั้นได้ โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ (Kozinets, 2002) 

1. การมุ่งประเด็นการวิจัย โดยการตั้งค าถามงานวิจัยที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่
จะสามารหาค าตอบได้ด้วยวิธีการศึกษามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต 

2. การเลือกชุมชนที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การหาความหมายและ
ตอบค าถามงานวิจัย โดยผู้วิจัยต้องก าหนดปัญหางานวิจัย ก าหนดฟอรัมและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
ส าหรับงานวิจัย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก 5 ข้อ ดังนี้ (Kozinets, 2002) 

2.1  Segment ที่เหมาะสมกับงานวิจัย 
2.2  ปริมาณการเข้าถึงความเห็น 
2.3  ปริมาณสมาชิกของชุมชนนั้น 
2.4  ความมีเนื้อหาสาระของข้อมูล 
2.5  ความมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนนั้น 
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3. การเข้าไปฝังตัวและเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปดู อ่าน และศึกษาการ
พูดคุย การมีปฏิสัมพันธ์กันของคนในกลุ่มและวัฒนธรรมของ Community นั้น แล้วบันทึกข้อมูลที่มี
สาระส าคัญเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และตีความ 

4. การวิเคราะห์และตีความ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บบันทึก แล้ว
ตีความความหมายที่เกิดขึ้นซ้ าไปซ้ ามาเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจากการค้นพบ 

5. การน าเสนอผลการวิจัย เป็นการน าผลการวิจัยจากกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องมา
น าเสนอ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเว็บไซต์ Pantip.com ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์ที่ได้รับ
ความนิยมจากคนไทยเป็นจ านวนมาก โดยมีผู้เข้าชมมากเป็นอันดับที่ 5 จากการส ารวจอันดับเว็บไซต์
ของเว็บ Alexa.com ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Amazon รองมาจาก Google.co.th Youtube.com 
Google.com และ Facebook.com ตามล าดับ ในปัจจุบันเว็บไซต์ Pantip.com มีสมาชิกมากกว่า 
3,300,000 คน มีจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อวัน 4,200,000 คน มีจ านวนเพจวิวต่อวัน 16,000,000 
วิว มีจ านวนกระทู้ต่อวัน 5,000 กระทู้ และรวมถึงมีจ านวนความคิดเห็นต่อวัน 50,000 ความคิดเห็น 
(ประชาชาติธุรกิจ, มีนาคม 2559) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ 
Pantip.com เท่านั้นในการศึกษา เนื่องจากห้องก้นครัวเป็นห้องสนทนาที่ได้รับความนิยมเป็น อันดับ
ที่ 1 ของเว็บไซต์ Pantip.com เมื่อปี 2015 (www.blognone.com/node/79057) 

3.3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกที่ตั้งกระทู้และแสดงความ
คิดเห็นเฉพาะในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com เป็นระยะเวลา 2 เดือน (1 มกราคม พ.ศ. 2560 – 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purpose 
Sampling)  

 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยต้องศึกษาในงานวิจัยนี้เกี่ยวกับเนื้อหา โครงสร้าง และการให้ความสนใจของ
สมาชิกในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ต่อกระทู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเป็นจ านวน 2 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยสร้างกรอบเนื้อหาที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาของสมาชิกที่เขียนข้อความและ
แสดงความคิดเห็นในกระทู้ต่างๆ โดยใช้แผ่นลงรหัส (Coding Sheet) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
โดยแบ่งการลงรหัสออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ใช้บันทึกรูปแบบของกระทู้ในการน าเสนอเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งจะท าการเก็บ
ข้อมูลจ าแนกตามกระทู้ย่อยดังนี้คือ กระทู้ค าถาม กระทู้สนทนา กระทู้โพล กระทู้รีวิว และกระทู้ข่าว 
เพ่ือจัดกลุ่มพร้อมทั้งเปรียบเทียบจ านวนรูปแบบของกระทู้ย่อย และเปรียบเทียบลักษณะเนื้อหาและ
ลักษณะความรู้สึกของเจ้าของกระทู้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
ตารางที่ 3.1 
 
แสดงรำยละเอียดหลักเกณฑ์ (Coding sheet) ในกำรจ ำแนกรูปแบบของกระทู้ย่อย ลักษณะเนื้อหำ
และควำมรู้สึกของเจ้ำของกระทู้ 

รูปแบบกระทู้
ย่อย 

บทความ 
บทความพร้อมรูปภาพ 

หรือคลิปวีดีโอ รวม 
แง่บวก แง่ลบ แง่บวก แง่ลบ 

ค าถาม      

สนทนา      
โพล      

รีวิว      
ข่าว      

รวม  

 
ส่วนที่ 2 ใช้บันทึกรูปแบบของเนื้อหาในการน าเสนอเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งจะท าการเก็บ

ข้อมูลจ าแนกตามเนื้อหาภายในกระทู้ย่อย ซึ่งเนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น กาแฟ ของหวาน ข้าวกล่อง 
Bento ท าขนม ท าอาหาร ร้านอาหาร สูตรของหวาน สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม อาหาร อาหารคาว 
อาหารจีน อาหารซีฟู้ด อาหารญี่ปุ่น อาหารบุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่าง อาหารฝรั่ง อาหารมังสวิรัติ อาหาร
อินเดีย อาหารเกาหลี อาหารเจ อาหารเวียดนาม อาหารไทย เครื่องครัว เครื่องดื่ม เครื่องปรุง เบเกอรี่ 
โรงเรียนสอนท าอาหาร ไอศกรีม 
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ตารางที่ 3.2 
 
แสดงรำยละเอียดหลักเกณฑ์ (Coding sheet) ในกำรจ ำแนกตำมเนื้อหำภำยในกระทู้ย่อย 

เนื้อหา 
รูปแบบกระทู้ย่อย 

รวม 
ค าถาม สนทนา โพล รีวิว ข่าว 

กาแฟ       
ของหวาน       
ข้าวกล่อง Bento       
ท าขนม       
ท าอาหาร       
ร้านอาหาร       
สูตรของหวาน       
สูตรอาหาร       
สูตรเครื่องดื่ม       
อาหาร       
อาหารคาว       
อาหารจีน       
อาหารซีฟู้ด       
อาหารญี่ปุ่น       
อาหารบุฟเฟ่ต ์       
อาหารปิ้งย่าง       
อาหารฝรั่ง       
อาหารมังสวิรัติ       
อาหารอินเดีย       
อาหารเกาหลี       
อาหารเจ       
อาหารเวียดนาม       
อาหารไทย       
เครื่องครัว       
เครื่องดื่ม       
เครื่องปรุง       
เบเกอรี่       
โรงเรียนสอนท าอาหาร       
ไอศกรีม       

รวม  
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 ส่วนที่ 3 ใช้บันทึกประเภทของเนื้อหาในการน าเสนอเกี่ยวกับอาหารของกระทู้ย่อย เพ่ือ
ท าการจ าแนกประเภทของเนื้อหาที่ตั้งเป็นกระทู้ เพศของเจ้าของกระทู้ และการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นที่ปรากฏขึ้น 
 
ตารางที่ 3.3 
 
แสดงรำยละเอียดหลักเกณฑ์ (Coding sheet) ในกำรจ ำแนกประเภทของเนื้อหำ เพศของเจ้ำของ
กระทู้ และกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นที่ปรำกฏขึ้น 

ประเภทของกระทู้ เพศหญิง เพศชาย ไม่ระบุเพศ รวม ร้อยละ 
      

      

รวม      
ร้อยละ      

จ านวนกระทู้
ทั้งหมด 

จ านวนกระทู้ที่มีการ
แสดงความคิดเห็น 

จ านวนกระทู้ที่ไม่มี
การแสดงความคิดเห็น 

จ านวนความคิดเห็นต่อ
กระทู้ 

   
 

ร้อยละ   
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เนื่องจากงานวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยจึงท า
การแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 
3.6.1 การวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยได้จัดท าแผ่นลงรหัส (Coding sheet) เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนและรูปแบบของหัวข้อเนื้อหา ซึ่งแบ่งการเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

1. จ านวนรูปแบบของกระทู้ย่อย และลักษณะความรู้สึกของผู้ตั้งกระทู้ 
2. จ านวนเนื้อหาในกระทู้ย่อย 
3. จ านวนลักษณะความรู้สึกและรูปแบบของการสนทนาแสดงความคิดเห็นที่

ปรากฏในหัวข้อกระทู้แนะน า 
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4. หน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Unit of analysis) ในการวิเคราะห์เนื้อหา
จากกระทู้ต่างๆ ที่ถูกตั้งขึ้นในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ผู้วิจัยจะพิจารณาจากการ
น าเสนอของผู้ตั้งกระทู้ และสมาชิกที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์
เนื้อหาจะพิจารณาจากแนวคิดหลัก (Theme) ซึ่งจะปรากฏในรูปแบบของข้อความ หรือข้อความ
พร้อมรูปภาพ 

5. หน่วยที่ใช้ในการระบุจ านวน (Unit of enumeration) ผู้วิจัยจะใช้จ านวน
ความถี่ (Frequency) ในการระบุจ านวนเนื้อหาตามแนวคิดหลัก (Theme) แต่ละประเภท โดยใช้
วิธีการนับแนวคิดหลักที่ปรากฏอยู่ในแต่ละกระทู้ที่ถูกตั้งขึ้นว่าจัดอยู่ในประเภทใดตามที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้ 

ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณนั้น จะน ามาหาค่าจ านวน
ร้อยละเพ่ือค านวณหาสัดส่วนของจ านวนเนื้อหาในแต่ละกระทู้ 

3.6.2 การวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงคุณภาพ 
ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงคุณภาพนั้น จะเป็นการบรรยายให้เห็นภาพ

ของประเด็นเนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com รูปแบบของการมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคที่สร้างเนื้อหาขึ้นกับผู้บริโภคที่ได้อ่านเนื้ อหาดังกล่าวที่ปรากฏให้มี
ความชัดเจนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดประเภทของรูปแบบเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น เพ่ือหา
รูปแบบของพฤติกรรมและทัศนคติของสมาชิกในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเองในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ 

Pantip.com” เป็นการศึกษารูปแบบของเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากเจ้าของกระทู้ 
การแสดงความคิดเห็นและการให้ความสนใจในเนื้อหาของสมาชิก โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเนื้อหาที่
ปรากฏในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
 
4.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะเนื้อหาและลักษณะความรู้สึกของเจ้าของกระทู้ในการ

น าเสนอ และมีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารในหัวข้อใด 
 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบกระทู้ 
จ านวนเนื้อหาที่ได้จ าแนกตามรูปแบบของกระทู้ย่อยดังนี้คือ กระทู้ค าถาม กระทู้

สนทนา กระทู้รีวิว กระทู้ข่าว และกระทู้โพล ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 
 
แสดงจ ำนวนร้อยละของรูปแบบของกระทู้ 

รูปแบบกระทู้ จ านวน ร้อยละ 

ค าถาม 2,450 60.27 
สนทนา 1,005 24.72 

รีวิว 587 14.44 
ข่าว 16 0.39 

โพล 7 0.18 

รวม 4,065 100 
 
จากผลการวิเคราะห์รูปแบบของกระทู้ทั้งหมด 4,065 กระทู้นั้น พบว่า รูปแบบของ

กระทู้ค าถามมากที่สุด (ร้อยละ 60.27) รองลงมา คือ สนทนา (ร้อยละ 24.72) รีวิว (ร้อยละ 14.44) 
ข่าว (ร้อยละ 0.39) และโพล (ร้อยละ 0.18) ตามล าดับ 
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ภำพที่ 4.1  แสดงตัวอย่างรูปแบบของหัวข้อกระทู้ย่อย (ค าถาม สนทนา รีวิว ข่าว โพล) 
ที่มา https://pantip.com/forum/food 

 
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาและลักษณะความรู้สึก 

ส าหรับการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความเพียงเดียวและบทความที่
ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ลักษณะความรู้สึกในแง่บวกและแง่ลบของเจ้าของกระทู้ จะ
พิจารณาเฉพาะกระทู้ค าถาม สนทนา และรีวิวเท่านั้น เนื่องจากกระทู้ข่าว และโพล ที่ปรากฏขึ้นนั้นมี
จ านวนน้อยมากจึงไม่น ามาพิจารณาด้วย ซึ่งผลที่ได้ดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาและความรู้สึกของกระทู้ค าถาม 
รูปแบบของกระทู้ค าถามที่ปรากฏนั้น จะมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นทั้ง

บทความอย่างเดียวและบทความที่ประกอบไปด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ส่วนลักษณะความรู้สึกของ
เจ้าของกระทู้ จะมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ดังแสดงต่อไปนี้ 
 
  

กระทู้ค าถาม 

กระทู้รีวิว 

กระทู้ข่าว 

กระทู้สนทนา 

กระทู้โพล 
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ตารางที่ 4.2 
 
แสดงจ ำนวนร้อยละของลักษณะเนื้อหำและควำมรู้สึกเจ้ำของกระทู้ ในกระทู้ค ำถำม 

กระทู้ค าถาม 
บทความ บทความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ 

รวม 
บวก ลบ บวก ลบ 

จ านวน 2,116 96 181 57 2,450 
ร้อยละ 86.37 3.92 7.38 2.33 100 

 
 

 
 

ภำพที่ 4.2  แสดงตัวอย่างกระทู้ค าถามที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความในเชิงบวก 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36115448 
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ภำพที่ 4.3  แสดงตัวอย่างกระทู้ค าถามที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความในเชิงลบ 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36112373 
 

