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หัวข้อวิทยานิพนธ์ ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ต่อการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

ชื่อผู้เขียน  นางสาวณัฐชุณีภัค สิงห์วงษ ์
ชื่อปริญญา วารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาชาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สื่อสารมวลชน 
 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนา ธูปแก้ว 
ปีการศึกษา 2560 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทํา 
อาหาร ด้วยตนเอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิหลังทางประชากร การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง และ
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางประชากร  
การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ทัศนคติที่มีต่อ
การทําอาหารด้วยตนเอง และพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

การวิจัยในครั้งนี้กําหนดรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดย
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าว 
กับปลาโอ (Pla-O Cooking) จํานวน 200 คน และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 200 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวม
ข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิติ
อนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติทดสอบความ
แตกต่างระหว่างประชากรสองกลุ่ม (Independent Samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
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เดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ผลการทดสอบการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุ
ระหว่าง 20 ปีขึ้นไป – 30 ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในด้านลักษณะทาง
ประชากร กับการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในส่วนของความถี่ (วัน/สัปดาห์) 
พบว่า อายุและอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟน
เพจแตกต่างกัน ส่วนในเรื่องของเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนนั้น มี
ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านระยะเวลา
การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แต่ละครั้ง พบว่า เพศและอาชีพที่แตกต่างกัน
จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน แต่ใน
ด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ผลการศึกษาพบว่ามีระยะเวลาในการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน  

ทั้งนี้ในด้านการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจกับความรู้เกี่ยวกับ
การทําอาหาร พบว่า ด้านความถี่ในการเปิดรับชมและระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร อีกทั้งการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจนั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง
และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองอีกด้วย โดยเป็นความสัมพันธ์ในทางบวก 

ทั้งนี้ในด้านความรู้เกีย่วกับอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง และยังพบว่าทัศนคติที่
มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง โดยเป็น
ความสัมพันธ์ในทางบวก 
 
ค าส าคัญ: วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ, การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร, ความรู้

เกี่ยวกับการทําอาหาร, ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง, พฤติกรรมการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 
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Thesis Title THE IMPACTS OF VIEWING COOKING VIDEOS VIA 

FACEBOOK FANPAGE OVER HOME-COOKING 
Author  Miss Natchuneepak Singwong 
Degree Master of Arts  
Department/Faculty/University Mass Communication  
 Journalism and Mass Communication 
 Thammasat University 
Advisor Assistant Professor Potchana Toopkaew, Ph.D. 
Academic Year 2017 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of the research “The Impacts of viewing cooking videos via 
Facebook fanpage over home-cooking” are to explore populational backgrounds, 
reception of information on cooking videos via Facebook fanpage, knowledge about 
food, attitude towards cooking, and home-cooking, as well as to study the relations 
among populational backgrounds, reception of information on cooking videos via 
Facebook fanpage, knowledge about food, attitude towards cooking, and home-
cooking. 

This study is a quantitative research in the form of survey research with 
cross-sectional study. The author used online questionnaire to collect data from 
sample group, which is made of 400 persons in total, consisting of 200 persons who 
accept information by ‘following’ a cooking page called ‘Pla-O Cooking,’ and 200 
persons who follow ‘Suppachai Samermitr’ or ‘Nong Show’ Facebook page. The 
author used probability sampling with purposive sampling. Data collection started 
from December, 2017 to February, 2018. To analyze statistical data, the author used 
descriptive statistics, namely, frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
As for inferential statistics, Independent Samples t-test, One-way ANOVA and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient were employed. 

It is found that the sample group is made of mostly single females aged 
between 20 - 30 year-old, who have graduated with a Bachelor's degree, are private 

Ref. code: 25605707030309OAU



(4) 
 
company workers with salary of 10,001 – 20,000 baht per month. It is found that 
different ages and occupations affect viewing frequency (days per week) of cooking 
videos on Facebook fanpage, whereas those of different marital status, levels of 
education and monthly income do not. 

In terms of population characteristics in relation to Facebook cooking 
fanpage's video viewing, it is found that those of different ages and occupations 
display different viewership frequency (days per week), whereas those of different 
marital status, levels of education and monthly income do not. Additionally, people 
of different genders and occupations display different lengths of viewership whereas 
people of different marital status, levels of education, and monthly income do not. 
Furthermore, the viewing frequency relates to the knowledge gained about cooking 
and viewing the videos on the page has a positive correlation to the sample group's 
attitude toward home-cooking and practically cooking at home. On knowledge about 
cooking, viewing cooking videos on Facebook fanpage relates to attitudes toward 
home-cooking and such attitudes has a positive correlation to the sample group 
cooking at home. 

 
Keywords: cooking video on Facebook fanpage, viewing cooking video, knowledge 

about cooking, attitude towards home-cooking, home-cooking behavior 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์มิอาจสําเร็จลุล่วงได้ ถ้าหากปราศจากความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือ
จากการมีน้ําใจอันประเสริฐจากทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยขอกราบศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว ที่กรุณารับ
เป็นที่ปรึกษา และให้คําปรึกษาพร้อมชี้แนะแนวทางให้แก้ผู้วิจัย จนถึงวันสําเร็จของงานวิจัยชิ้นนี้ 
อาจารย์ให้ความเข้าใจ และคอยสนับสนุนในด้านกําลังใจ และความรู้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ
อาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ทําให้ผู้วิจัยประสบผลสําเร็จในด้านการศึกษาในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณอาจารย์
เป็นอย่างสูงค่ะ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ชี้แนะความรู้  แนะนํา ตรวจสอบเพ่ือให้งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงอยากขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ  

ขอขอบคุณกําลังใจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้านั่นคือครอบครัว ที่คอยให้อิสระ ให้
ชีวิตในการคิดการตัดสินใจ และคอยสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องที่ตัดสินใจ ตั้งแต่ผู้วิจัยได้เลือกเข้ามาสอบ
ในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จนได้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทในครั้งนี้ อันเนื่องมากจาก
กําลังใจจากครอบครัวสิงห์วงษ์ โดยมีบิดา มารดา พ่ีสาวคนโต และน้องชายคนเล็ก และที่สําคัญ  
ขอขอบทุนการศึกษาจากองค์การทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม ที่ช่วยเหลือบิดาของข้าพเจ้าในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จึงทําให้ข้าพเจ้าได้มีวุฒิการศึกษาสูงถึงปริญญาโท  

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรวิรัลพัชร มานิตศรศักดิ์ ท่านนี้เป็นอีกหนึ่งความสําคัญที่ทําให้
ผู้วิจัยได้มายืนในจุดที่ประสบความสําเร็จในครั้งนี้  กัลยาณมิตรท่านนี้ช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยจิตอัน
บริสุทธิ์ ไม่เคยหวังผลตอบแทนใด ๆ จากข้าพเจ้าเลย มีแต่ให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้า ในยามทุกข์ 
ยามท้อ ยามสิ้นหวังในเรื่องเรียน หรือเรื่องอ่ืน ๆ กัลยาณมิตรคนนี้ คือคนเดียวที่คอยพยุงข้าพเจ้ามา
จนทําให้ข้าพเจ้าได้เป็นมหาบัณฑิต ข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะตอบแทนเพราะมันมากล้นเหลือเกิน สิ่งที่
ข้าพเจ้าทําได้คือ ข้าพเจ้าขอให้กัลยาณมิตรของข้าพเจ้าคนนี้มีความสุข ความเจริญ ทั้งตนเองและ
ครอบครัวตลอดจนคนรอบข้าง ขอขอบคุณการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทําให้ข้าพเจ้าได้เจอเพ่ือนที่เรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรของ
ข้าพเจ้า ขอขอบคุณมหาบัณฑิตวิรัลพัชร มานิตศรศักดิ ์เพ่ือนรัก  

ขอขอบคุณพงศ์อิศเรศ ไทยสะเทือน ที่ค่อยให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เมื่อผู้วิจัย
ติดต่อขอคําปรึกษาไม่ว่าจะเวลาไหนจะเต็มใจให้คําปรึกษาและสอนวิธีทําละเอียดทุกขั้นตอน  โดยไม่
หวังผลตอบแทนใด ๆ ขอขอบพระคุณในน้ําใจที่เสียสละเวลามาอธิบายความรู้แก่ผู้วิจัยให้เข้าใจใน
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วิธีการมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอยกพงศ์อิศเรศ ไทยสะเทือน เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้และมีพระคุณต่อ
ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ 

ขอขอบคุณญาติพ่ีน้องทุกคน โดยเฉพาะปูาปิ และน้าหน่อย สโรชา หัตถกรรมที่
สนับสนุนในทุก ๆ อย่างรวมถึง ที่พักระหว่างตอนเรียน อาหารการกิน คอยดูแลผู้วิจัยเปรียบเสมือน
ลูก และขอขอบคุณแม่แอนที่ให้ผู้วิจัยทํางานประจําและสามารถขอลางานมาทํางานวิจัยเมื่อไหร่ก็ได้  
ขอขอบคุณในการสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้วิจัย ขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ 

ขอขอบคุณกําลังใจที่มีค่าจากเพ่ือน ๆ นั่นคือ เพ่ือนกลุ่มTK, เพ่ือนกลุ่มคนดีศรีอยุธยา 
และนายชวลิต พิศลพูล ที่คอยให้กําลังใจเคียงข้างเสมอ แม้ในวันที่ทุกข์หรือสุขบุคคลเหล่านี้จะคอย
อยู่ ข้าง ๆ คอยปลอบใจ คอยให้กําลังใจเสมอมา ทําให้ผู้วิจัยมีแรงที่จะเผชิญสิ่งใหม่ ๆ โดยละทิ้งความ
กลัวไว้ข้างหลัง ขอขอบคุณจริง ๆ ค่ะ  

ขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ นั่นคือ ญาณกร (ม้ิว), อรุณี พงศ์กสิกิจ, ณัฐพัชญ์ 
ภุชพงศ์จันทร์, ฐนันท์ณภัช และณัฏฐศศินัน ธนวรศุภวัฒน์ และอังสุมา เอฟเว่อ ที่คอยให้คําปรึกษาใน
เรื่องการทําวิทยานิพนธ์ และในเรื่องภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณในน้ําใจที่มีให้กัน ทําให้ผู้วิจัยไม่เคยลืม
ความดีของทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยขอขอบคุณค่ะ  

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริงอีกครั้ง  สําหรับทุกโอกาส และ 
ทุกความช่วยเหลือที่มอบให้ เพ่ือให้งานวิจัยเป็นผลสําเร็จ และการสําเร็จการศึกษาปริญญาโทของ
ข้าพเจ้า เกิดเป็นความสําเร็จในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 

 
 

นางสาวณัฐชุณีภัค สิงห์วงษ์ 
  

Ref. code: 25605707030309OAU



(7) 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
 
กิตติกรรมประกาศ (5) 
 
สารบัญตาราง (10) 
 
สารบัญภาพ (13) 
 
บทที่ 1 บทนํา 1 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 1 

1.2 ปัญหานําวิจัย 12 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 12 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 13 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 13 

1.6 นิยามศัพท์ 13 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 15 
 
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 16 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 16 

2.2 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 19 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 24 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 42 

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 45 
 

Ref. code: 25605707030309OAU



(8) 
 
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 46 
 

3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 46 

3.2 วิธีการสุ่มและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 47 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 47 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 48 

3.5 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 54 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล 55 
 
บทที่ 4 ผลการวิจัย 64 
 

4.1 ลักษณะทางประชากร 64 

4.2 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 68 

4.3 ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  71 
แฟนเพจ  

4.4 ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 75 

4.5 พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 78 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน 80 
 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 105 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 106 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของประชากร 106 

5.1.2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 107 

5.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง  108 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

5.1.4 ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองท่ีได้จากการรับชมวิดีโอสอน 108 
ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

5.1.5 พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร 109 
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

5.1.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 109 

Ref. code: 25605707030309OAU



(9) 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 112 

5.3 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ 121 

5.4 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 122 
 
รายการอ้างอิง 124 
 
ภาคผนวก 129 
 
ประวัติผู้เขียน 136 

 
 
 

  

Ref. code: 25605707030309OAU



(10) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
3.1 แสดงคําตอบที่ถูกต้องเพ่ือวัดความรู้ที่มีต่อการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอน 51 

ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
3.2 สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 56 
4.1 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ 64 
4.2 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ 65 
4.3 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพสมรส 65 
4.4 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา 66 
4.5 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ 66 
4.6 แสดงจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ 67 
4.7 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ี 68 

ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
4.8 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลา 69 

ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง  
4.9 แสดงจํานวน และร้อยละของความถี่ ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร 70 

แบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือทบทวน หรือหาความรู้เพ่ิมเติม  
4.10 แสดงจํานวน และร้อยละของประเภทอาหารที่กลุ่มตัวอย่างได้เปิดรับชม 70 
4.11 แสดงจํานวน และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอ 71 

สอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
4.12 แสดงจํานวน และร้อยละของคะแนนในระดับความรู้ 74 
4.13 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มี 75 

ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  
4.14 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม 78 

การทําอาหารด้วยตนเอง  
4.14 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม 79 

การทําอาหารด้วยตนเอง  
4.15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  81 

แฟนเพจ จําแนกตามเพศ  

Ref. code: 25605707030309OAU



(11) 
 

4.16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  81 
แฟนเพจ แต่ละครั้ง แตกต่างกัน จําแนกตามเพศ  

4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ 82 
สอนทําอาหารทาง  เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จําแนกตามอายุ  

4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร 83 
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  จําแนกตามอายุ  

4.19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชม 84 
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จําแนกตามอายุ  

4.20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชม 85 
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จําแนกตามสถานภาพสมรส  

4.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชม 86 
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จําแนกตามสถานภาพสมรส  