 
 

ภำพที่ 4.4  แสดงตัวอย่างกระทู้ค าถามที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความที่มีรูปภาพในเชิงบวก 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36155478 
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ภำพที่ 4.5  แสดงตัวอย่างกระทู้ค าถามที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความที่มีรูปภาพในเชิงลบ 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36128679 

 
จากการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาและความรู้สึกของกระทู้ค าถามจ านวน 2,450 

กระทู้นั้น พบว่า มีรูปแบบกระทู้ค าถามในลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความอย่างเดียวที่มีความรู้สึกในแง่
บวกมากที่สุด (ร้อยละ 86.37) รองลงมา คือ กระทู้ค าถามในลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความที่
ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่มีความรู้สึกในแง่บวก (ร้อยละ 7.38) กระทู้ค าถามในลักษณะ
เนื้อหาที่เป็นบทความเพียงอย่างเดียวที่มีความรู้สึกในแง่ลบ (ร้อยละ 3.92) และกระทู้ค าถามใน
ลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่มีความรู้สึกในแง่ลบ (ร้อยละ 
2.33) ตามล าดับ  

การน าเสนอลักษณะเนื้อหาของกระทู้ค าถามจะเป็นบทความอย่างเดียวมากกว่า
บทความที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ซึ่งลักษณะเนื้อหาของกระทู้ค าถามทั้งที่เป็นบทความ
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อย่างเดียวและบทความที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอนั้น จะมีลักษณะความรู้สึกของเจ้าของ
กระทู้ที่ปรากฏนั้นจะเป็นในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ  

4.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาและความรู้สึกของกระทู้สนทนา 
รูปแบบของกระทู้สนทนาที่ปรากฏนั้น จะมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นทั้ง

บทความอย่างเดียวและบทความที่ประกอบไปด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ส่วนลักษณะความรู้สึกของ
เจ้าของกระทู้ จะมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ดังแสดงต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.3 
 
แสดงจ ำนวนร้อยละของลักษณะเนื้อหำและควำมรู้สึกเจ้ำของกระทู้ ในกระทู้สนทนำ 

กระทู้สนทนา 
บทความ บทความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ 

รวม 
บวก ลบ บวก ลบ 

จ านวน 172 38 743 52 1,005 

ร้อยละ 17.11 3.79 73.93 5.17 100 
 
 

 
 

ภำพที่ 4.6  แสดงตัวอย่างกระทู้สนทนาที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความในเชิงบวก 
ที่มา: https://pantip.com/topic/35974790 
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ภำพที่ 4.7  แสดงตัวอย่างกระทู้สนทนาที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความในเชิงลบ 
https://pantip.com/topic/35973485 

 

 
 

ภำพที่ 4.8  แสดงตัวอย่างกระทู้สนทนาที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความที่มีรูปภาพในเชิงบวก 
ที่มา: https://pantip.com/topic/35991161 
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ภำพที่ 4.9  แสดงตัวอย่างกระทู้สนทนาที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความที่มีรูปภาพในเชิงลบ 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36049564 
 

จากการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาและความรู้สึกของกระทู้สนทนาจ านวน 
1,005 กระทู้นั้น พบว่า มีรูปแบบกระทู้สนทนาในลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความที่ประกอบด้วย
รูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่มีความรู้สึกในแง่บวกมากที่สุด (ร้อยละ 73.93) รองลงมา คือ กระทู้สนทนา
ในลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความอย่างเดียวที่มีความรู้สึกในแง่บวก (ร้อยละ 17.11) กระทู้สนทนาใน
ลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ที่มีความรู้สึกในแง่ลบ (ร้อยละ 
5.17) และ กระทู้สนทนาในลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความอย่างเดียว ที่มีความรู้สึกในแง่ลบ (ร้อยละ 
3.79) ตามล าดับ 
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การน าเสนอลักษณะเนื้อหาของกระทู้สนทนาจะเป็นบทความที่
ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอมากกว่าบทความอย่างเดียว ซึ่งลักษณะเนื้อหาของกระทู้สนทนา
ทั้งที่เป็นบทความอย่างเดียวและบทความที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอนั้น จะมีลักษณะ
ความรู้สึกของเจ้าของกระทู้ที่ปรากฏนั้นจะเป็นในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ  

4.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะความรู้สึกของกระทู้รีวิว 
รูปแบบของกระทู้รีวิวที่ปรากฏนั้นจะมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความ

อย่างเดียว และบทความที่ประกอบไปด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ส่วนลักษณะความรู้สึกของเจ้าของ
กระทู้จะมีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ดังแสดงต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.4 
 
แสดงจ ำนวนร้อยละของลักษณะเนื้อหำและควำมรู้สึกเจ้ำของกระทู้ ในกระทู้รีวิว 

กระทู้รีวิว 
บทความ บทความ รูปภาพ คลิปวีดีโอ 

รวม 
บวก ลบ บวก ลบ 

จ านวน 2 8 565 12 587 

ร้อยละ 0.35 1.36 96.25 2.04 100 
 

 
 

ภำพที่ 4.10  แสดงตัวอย่างกระทู้รีวิวที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความในเชิงบวก 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36030531 
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ภำพที่ 4.11  แสดงตัวอย่างกระทู้รีวิวที่มีลักษณะเป็นบทความในเชิงลบ 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36111914 

 

 
 

ภำพที่ 4.12  แสดงตัวอย่างกระทู้รีวิวที่มีลักษณะเนื้อหาเป็นบทความที่มีรูปภาพในเชิงบวก 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36055956 
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ภำพที่ 4.13  แสดงตัวอย่างกระทู้รีวิวที่มีลักษณเ์นื้อหาเป็นบทความที่มีรูปภาพในเชิงลบ 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36113829 
 

จากการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาและความรู้สึกของกระทู้รีวิวจ านวน 587 กระทู้นั้น 
พบว่า มีรูปแบบกระทู้รีวิวในลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความท่ีประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ ที่มี
ความรู้สึกในแง่บวกมากที่สุด (ร้อยละ 96.25) รองลงมา คือ กระทู้รีวิวในลักษณะเนื้อหาที่เป็นบทความที่
ประกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่มีความรู้สึกในแง่ลบ (ร้อยละ 2.04) กระทู้รีวิวในลักษณะเนื้อหาที่
เป็นบทความอย่างเดียวที่มีความรู้สึกในแง่ลบ (ร้อยละ 1.36) และกระทู้สนทนาในลักษณะเนื้อหาที่
เป็นบทความอย่างเดียวที่มีความรู้สึกในแง่บวก (ร้อยละ 0.36)  

การน าเสนอลักษณะเนื้อหาของกระทู้รีวิวจะเป็นบทความที่ประกอบด้วยรูปภาพ
หรือคลิปวีดีโอมากกว่าบทความอย่างเดียว โดยลักษณะเนื้อหาของกระทู้รีวิวที่เป็นบทความอย่างเดียว 
จะมีลักษณะความรู้สึกในแง่ลบมากกว่าแง่บวก ซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะเนื้อหาของกระทู้รีวิวที่เป็น
บทความทีป่ระกอบด้วยรูปภาพหรือคลิปวีดีโอ จะมีลักษณะความรู้สึกในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ 

4.1.3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อแยกแยะจัดกลุ่มเนื้อหาภายในกระทู้ย่อยที่
เจ้าของกระทู้ก าหนดขึ้น 

ท าการเก็บข้อมูลจ าแนกตามเนื้อหาภายในกระทู้ย่อย ซึ่งเนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น 
กาแฟ ของหวาน ข้าวกล่อง Bento ท าขนม ท าอาหาร ร้านอาหาร สูตรของหวาน สูตรอาหาร สูตร
เครื่องดื่ม อาหาร อาหารคาว อาหารจีน อาหารซีฟู้ด อาหารญี่ปุ่น อาหารบุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่าง อาหาร
ฝรั่ง อาหารมังสวิรัติ อาหารอินเดีย อาหารเกาหลี อาหารเจ อาหารเวียดนาม อาหารไทย เครื่องครัว 
เครื่องดืม่ เครื่องปรุง เบเกอรี่ โรงเรียนสอนท าอาหาร และไอศกรีม ตามท่ีเจ้าของกระทู้ก าหนด 
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ตารางที่ 4.5 
 
แสดงจ ำนวนร้อยละของเนื้อหำภำยในกระทู้ย่อยที่เจ้ำกระทู้เป็นคนก ำหนด 
เนื้อหา กระทู้ค าถาม กระทู้สนทนา กระทู้รีวิว กระทู้ข่าว กระทู้โพล รวม ร้อยละ 

อาหาร 870 376 40 5 5 1296 14.21 
ร้านอาหาร 754 164 36 5 0 959 10.51 

ท าอาหาร 342 379 35 0 0 756 8.29 
สูตรอาหาร 245 432 38 0 0 715 7.84 

อาหารไทย 417 237 53 0 0 707 7.75 
ของหวาน 302 104 32 1 2 441 4.83 

เบเกอรี่ 280 63 57 1 0 401 4.40 
อาหารคาว 140 200 41 0 0 381 4.18 
เครื่องดื่ม 247 41 55 1 2 346 3.79 
เครื่องปรุง 179 95 56 0 0 330 3.62 
เครื่องครัว 211 18 54 0 0 283 3.10 
อาหารญี่ปุ่น 140 45 44 1 0 230 2.52 
อาหารบุฟเฟ่ต ์ 143 35 45 1 0 224 2.46 
อาหารปิ้งย่าง 136 40 46 1 0 223 2.44 
อาหารซีฟู้ด 122 50 43 0 0 215 2.36 
อาหารฝรั่ง 97 54 47 0 0 198 2.17 
กาแฟ 126 22 31 0 0 179 1.96 
ท าขนม 89 28 34 1 0 152 1.67 
อาหารจีน 63 36 42 1 0 142 1.56 

โรงเรียนสอนท าอาหาร 73 4 58 0 0 135 1.48 
ไอศกรีม 54 15 59 2 0 130 1.43 
สูตรของหวาน 56 24 37 0 0 117 1.28 

อาหารเกาหลี 34 25 50 0 0 109 1.19 
อาหารมังสวิรัติ 45 14 48 0 0 107 1.17 

สูตรเครื่องดื่ม 34 5 39 0 0 78 0.86 
อาหารเจ 19 4 51 0 0 74 0.81 

อาหารเวียดนาม 11 6 52 0 0 69 0.76 
อาหารอินเดีย 12 3 49 0 0 64 0.70 

ข้าวกล่อง Bento 18 10 33 0 0 61 0.67 
รวม 5259 2529 1305 20 9 9122 100.00 
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ภำพที่ 4.14  แสดงตัวอย่างเนื้อหาของหัวข้อกระทู้ 
ที่มา: https://pantip.com/forum/food 

 
จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาภายในกระทู้ย่อยทั้งหมด 9,122 เนื้อหา ที่เกี่ยวกับอาหารที่

เจ้าของกระทู้ก าหนดตอนตั้งกระทู้ พบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารมากท่ีสุด (ร้อยละ 14.21) รองลงมา
คือ ร้านอาหารมากที่สุด (ร้อยละ 10.51) ท าอาหาร (ร้อยละ 8.29) สูตรอาหาร (ร้อยละ 7.84 ) และ
อาหารไทย (ร้อยละ 7.75) ตามล าดับ 

การวิเคราะห์การน าเสนอเนื้อหาในกระทู้ย่อยเกี่ยวกับอาหารเพ่ือจัดกลุ่ม โดยผู้วิจัยจะ
ตัดเนื้อหาของค าว่า “อาหาร” ออกไปเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน สามารถ
แยกแยะเนื้อหาเพื่อจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 สถานที่เกี่ยวกับอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร และโรงเรียนสอนท าอาหาร พบว่า 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับร้านอาหารมากท่ีสุด (ร้อยละ 10.51) 

กลุ่มท่ี 2 สูตรหรือวิธีท าอาหาร ได้แก่ สูตรอาหาร สูตรของหวาน สูตรเครื่องดื่ม 
ท าอาหาร และท าขนม พบว่า มีเนื้อหาเก่ียวกับการท าอาหารมากท่ีสุด (ร้อยละ 8.29) 

กลุ่มท่ี 3 ลักษณะของอาหาร ได้แก่ กาแฟ ไอศกรีม อาหารคาว ของหวาน เบเกอรี่ 
และเครื่องดื่ม พบว่า มีเนื้อหาเก่ียวกับของหวานมากที่สุด (ร้อยละ 4.83) 

เนื้อหา 
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กลุ่มท่ี 4 ประเภทหรือชนิดของอาหาร ได้แก่ อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน 
อาหารฝรั่ง อาหารเวียดนาม อาหารอินเดีย อาหารเกาหลี อาหารบุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่าง อาหารซีฟู้ด 
อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ ข้าวกล่อง Bento พบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารไทยมากที่สุด (ร้อยละ 7.75) 

กลุ่มท่ี 5 องค์ประกอบเกี่ยวกับอาหาร ได้แก่ เครื่องปรุง และเครื่องครัว พบว่า มี
เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องปรุงมากที่สุด (ร้อยละ 3.62) 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาในแต่ละกระทู้ย่อย เพื่อท าการจ าแนกประเภทของเนื้อหาที่ตั้งเป็น

กระทู้ และการมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่ปรากฏขึ้น 
 

ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏเฉพาะในกระทู้ค าถาม สนทนา และรีวิว โดย
จะไม่น ากระทู้ข่าว และโพลมาวิเคราะห์ด้วยเนื่องจากมีปริมาณข้อมูลน้อยไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ 

 
4.2.1 การจ าแนกประเภทของเนื้อหาทั้งเป็นกระทู้  

4.2.1.1 กระทู้ค าถามและกระทู้สนทนา 
ในกระทู้ค าถามและกระทู้สนทนานั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และท าการแบ่ง

ประเภทของเนื้อหาที่ถูกตั้งเป็นกระทู้ตามวัตถุประสงค์ในการตั้งค าถามและสนทนา ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 
7 ประเภทคือ สถานที่เกี่ยวกับอาหาร ค าแนะน าเกี่ยวกับอาหาร เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร สูตรหรือวิธีท าเกี่ยวกับอาหาร และค่าใช้จ่าย
หรือราคาเกี่ยวกับอาหาร อีกทั้งผู้วิจัยยังได้จ าแนกเพศของเจ้าของกระทู้ และการมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างเจ้าของกระทู้กับสมาชิก การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ กับกระทู้ที่ถูก
ตั้งขึ้น ซึ่งแสดงดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.6 
 
แสดงกำรจ ำแนกประเภทของเนื้อหำที่ตั้งเป็นกระทู้ เพศของเจ้ำของกระทู้ทีป่รำกฏขึ้นของกระทู้
ค ำถำม 
ประเภทของกระทู้

ค าถาม 
เพศหญิง เพศชาย ไม่ระบุเพศ รวม ร้อยละ 

สถานท่ี 269 232 28 529 21.59 
ค าแนะน า 240 219 17 476 19.43 

เรื่องทั่วไป 162 239 33 434 17.71 
ความคิดเห็น 172 191 41 404 16.49 
แบ่งปันข้อมูล 133 126 32 291 11.88 
สูตร/วิธีท าอาหาร 149 133 8 290 11.84 
ค่าใช้จ่าย/ราคา 12 13 1 26 1.06 

รวม 1,137 1,153 160 2450 100 
ร้อยละ 46.41 47.06 6.53 100 - 

 
  

 
  

ภำพที่ 4.15  แสดงตัวอย่างประเภทของกระทู้ค าถาม 
ที่มา: https://pantip.com/forum/food 

 
 

สถานท่ี 

ค าแนะน า 

เรื่องทั่วไป 

ความคิดเห็น 

แบ่งปันข้อมูล 

สูตรหรือวิธีท าอาหาร 

ค่าใช้จ่ายหรือราคา 
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จากการวิเคราะห์เนื้อหาในการน าเสนอเกี่ยวกับอาหารในกระทู้ค าถาม
จ านวน 2,450 กระทู้นั้น ประเภทของเนื้อหาที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1 ประเภทสถานที่ที่เกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 21.59)ซึ่งเจ้าของ
กระทู้จะถามถึงต าแหน่งที่ตั้ง สถานที่แนะน าต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร หรือแหล่งที่จะหาซื้ออาหาร เช่น  

“นอกจาก Sizzler ร้านไหนมีสลัดบาร์อร่อยๆ อีกบ้างครับ” 
“ใครเคยไปทานร้านน้องเนย ซีฟู้ด (บุฟเฟต์) บ้างครับ?”  
“แป้งตราเอราวัณ หาซื้อท่ีไหนได้ครับ หาตามห้างไม่มีเลย”  
“ตามหาร้านสเต๊กดีๆ  ซักร้านนึง งบไม่เกิน 5,000 บาท ค่ะ” 
“ร้านปิ้งย่าง คิมจู kim ju ดีงามม๊ัย?” 
“ขอชื่อร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟต์ใกล้ๆ สยาม เซ็นทรัลเวิลด์ หรือ

ประมาณสีลมครับ” 
“pizza ชิคาโก้ ยังมีอยู่ไหมค่ะ” 
“รบกวนชี้เป้าร้านอาหารเหนือล าๆ ในกรุงเทพด้วยค่า” 
“มีใครรู้จักแหล่งขายส่งปลาหมึกแห้งบ้างมั้ยคะ” 
“แนะน าร้านดี ร้านเด็ด หัวหินด้วยครับ” 
อันดับที่ 2 ประเภทค าแนะน าเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 19.43) ซึ่ง

เจ้าของกระทู้จะถามเพ่ือขอค าแนะน า เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร เช่น  
“หม้อไหม้ ท าความสะอาดคราบด าแล้ว แต่ก้นหม้อมีรอยไหม้สีเหลือง 

ท าไงดีครับ” 
“ซื้อเครื่องท าน้ าผลไม้และไอติมของ giocoso มา แต่ดันท าเกลียวติด

แน่น ท าไงดีค่ะ” 
“ไมโครเวฟ ยี่ห้อรุ่นไหน ดีถึกๆ ย้างครับ ตัวปัจจุบันอยู่ๆ ไฟไม่เข้าซะงั้น” 
“ขอค าปรึกษาธุรกิจขายของกินหน่อยครับ ข้าวปุ้นฮ้อน” 
“ส่งขนมบิสกิตแท่งทางไปรษณีย์ ท ายังไงไม่ให้หักหรือเสียหายได้บ้าง

คะ”  
“เก็บไวน์แดง แช่ตู้เย็นหรือไม่แช่ดีคะ” 
“ช่วยตั้งชื่อร้านด้วยจร้า” 
“เรียนอยู่ ม.5 อยากเป็นเชฟมากควรเริ่มยังไงดี” 
“ท าไงดีเปิดร้านแต่ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะ” 
“ขอ How to กินทองม้วนยังไงไม่ให้หกเลอะเทอะด้วยค่ะ” 
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อันดับที่ 3 ประเภทเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 17.71)  ซึ่ง
เจ้าของกระทู้จะถามในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับอาหาร เช่น 

“น้ าผัก/ผลไม้ตามร้านสะดวกซื้อ สามารถทดแทนอาหารหมู่ 3 และ 4 
(เกลือแร่และผักผลไม้) ได้ไหม” 

“นมรสกาแฟมีคาฟอีนไหมครับดื่มแล้วหลับไหม” 
“อาหารเดลิเวอรี่รับมือกับคนที่แกล้งสั่งยังไง” 
“ท าไมผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ต้องมีรสสตรอว์เบอร์รี่ เป็นอันดับ

แรกๆ” 
“ข้าวลืมเมียคืออะไร มีประโยชน์อะไร มีใครเคยกินบ้าง” 
“อาหารอะไรบ้างครับ ที่ตั้งชื่อโดยวิธีท า” 
“ท าไมเมื่อเทของเหลวที่มันหนืดๆ อย่างน้ าผึ้งหรือนมข้น ตรงปลายมัน

ถึงม้วนเป็นขดๆ กลมๆ” 
“Coke Zero/Coke Light ดื่มมากๆ เป็นเบาหวานได้ใช่ไหมครับ” 
“ท าไมแฮมเบอร์เกอร์ถึงต้องมีพวกเนื้อก้อนกับหักต่างๆ นานามาประกบ

บนขนมปัง แล้วท าไมไม่ใช้แฮมในการประกบครับ” 
“สมัยนี้ผู้หญิงที่ท ากับข้าวเก่ง เป็นแม่บ้านยังมีอยู่มั้ยครับ” 
อันดับที่ 4 ประเภทความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 16.49) ซึ่ง

เจ้าของกระทู้จะถามเพ่ือขอความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการเปรียบเทียบ เช่น  
“คิดยังไงกับข้าวตามสั่งบวกไข่เจียวราคา 70 บาทในร้านข้างทางท่ัวไป” 
“คนที่มาจีบ ท าเค้กมาให้ สาวๆ จะรู้สึกยังไงครับ” 
“พวกกุ้ง หอย ปลาหมึก แช่แข็งตามแมคโคร อร่อยน้อยกว่าของสด

เยอะไหมครับ” 
“ช้อนกลาง ส าคัญแค่ไหนส าหรับคุณ” 
“ลาออกจากงานประจ ามาขายลูกชิ้นปิ้งกับน้ าปั่นดีมั้ยค่ะ” 
“มีค าพูดไหนที่สุภาพที่สุดบนโต๊ะอาหาร ที่จะเลือกวิธีจ่ายเงิน แชร์หรือ

ของใครของมัน?” 
“รู้สึกยังไงคะกับการที่ไปสั่งอาหารแล้วเราคิดว่ามันต้องอร่อย แต่พอได้

ลองกินอาหารมันกับไม่อร่อยอย่างที่คิด” 
“บะหมี่โคคา อยากทราบว่าท่านรู้สึกกับรสชาติอย่างไรครับ” 
“กินข้าวใส่น้ าปลา 12-16 ช้อนนี้ถือว่าแปลกไหมครับ” 
“อาหารที่ดีส าหรับคุณคืออะไร” 



Ref. code: 25595802030253PQIRef. code: 25595802030253PQI

44 
 

อันดับที่ 5 ประเภทแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 11.88) ซึ่ง
เจ้าของกระทู้จะถามเพ่ือต้องการค าตอบในการแบ่งปันข้อมูล หรือไปพบเจอหรือประสพกับเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับอาหารทั้งดีและไม่ดี ก็จะน ามาถามกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เช่น  

“ขอไอเดียจัดของว่างช่วงพักการประชุมค่ะ” 
“สอบถามครับ เซเว่นนี้หาซอสมายองเนสยากทุกสาขาเหรอครับ” 
“ท าไม MK เอาเป็ดค้างจนแข็ง และผักเกือบเน่ามาขายมาขายคะ?? #

พอกันที หักบัตรสมาชิกทิ้ง” 
“ใครเลือกกินบ้าง? เหมือนเรื่องมาก หรือเลือกกินแบบแปลกๆ ใน

ความคิดคนอื่น” 
“มีใครกินแตงโมละไม่กินเมล็ดมันบ้างครับ” 
“มังกรเขียว Buffet ช่วงนี้ใช้บริการแล้วเจออะไรแปลกๆ บ้างมั๊ย? 
“ใครเคยยี้ลาบดิบๆ แต่พอลองกินแล้วกลับชอบบ้าง” 
“อยากสอบถามพฤติกรรมการกินข้าวเมื่อกินคนเดียวครับ” 
“ตามหาลูกค้าท่ีมาทานที่ร้านหน้าม.เกษตร ตอนเย็นวันที่ 7 ก.พ. ค่ะ” 
“มีชื่อขนมและอาหารไรบ้างอ่ะครับที่ชื่อเป็นต่างประทศแต่มีขายแค่ในไทย” 
อันดับที่ 6 ประเภทสูตรหรือวิธีท าอาหาร (ร้อยละ 11.84) ซึ่งเจ้าของกระทู้

จะถามเพ่ือสอบถามสูตร เคล็ดลับ เทคนิค และข้ันตอนวิธีการเก่ียวกับการปรุงอาหาร เช่น 
“ขนมปังกรอบใช้เนยเค็มได้ไหมคะ” 
“กะหล่ าปลีทอดน้ าปลา ปกติเมนูนี้ใช้น้ าปลายี่ห้ออะไรกันครับ” 
“ใช้แป้งสาลีอเนกปรสงค์แทนแป้งเค้กได้หรือไม่” 
“น้ าสลัดญี่ปุ่นแบบที่ Sushi Hiro ใช้กับ Seafood salad มีใครพอจะ

แนะน าได้ม้ัยคะว่าท าอย่างไร ขอบคุณมากค่ะ” 
“ผัดมักกะโรนีจนเสร็จ พบว่าเส้นยังแข็งอยู่ จะแก้ไขได้ไหมครับ” 
“ใครรู้จักสูตรท าเค้กง่ายๆ ที่ใส่แค่แป้งเค้ก ไข่ เนย น้ าตาล เท่ารั้นไหม

ครับ” 
“ขอสูตรหมึกต้มหวานหน่อยครับ” 
“สอบถามเรื่องการท าทาร์ตไข”่ 
“กระเจี๊ยบเขียวเอามาท าเมนูอะได้บ้างคะ” 
“ขอเทคนิคการท าขนมไข่ให้ออกมากรอบนอกนุ่มใน (เตาแก๊ส)” 
อันดับที่ 7 ค่าใช้จ่ายหรือราคาเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 1.06) ซึ่งเจ้าของ

กระทู้จะถามเพ่ือสอบถามราคาของอาหาร ราคาท่ีจะขายอาหาร ค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนในร้านอาหาร 
เช่น 
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“ถามแม่ค้าที่เปิดร้านข้าวแกง ลงทุนเฉพาะค่าวัตถุดิบในการท าอาหาร 
ตกวันละเท่าไรหรอครับ” 

“สอบถามโปรโมชั่น Buffet มื้อกลางวันวันนี้ 1 มค. 60” 
“คุกกี้ตัวหนอน ที่เมืองนอก ขายกันราคาเท่าไหร่คะ” 
“จะท าบลูเบอรี่-สตอเบอรี่ ชีสคัพ ขายแต่ไม่แน่ใจเรื่องราคา ใครเคยขาย

แนะน าหน่อยครับ” 
“วุ้นปีโป้นมสด วุ้นกะทิ ควรขายราคาเท่าไร” 
“น้ ามะพร้าวแท้ๆ  ขวดละ 120 แพงไปไหมครับ” 
“อยากรู้ราคาเหล้าเบียร์ตอนนี้ราคาเท่าไร” 
“สอบถามราคา Starbuck เมนูชา 1+1 วันเด็ก” 
“ไอศครีมไผ่ทองตอนนี้ ราคาอยู่ที่เท่าหร่กันแน่คะ?” 
“ตอนนี้ราคาค่าหัวของโออิชิบุฟเฟต์เท่าไรครับ” 
ยังพบว่า เจ้าของกระทู้ในรูปแบบค าถามเป็นเพศชายร้อยละ 47.06 เพศ