4.22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชม 87 
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จําแนกตามระดับการศึกษา  

4.23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับ 88 
ชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จําแนกตามระดับการศึกษา  

4.24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ 89 
สอนทําอาหารทาง  เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จําแนกตามอาชีพ  

4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร 90 
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  จําแนกตามอาชีพ  

4.26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอ 92 
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จําแนกตามอาชีพ  

4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร 93 
ทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจแต่ละครั้ง จําแนกตามอาชีพ  

4.28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชม 95 
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จําแนกตามรายได้  

4.29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชม 96 
วิดีโอสอน ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จําแนกตามรายได้  

4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอ 97 
สอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร  

Ref. code: 25605707030309OAU



(12) 
 

4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการเปิดรับชม 98 
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร  

4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอ 99 
สอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  

4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการเปิดรับ 100 
ชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง กับทัศนคติต่อการทําอาหาร  
ด้วยตนเอง  

4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชม 101 
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง  

4.35 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชม 102 
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง  

4.36 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดิโอสอนทําอาหาร 103 
ผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจกับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  

4.37 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองกับ 104 
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 110 
 
  

Ref. code: 25605707030309OAU



(13) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
1.1 จํานวนร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามความถี่ในการใช้งานสื่อสังคม 2 

ออนไลน์  
1.2 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “กับข้าวกับปลาโอ” เมนูกากหมูผักพริกเกลือ 5 
1.3 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking)” 6 
1.4 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking)”  7 

เมนูกุ้งยําตะไคร้  
1.5 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว”์ 8 
1.6 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว”์ 8 
1.7 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว”์ เมนูปู แช่

น้ําปลา 9 
1.8 ภาพตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอสอนทําอาหาร เมนูที่มีชื่อว่ายําตะไคร้  10 

ของแฟนเพจกับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking)  
1.9 ภาพตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอสอนทําอาหาร เมนูที่มีชื่อว่าหมูต้มน้ําปลา  10 

ของแฟนเพจศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว ์  
2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 45 

 
 

Ref. code: 25605707030309OAU



1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปัจจุบันสังคมได้ก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท ในสังคม 

ทําให้คนในสังคมใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมากขึ้น รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในเรื่องส่วนตัว และในเรื่องของการทํางาน จึงทําให้สื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า
สื่อออนไลน์เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน (เทคโนโลยีมีผลต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน, 2554)  

เนื่องจากมีการพัฒนาระบบให้เข้ากับอุปกรณ์พกพาที่ใช้ในการสื่อสาร เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทสมาร์ทโฟนที่มีการรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ หาข้อมูลที่ตนเอง
สนใจผ่านระบบได้อย่างไร้ขีดจํากัด จึงทําให้เกิดแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย เพ่ือรองรับการใช้
งานของผู้คนในปัจจุบันที่มีความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถอัพเดท
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (วชินันท์ กิติทวีเกียรติ, 
2556)  

จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย จากสํานักงานพัฒนาธุรกรรม ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือที่เรียกว่า 
ETDA (2559) มีการเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจําปี 2559 โดยเก็บข้อมูล
จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตคนไทย 16,661 คนทั่วประเทศ  พบว่า คนในกรุงเทพมหานครมีจํานวนชั่วโมงใน
การใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าคนต่างจังหวัด กล่าวคือ คนกรุงเทพมหานครใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 48.1 
ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนคนต่างจังหวัด 44.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นเพศชายเฉลี่ย 45.3 ชั่วโมง/สัปดาห์, 
เพศหญิงเฉลี่ย 44.7 ชั่วโมง/สัปดาห์  และเพศท่ีสามเฉลี่ย 48.9 ชั่วโมง/สัปดาห์ หากเปรียบเทียบด้าน
ความถี่ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นได้ว่า เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่มีความถี่ในการใช้งานสูงสุดมากถึง 
84.2% รองลงมาคือ ไลน์ 82.0% และยูทูป 76.9%  

โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กมากถึง 38 ล้านบัญชี ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่
แล้ว 8.57% และช่วงอายุที่มีผู้ใช้งานมากท่ีสุดอยู่ในช่วงวัย 25-34 ปี (THOTHZOCIAL, 2559) 
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ภาพที่ 1.1 จํานวนร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามความถี่ในการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์  
ที่มา https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-internet-
2016/ 

 
ผลการสํารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊กเป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เป็น

ที่นิยมมากเป็นอันดับ 1 และได้รับความสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทาง การสื่อสารที่
สําคัญในการติดต่อสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ และทันสมัย 
โดยมีรูปแบบการนําเสนอแนวคิด ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  
(อดิศักดิ์ จําปาทอง, 2560) จึงทําให้ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้
ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากผู้คนใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการตอบสนองความต้องการ 
และความสะดวกสบายของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ของในเรื่องของการทํางาน การรับรู้
ข่าวสารต่าง ๆ การใช้ในด้านบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลงเพ่ือความบันเทิง เป็นต้น รวมถึงการแบ่งปัน
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ และยังมีการรีวิวสินค้าการบริการต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้คนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริโภค แม้กระทั่งในเรื่องอาหารการ
กินก็ยังเข้ามามีบทบาทในเฟซบุ๊กเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการแนะนําร้านอาหารยอดนิยม อาหาร
จานเด็ด สถานที่ขายอาหาร รวมถึงการแบ่งปันสูตรอาหาร เคล็ดลับการทําอาหารต่าง ๆ จึงทําให้ผู้คน
ส่วนใหญ่พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของ  การทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้น เนื่องจากคนใน
ปัจจุบันใช้ช่องทางนี้ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้  
เฟซบุ๊กจึงได้สร้างพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเพ่ือไว้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทําให้ทุกคนที่
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สนใจในเรื่องต่าง ๆ ได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวที่ตนเองสนใจมาเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ของ
ตนเองได้ เป็นพ้ืนที่สําหรับการแสดงความคิดเห็น รวบรวมคนที่สนใจหรือคนที่ชอบอะไรที่เหมือน ๆ 
กัน ช่องทางนี้จึงถูกเรียกว่า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) (อดิศักดิ์ จําปาทอง, 2560) 

ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารสูตรอาหารแนวใหม่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยมีการ
นําเสนอวิดีโอสอนทําอาหารซึ่งใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีในการนําเสนอขั้นตอนการทําอาหารตั้งแต่ต้น
จนจบ ซึ่งการใช้ช่องทางสื่อนี้สามารถตอบสนองต่อคนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากง่ายต่อการเปิดรับสื่อใน
การเรียนรู้วิธีการทําอาหาร และขั้นตอนการนําเสนอวิธีการทําอาหารในวิดีโอ ทําให้ผู้คนที่เปิดรับชม
วิดีโอสามารถเรียนรู้การทําอาหารได้อย่างง่ายดาย 

เมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้สูตรอาหาร แต่เดิมการเรียนรู้เรื่องสูตรอาหาร และเคล็ดลับ
มากมายจากการลองผิดลองถูกของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  มีการเรียนรู้
จากปู ุย่า ตา ยาย พ่อ และแม ่ต่อมาเม่ือวิวัฒนาการมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทําให้การถ่ายทอด
สูตรอาหาร และเคล็ดลับวิธีการทําอาหารชนิดต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในสื่อดั้งเดิม เช่น นิตยสาร 
วิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งสื่อหนังสือพิมพ์ (กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, รัตติกาล เจนจัด, 
2556) มีการถ่ายทอดสูตรอาหารผ่านตัวอักษร เพ่ือให้คนที่สนใจที่จะเรียนรู้สูตรอาหารได้เข้ามา
ค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  (กาญจนา แก้วเทพ, ขนิษฐา นิลผึ้ง, และ รัตติกาล เจนจัด, 2556) 
แต่ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจที่ต่างไปจากเดิม ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลากับ
การออกไปทํางานนอกบ้านมากกว่าใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน จึงทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเปิดรับสื่อ
ดั้งเดิมที่ต่างมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลา เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น การบริโภค
อาหารจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทําให้คนในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ตนเอง อันเนื่องมาจากผู้คนส่วนใหญ่ต้องทํางานแข่งกับเวลา เพ่ือหาเงินมาเลี้ยงบุคคลภายในครอบครัว 
(สุขบัญญัติแห่งชาติ, 2556)  

การเปลี่ยนแปลงนี้จึงกลายเป็นยุคที่เรียกว่า ยุคเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ผู้คนออกมามี
บทบาทในด้านการทํางานมากยิ่งขึ้น คนส่วนใหญ่ต้องออกมาหารายได้เพ่ิมให้ครอบครัว โดยเฉพาะคน
ในเมืองใหญ่ที่มีความเร่งรีบ ส่งผลให้ต้องอาศัยการบริโภคอาหารนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารในร้าน
ข้างทาง ภัตตาคาร ทั้งอาหารถุง อาหารแช่แข็ง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่อํานวยความสะดวกให้แก่คนใน
สังคมปัจจุบัน และลดความยุ่งยากในการทํา หรือปรุงอาหาร ส่งผลให้คนในยุคปัจจุบันมองว่า 
การทําอาหารมีความยุ่งยากซับซ้อน กว่าจะได้อาหารแต่ละอย่างนั้นต้องผ่านกระบวนการต่าง  ๆ 
มากมาย เช่น การหาวัตถุดิบมาปรุงอาหาร วิธีการปรุงอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ทําอาหาร เป็นต้น 
(กาญจนา แก้วเทพ, และคณะ, 2556) 
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เนื่องจากในอดีตกว่าจะได้อาหารแต่ละอย่างนั้นผู้ปรุงจะต้องประณีตเป็นอย่างมากใน
การเลือกสรรวัตถุดิบ การปรุงอาหารบางชนิดที่จะต้องอาศัยเวลาในการทําค่อนข้างนาน เช่น  
การคั้นน้ํากะทิ การเคี่ยวน้ําซุป แต่ในปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่ค่อนข้างเร่งรีบ จึงมีการลดขั้นตอน
บางอย่างให้น้อยลงเพ่ือลดความยุ่งยาก ทําให้เกิดวัตถุดิบสําเร็จรูปขึ้นมามากมาย เช่น น้ํากะทิ
สําเร็จรูปแทนการคั้นเอง หรือซุปไก่ก้อนแทนการเคี่ยวเอง เพ่ือตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันที่ไม่มีเวลา
มาคั้นน้ํากะทิ หรือเคี่ยวน้ําซุป ทําให้เกิดความสะดวกในการทําอาหารมากยิ่งขึ้นแม้ว่าปัจจุบันจะมี
วัตถุดิบสําเร็จรูปเข้ามามากเพียงใด แต่คนในสังคมส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ในเรื่องของการทําอาหาร 
ทําให้พวกเขาเหล่านั้นมีทัศนคติที่ว่าการทําอาหารนั้นยุ่งยาก ต้องใช้เวลานานกว่าจะปรุงอาหารเสร็จ 
จึงทําให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแทน  

ในปัจจุบันกระแสการใช้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น และ
คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ จึงทําให้เกิดรูปแบบการถ่าย
ความรู้มากมายหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการทอดสูตรอาหาร เพ่ือตอบสนองคนในยุคปัจจุบันที่ไม่มีเวลา
เรียนรู้สูตรอาหาร ไม่มีเวลาเปิดรับสื่อดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งค้นคว้า
หาหนังสือเกี่ยวกับอาหารในร้านขายหนังสือ ข้อจํากัดที่กล่าวมานี้ ทําให้คนในสังคมห่างหายจากการ
เรียนรู้สูตรอาหารจากสื่อดั้งเดิม อาหารจึงถูกมองว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนทําให้มีการเปิดรับสื่อ
น้อยลง และด้วยความโดดเด่นของสื่อใหม่นี้เองที่สามารถลบข้อจํากัดในเรื่องของเวลา และสถานที่
ออกไป เนื่องจากผู้รับสารสามารถเปิดรับสารที่ตนเองสนใจได้ตลอดเวลา จึงทําให้การถ่ายทอดสูตร
การทําอาหารผ่านสื่อออนไลน์นั้นเกิดขึ้นแพร่หลาย (วชินันท์ กิติทวีเกียรติ, 2556) โดยการเข้าถึงได้
ง่ายของสื่อใหม่โดยเฉพาะสื่อที่มีการนําเสนอเกี่ยวกับการสอนวิธีการทําอาหารใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจนี้ 
อาจสามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อการทําอาหารจากที่เคยคิดว่ามีความยุ่งยากยาก และซับซ้อน สื่อแนว
ใหม่นี้อาจเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร เปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ทําอาหารด้วยตนเองของคนในยุคปัจจุบันได้ 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ได้มีการนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวการทําอาหารโดยมีการถ่ายทอด
ข้อมลูความรู้ในเรื่องของเรื่องวัตถุดิบ เครื่องปรุง และวิธีการทําอาหาร และยังมีข้อความบอกถึงเคล็ด
ลับการทําอาหารชนิดนั้นให้สวยงาม และน่าทานมากยิ่งขึ้น เช่น วิธีการเลือกวัตถุดิบ แต่ละชนิดนั้นมี
ความสําคัญมากถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถทําให้อาหารชนิดนั้นเป็น
อาหารที่มีรสชาติดีขึ้นมาได้ ในนิตยสารอาหารจานเดียว (ครัวอาหารจานเดียว, 2550) กล่าวไว้ว่า วิธี
ทําการทํากากหมูให้แห้ง และมีสีเหลืองกรอบ หรือวิธีทําน้ํามันกากหมูให้มีสีเหลืองใส เพ่ือจะนํามา
ประกอบอาหาร ซึ่งในวิดีโอบอกไว้ว่าเคล็ดลับอยู่ตรงที่การใส่น้ําสะอาดลงไปพร้อมกับมันหมู และ
เคี่ยวด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อน เพ่ือไม่ให้ไหม้ และค่อย ๆ เคี่ยวเพ่ือให้น้ํามันหมูออกมาใส  
เคล็ดลับตรงนี้จะทําให้ได้ท้ังกากหมูท่ีมีสีเหลืองกรอบ และน้ํามันหมูท่ีใส เมื่อนําไปประกอบอาหารต่าง 
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ๆ จะทําให้เพ่ิมความอร่อย และความหอมให้กับอาหารนั้น ๆ เช่น น้ํามันจากกากหมูนําไปทําผัดไทย
จะได้ความหอมของน้ํามันหมูจากกระทะทองเหลืองร้อน ๆ มากขึ้น ส่วนกากหมูนําไปประกอบอาหาร 
เช่น ใส่ในก๋วยเตี๋ยว จะช่วยชูรสความหอม ยิ่งถ้านําน้ํามันจากกากหมูไปเจียวกับกระเทียมสับ แล้ว
นํามาโรยบนก๋วยเตี๋ยว หรือข้าวต้ม ก็จะทําให้อาหารมีความหอม และน่ารับประทานมากยิ่งข้ึน  