หญิงร้อยละ 46.61 และไม่ระบุเพศร้อยละ 6.53  
 

ตารางที่ 4.7 
 
แสดงกำรจ ำแนกประเภทของเนื้อหำที่ตั้งเป็นกระทู้ เพศของเจ้ำของกระทู้และกำรมีส่วนรวมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นที่ปรำกฏขึ้นของกระทู้สนทนำ 
ประเภทของกระทู้

สนทนา 
เพศหญิง เพศชาย ไม่ระบุเพศ รวม ร้อยละ 

สูตร/วิธีท าอาหาร 332 110 83 525 52.25 
แบ่งปันข้อมูล 82 100 19 201 20.00 

ความคิดเห็น 31 43 10 84 8.36 
สถานท่ี 38 35 6 79 7.86 
ค าแนะน า 25 39 1 65 6.47 
เรื่องทั่วไป 11 25 13 49 4.88 
ค่าใช้จ่าย/ราคา 0 2 0 2 0.20 

รวม 519 354 132 1,005 100 
ร้อยละ 51.64 35.22 13.13 100 - 

 
 



Ref. code: 25595802030253PQIRef. code: 25595802030253PQI

46 
 

 

 
 

ภำพที่ 4.16   แสดงตัวอย่างประเภทของกระทู้สนทนา 
ที่มา: https://pantip.com/forum/food 

 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในการน าเสนอเกี่ยวกับอาหารในกระทู้สนทนา

จ านวน 1,005 กระทู้นั้น ประเภทของเนื้อหาที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ 
อันดับที่ 1 ประเภทสูตรหรือวิธีท าอาหาร (ร้อยละ 52.25) ซึ่งเจ้าของ

กระทู้จะตั้งกระทู้เพ่ือสนทนาในเรื่องสูตร เคล็ดลับ เทคนิค และข้ันตอนวิธีการเก่ียวกับการปรุงอาหาร 
“สูตรซอสสตรอเบอร์รี่แสนอร่อย ที่ท าเองได้ ไมง้อแบบส าเร็จ” 
“น้ าพริกอ่องสูตรง่าย สไตล์เด็กหอ ที่ล าแต้ๆ ไม่แพ้สูตรอ่ืน” 
“วิธีท า Mint chocolate chip cookies แปลกแต่อร่อย หอมฟุ้งเลย” 
“ชวนท า วุ้นปลาคาร์ฟน่ารัก ขากน้ าเจียวกู้หลานดอยค ากันค่ะ” 
“ครัวง่ายๆ กับนายโจ๊ก กุ้งผัดพริกเกลือ เมนูง่ายเด็ก ป.6 ก็ท าได้” 
“ขอเมนูประยุกต์กับเส้นโซบะหน่อยครัล” 
“วิธีหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟ” 
“ลองท า...ชุดอาหารเรียกน้ าย่อยตามอัตภาพกันนะครับ” 
“ท าเองสิคะ กุ้งอบวุ้นเส้น อาหารเส้นที่ทานทีไรไม่เคยเบื่อ” 
“อร่อยง่ายๆ สไตล์ปลากระป๋อง” 

สถานท่ี 

ค าแนะน า 

เรื่องทั่วไป 

ความคิดเห็น 

แบ่งปันข้อมูล 

สูตรหรือวิธีท าอาหาร 

ค่าใช้จ่ายหรือราคา 
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อันดับที่ 2 ประเภทแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 20.00) ซึ่ง
เจ้าของกระทู้จะสนทนาเพ่ือการแบ่งปันข้อมูล ที่ได้ไปพบเจอหรือประสพกับเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
อาหารทั้งดีและไม่ดี เช่น  

“ระวัง! ท้องเสียเพราะแซนวิช” 
“สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากขอบคุณ ร้านขายข้าวกล่อง ขายขนม บน BTS 

หมอชิตค่ะ” 
“ตั้งใจซื้อข้าวเช้าสะอาดๆ แบรนด์ดังกิน แต่กลับเจอ...” 
“วิถีชีวิตของ “นักเรียนญี่ปุ่น” กับมื้อกลางวันที่ให้อะไรมากกว่าแค่การ 

‘ทานอาหาร’” 
“เมื่อไปกินโต๊ะจีนที่โรงแนมห้าดาวแล้วเจอแบบนี้ถึงกับผงะ!!!!” 
“รู้กันยัง พ่ีก้อน บาร์บีคิว พลาซ่า เค้าปรับสิทธิประโยชน์ของบัตร

สมาชิกแล้วนะ” 
“มีขนมหรือ อาหารอะไรที่ เพ่ือนๆ คิดถึง แล้วหากินไม่ได้แล้วบ้างคะ” 
“ระวัง!!หลังไมค์หาคนเขียนรีวิวหรือบล็อก!!” 
“เรื่องดีๆ ที่ขอแบ่งปันค่ะ” 
“เตือน!! คนที่ไปเที่ยงงานการชาดบุรีรัมย์จะกินขนมจีนร้านที่ใหญ่ๆ 

โปรดอ่านประทู้นี้ก่อนการตัดสินใจ” 
อันดับที่ 3 ประเภทความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 8.36)  ซึ่ง

เจ้าของกระทู้จะสนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งในแง่ดีหรือไม่ดีเก่ียวกับอาหาร เช่น  
“อยากให้จัดระเบียบร้านค้าบนทางเท้า โดยไม่ต้องยกเลิก” 
“มีใครไม่กินเหล้ากินเบียร์ ด้วยเหตุผลแค่เพราะว่า "มันไม่อร่อย" เหมือน

เรามั่ง” 
“ท าไม? ร้าน After You คนถึงรอคิวกันเป็นชั่วโมงแน่นกว่าร้านอ่ืนๆ 

ทั้งๆ ที่ปัจจุบันร้านขนมหวานแนวนี้ มีมากมาย” 
“อ...อย่างนี้ก็ได้เหรอ ขึ้นภาษีน้ าตาลเพราะอยากให้คนสุขภาพดี” 
“ถ้าในก๋วยเตี๋ยวมีจิ้งจก กับ แมลงสาบ ตกอยู่ในชาม เลือกได้จะให้อะไร

ตกลงไปครับ” 
“พ่ีๆ คิดยังไงกับค าว่า เกือบอร่อยครับ” 
“คนที่แปลค าว่า Starbucks เป็น แมลงดาว นี่โง่ภาษาอังกฤษใช่ไหม” 
“ร้านกาแฟเยอะมาก เก็บภาษีแก้วละ 5 บาทเข้าคลังเลยดีไหม” 
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“วาเลนไทน์ที่ผ่านมา อยากสวีท แต่งบน้อย เราได้ขนมจากแฟนแบบ
ธรรมดาๆ เลย” 

“แทบไม่มีความคิดอยากจะเข้าผับ แปลกตัวเอง” 
อันดับที่ 4 ประเภทสถานที่ที่เกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 7.86) ซึ่งเจ้าของ

กระทู้จะสนทนาเรื่องที่ตั้ง ของสถานที่ แหล่งที่จะหาซื้อหรือไปรับประทานอาหาร ร้านอาหารไหนที่มี
รสชาติอร่อย เช่น  

“พาไปกินฟินไปด้วยกัน @Kaset Fair 2560” 
“หนึ่งปูม้าทะเลเผา ร้านอาหารทะเลย่านรามค าแหง” 
“ลองไปชิม ไอติมบุฟเฟต์ ท๊อปปิ้งไม่อ้ัน!! ผลไม้จัดเต็ม!! ที่ยูเนี่ยนมอลล์” 
“อยากได้ปูม้าเป็นๆ แนะน าแหล่งด้วยครับ(นนทบุรี” 
“POMELO ร้านกาแฟชมสวนน่ารักๆ ๆ” 
“จะเดินทางไปกินเที่ยวสิงห์บุรี แนะน าหน่อยค่ะ” 
“ร้าน ราดหน้า ยอดผัก เจ้าเก่า แยกเกษตร ยังอยู่ไหมครับ” 
“อยากได้เนื้อก้ังสดที่แกะแล้ว ไม่ทราบว่าที่ไหนมีขายส่งบ้าง” 
“Seoul good The bright พระราม2 ครึ่งราคา” 
“ซีฟู้ดฟินๆ ร้านเจ๊ยินดี หาดแม่ร าพึง” 
อันดับที่ 5 ประเภทค าแนะน าเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 6.47) ซึ่งเจ้าของ

กระทู้จะสนทนาเพ่ือแนะน าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร เช่น  
“วาเลนไทน์ปีนี้ อยากท าขนมไปเซอไพรส์สาวที่ชอบครับ รบกวนขอ

ไอเดียหน่อยนะครับ” 
“ช่วยด้วยค่ะ มอดขึ้นข้าว” 
“ส่งมาการองทางไปรษณีย”์ 
“อยากทราบชื่ออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือครับ” 
“ซื้อตราชั่งมา ลองชั่งน้ าหนักไม่เท่ากัน แบบนี้ ควรท ายังไงดีครับ” 
“ขอค าแนะน าเก่ียวกับการค้าส่งอาหารทะเลครับ(หอยนางรม)” 
“อาหารบนเครื่องบินเฟริสคลาสกับบิสสิเนสและธรรมดาต่างกันยังไง

บ้างครับ” 
“น้ าตาล Icing น ามาทานกับอะไรได้บ้างครับ” 
“รบกวนแนะน าเตาอบท าขนมราคาไม่แพงหน่อยค่ะ” 
“ตามหา wine เซียนไวน์ แนะน าทีครับ” 
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อันดับที่ 6 ประเภทเรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 4.88) ซึ่งเจ้าของ
กระทู้จะสนทนาในเรื่องราวทั่วๆ ไปที่เกี่ยวกับอาหาร สนทนาเพ่ือเป็นความรู้ หรือเรื่องจิปาถะทั่วไป 
เช่น 

“วิธีการเลือกซื้อปูสดสดง่ายนิดเดียว” 
“ผลิตภัณฑ์แปลกๆ จาก "ผักชี"” 
“สูตรอาหารที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆ จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้

หรือไม”่ 
“มาดกูันว่าท าไมเตาถ่านจึงท าอาหารได้กลิ่นรสที่ดีกว่าเตาแก๊สนะครับ” 
“10 เมนูอาหารไทย ที่เป็นที่นิยมของคนต่างชาติ มาดูกัน” 
“น้ าซาวข้าว น้ าแช่ข้าวเหนียว มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช” 
“พาไปดูช็อกโกแลตบ้าๆ ที่ยังมีคนกล้าออกแบบ” 
“กระทู้เรื่อง ไม่ต้องจ่ายค่า service charge น่าสนใจดีครับ” 
“จากกระแสข่าว " เก๋าเหรอ ? " ........ สู่เรื่องราวของ "ปลาเก๋า"” 
“เรื่องของน้ ามันมะกอก Extra Virgin Olive Oil” 
อันดับที่ 7 ค่าใช้จ่ายหรือราคาเกี่ยวกับอาหาร (ร้อยละ 0.20) ซึ่งเจ้าของ

กระทู้จะสนทนาเรื่องราคาของอาหาร ค่าใช้จ่ายหรือเงินลงทุนในร้านอาหาร เช่น 
“ข้าวราดแกง 2 อย่าง 60 บาทแล้วนะครับ” 
“แก้วใส่กาแฟราคา1000” 
ในการสนทนาเกี่ยวกับอาหารในกระทู้สนทนา เจ้าของกระทู้เป็นเพศ

หญิงร้อยละ 51.64 เพศชายร้อยละ 35.22 และไม่ระบุเพศร้อยละ 13.13  
4.2.1.2 กระทู้รีวิว 

ในกระทู้รีวิวนั้น ทางเว็บไซต์ Pantip.com ได้แบ่งการรีวิวไว้เป็น 2 
แบบด้วยกัน ดังนี้  

แบบที่ 1 [CR] - Consumer Review ส าหรับรีวิวที่ผู้เขียนรีวิวเป็นผู้ซื้อ
สินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบ
แทนในการเขียนรีวิว  

แบบที่ 2 [SR] - Sponsored Review ส าหรับรีวิวที่มีผู้สนับสนุนสินค้า
หรือบริการให้แก่ผู้เขียนรีวิว ผู้เขียนรีวิวไม่ได้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง แต่ผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่ง
ตอบแทนในการเขียนรีวิว  

และผู้วิจัยได้วิเคราะห์และท าการแบ่งประเภทของเนื้อหาที่ถูกตั้งเป็น
กระทู้ในการรีวิวเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ  
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ประเภทที่ 1 ร้านอาหาร 
ประเภทที่ 2 ทริปเที่ยวไปกินไป 
ประเภทที่ 3 อาหาร 
ประเภทที่ 4 ร้านกาแฟ 
ประเภทที่ 5 ร้านขนม 
ประเภทที่ 6 ของหวาน 
ประเภทที่ 7 ตลาด 
ประเภทที่ 8 เครื่องดื่ม 
ประเภทที่ 9 เครื่องครัว 
ผู้วิจัยได้จ าแนกเพศของเจ้าของกระทู้ พ้ืนที่ในการรีวิว (กรุงเทพฯ 

ต่างจังหวัด และต่างประเทศ) และการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าของกระทู้กับสมาชิก การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ กับกระทู้ที่ถูกตั้งขึ้น ซึ่งแสดงดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.8 
 
แสดงกำรจ ำแนกประเภทของ [CR] & [SR] เนื้อหำที่ตั้งเป็นกระทู้ เพศของเจ้ำของกระทู้ และพ้ืนที่ใน
กำรรีวิวที่ปรำกฏขึ้นของกระทู้รีวิว 

ประเภท
ของกระทู้

รีวิว 

[CR] - Consumer 
Review 

[SR] - Sponsored 
Review 

[CR] + [SR] 

รวม 
ร้อย
ละ เพศ

หญิง 
เพศ
ชาย 

ไม่ระบุ
เพศ 

เพศ
หญิง 

เพศ
ชาย 

ไม่ระบุ
เพศ 

เพศ
หญิง 

เพศ
ชาย 

ไม่ระบุ
เพศ 

ร้านอาหาร 147 15 20 18 26 6 165 181 26 372 63.37 
ทริปเที่ยว
ไปกินไป 

35 43 3 2 4 0 37 47 3 87 14.82 

อาหาร 30 11 2 1 1 0 31 12 2 45 7.67 
ร้านกาแฟ 16 10 0 1 2 0 17 12 0 29 4.94 
ร้านขนม 7 4 0 5 0 0 12 4 0 16 2.73 
ของหวาน 10 5 0 0 0 0 10 5 0 15 2.56 
ตลาด 4 6 1 0 0 0 4 6 1 11 1.87 
เครื่องดื่ม 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 1.19 
เครื่องครัว 4 1 0 0 0 0 4 1 0 5 0.85 

รวม 521 66 280 275 32 587 100 
ร้อยละ 88.76 11.24 47.70 46.85 5.45 100 - 
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ตารางที่ 4.8 
 
แสดงกำรจ ำแนกประเภทของ [CR] & [SR] เนื้อหำที่ตั้งเป็นกระทู้ เพศของเจ้ำของกระทู้ และพ้ืนที่ใน
กำรรีวิวที่ปรำกฏขึ้นของกระทู้รีวิว (ต่อ) 

พ้ืนที่ในการรีวิว กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด ต่างประเทศ รวม 
จ านวนกระทู ้ 355 135 97 587 

ร้อยละ 60.48 23.00 16.52 100 

 

 
 

ภำพที่ 4.17   แสดงตัวอย่างประเภทของกระทู้รีวิว 
ที่มา: https://pantip.com/forum/food 

 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาในการรีวิวเกี่ยวกับอาหารในกระทู้รีวิวจ านวน 587 

กระทู้ซึ่งเกิดจากการตั้งกระทู้แบบ [CR] จ านวน 521 กระทู้ (ร้อยละ 88.76) และแบบ [SR] จ านวน 
66 กระทู้ (ร้อยละ 11.24) ส่วนประเภทของเนื้อหาในการรีวิวที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังต่อไปนี้ 

อันดับที่ 1 ประเภทร้านอาหาร (ร้อยละ 63.37) ตัวอย่างการรีวิวร้านอาหาร เช่น  
“[CR] ร้านสเต๊กกางมุ้ง แม่กลอง” 
“[CR] Tenjo @เกตุเวย์ เอกมัย” 
“[SR] Aiya Shabu: บุฟเฟต์ชาบู อร่อย คุ้ม..อ่ิมไม่อ้ัน @ มีนบุรี-ร่มเกล้า” 

ร้านอาหาร 

ทริปกินไปนเที่ยวไป 

อาหาร 

ร้านกาแฟ 

ร้านขนม 

ของหวาน 

ตลาด 

เครื่องดื่ม 

เครื่องครัว 
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“[SR] Do is on ครัวลุงเชย2 สาขาอ่างศิลา @ชลบุรี [ความอร่อยที่แตกต่างแต่
ลงตัวจากเมืองจันทน์สู่เมืองชล]” 

“[CR] supertree by idochine (Garden by the Bay, Singapore)” 
อันดับที่ 2 ประเภททริปเที่ยวไปกินไป (ร้อยละ 14.82) ตัวอย่างการรีวิวทริป

เที่ยวไปกินไป เช่น 
“[CR] @@Review…เที่ยวไปชิมไป@สุราษฎร์ธานี@@” 
“[CR] Foodie trip in Seoul 2016” 
“[CR] ลดน้ าหนัก 8กิโลเพ่ือกินแหลก คนเดียว ในโตเกียว 15วัน” 
“[CR] พาเที่ยว London ทริปเน้น Check-In สถานที่สวย+ถ่ายรูป+กินอาหาร

อร่อย ดี เริ่ด” 
“[SR] ระนอง : อาบน้ าแร่ แช่น้ าทะเล กินข้าวฮาเฮกับครอบครัวที่ ร้านคุ้นลิ้น” 
อันดับที่ 3 ประเภทอาหาร (ร้อยละ 7.67) ตัวอย่างการรีวิวอาหาร เช่น 
“[CR] เปลี่ยนหอยทอด เป็น มักกะโรนีกุ้งทอด ส าหรับลูกน้อยแบบมุ้งมิ้ง” 
“[CR] ปลาแซลมอนซีอ๊ิว เมนูง่ายๆ ใครๆ ก็ท าได้” 
“[CR] ปีกไก่ทอดซอสสุกี้ เมนูง่ายๆ แถมอร๊อยยย อร่อย” 
“[CR] รีวิว ท าไข่ดาวไฮโซหลายๆ แบบ เลอค่าเกินกว่าไข่ ท าง่ายไร้น้ ามันไม่อ้วน

แต่อร่อย” 
“[CR] ปลาทอดสุมนไฟร หลวงพระบาง ลาว เนื้อแดดเดียว แกงจืดแตงกวายัด

ไส้หมูสับ ไข่พะโล้ลาวแท้ หมูผัดพริกหยวก ผัดเห็ดรวมมิตรลาว” 
อันดับที่ 4 ประเภทร้านกาแฟ (ร้อยละ 4.94) ตัวอย่างการรีวิวร้านกาแฟ เช่น 
“[CR] Coffe or Me ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ @ เชียงใหม่” 
“[CR] รีวิวร้านกาแฟล าปาง กาแฟดิบ ชอบแบบ drip มาทางนี้ กาแฟดีแล้วใจ

จะละลาย” 
“[CR] ย้อนวันวานกับร้านกาแฟ...อาลมดี (ร้านกาแฟริมน้ าใกล้กรุงเทพนิด

เดียว)” 
“[SR] พาไปฟินท่ีร้าน SNP HQ…คาเฟ่แนวใหม่ไฉไลกว่าเดิม” 
“[CR] ร้านกาแฟ Laba café & Bistro : Doi tung” 
อันดับที่ 5 ประเภทร้านขนม (ร้อยละ 2.73) ตัวอย่างการรีวิวร้านขนม เช่น 
“[SR] พามาชิมร้านที่คนรักวาฟเฟิล ไม่ควรพลาด Jona Waffle” 
“[SR] รีวิว Valentine Chocolate น่ารัก น่าเลิฟ ร้าน Melt me (ทองหล่อ)” 
“[CR] รีวิว Bakery ร้านใหม่ ร้านดังจากปีนังที่วัยรุ่นต้องโด่ง” 
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“[CR] รวม 20 ร้านของหวานจัดโปรโมชั่นและออกเมนูใหม่ในเดือนมกราคม 
2560” 

“[CR] SHUGAA : ร้านขนมหวานสีพาสเทล” 
อันดับที่ 6 ประเภทของหวาน (ร้อยละ 2.56) ตัวอย่างการรีวิวของหวาน เช่น 
“[CR] ขนมหวานไทย วันนี้ กินขนมหวานแสนอร่อย” 
“[CR] รีวิวขนมอร่อยๆ ที่ญี่ปุ่นราคาถูกท่ี Lawson 108 เยน” 
“[CR] Hokkaido cheese toast : ขนมปังชีสจากฮอกไกโด ขนมปังนุ่มๆ ชีส

ยืดๆ กลิ่นหอมๆ” 
“[CR] มาการองเจ้าของ หวานมาก” 
“[CRขนมไข่กรอบ อาม่าแพนเค้ก กรอบนอกนุ่มใน กาญจบุรี” 
อันดับที่ 7 ประเภทตลาด/งานแฟร์ (ร้อยละ 1.87) ตัวอย่างการรีวิวอาหารหรือ

ร้านอาหารในตลาด/งานแฟร์ เช่น 
“[CR] ตะลุยกินอาหารเที่ยง ที่ตลาดใหม่ย่านบางบอน4” 
“[CR] #KasetFair2017 :: ไปกินอะไรดี?...ในงานเกษตรแฟร์2560” 
“[CR] พาเที่ยวช้อป ชิม ที่เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 37 ณ สวนลุมพินี” 
“[CR] พาชมและชิม เทศกาลอาหารบนนถนน Beijing เมืองกวางโจว ประเทศ

จีน” 
“[CR] รีวิวตลาดสดซีฟู๊ดสดๆ หาดราไวย์ ช้อปเสร็จปรุงเล้ย จ.ภูเกค็ต ครับ” 
อันดับที่ 8 ประเภทเครื่องดื่ม (ร้อยละ 1.19) ตัวอย่างการรีวิวเครื่องดื่ม เช่น 
“[CR] รีวิวกาแฟกระป๋อง อาวุธลับรับมือโอทีโหด” 
“[CR] นมถั่วเหลืองที่มีโปรตีนมากที่สุดเมื่อเทียบกับน้ าตาล(เท่าท่ีเคยเจอ)” 
“[CR] ครั้งแรก! กับเครื่องดื่ม น้ านมมะพร้าวผสมทุเรียน” 
“[CR] โมกุ โมกุ MoguMogu ดีใจที่ได้เจอกันอีก สารภาพรักเผื่อ Sappe มา

เห็น” 
“[CR] รีวิวกาแฟ 3 in 1 Nescafe Gold สามรสใหม่ที่ใหม่ที่มาพร้อมกับฟองนม

สไตล์กาแฟสด” 
อันดับที่ 9 ประเภทเครื่องครัว (ร้อยละ 0.85) ตัวอย่างการรีวิวเครื่องครัว เช่น 
“[CR] ครบรอบ 1 ปีที่ใช้มา หม้อทอดไร้น้ ามัน (Airfryer)” 
“[CR] รีวิวเครื่องแยกกาก ส าหรับคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี (น้ าวิทกราส) โดยเฉพาะ” 
“[CR]เปลี่ยนน้ าผลไม้ดอยค าให้อร่อยและซาบซ่าด้วยเครื่องท าโซดา Viza Soda 

Strem” 
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“[CR] รีวิว กระทะเคลทอบหินอ่อน Emperor ของ Seagull พร้อมสองเมนูท า
ง่ายๆ จากการมุดตู้เย็นกันค่า” 

“[CR] กระทะ Dream Chef รุ่น Gen 2 / ด้ามจับเรียบขึ้นหน่อย / ไม่มีประกัน 
/ ราคาโรบินสัน 990” 

ในการรีวิวเกี่ยวกับอาหารในกระทู้รีวิว เจ้าของกระทู้เป็นเพศหญิงร้อยละ 47.70 
เพศชายร้อยละ 46.85 และไม่ระบุเพศร้อยละ 5.45  

ส าหรับพื้นที่มีการรีวิวเกี่ยวกับอาหารพบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครร้อยละ 60.48 
ต่างจังหวัด ร้อยละ 23.00 และต่างประเทศ ร้อยละ 14.82 

4.2.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของกระทู้ค าถาม สนทนา และรีวิว 
 

ตารางที่ 4.9 
 
แสดงจ ำนวนกระทู้ที่มี/ไม่มีสมำชิกมำแสดงควำมคิดเห็น และจ ำนวนควำมคิดเห็นของกระทู้ค ำถำม 
สนทนำ และรีวิว 

รูปแบบกระทู ้ จ านวนกระทู ้
จ านวนกระทู้ท่ีมี
สมาชกิมาแสดง
ความคิดเห็น 

จ านวนกระทู้ท่ีไม่มี
สมาชกิมาแสดง
ความคิดเห็น 

จ านวนความคิดเห็นต่อ
กระทู ้

ค าถาม 2,450 2,320 130 18,435 
สนทนา 1,005 874 131 10,631 

รีวิว 587 544 43 6,351 
รวม 4,042 3,738 304 35,417 

ร้อยละ 92.48 7.52 - 

 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของกระทู้ค าถามนั้น พบว่า กระทู้

ค าถามท่ีมีสมาชิกมาร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ที่ร้อยละ 94.62 ส่วนกระทู้ค าถามที่ไม่มีสมาชิกมาร่วม
แสดงความคิดเห็นเลยอยู่ที่ร้อยละ 5.38 และจ านวนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อกระทู้ค าถาม มีจ านวน 18,435 ความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของกระทู้สนทนานั้น พบว่า กระทู้
สนทนาที่มีสมาชิกมาร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ที่ร้อยละ 86.97 ส่วนกระทู้สนทนาที่ไม่มีสมาชิกมาร่วม
แสดงความคิดเห็นเลยอยู่ที่ร้อยละ 13.03 และจ านวนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อกระทู้สนทนา มีจ านวน 10,631 ความคิดเห็น 
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การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของกระทู้รีวิวนั้น พบว่า กระทู้รีวิวที่มี
สมาชิกมาร่วมแสดงความคิดเห็นอยู่ที่ร้อยละ 92.68 ส่วนกระทู้รีวิวที่ไม่มีสมาชิกมาร่วมแสดงความ
คิดเห็นเลยอยู่ที่ร้อยละ 7.32 และจ านวนความคิดเห็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อกระทูร้ีวิว มีจ านวน 6,351 ความคิดเห็น 

โดยสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบกันไปมา ซึ่งมี
การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกจะมีอยู่หลายๆ กรณี ดังนี้ 