 

 
 
ภาพที่ 1.2 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “กับข้าวกับปลาโอ” เมนูกากหมูผักพริกเกลือ  
ที่มา https://www.facebook.com/Plaocooking/videos/1200894610018849/ 
 

จากภาพแสดงให้เห็นว่ามีข้อความบอกเคล็ดลับการทํากากหมูเจียว ในเรื่องการเทน้ํา
พร้อมกับมันหมูเหมือนที่ในหนังสือนิตยสารสอยทําอาหารที่ได้กล่าวข้างต้น จึงทําให้เห็นว่าภายใน
คลิปวิดีโอเพียง 2-3 นาทีนั้น มีการถ่ายทอดสูตรอาหารมีการบอกข้อมูลเคล็ดลับเหมือนในสื่อดั้งเดิมที่
ได้กล่าวมาข้างต้น และมีจํานวนการเข้าชมวิดีโอแบ่งปันสูตรอาหารชนิดนี้  มียอดผู้เข้าชมสูงถึง 
7,308,000 ล้านครั้ง  มีการแชร์สูตรอาหารชนิดนี้สูงถึง 5,400 ครั้ง ยอดคนกดถูกใจ 30,000 คน  
และข้อความแสดงความคิดเห็น 823 ข้อความ (ข้อมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2560) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้การนําเสนอเกี่ยวกับวิดีโอสอนทําอาหารเกิดขึ้นมากมาย 
และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าช่องทางการเปิดรับข่าวสารในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ จะมี  
การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่หน้าหลักในเรื่องการโพสต์ หรือแชร์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เจ้าของในเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจสนใจอยากนําเสนอ เพ่ือให้คนที่ติดตามในเฟซบุ๊ก แฟนเพจได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึง 
ได้รับชมวิดีโอสอนทําอาหารใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ทําให้ช่องทางนี้เป็นหนึ่งในกระแสความนิยมจากผู้ที่
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร เกิดกระแสการโพสต์ หรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทําอาหารเป็น
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จํานวนมาก ผู้ที่สนใจอยากที่จะศึกษาเก่ียวกับสูตรอาหารสามารถค้นหาจากเฟซบุ๊ก ของตนเองได้ด้วย
เช่นกัน จึงทําให้การเผยแพร่สูตรอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ นั้นง่ายต่อการเปิดรับข่าวสาร จะ
เห็นได้จากเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  มีการนําเสนอโดยใช้ระยะเวลาเพียง 2-3 นาทีเหมือนกัน แต่มีรูปแบบ
การนําเสนอเกี่ยวกับการสอนทําอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละแฟนเพจ เช่น แฟนเพจที่มีชื่อว่า 
“กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking)” ซึ่งมีผู้ติดตามจํานวน 2,756,225 คน (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2560) รูปแบบการนําเสนอของแฟนเพจนี้จะเป็นรูปแบบการนําเสนอแบบอธิบายแต่ละ
ขั้นตอนการทําอาหาร ส่วนผสมต่าง ๆ ผ่านข้อความบนวิดีโอที่กําลังดําเนินอยู่  และมีเสียงดนตรี

ประกอบในการรับชม 
 

ภาพที่ 1.3 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking)”  
ที่มา https://www.facebook.com/Plaocooking/videos/1320893634685612/  
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ภาพที่ 1.4 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking)” เมนูกุ้ง
ยําตะไคร้  
ที่มา: https://www.facebook.com/Plaocooking/videos/1550041738437466/ 

 
จากภาพเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  สอนทําอาหาร  กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) มีการ

นําเสนอเมนูอาหารที่มีชื่อว่า กุ้งยําตะไคร้ เมนูนี้มียอดคนกดไลค์สูงถึง 35,000 คน มียอดการแชร์
วิดีโอสอนทําอาหารเมนูนี้ 5,800 ครั้ง และมีการรับชมสูงถึง 500,000 ครั้ง 

อีกหนึ่งในเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่มีการนําเสนอเกี่ยวกับการสอนทําอาหาร เช่นเดียวกับเพจ
กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) แต่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างออกไป คือ แฟนเพจที่มีชื่อ
ว่า “ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์” ซึ่งมีผู้ติดตามจํานวน 1,450,197 คน (สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2560) รูปแบบการนําเสนอของแฟนเพจนี้จะเป็นรูปแบบการนําเสนอแบบมีผู้บรรยาย อธิบายวิธีการ
ทําอาหาร การปรุงอาหาร ในขณะที่ผู้บรรยายกําลังทําอาหาร ซึ่งผู้บรรยายในวิดีโอสอนทําอาหารนั่น
คือ คุณศุภชัย เสมอมิตร เจ้าของแฟนเพจนั่นเอง  
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ภาพที่ 1.5 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว”์ 
ที่มา https://www.facebook.com/nhong197/ 
 

 
 

ภาพที่ 1.6 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว”์ 
ที่มา: https://www.facebook.com/nhong197/ 
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ภาพที่ 1.7 เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร มีชื่อว่า “ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว”์ เมนูปู แช่น้ําปลา  
ที่มา: https://www.facebook.com/nhong197/videos/773209072886558/ 

 
จากภาพเฟซบุ๊ก แฟนเพจ สอนทําอาหาร ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ มีการนําเสนอ

เมนูอาหารที่มีชื่อว่า ปูม้าแช่น้ําปลา เมนูนี้มียอดคนกดไลค์สูงถึง 41,000 คน มียอดการแชร์วิดีโอสอน
ทําอาหารเมนูนี้ 2,700 ครั้ง และมีการรับชมสูงถึง 630,000 ครั้ง 

จากข้อมูลแฟนเพจที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทําให้เห็นว่ามีการกดถูกใจ กดแชร์ และจํานวน
การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารมีจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้คนที่พบเห็นเกิดการสนใจที่อยาก จะ
เรียนรู้วิธีการทําอาหารผ่านวิดีโอสอนทําอาหารโดยใช้เวลาเพียงไม่นานในการเปิดรับชมวิธีการ
ทําอาหารแต่ละชนิด จึงทําให้มีผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อในการเรียนรู้วิธีการทําอาหาร จึงทําให้
มีการกดติดตามในเฟซบุ๊ก แฟนเพจสอนทําอาหารเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจเก่ียวกับวิดีโอสอนทําอาหารนั้นมีตั้งแต่บุคคลทั่วไปที่อยากจะแบ่งปันสูตรอาหารและเคล็ดลับ
ฝีมือปลายจวักไปจนถึงเชฟมืออาชีพ เพ่ือให้คนที่สนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับการทําอาหารสามารถ
เรียนรู้สูตรอาหารได้ด้วยตนเอง (“คลิปสอนทําอาหาร” ในโลกออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 
2559) 

ข้อดีของรูปแบบการนําเสนอรูปแบบใหม่นี้  คือ  สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง (Two-way 
Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารที่ผู้รับสารมีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยาปูอนกลับไปยังผู้
ส่งสาร สามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ 

Ref. code: 25605707030309OAU



10 
 

 
 

ภาพที ่1.8 ภาพตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอสอนทําอาหาร เมนูที่มีชื่อว่ายําตะไคร้ ของ
แฟนเพจกับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking)  
ที่มาhttps://www.facebook.com/Plaocooking/videos/1550041738437466/ 
 

 
 

ภาพที่ 1.9 ภาพตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอสอนทําอาหาร เมนูที่มีชื่อว่าหมูต้มน้ําปลา 
ของแฟนเพจศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์  
ที่มา: https://www.facebook.com/nhong197/videos/772860306254768/ 
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จากภาพแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้รับชมเกิดสงสัยหรือมีคําถาม ก็สามารถแสดงความคิดเห็น
ใต้วิดีโอสอนทําอาหารได้ เจ้าของแฟนเพจก็สามารถตอบกลับข้อสงสัยของผู้รับชมที่เข้ามาแสดงความ
คิดเห็นได้เช่นกัน จากแฟนเพจทั้งสองที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นทําให้เห็นได้ว่ามีจํานวนผู้ติดตาม ยอด
เข้าชม และจํานวนคนที่แชร์วิดีโอสอนทําอาหาร รวมถึงข้อความแสดงความคิดเห็น จํานวนผู้ที่สนใจที่
จะเปิดรับสื่อ และเรียนรู้สูตรอาหารมีจํานวนมาก ซึ่งให้เห็นถึงจํานวนการเกิดการเปิดรับสื่อ อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ขั้นตอนการทําอาหารแต่ละชนิดผ่านวิดีโอสอนทําอาหารในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองของคนในยุค
ปัจจุบันได ้ 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า แต่เดิมความรู้เรื่องการทําอาหารมาจากการถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
แต่ในปัจจุบันการเรียนรู้สูตรการทําอาหารนั้นไม่ได้ถูกถ่ายทอดโดยวิธีแบบเดิม เนื่องจากคนส่วนใหญ่
ต้องออกมาทํางานนอกบ้านมากขึ้น ทําให้การใช้ชีวิตเป็นแบบครอบครัวเดี่ยว ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ครอบครัวใหญ่อย่างเช่นสมัยก่อน จึงไม่มีเวลาเรียนรู้สูตรอาหารมากนักและด้วยปัจจัย ด้านการเปิดรับ
สื่อดั้งเดิมที่มีข้อจํากัดด้านเวลา ส่งผลให้มีเวลาในเปิดรับวิธีการทําอาหารจากสื่อดั้งเดิม ลดน้อยลง  
จึงทําให้เกิดทัศนคติที่ว่าการทําอาหารต้องใช้เวลามาก เนื่องจากมีกระบวนการที่ ยุ่งยากซับซ้อน  
ทําให้พฤติกรรมของคนในปัจจุบันนั้นบริโภคแต่อาหารสําเร็จรูปจนลืมวิธี   การทําอาหาร ส่งผลให้ 
คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดการเรียนรู้วิธีการทําอาหารนั่นเอง 

ในปัจจุบันการถ่ายทอดสูตรอาหารเข้ามามีบทบาทในสื่อใหม่อย่าง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
ซึ่งมีการนําเสนอเกี่ยวกับการสอนทําอาหารผ่านวิดีโอใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาที ก็สามารถเรียนรู้สูตร
อาหารได้อย่างครบถ้วน ทําให้ช่องทางการเปิดรับสื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์นั้นไม่มีข้อจํากัดด้านเวลา 
ทําให้คนในยุคปัจจุบันสามารถเปิดรับสื่อได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสามารถตอบสนองต่อคนในยุคปัจจุบัน ที่
ไม่มีเวลาในการเรียนรู้การทําอาหารจากสื่อดั้งเดิม วิดีโอสอนทําอาหารบนสื่อใหม่นั้นอาจสามารถ
เปลี่ยนทัศนคติจากที่มองว่าการทําอาหารนั้นยุ่งยากซับซ้อน กลายมาเป็นสนใจอยากที่จะเรียนรู้เรื่อง
อาหาร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยการมีทัศนคติที่ว่าอาหารนั้นไม่ยาก จึงอยากที่จะ
ทําอาหารรับประทานด้วยตนเอง เมื่อสังเกตวิดีโอสอนทําอาหารจากทั้ง 2 แฟนเพจที่ผู้วิจัยนํามา
ยกตัวอย่างข้างต้น มีการนําเสนอวิธีการทําอาหารเหมือนกัน โดยมีระยะเวลาในการนําเสนอวิดีโอนั้น
ใกล้เคียงกัน แต่มีรูปแบบวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกัน จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจอยากศึกษาเรื่อง “ผลของ
การเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ต่อการทําอาหาร
ด้วยตนเอง” โดยวัดจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามากดติดตามข่าวสารจากแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่า  
กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทาง  
ด้านวิชาการต่อไป 
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1.2 ปัญหาน าวิจัย 

 
1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
2. การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์กับความรู้

เกี่ยวกับการทําอาหาร อย่างไร 
3. การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง อย่างไร 
4. การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองด้วยตนเอง อย่างไร 
5. ความรู้ที่ ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ   

มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง อย่างไร 
6. ทัศนคติที่ มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับ  พฤติกรรม 

การทําอาหารด้วยตนเอง อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากร กับการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  

แฟนเพจ กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
3. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  
4. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทาง 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง  
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง  

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง กับ

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

Ref. code: 25605707030309OAU



13 
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1  ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ

สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน  
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  

มีความสัมพันธ์กับ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3  การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ   

มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 4  การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 5  ความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 6  ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยมุ่ง

ศึกษาผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง ทั้ง
ข้อมูลด้านการเปิดรับชมวีดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ทัศนคติที่มี
ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง และพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่า
กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) จํานวน 200 คน และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 200 คน 
รวมทั้งหมด 400 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือ ใน การเก็บ
ข้อมูล ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 
1.6 นิยามศัพท ์