1. กรณีท่ีสมาชิกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว  
2. กรณีที่สมาชิกต่างเคยมีประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับประเด็นนั้นเช่นเดียวกัน ก็

จะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองเข้าไปด้วย  
3. กรณีท่ีสมาชิกมีการโต้แย้งกันในกรณีที่มีความเห็นต่างกัน  
4. กรณีท่ีสมาชิกถามต่อในข้อสงสัยของประเด็นนั้น  
 

 
 

ภำพที่ 4.18  แสดงตัวอย่างความคิดเห็นของสมาชิกที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36132091 

 

เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
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ภำพที่ 4.19  แสดงตัวอย่างความคิดเห็นของสมาชิกที่แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36132091 

 

 

 

ภำพที่ 4.20  แสดงตัวอย่างความคิดเห็นของสมาชิกที่มีการโต้แย้งกันไปมา 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36132091 

โต้แย้งกันไปมา 

แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง 
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4.3 ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการท ามานุษยวิทยาบน

อินเทอร์เน็ต (Netnography) ในหอ้งก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com 
 

จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการท ามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต 
(Netnography) ของกระทู้ทั้งหมด 4,065 กระทู้ ที่ปรากฏขึ้นในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 
4.3.1 กรณีที่มีการสนทนาเพื่อบอกเล่าหรือแบ่งปันสูตร  

วิธีท าอาหารในลักษณะที่เจ้าของกระทู้โพสต์มาแต่รูปภาพพร้อมคลิปวีดีโดที่มีการ
พูดบรรยายประกอบการท าอาหารนั้น แต่ไม่มีการเขียนเกริ่นอะไรมาก่อนเลย ซึ่งรูปแบบนี้จะไม่ได้รับ
ความสนใจจากสมาชิกและแทบจะไม่มีสมาชิกมาร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีสมาชิก
บางท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงต าหนิมากกว่า เช่น เจ้าของกระทู้ที่ใช้นามแฝงว่า “น้องซา
แมนต้า” ที่ชอบตั้งกระทู้เกี่ยวกับการท าอาหารแบบเป็นคลิปวีดีโอที่มีการพูดบรรยายประกอบการ
ท าอาหารเสมอ ซึ่งจะไม่ค่อยมีสมาชิกท่านอ่ืนมาร่วมแสดงความคิดเห็น เนื่องจากสมาชิกที่เข้ามาใช้
งานในห้องก้นครัวนี้นั้น ต้องการเนื้อหาที่มีความครบถ้วนทั้งในแง่ของส่วนประกอบ และขั้นตอนการ
ท าอาหารที่ถูกเขียนบรรยายออกมาพร้อมรูปภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในรายละเอียดและความ
จริงใจของเจ้าของกระทู้ที่สร้างเนื้อหาขึ้นมาเพ่ือบอกเล่าหรือแบ่งปันสมาชิกท่านอ่ืนๆ  

 

 
 

ภำพที่ 4.21  แสดงตัวอย่างลักษณะกระทู้ที่โพสต์มาแต่รูปภาพพร้อมคลิปวีดีโอโดยเจ้าของกระทู้ที่ใช้
นามแฝงว่า “น้องซาแมนต้า” 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36143449 
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ภำพที่ 4.22  แสดงตัวอย่างความคิดเห็นที่มีต่อกระทู้ที่โพสต์มาแต่รูปภาพพร้อมคลิปวีดีโอโดยเจ้าของ
กระทู้ที่ใช้นามแฝงว่า “น้องซาแมนต้า” 
ที่มา: https://pantip.com/forum/food 

 
 
 
 

 

ต าหนิ 

ต าหนิ 

ต าหนิ 

ต าหนิ 

ต าหนิ 

ให้ก าลังใจ 
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ภำพที่ 4.23  แสดงตัวอย่างกระทู้ที่ไม่มีสมาชิกมาร่วมแสดงความคิดเห็น 
ที่มา: https://pantip.com/forum/food 
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4.3.2 กรณีที่มีการตั้งหัวข้อกระทู้ที่น าเรื่องอาหารไปเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ
โบราณ  

พบว่า มีสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบกันไปมา
เป็นจ านวนมาก โดยสมาชิกจะแสดงความคิดเห็นในหลายๆ รูปแบบ ทั้งเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย แบ่งปัน
ประสบการณ์ของตัวเอง มีการโต้แย้งกันไปมา หรือซักถามต่อในข้อสงสัย ซึ่งการแสดงความคิดเห็น
ดังที่กล่าวมาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนาทั่วๆ ไป 
แต่ว่าจะมีความคิดเห็นของสมาชิกบางกลุ่มที่มีประเด็นที่น่าสนใจดังเช่นตัวอย่างกระทู้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.10 
 
แสดงหัวข้อกระทู้ที่น ำเรื่องอำหำรไปเกี่ยวข้องกับคติควำมเชื่อโบรำณ 

กระทู้ หัวข้อ 
จ านวน 

ความคิดเห็น 
ค าถาม “สมัยนี้ผู้หญิงที่ท ากับข้าวเก่งเป็นแม่บ้านยังมีอยู่มั้ยครับ ???” 207 

สนทนา “มีใครไม่กินเหล้ากินเบียร์ ด้วยเหตุผลแค่เพราะว่ามันไม่อร่อยเหมือน
เรามั้ง” 

376 

สนทนา “คนโสด หลังจากเลิกงานแล้ว ทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่กับพ่อแม่ ส่วน
ใหญ่กลับไปกินข้าวที่บ้านหรือกินข้างนอกครับ” 

94 

 
1. หัวข้อกระทู้ “สมัยนี้ผู้หญิงที่ท ากับข้าวเก่งเป็นแม่บ้านยังมีอยู่มั้ยครับ ???” 

 

 
 

ภำพที่ 4.24  แสดงหัวข้อกระทู้ “สมัยนี้ผู้หญิงที่ท ากับข้าวเก่งเป็นแม่บ้านยังมีอยู่มั้ยครับ ???” 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36096104 
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จากหัวข้อดังกล่าวมีสมาชิกเข้าแสดงความคิดเห็นจ านวน 207 ความคิดเห็น แต่
ว่าจะมีความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจคือ สมาชิกจะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นการระบาย
ความในใจที่อาจจะไม่สามารถไปพูดกับใครได้ หรือเป็นการประกาศให้สมาชิกคนอ่ืนในสถานภาพของ
ตัวเองเพ่ือสานต่อความสัมพันธ์ 

 

 

 

 
 
ภำพที่ 4.25  แสดงความคิดเห็นของสมาชิกในลักษณะที่เป็นการระบายความในใจ 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36096104 
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ภำพที่ 4.25  แสดงความคิดเห็นของสมาชิกในลักษณะที่เป็นการระบายความในใจ (ต่อ) 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36096104 
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ภำพที่ 4.26  แสดงความคิดเห็นของสมาชิกเพ่ือประกาศให้สมาชิกคนอ่ืนในสถานภาพของตัวเองเพ่ือ
สานต่อความสัมพันธ์ 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36096104 
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2. หัวข้อ “มีใครไม่กินเหล้ากินเบียร์ ด้วยเหตุผลแค่เพราะว่ามันไม่อร่อยเหมือน
เรามั้ง” 

 

 
 

ภำพที่ 4.27  แสดงกระทู้ “มีใครไม่กินเหล้ากินเบียร์ ด้วยเหตุผลแค่เพราะว่ามันไม่อร่อยเหมือน
เรามั้ง” 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36027851 
 

จากหัวข้อดังกล่าวมีสมาชิกเข้าแสดงความคิดเห็นจ านวน 376 ความคิดเห็น แต่
ว่าจะมีความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจคือ สมาชิกจะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่ชอบในสิ่งที่
ท าลงไปแต่ว่าฝืนท าไปเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง หรือเพ่ือเข้าสังคม 
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ภำพที่ 4.28  แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่ชอบในสิ่งที่ท าลงไปแต่ว่าฝืนท าไปเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับจากคนรอบข้างหรือเพ่ือเข้าสังคม 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36027851 

 



Ref. code: 25595802030253PQIRef. code: 25595802030253PQI

66 
 

 

 
 
ภำพที่ 4.28  แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่ชอบในสิ่งที่ท าลงไปแต่ว่าฝืนท าไปเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับจากคนรอบข้างหรือเพ่ือเข้าสังคม (ต่อ) 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36027851 
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ภำพที่ 4.28  แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่ชอบในสิ่งที่ท าลงไปแต่ว่าฝืนท าไปเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับจากคนรอบข้างหรือเพ่ือเข้าสังคม (ต่อ) 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36027851 
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3. หัวข้อ “คนโสด หลังจากเลิกงานแล้ว ทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่กับพ่อแม่ ส่วน
ใหญ่กลับไปกินข้าวที่บ้านหรือกินข้างนอกครับ” 

 

 
 
ภำพที่ 4.26  แสดงกระทู้“คนโสด หลังจากเลิกงานแล้ว ทั้งที่อยู่คนเดียวและอยู่กับพ่อแม่ ส่วนใหญ่
กลับไปกินข้าวที่บ้านหรือกินข้างนอกครับ” 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36140796 

 
จากหัวข้อดังกล่าวมีสมาชิกเข้าแสดงความคิดเห็นจ านวน 94 ความคิดเห็น แต่ว่า

จะมีความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจคือ การรับประทานอาหารที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับรับประทานที่
บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัว แต่ในกรณีที่อยู่คนเดียวการที่ได้รับประทานอาหารที่บ้านก็
สะดวกสบายกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องท่าทางหรือสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ในขณะรับประทานไปด้วยได้ 
รวมทั้งยังประหยัดเงินได้อีกด้วย 
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ภำพที่ 4.30 แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าการรับประทานอาหารที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่บ้าน 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36140796 
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ภำพที่ 4.30  แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าการรับประทานอาหารที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่บ้าน (ต่อ) 
ที่มา: https://pantip.com/topic/36140796 

 
4.3.3 กรณีที่สมาชิกบางท่านชอบแสดงความคิดเห็นในเชิงจับผิด  

โดยใช้พื้นที่แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขค าผิดที่เจ้าของกระทู้เขียนหรือสะกด
ผิด ซึ่งบางทีเจ้าของกระทู้จะตอบกลับมาด้วยการขอบคุณที่ให้ความสนใจในรายละเอียดกับเนื้อหาที่
ตนเองสร้างขึ้น รวมถึงกรณีที่สมาชิกแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยค าเชิงยียวนกวนประสาท ประชด
ประชัน ซึ่งก่อให้เกิดการตีความได้ในทางลบ ซึ่งบางกรณีส่งผลให้มีการโต้แย้งกันไปมาและท าให้
ประเด็นในการแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อหาที่เคยสร้างไว้แต่ต้น ตัวอย่างเช่น สมาชิก
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ที่ใช้นามแฝงว่า “onsri” ซึ่งมีพฤติกรรมในการไปร่วมแสดงความคิดเห็นกับกระทู้ต่างๆ และไม่เคยตั้ง
กระทู้เป็นของตัวเอง  

 

 

ภำพที่ 4.31  แสดงความคิดเห็นของสมาชิกท่ีใช้นามแฝงว่า “onsri” ในเชิงจับผิด 
ที่มา: http://search.pantip.com/ss?ac=0&q=onsri&r=%E0%B8%81%E0%B9%89%E0% 
B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&s=a&nms=+Smart+Search+ 
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ภำพที่ 4.27  แสดงความคิดเห็นของสมาชิกท่ีใช้นามแฝงว่า “onsri” โดยใช้ถ้อยค ายียวน 
ที่มา: http://search.pantip.com/ss?ac=0&q=onsri&r=%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8 
%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&s=a&nms=+Smart+Search+ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเองในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ 

Pantip.com” เป็นการศึกษารูปแบบของเนื้อหาในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจากเจ้าของกระทู้ 
การแสดงความคิดเห็นและการให้ความสนใจในเนื้อหาของสมาชิก โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และการศึกษาวิธีมานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต (Netnography) ที่ปรากฏในห้องก้น
ครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นระยะเวลา 
2 เดือน  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 รูปแบบกระทู้ ลักษณะเนื้อหา ลักษณะความรู้สึก และเนื้อหาของกระทู้ที่ถูก
สร้างข้ึน 

ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ที่ได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏขึ้นในห้องก้นครัว
ของเว็บไซต์ Pantip.com พบว่า มีกระทู้ที่ถูกสร้างขึ้นจ านวน 4,065 กระทู้ โดยรูปแบบของกระทู้ที่
ถูกสร้างขึ้นมากที่สุด คือ รูปแบบกระทู้ค าถาม เป็นจ านวน 2,450 กระทู้ หรือคิดเป็นร้อยละ 60.27 
และเจ้าของกระทู้น าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่เป็นบทความเพียงอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 56.94 และ
ลักษณะความรู้สึกของเจ้าของกระทู้จะเป็นแง่บวกมากว่าแง่ลบ ซึ่งในการตั้งกระทู้นั้นจะต้องก าหนด
เนื้อหาย่อยขึ้น โดยพบว่าเนื้อหาย่อยเกี่ยวกับร้านอาหารเป็นเนื้อหาที่ถูกก าหนดขึ้นมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 10.51 จากเนื้อหาย่อยทั้งหมด 29 เนื้อหาที่ทางเว็บไซต์ Pantip.com เป็นผู้ก าหนดไว้ 

5.1.2 ประเภทของเนื้อหาที่ถูกตั้งเป็นกระทู้ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของกระทู้ที่ปรากฏขึ้น 

ส าหรับประเภทของกระทู้ค าถาม สมาชิกในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com 
จะตั้งกระทู้ขึ้นมาเพ่ือสอบถามในเรื่องของสถานที่เกี่ยวกับอาหารมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 21.59 ส่วน
กระทู้สนทนานั้น ประเภทของกระทู้ตั้งขึ้นมาเพ่ือสนทนากันในเรื่องของสูตรหรือวิธีการท าอาหารมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 52.25 ส าหรับกระทู้รีวิวนั้น สมาชิกจะท าการรีวิวประเภทของร้านอาหารมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 63.37 

จากจ านวนกระทู้ค าถาม สนทนา และรีวิว จ านวนทั้งสิ้น 4,042 กระทู้นั้น มี
กระทู้ที่มีสมาชิกมาแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวน 3,738 กระทู้ คิดเป็นร้อยละ 92.48 และกระทู้ที่   



Ref. code: 25595802030253PQIRef. code: 25595802030253PQI

74 
 
ไม่มีสมาชิกมาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวน 304 กระทู้ คิดเป็นร้อยละ 7.52 โดยความคิดเห็นที่
เกิดขึ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 2 เดือน อยู่ที่จ านวน 35,417 ความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกจะมาร่วม
แสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว สมาชิกต่างเคยมีประสบการณ์ร่วม
เกี่ยวกับประเด็นนั้นเช่นเดียวกัน ก็จะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองเข้าไปด้วย สมาชิกมีการโต้แย้ง
กันในกรณีที่มีความเห็นต่างกัน และสมาชิกมีการซักถามต่อในข้อสงสัยของประเด็นนั้น  

5.1.3 ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และการท า
มานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต (Netnography) ในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com 

จากการวิเคราะห์เนื้อหา และการท ามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ตในก้นครัวของ
เว็บไซต์ Pantip.com ที่ผู้บริโภคสร้างเองนั้น ท าให้ได้ความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer 
insight) ของสมาชิกในห้องสนทนานี้ โดยสามารถจับประเด็นที่น่าสนใจได้ทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน
ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 กรณีที่มีการตั้งกระทู้ในรูปแบบการสนทนาเพ่ือบอกเล่าหรือ
แบ่งปันสูตร/วิธีท าอาหารในลักษณะที่เจ้าของกระทู้โพสต์มาแต่รูปภาพพร้อมคลิปวีดีโดที่มีการพูด
บรรยายประกอบการท าอาหารนั้น แต่ไม่มีการเขียนบรรยายมาก่อนเลย ซึ่งรูปแบบนี้ไม่ได้รับความ
สนใจจากสมาชิกและแทบจะไม่มีสมาชิกมาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยบางครั้งมีสมาชิกบางท่านเข้า
มาแสดงความคิดเห็นในเชิงต าหนิมากกว่า  

ประเด็นที่ 2 กรณีท่ีมีการตั้งหัวข้อกระทู้ที่น าเรื่องอาหารไปเกี่ยวข้องกับคติความ
เชื่อโบราณ ท าให้มีสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบกันไปมาเป็นจ านวน
มาก จากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องอาหารกับคติความเชื่อโบราณ สามารถแบ่งได้
หลายประเภทดังนี้ 

1. สมาชิกจะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่เป็นการระบายความในใจที่อาจจะ
ไม่สามารถไปพูดกับใครได้  

2. สมาชิกใช้พ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นการประกาศให้สมาชิกคนอ่ืนใน
สถานภาพของตัวเองเพ่ือสานต่อความสัมพันธ์ 

3. สมาชิกจะแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่ชอบในสิ่งที่ท าลงไปแต่ว่าฝืนท า
ไปเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง หรือเพ่ือเข้าสังคม 

4. สมาชิกยังให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวเสมอไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
โดยการรับประทานอาหารที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับรับประทานที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง
ครอบครัว  

ประเด็นที่ 3 กรณีที่สมาชิกชอบแสดงความคิดเห็นในเชิงจับผิด โดยใช้พ้ืนที่
แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขค าผิดที่เจ้าของกระทู้เขียนหรือสะกดผิด รวมถึงกรณีที่สมาชิกแสดง
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ความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยค าเชิงยียวนกวนประสาท ซึ่งก่อให้เกิดการตีความได้ในทางลบ ท าให้ เกิดการ
โต้แย้งกันและประเด็นในการแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อหาที่เคยสร้างไว้แต่ต้น 
 
5.2 อภิปรายผล 
 

จากการที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น 
ประกอบความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกือบทุกที่ทุก
เวลานั้น การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันจึงไม่ได้ถูกจ ากัดเพ่ือแค่ต้องเผชิญหน้ากันเท่านั้น กระดาน
ข่าวออนไลน์ หรือเว็บบอร์ดจึงเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนที่ไม่จ าเป็นต้องรู้จักกันเป็น
การส่วนตัว แต่มีความสนใจในเรื่องเดียวก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสรรค์เนื้อหา
กันได้อย่างมีอิสระ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ในการศึกษาเพ่ือท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้ผู้บริโภคสร้างขึ้นเอง ตลอดระเวลา 2 เดือน ท าให้น าผลการวิจัยที่ได้มาอภิปราย
และขยายผลให้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการท ามานุษยวิทยาบนอินเทอร์เน็ต
แล้วนั้น ท าให้สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ  

 
5.2.1 รูปแบบการสร้างเนื้อหาของสมาชิก  

ในส่วนของเนื้ อหาที่สมาชิกเป็นผู้สร้างขึ้น ในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ 
Pantip.com นั้นพบว่า สมาชิกจะสร้างเนื้อหาหรือตั้งกระทู้ในรูปแบบกระทู้ค าถามมากที่สุด ซึ่งการที่
สมาชิกมีค าถามหรือข้อสงสัยในประเด็นใดเกี่ยวกับอาหารนั้น ก็จะใช้บริการแหล่งข้อมูลออนไลน์นี้ใน
การค้นหาค าตอบ ดังนั้นการได้รับข้อมูลจากสมาชิกผู้มีประสบการณ์จึงเป็นช่องทางที่สะดวก แสดงให้
เห็นว่าสมาชิกมีความไว้วางใจและเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกที่มาตอบข้อสงสัย ซึ่งสอดคล้องกับ 
ปณัฐฐา ยอดระบ า (2013) พบว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อถือและไว้วางใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งมักจะสอบถามข้อมูลที่ตนเองต้องการผ่านการตั้งกระทู้ค าถามมากที่สุด ในห้องบลู 
แพลนเน็ตของเว็บไซต์ Pantip.com 

และจากการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อหาที่สร้างเนื้อหาขึ้นเองนั้น พบว่า เจ้าของ
กระทู้น าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่เป็นบทความอย่างเดียวมากกว่าบทความที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือ
คลิปวีดีโอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ มณีรัช รอดทรัพย์ (2009) ที่พบว่า ผู้ใช้เว็บบอร์ดแต่ละท่านมีความ
ต้องการที่จะสื่อสารให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ดท่านอ่ืนๆ ได้ทราบว่า ตนเองมีประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง โดยไม่ได้ต้องการเพียงแค่จะบอกเล่าให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ดได้ฟังเท่านั้น แต่
ต้องการที่จะให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ดได้มีโอกาสเห็นหรือรับรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นๆ เหมือนได้
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พบด้วยตนเอง จึงพบว่าการน าเสนอภาพถ่ายเป็นข้อมูลในเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกผู้ใช้เว็บ
บอร์ดน าเสนอไว้มากที่สุด  

จากการพิจารณาเนื้อหาย่อยทั้งหมด พบว่า “ร้านอาหาร” เป็นเนื้อหาที่ผู้บริโภค
สืบค้นหรือพูดถึงมากที่สุดทั้งในรูปแบบการตั้งค าถามและการรีวิว ซึ่งสอดคล้อง มณีรัช รอดทรัพย์ 
(2009) พบว่า มีพฤติกรรมในการสืบค้นข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวผ่านเว็บบอร์ดเป็น
ประจ า โดยที่ก่อนเดินทางมักจะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากเว็บบอร์ดก่อนทุกครั้ง 
และมักจะหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจผ่านเว็บบอร์ดเป็นประจ า รวมทั้งยังแนะน าให้
ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนเดินทางท่องเที่ยวหลังจากการสืบค้นข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวจากเว็บบอร์ด  

5.2.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก  
ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 2 เดือน อยู่ที่จ านวน 

35,417 ความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกจะมาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมากกับกระทู้ในรูปแบบ
ค าถามหรือสนทนาเพ่ือแบ่งปันข้อมูลและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารในประเด็นต่างๆ เช่น 
ช้อนกลางส าคัญแค่ไหนส าหรับคุณ หรือ ใช้มือกิน KFC นี่ดูน่าเกลียดหรอครับ เป็นต้น ซึ่งสมาชิกจะ
เข้ามาตอบทั้งในเชิงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว สมาชิกต่างเคยมีประสบการณ์ร่วม
เกี่ยวกับประเด็นนั้นเช่นเดียวกัน ก็จะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองเข้าไปด้วย สมาชิกมีการโต้แย้ง
กันในกรณีที่มีความเห็นต่างกัน และสมาชิกมีการซักถามต่อในข้อสงสัยของประเด็นนั้น  

ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกต่อกระทู้ในรูปแบบค าถามหรือการ
สนทนาเพ่ือแบ่งปันข้อมูลและขอความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารในประเด็นต่างๆ เป็นรูปแบบการแสดง
ความคิดเห็นที่เปิดกว้างให้กับสมาชิกได้แสดงความคิดหรือทัศนคติของตนเองได้อย่างอิสระ และการ
สนทนาในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com นั้นเป็นการสนทนากันทางชุมชมออนไลน์ซึ่งไม่ได้
พบปะหน้าตาหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัว ยิ่งท าให้สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติต่อประเด็นที่สนใจได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าสมาชิกท่านอ่ืนๆ จะรู้สึกต่อตนเองยังไง 
คิดอย่างไรก็สามารถแสดงออกไปได้อย่างนั้น ซึงไม่เหมือนกับการสนทนาแบบเผชิญหน้ากันกับคู่
สนทนาที่ต้องระมัดระวังในค าพูดที่จะสื่อสารออกไป 

5.2.3 ความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer insight) 
ความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer insight) ของสมาชิกในห้องสนทนานี้ 

ที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้บริโภคสร้างขึ้นเอง และการท ามานุษยวิยาบนอินเทอร์เน็ตนั้น  โดย
สามารถจับประเด็นที่น่าสนใจได้ทั้งหมด 3 ประเด็นด้วยกัน 

ประเด็นที่ 1 เจ้าของกระทู้สร้างเนื้อหาขึ้นมาโดยใช้รูปภาพพร้อมคลิปวีดีโอที่มี
การพูดบรรยายประกอบการท าอาหาร และไม่มีการเขียนบรรยายอะไรเลย นอกจากชื่อเมนูอาหาร ไม่
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สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับสมาชิกท่านอ่ืนๆ เพราะสมาชิกส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับกระทู้ที่
เจ้าของกระทู้มีการเขียนเล่าบรรยายเป็นเรื่องราวประกอบรูปภาพ เนื่องจากถ้าเขียนบรรยายอย่าง
เดียวจะไม่น่าสนใจและไม่เห็นภาพที่ชัดเจน และกรณีที่มีภาพอย่างเดียวก็อาจจะท าให้ผู้บริโภค
ตีความหมายได้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเขียนบรรยายพร้อมรูปภาพ จะมีส่วนช่วยผู้บริโภคที่ได้อ่าน
เข้าใจในเนื้อหาและเห็นภาพ ส่งผลให้มีอารมรณ์ร่วมได้ดี และยังสามารถปริ้นท์ออกมาข้อความที่
เขียนบรรยายและรูปภาพออกมาได้ด้วย ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือ
ถือหรือสมาร์ทโฟน ดังนั้น ลักษณะกระทู้ที่เป็นคลิปวีดีโอ บางสถานการณ์หรือบางสถานที่นั้นสมาชิก
บางท่านไม่สะดวกในการเปิดรับชมคลิปวีดีโอ เพราะอาจจะอยู่ในสถานที่ที่ไม่สะดวกถ้าต้องรับฟังแล้ว
มีเสียงบรรยายออกมาหรือไม่มีอุปกรณ์หูฟังพกติดตัวตลอดเวลา และการรับชมคลิปวีดีโอในมือถือ
หรือสมาร์ทโฟนนั้น ต้องใช้สัญญาณในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร เพราะไม่เช่นนั้นการ
รับชมคลิปวีดีโอก็จะไม่มีความต่อเนื่อง และคลิปวีดีโอเป็นไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ต้องใช้สัญญาณ 
3G/4G เป็นจ านวนมากในการรับชม ท าให้คลิปวีดีโอนั้นไม่มีสมาชิกเข้าไปดู ซึ่งสอดคล้อง กับมณีรัช 
รอดทรัพย์ (2009) พบว่า ผู้ใช้เว็บบอร์ดแต่ละท่านมีความต้องการที่จะสื่อสารให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ด
ท่านอ่ืนๆ ได้ทราบว่า ตนเองมีประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง โดยไม่ได้ต้องการเพียงแค่
จะบอกเล่าให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ดได้ฟังเท่านั้น แต่ต้องการที่จะให้ผู้เข้าชมเว็บบอร์ดได้มีโอกาสเห็นหรือ
รับรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นๆ เหมือนได้พบด้วยตนเอง จึงพบว่าการน าเสนอภาพถ่ายเป็น
ข้อมูลในเนื้อหาเก่ียวกับการท่องเที่ยวที่ถูกผู้ใช้เว็บบอร์ดน าเสนอไว้มากที่สุด โดยการน าเสนอภาพถ่าย
แต่ละประเภทเพ่ือสื่อความหมายใน 3 รูปแบบ คือ การสื่อความหมายที่เหมือนจริง การสื่อ
ความหมายรูปแบบใช้สัญลักษณ์ และการสื่อความหมายแบบนามธรรม โดยภาพถ่ายที่ถูกน าเสนอใน
เว็บบอร์ดนั้นสามารถสร้างความรู้สึกใกล้ชิดเป็นกันเองระหว่างผู้ใช้เว็บบอร์ดและผู้เข้าชม 