 
วิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ หมายถึง การแนะนําวิธีทําอาหารชนิดต่าง ๆ 

โดยมีการถ่ายทอดเนื้อหาที่ใช้เวลาเพียง  2-3 นาที  เพ่ือถ่ายทอดไปยังกลุ่มผู้รับสารที่มีความชื่นชอบ 
สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและมีความต้องการที่จะรับเนื้อหาจากสื่อเพ่ิมเติมผ่านทางช่องทางการ

Ref. code: 25605707030309OAU



14 
 
นําเสนอทางวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  การวิจัยในครั้งนี้ได้ทําการศึกษา 2 เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ คือ กับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ 

ลักษณะทางประชากร  หมายถึง  ลักษณะด้านเพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

การเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ หมายถึง พฤติกรรม การ
เปิดรับรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ความถี่ในการเปิดรับชม, ระยะเวลาใน
การเปิดรับชมแต่ละครั้ง, ความถี่ในการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือทบทวน หรือหา
ความรู้เพิ่มเติม และประเภทอาหารที่เปิดรับชม 

ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี ขั้นตอนการทําอาหาร
ต่าง ๆ ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยวัดจากคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
การทําอาหาร เช่น วิธีการทอดแปูงให้กรอบ ควรผสมแปูงทอดกรอบกับน้ําร้อนเท่านั้น, การต้มน้ําซุป
ให้ใส ควรใช้ไฟอ่อน ๆ เป็นต้น 

ทัศนคติต่อการท าอาหารด้วยตนเอง หมายถึง ผลรวมของการประเมินเกี่ยวกับ
ความรู้สึกหลังจากจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมีต่อการทําอาหารด้วย
ตนเอง  

พฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง หมายถึง การกระทําของบุคคลเกี่ยวกับการ
ทําอาหารด้วยตนเอง โดยวัดจากความตั้งใจจากการให้ความสําคัญกับการทําอาหารหลังจากรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เช่น การศึกษาสูตรอาหาร, การฝึกทําอาหาร รวมถึงความ
ตั้งใจในการทําอาหารให้คนอ่ืน ๆ และเผยแพร่สูตรอาหารให้คนอ่ืน ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้สูตรของ
ตนเอง  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย หมายถึง ผู้ที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟน
เพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์  

ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างในการทําการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 2 แฟนเพจที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น มีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอที่เหมือนกัน คือ การถ่ายทอดสูตรอาหารผ่านวิดีโอ โดยใช้
ระยะเวลาเพียง 2-3 นาที แต่มีมีความแตกต่างตรงรูปแบบการนําเสนอเก่ียวกับการทําอาหารบนวิดีโอ
โดย เฟซบุ๊ก แฟนเพจกับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) จะมีรูปแบบการนําเสนอแบบอธิบายแต่ละ
ขั้นตอนการทําอาหารและบอกอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ผ่านข้อความบนหน้าวิดีโอที่กําลังดําเนินอยู่ และ
มีเสียงดนตรีบรรเลงประกอบในการรับชม ส่วนเฟซบุ๊ก แฟนเพจที่มีชื่อว่าศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ 
เป็นรูปแบบการนําเสนอแบบไม่มีดนตรีประกอบ แต่มีผู้บรรยาย อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ทําอาหาร การปรุงอาหาร ในขณะที่ผู้บรรยายกําลังทําอาหาร ซึ่งผู้บรรยายในวิดีโอสอนทําอาหารนั่น
คือ คุณศุภชัย เสมอมิตร เจ้าของแฟนเพจ ดังนั้นความแตกต่างในรูปแบบการนําเสนอ โดยที่มี
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วัตถุประสงค์ในการนําเสนอที่เหมือนกัน คือ การถ่ายทอดสูตรอาหารผ่านวิดีโอ ทําให้ผู้วิจัยเลือก 2 
แฟนเพจ ที่กล่าวมาข้างต้น ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง” ในครั้งนี ้
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ทําให้ให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการทําอาหารด้วยตนเอง อีก
ทั้งเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารผ่านสื่ออ่ืน ๆ 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงเฟซบุ๊ก แฟนเพจด้านอาหารหรือเจ้าของ
ตราสินค้าของรายการเกี่ยวกับอาหาร สามารถนําไปใช้เพ่ือกําหนดกลยุทธ์  และวางแผนการ
ดําเนินงานพัฒนารูปแบบของรายการสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เพ่ือให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ที่อยากศึกษาเกี่ยวกับการทําอาหาร 

3. เพ่ือได้ทราบถึงประสิทธิผลของรูปแบบและประเภทเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารบน
ช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของวิดีโอสอนทําอาหารที่มีผลต่อการรับรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม 
การเปลี่ยนแปลงในการทําอาหารด้วยตนเอง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง” ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.2 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรม (KAP Theory) 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
 

แนวคิดด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นวิธีการวิเคราะห์ผู้รับสาร ซึ่งเป็นแนวคิดที่
มีหลักการของการเป็นเหตุเป็นผล โดยเชื่อในหลักการที่ว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตาม
แรงบังคับจากภายนอกที่มากระตุ้น (Exogenous Factors) และพฤติกรรมต่างส่วนใหญ่ของมนุษย์
ดําเนินชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมได้วางเป็นแม่บทไว้ให้  และสังคมทั่ว ๆ ไปจะกําหนดให้บุคคลที่มี
คุณสมบัติด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2541, น. 363) จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์
เฉพาะตัวที่ต่างกันไป ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งการใช้ถ้อยคํา การเลือกใช้สื่อ การรับสาร 
การตีความสาร และประสิทธิผลของการสื่อสาร 

การทําความเข้าใจผู้รับสารนั้น ผู้ส่งสารจะจําแนกผู้รับสารออกเป็นกลุ่มตามภูมิหลังทาง
ประชากร โดยมีสมมติฐานว่า ผู้รับสารที่อยู่ในกลุ่มลักษณะทางประชากรศาสตร์ร่วมกันย่อมมีทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน  ในลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่สําคัญ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546,  
น. 112-117) ดังนี้ 

1. เพศ ลักษณะทางเพศ เป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่กําเนิดใน
ประชากรกลุ่มใด ๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากร เพศชาย (Male) และประชากรหญิง (Female) 
ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีจํานวนที่ใกล้เคียงกันเพราะธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศมาให้กับ
ประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานด้านร่างกายที่แตกต่างกันของบุคคลเป็นสถานภาพที่มีมา
ตั้งแต่กําเนิดของบุคคล เมื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มเพศจะเป็นตัวกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล
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ตลอดจนพัฒนาการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกันด้วย ความแตกต่างทางเพศทําให้
บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้ม และมีความต้องการที่
มากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่ง และรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจากการรับข่าวสารนั้นด้วย  (Wilo, 
Goidhaborsadore, & Yates, 2002, p.114, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ,์ 2546) 

แมคคี (Mckee, 1962, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า ผู้ชายมี
ความสามารถทางการจํารูปทรงได้แม้ว่าจะพลิกแพลงในท่าต่าง ๆ หรือสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์
ของ Space – form ในจินตนาการได้ ส่วนพาเตล และกอร์ดอน (Patel & Gordon, 1960, อ้างถึงใน 
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า เด็กหญิงมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามผู้อ่ืน หรือถูกชักจูงได้
ง่ายกว่าเด็กชาย สอดคล้องกับการวิจัยของ คิมเบอร์ (Kimber, 1974, อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 2544) 
ศึกษาพบว่า เด็กหญิงสามารถรับสาร และเลียนแบบพฤติกรรมบุคลิกภาพผู้อ่ืนได้ง่ายกว่าเด็กชาย  
ผลการศึกษาและวิจัยของ เบอแนต และโคเฮน (Bennett & Cohen, 1959, อ้างถึงใน สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2541) ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความแตกต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิง 
พบว่า เพศชายมีความคิดหนักแน่นกว่าความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงจะมีความละเอียด และ
รอบคอบในด้านความคิดมากกว่าเพศชาย ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตในขั้นต่อไปอีกด้วย 

2. อายุ อายุของผู้รับสารจะมีอิทธิพลกับการสื่อสาร เพราะอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การสื่อสารให้ผู้รับสารที่มี
อายุต่างกันเชื่อ หรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นมีความยากง่ายต่างกัน ยิ่งมี อายุมาก
หากเปิดรับข่าวสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็ทําได้ยากลําบากขึ้น  ในทางจิตวิทยาอายุ ยังเป็นสิ่ง
กําหนดความแตกต่างในเรื่องของความยากง่ายในการชักจูงอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อคนมี อายุมากขึ้น
โอกาสที่จะเปลี่ยนไป หรือการถูกชักจะน้อยลง (Burgoon, 1974, p. 58, อ้างถึงใน วชินันท์ กิติทวีเกียรติ, 
2556, น. 8)  

ทั้งนี้อายุยังมีความสัมพันธ์กับความคิด คนอายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า 
ยึดถืออุดมการณ์มากกว่า ใจร้อนกว่า และมองโลกในแง่ดีกว่า ขณะที่คนอายุมากมักมีแนวคิดอนุรักษ์
นิยมมากกว่ายึดถือการปฏิบัติมากกว่า ระมัดระวังมากกว่า และมองโลกในแง่ร้ายมากกว่า สาเหตุที่
เป็นเช่นนี้ เพราะคนที่มีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์ในชีวิตและมีความผูกพนที่ยาวนาน  รวมถึง 
มีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนอายุน้อย (Brooks, 1971, อ้างถึงใน วชินันท์ กิติทวีเกียรติ, 2556, 
น. 8) และอายุยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านต่าง ๆ นอกจากนี้คนที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีความ
ต้องการในสิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย เช่น คนวัยกลางคน และคนสูงอายุมักจะคิดเรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาพยาบาล การมีบ้าน และที่ดินเป็นของตนเอง ในขณะที่หนุ่มสาววัยรุ่น
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อาจจะสนใจในเรื่องการศึกษา ความยุติธรรม และการเสมอภาคกันในสังคม (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, 
น. 113) ดังนั้น ผู้ส่งสารจึงควรพิจารณาถึงอายุของผู้รับสารก่อนการสื่อสารด้วย เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
เนื้อหาข่าวสาร รูปแบบ สื่อ และช่องทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับผู้รับสารและกลุ่มอายุต่อไป 

3. สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นคนโสด สมรส 
หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านความคิดความเชื่อในแต่ละเรื่อง ย่อมมีอิทธิพล
ต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพของบุคคลจะบ่งบอกถึงความ
อิสระในการตัดสินใจ และอิทธิพลต่อ กระบวนการคิดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร สตรีที่สมรสแล้ว 
และสตรีที่ยังโสด ย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากสภาพครอบครัว และ
อิทธิพลของจํานวนบุคคลรอบข้าง 

4. อาชีพ คนมีอาชีพต่างกันย่อมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ์ และคํานิยม 
ต่าง ๆ แตกต่างกันไป (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 115) คนที่รับราชการมักยึดถือเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ 
ศักดิ์ศร ีและเกียรติภูมิของความเป็นข้าราชการ ส่วนคนที่ทํางานธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายได้ และ
การมีศักดิ์ศรีของตนด้วยเงินทองที่สามารถหาซื้อ หรือจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่ตนต้องการเพ่ือรักษา
สถานะภาพในสังคมของตน ในขณะที่บุคคลประกอบอาชีพเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน มักมีวิถีชีวิต
ทัศนคติ ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน เช่น แม่บ้านมักฟังวิทยุโทรทัศน์มากกว่าเปิดรับสื่ออ่ืน ๆ 
บุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน ธนาคาร ก็จะมุ่งสนใจธุรกิจการเงิน อัตราดอกเบี้ย 
หรือหุ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง ดังนั้น ข่าวสารประเภทนี้ก็จะเป็นที่สนใจของ
บุคคลกลุ่มนี้โดยง่าย แต่ในทางกลับกันข่าวสารนี้อาจไม่ได้รับความสนใจจากบุคคลในอาชีพอ่ืน ๆ ก็เป็นได ้ 

5. รายได้  เป็นเครื่องกําหนดความต้องการของบุคคล ตลอดจนกําหมดความคิดเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ รายได้จึงมีอิทธิพลในการกําหนดสถานะทางสังคม วิถีชีวิต การมองโลก 
และทัศนคติต่าง ๆของบุคคลได้ เช่น คนที่มีรายได้ต่ําจะไม่สนใจสินค้าที่มีราคาสูง เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่
ฟุุมเฟือย คนกลุ่มนี้ก็จะไม่สนใจ และไม่เปิดรับข่าวสารนั้นเลย เช่น การแนะนําให้ชาวนาที่ยากจน
บริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการคงยากกว่าการแนะนําให้คนที่มีรายได้มาก ๆ 
ซื้อเสื้อผ้า หรือรถยนต์ใหม่ ๆ นอกจากนั้นคนมีฐานะดี หรือรายได้สูง มักใช้สื่อมวลชนมากด้วย และเป็น
การใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ เช่น อ่านบทบรรณาธิการ อ่าน หรือฟังเรื่องการบ้านการเมือง 
ปัญหาสังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น (River, Peterson, & Johnson, 1971, p. 283, อ้างถึงใน 
วชินันท์ กิติทวีเกียรติ, 2556, น. 9) หรือคนที่มีรายได้สูง อาศัยอยู่ในเมืองอาจมีโอกาสเลือกใช้สื่อได้
หลากหลายประเภทกว่า และบ่อยครั้งกว่า โดยเฉพาะสื่อที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เป็นต้น 