ประเด็นที่ 2 ลักษณะของกระทู้ที่ได้รับความนิยมจากสมาชิกท่านอ่ืนๆ เป็น
จ านวนมากจะเกิดจากกระทู้ที่เจ้าของกระทู้ตั้งค าถามหรือสนทนาโดยการน าเรื่องอาหารไปเกี่ยวข้อง
กับคติความเชื่อโบราณ จะท าให้มีสมาชิกท่านอื่นๆ มาร่วมแสดงความคิดเป็นจ านวนมาก เนื่องจากแต่
ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป จากการมีพ้ืนฐานการศึกษา การเลี้ยงดูและเติบโตมาจาก
ครอบครัว หรือสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ท าให้สมาชิกมีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อเรื่องนั้นในรูปแบบ
ต่างๆ กันออกไป โดยสมาชิกจะแสดงออกมาในลักษณะที่น่าสนใจดังนี้ 

1. การระบายความในใจที่อาจจะไม่สามารถไปพูดกับใครได้ ซึ่งในกรณีนี้นั้น 
เรื่องบางเรื่องที่มันคับข้องใจจนไม่กล้าไปเล่าหรือปรึกษาหารือกับคนรอบข้างได้นั้น เว็บบอร์ดหรือ
กระดานออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่สมาชิกสามารถใช้เป็นที่ระบายได้ จากการที่เว็บบอร์ดเป็นชุมชน
เสมือนที่ผู้คนไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ดังนั้นการระบายความในใจบางเรื่องที่ไม่กล้าไปเปิดเผยที่
ไหนได้นั้น ช่องทางนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สมาชิกใช้ในการแสดงความรู้สึก ซึ่งบางครั้งก็จะได้รับ
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ความเห็นอกเห็นใจจากสมาชิกท่านอ่ืนๆ ที่เผชิญกับเรื่องราวหรือมีประสบการณ์คล้ายๆ กัน มาร่วม
แบ่งปันกัน เข้าอกเข้าใจ และให้ก าลังใจกัน 

2. ใช้ พ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นการประกาศให้สมาชิกคนอ่ืนใน
สถานภาพของตัวเองเพ่ือสานต่อความสัมพันธ์ ซึ่งเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนาออนไลน์เป็นอีกหนึ่ง
พ้ืนที่ของคนท่ีสนใจในเรื่องเดียวกัน ก็จะท าให้ง่ายขึ้นในการที่คนเราชอบหรือสนใจในเรื่องเดียวกันจะ
คุยกัน หรือท าความรู้จักกันได้มากขึ้น เพราะมีเรื่องราวที่จะพูดคุยหรือสนทนากันในเรื่องที่สนใจ
เหมือนกัน มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ให้แก่กัน และมีโอกาสสานสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

3. การที่สมาชิกที่ไม่ชอบในสิ่งที่ท าลงไปแต่ว่าฝืนท าไปเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ
จากคนรอบข้าง หรือเพ่ือเข้าสังคมนั้น แสดงให้เห็นว่า ทุกคนก็ยังอยากได้รับการยอมรับและความ
สนใจจากคนรอบข้าง ซึ่งบ้างครั้งอาจจะไม่กล้าพูดออกไปตรงๆ กับคนเราเหล่านั้น แต่เลือกใช้การ
แสดงความคิดเห็นในห้องสนทนาเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าให้คนอ่ืนๆ ได้รับรู้ว่า สิ่งที่ท าลงไปนั้น
บางครั้งอาจจะไม่ได้เต็มใจ แต่ท าลงไปเพ่ือให้เกิดการยอมรับขึ้นมา ซึ่งเมื่อสมาชิกท่านอ่ืนๆ ได้มา
แสดงความคิดเห็นร่วมด้วยแล้วนั้น ยิ่งท าให้รู้สึกว่ามีคนเข้าใจและยอมรับในตัวตนหรือสิ่งที่ตัวเองท า
ลงไปมากขึ้น 

4. สมาชิกยังให้ความส าคัญกับสถาบันครอบครัวเสมอไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย
โดยการรับประทานอาหารที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับรับประทานที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง
ครอบครัว ถึงแม้ว่าสังคมปัจจุบันจะเป็นสังคมเดี่ยวและสังคมก้มหน้ามากขึ้นก็ตาม ประกอบกับ
ปัจจุบันที่ทุกคนต่างมีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่สมาชิกก็ยังเห็นถึงความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัวมาเป็นอันดับแรก บ้านยังคงเป็นสถานที่ที่สมาชิกมองเห็นว่า ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่ากับการ
กลับมาอยู่ที่บ้าน  

ประเด็นที่ 3 กรณีที่สมาชิกชอบแสดงความคิดเห็นในเชิงจับผิด รวมถึงกรณีที่
สมาชิกแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยค าเชิงยียวนกวนประสาท ซึ่งก่อให้เกิดการตีความได้ในทางลบ 
ท าให้เกิดการโต้แย้งกันและประเด็นในการแสดงความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อหาที่เคยสร้างไว้
แต่ต้น 

โดยการจับผิดนั้น สมาชิกท่านนี้จะชอบแก้ไขเวลาที่สมาชิกท่านอ่ืนเขียนหรือ
สะกดค าผิด โดยจะแก้ไขค าๆ นั้นในพ้ืนที่ของการแสดงความคิดเห็น โดยเจ้าของกระทู้บางท่านก็จะ
แสดงความคิดเห็นในการขอบคุณ หรือบางท่านก็เพิกเฉยต่อประเด็นดังกล่าว จากความตั้งใจในการ
อ่านและให้ความสนใจกับเนื้อหาที่ได้ปรากฏขึ้น ย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่ยังมีคนไทยบางคนยังให้
ความส าคัญกับภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้คนโลกออนไลน์มักไม่ค่อยสนใจในการเขียน
ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักของภาษาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ควรสนับสนุนและถือปฏิบัติตาม 
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 แต่ในทางตรงกันข้ามสมาชิกท่านนี้ก็จะชอบแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ 
โดยใช้ถ้อยค าที่ยียวนกวนประสาท ประชดประชัน เสียดสี ซึ่งรูปแบบในการใช้ภาษามีลักษณะเป็น
ภาษาพูด โดยเลือกใช้ถ้อยค าในการเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดการตีความได้ในทางลบ 
แต่ก็มิได้ใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพแต่ประการใด ซึ่งถ้าเป็นการสนทนาแบบเผชิญหน้ากับคู่สนทนาแล้วนั้น 
ความคิดเห็นแบบนี้อาจจะไม่กล้าสื่อสารออกไปก็เป็นได้ แต่เนื่องจากการสนทนาในห้องสนทนานี้ 
สมาชิกแต่ละคนไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว จึงท าให้สามารถแสดงความคิดเห็นทุกอย่างอย่างที่คิดได้
ออกมาทั้งหมด ซึ่งบางครั้งก็ท าให้มีการตอบโต้กันไปมา หรือบางครั้งเจ้าของกระทู้ก็ใช้การเพิกเฉยต่อ
ความคิดเห็นของสมาชิกท่านนี้ แสดงให้เห็นว่าจากการที่กระดานสนทนาออนไลน์หรือเว็บบอร์ดเป็น
พ้ืนที่อิสระในการแสดงออกทางความคิดเห็น ส่งผลให้สมาชิกบางท่านจึงไม่ได้คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ
ถึงความคิดเห็นที่แสดงออกไปว่าจะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้อ่านแต่อย่างใด ไม่ได้กั งวล หรือต้อง
รับผิดชอบค าพูดใดๆ ที่สื่อสารออกไป คิดอย่างไรก็สื่อสารไปแบบนั้น ไม่ได้กังวลถึงผลกระทบที่ตามมา 
ซึ่งก็สอดคล้องกับ ศิริญญา สุริยารังสรรค์ (2012) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งในโลก
ออนไลน์: รูปแบบและแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏในเว็บไซต์ Pantip.com พบว่า ใน
กระทู้ที่ปรากฏความขัดแย้งมีรูปแบบความคิดเห็น ประเภทเสียดสีมีผลโดยตรงที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้ง การใช้ค าหรือประโยคที่ท าให้ตีความไปในทางลบ การต าหนิต่อว่า เปรียบเปรย ส่วนรูปแบบ
ของการใช้ภาษามักเป็นรูปแบบของภาษาพูด เน้นการแสดงอารมณ์และใช้ค าที่ก่อให้เกิดการตีความ
ในทางลบ ใช้ภาษาเสียดสี เหน็บแนม ยั่วยุ ท้าทาย และล้อเลียน และยังพบว่าการใช้ขนาดและสีของ
ตัวอักษรก็มีผลด้วยเช่นกัน โดยสีของตัวอักษรมีผลต่อความรู้สึก ส่วนขนาดตัวอักษรมีผลต่อสายตา 
เมื่อมีการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่และมีสีเข้มจะส่งต่อความรู้สึกของผู้ อ่าน โดยมีการเปรียบเทียบว่าการ
ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เหมือนกันการตะโกนใส่หน้ากันในโลกปกติ  

 
5.3 ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาที่
ผู้บริโภคสร้างขึ้นเองในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com นั้น โดยที่นักการตลาดหรือเจ้าของ
ธุรกิจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้ กล่าวคือ ผู้บริโภคในปัจจุบันใช้เว็บบอร์ดเป็นพ้ืนที่ในการ
แบ่งปันข้อมูล ซึ่งพบว่า 

1. เมื่อสมาชิกในชุมชนเว็บไซต์ Pantip.com มีข้อสงสัยในประเด็นใดหรือไปประสบ
พบเจออะไรมาทั้งทางทีด่ีและไม่ดีก็จะเลือกน ามาแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวในพ้ืนที่แห่งนี้ โดยเฉพาะธุรกิจ
ร้านอาหาร ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สมาชิกให้ความสนในการตั้งค าถามและการรีวิว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่
นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจร้านอาหารต่างๆ ควรเฝ้าติดตามและน าข้อมูลที่ได้จากผู้บริโภคโดยตรง 
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ซึ่งในทางที่ดีก็ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ส่วนในทางไม่ดีก็น ามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่ให้เกิดซ้ า และใช้พ้ืนที่ในการแสดงการความคิดเห็นเป็นกระบอกเสียงในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือรับแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งท าให้สมาชิกได้รู้สึกถึงความใกล้ชิดและการใส่
ใจของผู้ประกอบการ 

2. ประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจเชิงลึกของผู้บริโภค (Consumer insight) นั้น พบว่า 
เนื้อหาที่มีรูปภาพ และคลิบวีดีโอที่มีการพูดบรรยายจะไม่ได้ความสนใจจากสมาชิกในห้องสนทนานี้ 
ดังนั้นถ้าจะท าเนื้อหาใดๆ มาน าเสนอในห้องนี้ก็ควรน าเสนอในรูปแบบอ่ืนที่ท าให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น 
การเล่าเรื่องราวด้วยภาพพร้อมค าบรรยายที่กระชับไม่เยิ้นเย้อ และเนื้อหานั้นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ
คติความเชื่อโบราณก็จะท าให้ได้รับความสนใจจากสมาชิกในห้องนี้ได้มากข้ึน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 

จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับอาหารในห้องก้นครัวของเว็บไซต์ Pantip.com ที่
สร้างขึ้นโดยผู้บริโภคในครั้งนี้ ถือเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาต่อไปได้ดังนี้ 

1. ผู้สนใจศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของเนื้อหากับเว็บไซต์
เกี่ยวกับอาหารอ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ Wongnai.com เพ่ือที่จะได้เห็นความแตกต่างของลักษณะเนื้อหา
และการให้ความสนใจของสมาชิก 

2. การศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับอาหารที่ผู้บริโภคสร้างขี้นครั้งต่อไป ควรมีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากสมาชิกด้วย เพ่ือให้ได้ Insight จากผู้บริโภค จะได้เข้าใจถึงกระบวนการทางความคิดและ
ทัศนคติที่เกิดขึ้น  

3. เว็บไซต์ Pantip.com เป็นเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่มีสมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันเป็นจ านวนมาก จึงถือเป็นช่องทางการตลาดช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ รวมถึงน าความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากสมาชิกไปใช้ในการ
ปรับปรุงหรือสร้างโอกาสทางตลาดได้ 

4. เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ Pantip.com แห่งนี้เปรียบเสมือนพ้ืนที่สาธารณะที่เปิด
โอกาสให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในการน าเสนอผ่านงานเขียนและภาพถ่ยให้กับสังคมได้รับรู้
และติดตาม เนื้อหาที่สร้างสรรค์ได้การยอมรับจากสมาชิกท่านอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก จึงสมารถน าไป
ต่อยอดจนกลายเป็นอาชีพเสริมในการเขียนหนังสือรวบรวมสูตรอาหาร หรือเป็นคนรีวิวร้านอาหารได้ 
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