6. การศึกษา เป็นตัวแปรที่สําคัญต่อการเปิดรับสื่อ และข่าวสาร เพราะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสาร และการตีความข่าวสารของผู้รับสาร ทั้งส่วนความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ 
ทัศนคติ ค่านิยม และความสนใจ คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ระบบการศึกษาที่ต่างกัน 
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หรือสาขาวิชาที่ต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการแตกต่างกันไป คนที่มี
การศึกษาสูงจะได้เปรียบในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะมีความรู้กว้างขวางในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งการใช้
คําศัพท์ และเข้าใจสารได้ดี และคนที่มีการศึกษาสูงเหล่านี้จะมีการเลือกรับข่าวสาร หรือเนื้อหาของ
สื่อ มีความสนใจข่าวสารหลากหลายประเภท ไม่หลงเชื่ออะไรง่าย ๆ หากไม่มีหลักฐาน หรือเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอ นอกจากนี้ คนที่มีการศึกษาสูงยังใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย ใน
ด้านประเภทของสื่อ คนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ 

ยุบล เบญจรงค์กิจ (2538, น. 70-71) พบว่า การศึกษาสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรม
การสื่อสารเช่นเดียวกับรายได้ เพราะเป็นตัวแปรที่มีบทบาทใกล้เคียง และมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
สูงมาก กล่าวคือ คนมีรายได้สูงมักมีการศึกษาสูง ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดี จึงมักถูกผลักดันให้มี
ความจําเป็นต้องเรียนรู้หาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การเปิดรับสื่อ และ
ข่าวสารจึงจําเป็นสําหรับผู้รับสารกลุ่มนี้ 

แนวคิดภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ ย่อมมีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อ และข่าวสารมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ และเป็นตัวกําหนดความสนใจในการแสวงหาข่าวสารของผู้รับสาร  
อาจกล่าวได้ว่า สารต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารส่งมายังผู้รับสารนั้นมิได้มีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยตรง แต่เป็นการ
สนับสนุนความเชื่อดั้งเดิมของแต่ละบุคคลให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น บุคคลแต่ละคนที่มีความ
แตกต่างกันลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความคิดที่แตกต่างกันจึงทําให้มีการเลือกเปิดรับสื่อ  และ
ข่าวสารแตกต่างกันออกไปด้วย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ, อายุ, 
สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ เพ่ือวิเคราะห์ผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ 
ด้าน ซึ่งการนําเอาลักษณะทาประชากรมาศึกษาความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ การเปิดรับวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ จึงเป็นที่มาของการศึกษาผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเองในครั้งนี้ 

 
2.2 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) 

 
การสื่อสารนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัย 4 

ที่มีความจําเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นความตายของมนุษย์เหมือนปัจจัยที่  4 
แต่การได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมืออย่างแน่นอน มนุษย์ต้องอาศัย
การสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของตน และเพ่ืออยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ ใน
สังคม การสื่อสารเป็นกระบวนการพ้ืนฐานของการติดต่อกระบวนการทางสังคม ยิ่งสังคมมีความ
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สลับซับซ้อนมาก และประกอบด้วยคนจํานวนมากขึ้นเท่าใด การสื่อสารยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น
เท่านั้น ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสังคมนํามาซึ่งความสลับซับซ้อน หรือ
ความสับสนต่าง ๆ จึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจ และไม่แน่ใจของสมาชิกในสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัย
การสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว (ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, 2537, น. 3) อย่างไรก็ตามบุคคลไม่สามารถรับ
ข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนได้ทั้งหมด แต่จะเลือกรับเพียงบางส่วนที่มีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น
ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามายังบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่
น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาระเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสําเร็จ
ในการสื่อสาร การเลือกสรรข่าวสารบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร 

Atkin (1973, p. 208) กล่าวว่า การเปิดรับสาร หมายถึง การที่บุคคลมีการเปิดรับ
ข่าวสารมาก ยิ่งส่งผลให้มีหูตาที่กว้างไกลมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจสภาพแวดล้อมและเป็นคนที่
ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ที่เปิดรับข่าวสารน้อยกว่า 

แมคคอมบส์ และ เบคเกอร์ (McCombs & Becker, 1979, p. 51, อ้างถึงใน สันติ 
สอนสมบูรณ์, 2556, น. 16) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลจากการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของ
บุคคลว่า บุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนก็เพ่ือตอบสนองความต้องการ 6 ประการของตนเอง 
ดังนี้ 

1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหว และ
สังเกตการณ์รอบตัวจากสื่อมวลชน เพ่ือให้รู้ทันเหตุการณ์ และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่ควรรู้ 

2. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน การรับสื่อมวลชนทําให้บุคคลสามารถกําหนดความคิดเห็นของตนเองต่อเหตุการณ์ 
รอบ ๆ ตัว 

3. เพ่ือต้องการข้อมูลในการพูดคุยสนทนา (Discussions) การเปิดรับสื่อมวลชนทําให้
บุคคลมีข้อมูลที่สามารถนําไปใช้สนทนากับผู้อื่นได้ 

4. เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participating) การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ และความเป็นไป 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว 

5. เพ่ือช่วยเสริมสร้างความคิดเห็น (Reinforcement) ช่วยเสริมสร้างความคิดเห็นให้
เกิดความม่ันคงยิ่งข้ึน หรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระทําไปแล้ว 

6. เพ่ือความบันเทิง (Relaxation and Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลินรวมทั้ง
การผ่อนคลายอารมณ์ของผู้รับสาร 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญต่อสังคมปัจจุบัน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ข่าวสาร หรือช่องทางการศึกหาหาความรู้ที่ตนเองสนใจ โดยผู้เปิดรับข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ นั้น 

Ref. code: 25605707030309OAU



21 
 
ส่วนใหญ่มักจะเปิดรับข่าวสารที่ตัวเองต้องการ มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือ
สอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง 

Becker (1972) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยจําแนกพฤติกรรมการเปิด 
รับข่าวสาร ดังนี้ 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือต้องการให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลที่ต้องการรับข่าวสารเพ่ือ
ต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ เพ่ืออยากรู้ เปิดดูรายการข่าวโทรทัศน์เฉพาะที่สนใจหรือมีผู้
แนะนํามา หรือขณะอ่านหนังสื่อ หรือดูโทรทัศน์ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองจะให้ความ
สนใจอ่าน หรือดูเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลที่จะเปิดรับข่าวสาร
เพ่ือตอบสนองความต้องการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความต้องการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพ่ือ
ผ่อนคลายอารมณ์ 

ในกระบวนการเปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารจะมีกระบวนการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก และแรงจูงใจที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ง
กระบวนการเปิดรับข่าวสารประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (พีระ จิระโสภณ, 2535, น. 638) ดังนี้ 

การเปิดรับ (Exposure) หมายถึง แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสาร บุคคลมัก
แสวงหาข่าวสารเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้งกับทัศนคติของตน 
ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ทัศนคติเดิม จะเกิดภาวะทางจิตที่ไม่สมดุล 
หรือมีความไม่สบายใจ ดังนั้น การลด หรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ก็ต้องแสวงหาข่าวสาร หรือรับ
ข่าวสารที่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเดิมของตน 

การสนใจ (Attention) การเปิดรับข่าวสารด้วยความตั้งใจ เนื่องจากข่าวสารในแต่ละวัน
มีมากมาย ข่าวสารบางเรื่องรับรู้อย่างผ่าน ๆ เรื่องใดที่ตรงกับความสนใจก็จะตั้งใจรับฟังข่าวสารนั้น 

การตีความ (Interpretation) การเปิดรับข่าวสารนั้น ผู้รับสารอาจจะตีความข่าวสารที่
ได้รับไม่เหมือนกัน เพราะความหมายของข่าวสารที่ส่งไปถึงไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรรูปภาพ หรือคําพูด
เท่านั้น แต่อยู่ที่ผู้รับสารจะรับรู้ หรือตีความหมายตามความเข้าใจ ตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความ
เชื่อ ความต้องการ ความหวัง สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น 

การจดจํา (Retention) การโน้มน้าวในการจดจําข่าวสาร เฉพาะส่วนที่ตรงกับความ
สนใจ ความต้องการ ทัศนคติ เป็นต้น และมักลืมในสิ่งที่ตนเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า เช่น 
การถ่ายทอดข่าวสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ผู้รับมักถ่ายทอดเรื่องราวต่อไปยังคนอ่ืนไม่ครบถ้วน
เหมือนที่ได้รับมา ทั้งนี้ เพราะแต่ละคนมักเลือกจําเฉพาะส่วนที่ตนเองสนใจเท่านั้น ส่วนที่เหลือมักจะ
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ถูกลืมหรือไม่นําไปถ่ายทอดต่อ อีกทั้ง การเลือกจดจําเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนทัศนคติเดิมหรือ
ความเชื่อเดิมให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้นด้วย (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 122) 

นอกเหนือจากกระบวนการเปิดรับข่าวทั้ ง  4 ขั้นตอนที่กล่าวมาทางด้านบนนั้น 
กระบวนการในการเปิดรับข่าวสารยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สําคัญอีก 2 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กระกอบทางจิตใจ เนื่องจากสภาพจิตใจเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในตัวผู้รับสาร
เองจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปิดรับข่าวสาร และการโน้มน้าวใจ เป็นกระบวนการที่ผู้รับข่าวสารแต่ละ
คนจะเลือกรับข่าวสารที่มีอยู่ ประกอบด้วย พฤติกรรม คือ การเลือกสนใจ (Selective Attention) 
การเลือกรับรู้ และเข้าใจ (Select Perception) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) ซึ่งทั้งหมดนี้
เรียกว่า “กระบวนการเลือกรับข่าวสาร”  

2. องค์ประกอบทางสังคม เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสร้างประสบการณ์ 
ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมทั่วไปของผู้รับสารโดยตรง ได้แก่ สภาพแวดล้อม เช่น ครอบครัว สถาบัน 
การศึกษา รวมถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ  
และทัศนคติของตน  โดยบุคคลจะเลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenience) เลือกสื่อความความเคยชิน 
(Accustomedness) เลือกซื้อสื่อที่สามารถจัดหามาเองได้ (Availability) และขึ้นอยู่กับลักษณะ 
เฉพาะของสื่อ เช่น ลักษณะเด่นของวิทยุ โทรทัศน์ ทําให้เห็นภาพแสงสีที่ดึงดูดใจ 

ในกระบวนการเปิดรับข่าวสาร ช่องทางการเปิดรับข่าวสารเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าผู้รับสาร
มีการเลือกเปิดรับข่าวสารช่องทางใดบ้าง สื่อ (Media) มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสีย
แตกต่างกันไป การเลือกใช้สื่อให้ได้สื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด นักสื่อสารต้องมีการวิเคราะห์ และ
จําแนกกลุ่มเปูาหมาย หรือผู้รับสาร เพ่ือจะได้เลือกสื่อที่เหมาะสม โดยมีนักวิชาการได้จําแนกไว้ 3 
ประเภท ดังนี้ 

1. สื่อบุคคล (Personal Media) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในลักษณะแบบ
เผชิญหน้าทั้งในรูปแบบของการสนทนา หรือรูปของการประชุมกลุ่ม ซึ่งการใช้บุคคลในการสื่อสาร 
ก่อให้เกิดผลดี คือ สามารถสื่อสารข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ไปสู้ผู้รับได้โดยตรง และสามารถชักจูง
ผู้รับสารได้โดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง สามารถทําการเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่ยืดหยุ่น
ปรับให้เข้ากับผู้รับสารเป็นรายบุคคลได้ และยังทําให้ทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารได้ทันที 

นอกจากนี้ Weaver ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคล 
โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

- เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่ต้องเป็นกลุ่มที่มีขนาด
ไม่ใหญ่มากนัก 

- มักมีปฏิกิริยาตอบเข้ามาในกระบวนการสื่อสาร 
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- ไม่จําเป็นต้องเป็นการสื่อสารที่อยู่ตรงหน้ากัน เช่น อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกัน
ผ่านทางโทรศัพท ์

- ไม่จําเป็นต้องเป็นการสื่อสารแบบจงใจ อาจเกิดข้ึนเมื่อใดก็ได ้
- เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น เนื่องจากโอกาสที่สารจะไปถึงผู้รับสารมีมากกว่า 

ตรงกว่า และเปิดโอกาสให้เข้าใจได้มาก เพราะโอกาสในการตอบโต้ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
สามารถดําเนินไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว 

- มักถูกกระทบโดยองค์ประกอบแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทาง
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม 

จะเห็นได้ว่า การสื่อสารโดยใช้สื่อบุคคลเป็นการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
สามารถเห็นผลได้ทันท ีแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่ที่การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นทําได้ทีละน้อยบุคคล 

2. สื่อมวลชน (Mass Media) นับเป็นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการสื่อสาร 
เนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชน หรือกลุ่มคนขนาดใหญ่ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนมี 3 ประการ 
ได้แก่ การให้ข่าวสาร (Information) การให้การศึกษา (Education) และการเสนอความคิดเห็น 
(Opinion) 

สื่อมวลชนประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกระจายเสียง หรือที่มักเรียกว่า สื่อหลัก 
(Major Media) หรือสื่อตามธรรมเนียมนิยม (Conventional Media) ได้แก่  หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ 
วิทยุ นิตยสาร ปูายโฆษณาขนาดใหญ่ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ตด้วย 

คุณสมบัติที่ดีของสื่อมวลชน คือ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้รับจํานวนมาก
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารให้ความรู้และข่าวสารแก่ผู้รับสารจํานวนมากได้เป็นอย่างดี  และสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ฝังแน่นได้ แต่สื่อมวลชนก็มีข้อจํากัด คือ ต้องใช้งบประมาณใน
การดําเนินงานสูง การใช้กระบวนการส่งสารต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน ดังนั้น กระบวนการส่งสารจึงอยู่
กับลักษณะสาร และกลุ่มผู้รับสารด้วยเช่นกันว่าควรใช้การสื่อสารในลักษณะใด 

3. สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) เป็นสื่ออีกชนิดที่ใช้ถ่ายทอดข่าวสารไปยัง
มวลชนกลุ่มบุคคล หรือบุคคลโดยสร้างขึ้นเพ่ือกลุ่มเปูาหมายโดยเฉพา ได้แก่ สื่อประเภทโสตทัศนวัสดุ
อุปกรณ์ (Audio Visual Media) และสื่อสิงพิมพ์ (Printed Media) เช่น แผ่นปูายโฆษณาขนาดใหญ่ 
(Cut Out) ใบปิดประกาศ (Poster) ใบปลิว (Leaflet) แผ่นพับ (Folder/Hand Bill) วิดีโอวอล (Video 
Wall) ปูายผ้า (Banner) สื่อเฉพาะกิจจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การ
ใช้สื่อเฉพาะกิจไปในลักษณะให้ความรู้เฉพาะอย่างโดยมีกลุ่มเปูาหมายหรือผู้รับสารกําหนดไว้แน่นอน 

คุณลักษณะที่ดีของสื่อเฉพาะกิจ คือ ผู้ ส่ งสารสามารถส่งข่าวเฉพาะเรื่องให้กับ
กลุ่มเปูาหมายของผู้รับสารได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
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นั้น ๆ และสื่อเฉพาะกิจยังสามารถทําให้กลุ่มเปูาหมายผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรง  และ
ถูกต้องอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติไปในทางที่ผู้ส่งสารต้องการได้ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในกระบวนการเปิดรับข่าวสาร สื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งสาร 
หรือข้อมูลต่าง ๆ ของผู้รับสาร ซึ่งประสิทธิภาพของการสื่อสารขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สื่อให้มีความ
เหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้อย่างครบถ้วน 

จากทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) ข้างต้น สรุปได้ว่า การเปิดรับข่าวสาร
ต่าง ๆ ผู้รับสารแต่ละคนจะมีเกณฑ์การเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจ 
ความสามารถ ความเกี่ยวข้องในสิ่งที่ต้องการเปิดรับนั้น ๆ รวมถึงประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ 
ความรู้สึกนึกคิด สภาพแวดล้อม ความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการเปิดรับ ข่าวสาร ซึ่งส่งผลให้
แต่ละคนมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันได้ด้วย ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้ 
สามารถนํามาวิเคราะห์การเปิดรับข่าวสารของคนท่ีสมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจ
สอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ 

เพ่ือจะศึกษาว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเรียนรู้สูตรอาหารผ่านคลิปวิดีโอได้หรือไม่  มีการ
เปิดรับสื่อสอนทําอาหารในเพจอ่ืน ๆ หรือไม ่ความถี่ในการเปิดรับชมคลิปสอนทําอาหารใน แต่ละครั้ง
มีระยะเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแต่ละครั้งมากน้อยเพียงใด รวมถึงการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารแบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือทบทวน หาความรู้เพ่ิมเติม และการเปิดรับประเภทของอาหาร จากการ
เรียนรู้จดจําจากสื่อที่ได้รับชมนั้น สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับ การทําอาหารไปจนถึง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองได้หรือไม่  จึงเป็นที่มาของการศึกษาผลของการ
เปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
 
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับตัวแปร 3 
ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ของผู้รับสารอันอาจมี
ผลกระทบต่อไปจากการรับสารนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้งสามประเภทนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง
คือ เมื่อผู้รับสารได้รับสารที่จะทําให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึ้นก็จะมีผลทําให้เกิดทัศนคติ และขั้น
สุดท้ายคือการก่อให้เกิดการกระทํา (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 118-121) 

โรเจอร์ (Roger, 1978, อ้างถึงใน ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ และ บุณฑริก ศิริกิจจาขจร, 2553, 
น. 55) ได้อธิบายว่า เมื่อผู้รับสาร ได้รับสารที่ทําให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึ้นก็จะไปมีผลทําให้เกิด
ทัศนคติ และขั้นสุดท้ายคือ การก่อให้เกิดการกระทํานั่น หมายความว่า เมื่อบุคคลมีความรู้ มีเจตคติ
อย่างไรก็จะแสดงพฤติกรรมไปตามนั้น 
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ทฤษฎี KAP เป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) 
ทัศนคต ิ(Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) กล่าวคือ 

ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ 
โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า S-R แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสาน
ระหว่างความจํา (ข้อมูล) กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้ ความรู้จึงเป็นความจําที่เลือกสรร ซึ่งสอดคล้องกับ
สภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่
แสดงออกของมนุษย์ได ้

ด้วยเหตุนี้ ความรู้จึงเป็นความจําที่เลือกสรร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้
จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม ความรู้ก็อาจส่งผลถึงพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ 
และผลกระทบที่ผู้รับสารเชิงความรู้ อาจปรากฏได้จากสาเหตุ 5 ประการ ดังนี้ 

1. การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสร้างความสับสนให้กับ
ผู้รับสาร จึงมีการแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศัยสื่อทั้งหลาย เพ่ือตอบข้อสนอง และความสับสน
ของตน 

2. การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะนั้น 
ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการเผยแพร่นวัตกรรม
นั้น ๆ ในฐานะความรู้ 

3. การกําหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อกระจายออกไป 
เพ่ือให้กลุ่มตระหนัก และผูกผันกับประเด็นวาระที่สื่อกําหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของกลุ่มเปูาหมาย 
และค่านิยมของสังคมแล้ว กลุ่มเปูาหมายก็จะเลือกสารสนเทศนั้น 

4. การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion of Belief System) การสื่อสารมักกระจาย
ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเปูาหมาย จึงทําให้กลุ่มเปูาหมายรับทราบระบบ
ความเชื่อถือหลากหลาย และลึกซึ้งไว้ในความเชื่อของตนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ 

5. การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยม และอุดมการณ์ 
เป็นภาวะปกติของสังคม การนําเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี้ย่อมทําให้ กลุ่มเปูาหมายเข้าใจถึง
ค่านิยมเหล่านั้นแจ้งชัดขึ้น 

ความหมายของความรู้ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 น. 16) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม

ขั้นต้นซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จําได้ อาจจะโดยการนึกได้ การมองเห็น ได้ยิน หรือจําได้ ความรู้ขั้นนี้ ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา 
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วิชัย วงศ์ใหญ่ (2526 น. 130) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม
เบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถจดจําได้ หรือระลึกได้ โดยการมองเห็น ได้ยิน ความรู้ในที่นี้ คือ ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ ์คําจํากัดความ เป็นต้น   

คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good, 1973, อ้างถึงใน ศศิวิมล ตามไท, 2542, น. 36) ได้ให้
ความหมายของความรู้ว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑ์ และข้อมูลต่าง ๆ 
ที่มนุษย์ได้รับ และรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่าง ๆ   

เบนจามิน เอส บลูม (Bloom et al., 1971, อ้างถึงใน ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558,  
น. 22) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า ความรู้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่อง หรือเรื่อง 
ทั่ว ๆ ไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจํา ดังนี้  

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การระลึกถึงเฉพาะ ระลึกถึงวิธี และกระบวนการ 
ต่าง ๆ หรือระลึกถึงรูปแบบ โครงสร้าง โดยวัตถุประสงค์ของความรู้ จะเน้นย้ําในเรื่องของกระบวนการ
ทางจิตวิทยามากกว่าความจํา แบ่งออกเป็น 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะ (Knowledge of specifics) 
1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธี และการดําเนินการที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Knowledge of 

way and means of dealing with specifics) 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิด และโครงสร้าง หรือหลักความคิด 

รวบยอดกับสิ่งนั้น (Knowledge of the universals and abstraction in a field) 
2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนจากการที่บุคคลได้รับจากการ

สื่อสาร และลงมือกระทํา หรือจากการมองเห็นสิ่งที่มีความหมาย แบ่งออกเป็น 
2.1 การแปล (Translation) 
2.2 การแปลความหมาย หรือการตีความ (Interpretation) 
2.3 การประมาณค่า (Extrapolation) 

3. การประยุกต์ (Application) หมายถึง การนําความรู้ และความเข้าใจมาใช้ ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยความรู้และความเข้าใจดังกล่าวอาจหมายถึงรูปแบบความคิดทั่ว  ๆ ไป 
กฎระเบียบ หรือกระบวนการทั่วไป 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) แบ่งออกเป็น 
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ หรือความสําคัญ (Analysis of element) 
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) 
4.3 การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of organization principles) 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) แบ่งออกเป็น 
5.1 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of a unique communication) 
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5.2 การสังเคราะห์แผนงาน หรือจุดหมายที่ตั้งไว้ (Production of a plan of 
proposed set of operation) 

5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of a set of abstract relation) 
6. การประเมินผล (Evaluation) 

6.1 การตัดสินภายใต้ของผู้ฟัง (Judgment in term of internal evidence) 
6.2 การตัดสินภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์จากภายนอก (Judgment in terms 

of external criteria) 
หากจ าแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
1. ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบ

ในผู้ที่สําเร็จการศึกษามาใหม่ ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จะมาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการ
ได้เรียนมาก แต่เวลาทํางาน ก็จะไม่ม่ันใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2. ความรู้เชิงทฤษฎี และเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลกของ
ความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อน สามารถนําเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มาประยุกต์ใช้
ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ทํางานไปหลาย ๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากข้ึน 

3. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราว 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน และนําประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมา
แลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ในบริบทของ
ตนเองได ้

4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิด
รเิริ่ม สร้างสรรค์ท่ีผลักดันมาจากภายในของตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่
ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฎี
ใหม ่หรือนวัตกรรมข้ึนมาใช้ในการทํางานได้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้กําหมดไว้ว่า “ความรู้” คือ สิ่งที่สั่งสม
จากการเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ  และทักษะ ความ
เข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ จากการได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ
การปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา 

ความรู้ (Knowledge) ยังหมายถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณค่าซึ่งมีการนํา
ประสบการณ์วิจารณญาณ ความคิด ค่านิยม และปัญหาของมนุษย์มาวิเคราะห์ เพ่ือนําไปใช้ในการ
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ทํางานหรือแก้ปัญหา ความรู้จะช่วยตอบคําถามว่า “อย่างไร” (How Questions) ทําให้เข้าใจรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ 

ระดับของความรู้ 
ระดับของความรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2534) ดังนี้ 
ความรู้ระดับต่ํา ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากการเดาหรือภาพลวงตาทางประสาทสัมผัส 
1. ความรู้ระดับธรรมดา ได้แก่ ความรู้ทางประสารทสัมผัส หรือความเชื่อที่สูงกว่า แต่

ยังไม่แน่นอนเพียงแค่อาจเป็นไปได้ 
2. ระดับสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากความคิด หรือเกิดจากความเข้าใจ และไม่ได้

เกิดจากประสาทสัมผัส เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ความรู้ขั้นนั้นถือว่าเป็นสมมติฐาน เพราะเกิดจาก
คํานิยาม และสมมติฐานที่ไม่ได้พิสูจน์ 

3. ระดับเหตุผล ได้แก่ ความรู้จากตรรกวิทยาเป็นความรู้ที่ทําให้มองเห็นเป็นรูป หรือ
มโนภาพว่าเป็นเอกภาพ 

การวัดความรู้ 
การวัดความรู้เป็นการวัดระดับความจําความสามารถในความคิด ความเข้าใจกับข้อเท็จจริง

ที่ได้รับการศึกษา และประสบการณ์เดิมโดยผ่านการทดสอบคุณภาพ แล้วจะแยกคนที่มีความรู้กับคน
ที่ไม่มีความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง (ศุภนิตย์ พลไพรินทร์, 2540) 

การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริง หรือประสบการณ์
ต่าง ๆ หรือเป็นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับคําสอน การบอกกล่าว การฝึกฝนของ
ผู้สอน รวมทั้งจากตําราจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยคําถามวัดความรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด 
(ไพศาล หวังพานิช, 2526) 

1. ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ เช่น 
ศัพท ์นิยาม กฎ หรือรายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ 

2. ถามความรู้ในวิธีการดําเนินรายการ เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ตามแบบแผน
ประเพณี ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้น แนวโน้มการจัด
ประเภท และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

3. ถามความรู้รวมยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจําข้อสรุป หรือหลักการ
ของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม เพ่ือรวบรวม และย่นย่อลงมาเป็นหลัก หรือหัวใจ
ของเนื้อหานั้น 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สะสมไว้จาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ประมวลเก็บไว้ และสามารถระลึกออกมาเมื่อได้ใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตามการ
เกิดความรู้ไม่ว่าจะระดับใดย่อมมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพจิตใจแตกต่าง
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กันไป ทั้งนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทําให้บุคคลมี
ความคิด และแสดงออกตามความคิด ความรู้สึกของตน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความรู้ทําให้เกิดทัศนคติ 

ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติเป็นองค์ประกองที่สําคัญอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงจําเป็นที่
ต้องเข้าใจถึงความหมายของทัศนคติ และกระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติ (Attitude) เป็นแนวคิดที่มีความสําคัญมาก แนวคิดหนึ่งทางจิตวิทยาสังคม 
และการสื่อสาร และมีการใช้คํานี้กันอย่างแพร่หลาย สําหรับการนิยามคําว่า ทัศนคตินั้น ได้มีนักวิชาการ
ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่าเป็นดัชนีชี้วัดว่า บุคคลนั้นคิด 
และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมี
รากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตได้  ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ 
ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการ
รับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่าเป็นความพร้อมที่จะปฏิบัติ 
ถ้าเรามีความรู้สึก หรือทัศนคติในเชิงบวกจะปฏิบัติออกมาในเชิงบวก แต่ถ้าเรามีทัศนคติในเชิงลบ เรา
จะปฏิบัติออกมาในเชิงลบ ทัศนคติจึงมีลักษณะทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) คือ การปฏิบัติ
ออกมาในเชิงบวก (Act Positive) และทัศนคติในเชิงลบ (Negative Attitude) การปฏิบัติออกมาใน
เชิงลบ (Act Negative) 

อัลพอร์ต (Allport, 1967, อ้างถึงใน สุกัญญา อามีน, 2539) ได้ให้ความหมายของทัศนคติ
ไว้ว่า ทัศนคตินั้นเป็นภาวะของจิตใจ และประสาท เกิดจากการได้รับประสบการณ์ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ
การตอบสนองของบุคคลต่อสภาวะต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลนั้น 

ชอว์ และ ไรท์ (Shaw & Wright, 1976 : 3, อ้างถึงใน ศศิวิมล ตามไท, 2542, น. 38) 
ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคตินั้นมาจากความรู้สึกทางจิตใจของบุคคล เนื่องจากการ
เรียนรู้ตลอดจนประสบการณ์ ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือจินตนาการต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง 

เบอร์โควิทซ์ (Berkowitz, 1972) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติเป็น 
คําที่ถูกใช้แพร่หลายเป็นอย่างมากในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ทางด้านขององค์ประกอบ
เกี่ยวกับความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่าง ๆ ทัว่ไป ทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น 
แต่หากมีความรู้ว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น กล่าวคือการที่มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดนั้น 
ย่อมมาจากสนใจ ความชอบ และอยากท่ีจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ  

Ref. code: 25605707030309OAU



30 
 

จากความหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมา จึงสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้สึก และความเชื่อ หรือการรับรู้ของบุคคล ทัศนคติเมื่อเกิดจากความรู้สึกชอบ หรือไม่
ชอบต่อสิ่งใด จะทําให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมการแสดงออกถึงความชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้น ซึ่ง
ทัศนคตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น 

องค์ประกอบของทัศนคติ 
ธีระพร อุวรรณโณ (2528, น. 297) ได้กล่าวถึง ทัศนคต ิเป็นมโนทัศน์หนึ่งที่มีการศึกษา

กันมาเป็นเวลานานและศึกษากันอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาต่าง  ๆ กอร์ดอน อัลล์พอร์ทเขียนถึง
ทัศนคติไว้ในคู่มือจิตวิทยาสังคมยุคแรกว่า “เป็นมโนทัศน์ที่เด่นชัดและขาดหายไปจากจิตวิทยาสังคม
ยุคปัจจุบันไม่ได้” (Allport, 1935, อ้างถึงใน ศรันถ ์ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558 น. 25)  

เบอร์โควิทซ์ (Berkowitz, 1972, อ้างถึงใน ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558 น. 25) ได้ให้
ความเห็นว่าทัศนคติเป็นคําที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดมากกว่าคําใด ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ 

การอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังแง่มุมอ่ืนอีก  
2 ด้าน คือ ด้านแรก เชื่อมโยงไปยังนิยามของทัศนคติ อีกด้านหนึ่งก็เชื่อมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์ประกอบเหล่านี้หรือความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ เนื่องจากนักจิตวิทยาได้เสนอ
องค์ประกอบของทัศนคติไว้ 3 แนว การอภิปรายประเด็นการเชื่อมโยงข้างตน จะอภิปรายไปพร้อมกับ
การเสนอแนว การจัดองค์ประกอบแต่ละแนว 

แนวคิดทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อ

ของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไป ทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งใดดีมักจะ
มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น อันได้แก่ 
ความรู้ และแนวความคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้าไม่ว่าบุคคล กลุ่ม หรือสภาวะใด ๆ ก็ตาม ความรู้ และ
แนวคิดดังกล่าว จะเป็นสิ่งที่กําหนด และทิศทางของทัศนคติบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความรู้ และ
แนวความคิดต่อสิ่งเร้านั้นไปในทางบวก (Positive) หรือทางลบ(Negative) ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้นเป็นลักษณะที่เป็น
ค่านิยมของแต่ละบุคคล กล่าวคือ อารมณ์ หรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า อารมณ์ หรือความรู้สึก
ดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่กําหนดลักษณะ และทิศทางของทัศนคติบุคคล อันได้แก่ ถ้าบุคคลมีอารมณ์ หรือ
ความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใด บุคคลจะมีทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งนั้น แต่ถ้าบุคคลมีอารมณ์ หรือความรู้สึกที่
ไม่ดีต่อสิ่งใด บุคคลก็จะมีทัศนคติในทางลบต่อสิ่งนั้น 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออก
ของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้  ความคิด ความรู้สึก 
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พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่บอกลักษณะ และทิศทางของทัศนคติของบุคคล อันได้แก่ ถ้าพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งเร้านั้นชัดเจนแน่นอน ทัศนคติก็ย่อมมีลักษณะชัดเจนแน่นอน และมี
ทิศทางเป็นทางบวก หรือเป็นทางลบชัดเจนด้วย 

ประเภทของทัศนคติ 
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดี 

หรือยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้
บุคคลได้มีอิสระทางความคิด 

2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อ
สิ่งแวดล้อมในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ เช่น นิดไม่ชอบการเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรง เพราะเห็นว่า
ทารุณสัตว์ 

3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉย ๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติ
เป็นกลาง อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ หรือในเรื่องนั้น ๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทัศนคติอยู่เดิม หรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน เช่น เรามีทัศนคติที่เป็นกลางต่อ
การใช้ช้อนกลางในการร่วมรับประทานอาหารกับผู้อ่ืน เพราะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับโทษ ของการไม่ใช้
ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 64-65) กล่าวถึง การเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่
เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย และ
แหล่งที่ทําให้คนเกิดทัศนคติที่สําคัญ คือ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี  จะทําให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมี
ประสบการณ์มาก่อน 

2. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from other) จะทําให้เกิดทัศนคติ 
จากการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้อ่ืนได้ เช่น เด็กที่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่ จะเกิดทัศนคติต่อการ
กระทําต่าง ๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 

3. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อ่ืน ทําให้เกิดทัศนคติขึ้นได้ โดยขั้นแรก
เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่าง บุคคลจะสังเกตว่าบุคคลอ่ืนปฏิบัติอย่างไร ขั้นต่อไปบุคคลนั้นจะแปล
ความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปของทัศนคติ เช่น เด็กที่เคารพเชื่อฟังแม่ จะเลียนแบบการแสดงที่
ชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งตามไปด้วย 

4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคล
เกิดข้ึนเนื่องจากความเกี่ยวข้องของสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 
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เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของทัศนคติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบสําคัญที่จะ
เป็นตัวเชื่อมโยงทําให้มนุษย์เกิดทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ คือ การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพราะไม่ว่าทัศนคติจะ
เกิดจากประสบการณ์เฉพาะอย่าง การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน สิ่งที่เป็นแบบอย่างหรือความเกี่ยวข้อง
กับสถาบัน มักจะมีการติดต่อสื่อสารแทรกอยู่เสมอ จึงอาจกล่าวไว้ว่าการติดต่อสื่อสารเป็นกิจกรรมที่
สําคัญอย่างมากที่มีผลทําให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ ขึ้นได ้

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 
ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกนําไปเปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี อาจจะโดยวิธีที่บุคคลได้รับ

ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมาจากบุคคลอื่น หรือสื่อมวลชนต่าง ๆ ข่าวสารที่ได้รับจําทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบด้านทัศนคติด้านการเรียนรู้  ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าถ้าองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบด้านอื่นจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงด้วย เช่น ถ้าองค์ประกอบด้านการเรียนรู้
เกิดการเปลี่ยนแปลง จะทําให้แนวโน้มด้านองค์ประกอบทางความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

แหล่งสาร (Source) นั้นอาจมาจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสื่อมวลชนก็เป็นได้ แหล่ง
สารดังกล่าวนี้จะผิดข่าวสารการสื่อสารผ่านทางคําพูด การกระทําของบุคคล การตัดสินใจของกลุ่ม 
หรือเป็นข้อความตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการกระทําที่จัดผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ โดย
แหล่งสารนี้จะต้องมีลักษณะน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น ๆ จึงมีอิทธิพลทําให้เกิดความ
คิดเห็นคล้อยตาม หรือมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526)  

เคลแมน (Kelman, 1967, p. 469) ได้อธิบายถึง การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยมีความ
เชื่อว่า ทัศนคติ อย่างเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน จากความคิดนี้ เคลแมน ได้แบ่ง
กระบวนการ เปลี่ยนแปลง ทัศนคต ิออกเป็น 3 ประการ คือ 

1. การยินยอม (Compliance) จะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวเขา และ
มุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระทําตามสิ่งที่
อยากให้เขากระทํานั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่าจะได้รับ
รางวัล หรือการยอมรับจากผู้อ่ืนในการเห็นด้วย และกระทําตาม ดังนั้น ความพอใจที่ได้รับจากการ
ยอมกระทําตามนั้นเป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับนั้น 
กล่าวได้ว่า การยอมกระทําตามนี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งจะมีพลังผลักดันให้บุคคล
ยอมกระทําตามมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับจํานวน หรือความรุนแรงของรางวัล และการลงโทษ 

2. การเลียนแบบ (Identification) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้น 
ซึ่งการยอมรับนี้เป็นผลมาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  หรือที่พอใจระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนจากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมาก หรือน้อย
ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
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ซึ่งพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้จะมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับความน่าสนใจ การโน้มน้าวใจของสิ่งเร้า
ที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสารบุคคลจะรับเอาบทบาททั้งหมดของ
คนอ่ืนมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกัน และกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเลียนแบบ 
แต่ไม่รวมถึงเนื้อหา และรายละเอียดในการเลียนแบบ ทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมาก หรือน้อย
ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

3. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายในค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับค่านิยมที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจที่ได้จะขึ้นอยู่กับเนื้อหารายละเอียด
ของพฤติกรรมนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมถูกกระทบไม่ว่า
จะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
อรวรรณ ปิลันธร์โอวาท (2542, น. 34) ได้อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้น  

มีอยู่ 3 ระดับ ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ จะมาจากข้อมูล

ข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากสื่อมวลชน หรือบุคคลอื่น 
2. การเปลี่ยนแปลงความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะมาจากประสบการณ์ หรือ

ความประทับใจ หรือสิ่งที่ทําให้เกิดความสะเทือนใจ 
3. การเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีในการดําเนินชีวิตมรสังคม ซึ่งมีผลต่อ

บุคคลทําให้ต้องมีการปรับพฤตกิรรมจากเดิมเสียใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม

ถูกกระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทั้งสิ้น นอกจากนี้องค์ประกอบต่าง ๆ ใน
กระบวนการสื่อสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ลักษณะของข่าวสารตลอดจน ช่องทาง
ในการสื่อสารล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามทัศนคติของ
บุคคลเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทนแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวน
เชื่อ และสิ่งต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ 

การเปลี่ยน ทัศนคต ิมี 2 ทิศทาง คือ 
1. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็นไปในทางบวก

ก็จะเพ่ิมมากข้ึนในทางบวกด้วย และทัศนคติ ที่เป็นไปในทางลบก็จะเพ่ิมมากข้ึนในทางลบด้วย 
2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไป

ในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบ ก็จะกลับเป็นไปในทางบวก 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หากได้รับข่าวสารในลักษณะที่แตกต่างกัน ย่อมมีทัศนคติ หรือ
แนวโน้มของพฤติกรรมมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนมากนั้นไม่ได้มาจาก
การเปลี่ยนค่านิยมของบุคคล แต่มาจากการเปลี่ยนแปลงการยอมรับข่าวสารที่สัมพันธ์กับบุคคลนั้น 

การวัดทัศนคติ 
การวัดทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของคน 

เพราะการรู้ถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นไปในทิศทางใด และมีความเข้ม
มากน้อยแค่ไหนย่อมจะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทํานายพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นของบุคคลนั้นได้  
และสามารถวางแผนดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคล หรือกลุ่มคนนั้นได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพการวัดทัศนคติสามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้ 

1. การสังเกต เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาทัศนคติ โดยใช้ประสาทหู และตาเป็น
สําคัญ การสังเกตเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนําข้อมูลที่
สังเกตนั้นไปอนุมานว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติต่อสิ่งนั้นอย่างไร 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาจะต้องออกไปสอบถามบุคคลนั้น ๆ ด้วยตนเอง 
โดยอาศัยการพูดคุยผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมวางแผนล่วงหน้าว่าจะสัมภาษณ์ในเรื่องใดเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่จริงมากที่สุด การใช้คําถามปลายเปิดถามนั้นทําให้ผู้สัมภาษณ์ได้ข้อมูลมากมาย แต่มีข้อเสีย 
คือ ผู้ตอบอาจจะไม่ตอบคําถามตามความจริง เพราะไม่กล้าเปิดเผย หรือตอบตามความคาดหวังของ
สังคม ดังนั้นการวัดทัศนคติโดยอาศัยการสัมภาษณ์จึงควรใช้วิธีการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 

3. แบบรายงานตนเอง เป็นวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคล โดยบุคคลนั้นจะเล่าความรู้สึก
ที่มีต่อสิ่งนั้นออกมาว่ามีความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ด ีซึ่งผู้เล่านั้นจะบรรยายความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองออกมาตามประสบการณ์ และความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 

พฤติกรรม (Practice or Behavior) 
พฤติกรรมบางครั้งอาจเรียกว่าการยอมรับปฏิบัติ  หรือการมีส่วนร่วมของบุคคลใน

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของคําดังกล่าวไว้มากมาย ดังนี้ 
สุรพงษ์ โสธนะเถียร (2533, น. 123) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือพฤติกรรม

ใด ๆ ของคนเรา ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานที่มาจากความรู้ และทัศนคติ
ของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันอันเนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน 
ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างอันเนื่องมาจากการเปิดรับสื่อ และความแตกต่างในการแปลสารที่
ตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์ที่สั่งสมมาแตกต่างกัน อันจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
บุคคล 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 39) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระทําของคนเรา
ส่วนใหญ่ตามปกติมักเกิดจากทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการ
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กระทําของบุคคล ดังนั้น เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเราจําเป็นต้องศึกษาเรื่องทัศนคติ
อย่างลึกซึ้ง 

ปกิจ พรหมายน (2531, น. 29) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือการตอบสนอง
ของมนุษย์ต่อสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด หรือสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ โดยการกระทํานั้นเป็นไปโดยมี
จุดหมาย และเป็นไปอย่างใคร่ครวญมาแล้ว หรือเป็นไปอย่างไม่รู้สึกตัว และไม่ว่าสิ่งมีชีวิต และบุคคล
อ่ืนสามารถสังเกตการกระทํานั้นได้หรือไม่ก็ตาม 

องค์ประกอบของพฤติกรรม 
พฤติกรรมของมนุษย์โดยทั่วไป มีส่วนประกอบ 3 ส่วน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) ดังนี้ 
1. พฤติกรรมด้านพุทธปัญญา (Cognitive Domain) พฤติกรรมในด้านนี้เกี่ยวข้องกับ

การรู้ การจํา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถ และทักษะทางสติปัญญา การใช้
วิจารณญาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถระดับต่าง ๆ ซึ่งเริ่มต้นจากการ
รับรู้ระดับง่าย ๆ และเพ่ิมการใช้ความคิด และพัฒนาสติปัญญามากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้ 

1.1 ความรู้ (Knowledge) 
1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) 
1.3 การประยุกต์ หรือการนําความรู้ไปใช้ (Application) 
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) 
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) 
1.6 การประเมินผล (Evaluation) 

2. พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความสนใจ 
ความรู้สึก ท่าที ความชอบ/ไม่ชอบ การให้คุณค่า การรับ การเปลี่ยน หรือปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ 
พฤติกรรมในด้านนี้ยากต่อการอธิบาย เพราะเกิดภายใต้จิตใจของบุคคล ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
ในการวัดพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะความรู้สึกภายในของบุคคลนั้นยากต่อการที่จะวัดจากพฤติกรรมที่
แสดงออกมาภายนอก การเกิดพฤติกรรมด้านเจตคต ิมีการแบ่งขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การรับ หรือให้ความสนใจ (Receiving of attending) 
2.2 การตอบสนอง (Responding) 
2.3 การให้ค่า หรือการเกิดค่านิยม (Valuing) 
2.4 การจัดกลุ่มค่า (Organization) 
2.5 การแสดงลักษณะตามค่านิยมที่ยึดถือ (Characterization by a value or value 

complex) 
3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติการ (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับ

การใช้ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก และ
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สังเกตได้ในสถานการณ์หนึ่ง  หืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้า คือ บุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันที แต่
คาดคะเนว่าจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป พฤติกรรมการแสดงออกนี้เป็นพฤติกรรมขั้นสุดท้ายที่จะเป็น
เปูาหมายของการศึกษา ซึ่งจะต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่าง ๆ ทางด้านพุทธปัญญา และเจตคติเป็น
ส่วนประกอบ พฤติกรรมด้านนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลได้ง่าย 

องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ แบ่งออกเป็น 7 ประการ (สุดาวรรณ ขันธมิตร, 2550) 
ดังนี้ 

1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ที่จะทําให้เกิดกิจกรรม 
คนเราต้องทํากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการ หรือวัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะ
สามารถบรรลุสมความต้องการ คนเรามักจะมีความต้องการหลาย ๆอย่างในเวลาเดียวกัน และมักจะ
ต้องเลือกสนองความต้องการที่รีบด่วนก่อน และสนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง 

2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถที่มีความจําเป็น
ในการกระทํากิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมด
ทุกอย่าง ความต้องการบางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเรา 

3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกทํากิจกรรม เพ่ือสนอง
ความต้องการ 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่คนเราจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ลงไป เขาจะต้องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะได้ความพอใจ 
มากที่สุด 

5. การตอบสนอง (Response) เป็นการทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ  
โดยวิธีการที่ได้รับเลือกแล้วในชั้นการแปลความหมาย 

6. ผลที่ได้รับ หรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลจาก
การกระทํานั้น ผลที่ได้รับอาจจะตรงตามที่คาดคิดไว้ หรืออาจจะตรงกันข้ามกับความคิดท่ีคาดหมาย 

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถตอบสนอง
ความที่ต้องการกล่าวไว้ว่าเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเช่นนี้เขาอาจจะย้อนกลับไปแปล
ความหมายเสียใหม่และเลือกวิธีการตอบสนองใหม ่

ประเภทของพฤติกรรม 
พฤติกรรมมนุษย์ สามารถจําแนกออกได้ 2 ประเภท (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545) ดังนี้ 
1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้โดยใช้ประสาท

สัมผัส หรือใช้เครื่องมือพฤติกรรมภายนอก แบ่งได้ 2 ประเภท 
1.1 พฤติกรรมภายนอกที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่สังเกตได้

ง่าย เช่น การเต้นของหัวใจ การเคลื่อนไหวร่างกาย  
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1.2 พฤติกรรมภายนอกที่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่เราไม่
สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า เช่น การทํางานของคลื่นสมอง ที่ต้องใช้เครื่องมือในการวัด 

2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ เช่น 
การรับรู้ การเข้าใจ การได้ยิน ความรู้สึกหิว เป็นต้น พฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมภายใน มี 4 ลักษณะ 
ดังนี้  

2.1 พฤติกรรมที่เป็นความรู้สึกการสัมผัส (Sensitive) เช่น การเห็น การรู้รส การได้
กลิ่น การได้ยิน และการมีความสุข เป็นต้น 

2.2 พฤติกรรมที่เป็นความเข้าใจ หรือตีความ (Interpreting) เช่น เมื่อเห็นท่าทีของ
เพ่ือน หรือมองแววตาเพ่ือน ก็สามารถเข้าใจเพ่ือนได ้เป็นต้น 

2.3 พฤติกรรมที่เป็นความจํา (Remembering) เช่น เมื่อได้รับโทรศัพท์ที่เรียกเข้า
มา ก็สามารถจําเสียงของผู้โทรศัพท์เข้ามาได้ทันที เป็นต้น 

2.4 พฤติกรรมที่เป็นความคิด (Thinking) การคิดมีหลายชนิด อาจเป็นความคิด
สร้างสรรค ์การคิดไม่สร้างสรรค์ หรือการคิดหาเหตุผลก็เป็นได้ 

3. พฤติกรรมของมนุษย์ อาจแบ่งตามลักษณะที่เกิดเป็น 2 ประเภท  (ลักฃณา สริวัฒน์, 
2544) ดังนี้ 

3.1 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หมายถึง การกระทําที่เกิดขึ้นเองตั้งแต่
เกิด โดยไม่ได้รับการฝึกฝน หรือสั่งสอน เช่น การร้องไห้ การหัวเรา การเคี้ยว การกลืน เป็นต้น อัน
เป็นพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ในวัยแรกเกิด 

3.2 พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ หมายถึง การกระที่ได้รับจากการฝึกฝน หรือ
ได้รับจากการเรียนรู้ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี รวมถึงหารหระทําที่ผิดกฎหมาย 
ผิดศีลธรรม เป็นต้น สําหรับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อที่มนุษย์เริ่มเลียนแบบ 
รับรู้ และเรียนรู้ได ้

พฤติกรรมที่ถูกโน้มน้าวโดยการสื่อสารนั้น อาจเกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือการตอบสนอง
ต่อสื่อ ซึ่งในบางครั้งสื่อ และความพยายามของสื่อสารสังคมในปัจจุบัน พยายามทําให้บุคคลมีพฤติกรรม
เพ่ือส่วนร่วม หรือเพ่ือผู้อ่ืน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปลูกจิตสํานึกของผู้รับสารนั้น มิได้เกิดจากการ
ครอบงําของผู้ส่งสารแต่ฝุายเดียว โดยทั่วไปการโน้มน้าวใจพฤติกรรมการสื่อสาร สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มสังคม ซึ่งการโน้มน้าวพฤติกรรมของการสื่อสารสังคมผ่านสื่อ 
โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1. การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotion Arousal) เพ่ือให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจในการติดตาม 
2. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณา

ปราณี ยอมแพ้เพ่ือความเป็นพระชนะเป็นมาร ก็อาจจะโน้มน้าวใจผู้อ่ืนให้ยอมรับได้ 
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3. การสร้างแบบอย่างขึ้นใจ (Internalized Norms) การสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่งขึ้น 
เพ่ือให้มาตรฐานนั้น ปลูกศรัทธา และเป็นตัวอย่างแค่ผู้รับสารที่ต้องปฏิบัติตาม 

4. การให้รางวัล (Reward) เช่น การลดแลกแจกแถมในการโฆษณา เพ่ือเป็นการจูงใจ
ให้ซื้อสินค้า ซึ่งผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมพ้ืนฐานได้ 
ดังนั้นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ หรือพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง (Activation) และหยุดยั้งพฤติกรรม
เก่า ๆ (Deactivation) ทั้งการกระตุ้น และการหยุดยั้งนั้นเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
อ่ืน ๆ ตามมา เช่น การตัดสินใจวินิจฉัยต่อประเด็นปัญหา การจัดยุทธวิธีการดําเนินงาน และการสร้าง
พฤติกรรมเพื่อส่วนรวม 

การวัดพฤติกรรม 
พฤติกรรมของบุคคลมีทั้งพฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน การวัดพฤติกรรม

นั้นทําได ้2 วิธี (สมจิตต์ สุพรรณทัศน์, 2558) ดังนี้ 
1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง (Direct Method of Assessment) ทําได้โดย 

1.1 การศึกษาพฤติกรรมสังเกตแบบให้ผู้สังเกตรู้ตัว เช่น คุณครูสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กนักเรียนในห้องเรียน โดยบอกนักเรียนให้ทราบว่าคุณครูนักจําทําการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
นักเรียนนั้น ๆ ในห้องเรียน การสังเกตดังกล่าวนี้บางคนอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาก็
เป็นได ้

1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ คือ การที่บุคคลผู้สังเกตพฤติกรรมไม่ได้กระทําตน
เป็นที่รบกวนต่อพฤติกรรมของบุคคลที่ผู้สังเกตกําลังทําการสังเกต และเป็นไปในลักษณะที่ทําให้ผู้ที่ถูก
สังเกตนั้นไม่ทราบว่ากําลังถูกสังเกต พฤติกรรมการสังเกตแบบนี้จําสามารถได้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริง
มาก และทําให้สามารถนําผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมในสถานการณ์ใกล้เคียงกัน  หรือเหมือนกัน 
ข้อจํากัดในการสังเกตแบบธรรมชาติ คือ ต้องใช้เวลามากในการสังเกตพฤติกรรมที่ต้องการได้  และ
การสังเกตต้องทําการสังเกตติดต่อกันเป็นจํานวนหลาย ๆ ครั้ง พฤติกรรมบางอย่างนั้นอาจจะต้องใช้
เวลานานถึง 50 ปี หรือ 100 ปีก็เป็นได้ 

2. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางอ้อม สามารถแบ่งได้หลายวิธี ดังนี้ 
2.1 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการซักถามบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดยการซักถามแบบ

เผชิญหน้า หรือมีคนกลางทําหน้าที่ซักถามเพ่ือต้องการซักถามข้อมูลจากบุคคล หรือกลุ่มของบุคคลที่
ต้องการสัมภาษณ์ เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์โดยตรง 
โดยซักถามเป็นเรื่อง ๆ ตามท่ีได้จุดมุ่งหมายไว้ และอีกประเภท คือ การสัมภาษณ์พูดคุยกันไปเรื่อย ๆ 
โดยสอดแทรกเนื้อหาที่จะสัมภาษณ์ 

2.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นจํานวนมาก และเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได ้
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2.3 การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผู้ถูกศึกษาจะอยู่ในสภาพการควบคุม
ตามที่ผู้ศึกษาต้องการ โดยแท้จริงแล้วการควบคุมจะทําได้มนห้องทดลอง แต่ในชุมชนการศึกษา
พฤติกรรมชุมชนโดยการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ คงเป็นไปได้น้อยมาก 

2.4 การทําบันทึก วิธีนี้ทําให้สามารถทราบถึงพฤติกรรมของบุคคล โดยให้บุคคล
บันทึกพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งอาจเป็นบันทึกประจําวัน หรือการศึกษาพฤติกรรมในแต่ละประเภท 

ทัศนคติกับพฤติกรรม 
โรเจอร์ (Roger, 1978, pp. 208-209, อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 122) ได้

กล่าวถึงทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นดัชนีชี้วัดว่าบุคคลนั้น คิด และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือ
สิ่งแวดล้อมตลอดจน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมิน 
เพ่ือแสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal 
Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

ทัศนคติกับพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลซึ่งกัน และกัน กล่าวคือ ทัศนคติ มีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลในขณะเดียวกันการแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะส่งผลต่อทัศนคติของ
บุคคลนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทัศนคติเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เกิดพฤติกรรม ทั้งนี้
เพราะเทรนดิส (Triandis, 1971) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากทัศนคติบนบรรทัดฐาน
ของสังคม และนิสัยของบุคคล 

ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531, น. 2) ได้ให้ความหมายของทัศนคติที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรม
ของบุคคล ดังนี้ 

1. ความสลับซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีการอคติของบุคคลในการที่จะสร้างความ
พร้อมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนั้นที่ได้รับมา 

2. ความโน้มเอียง เป็นพฤติกรรมที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดี  หรือต่อด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีจะมาถึงทางใดทางหนึ่ง 

3. ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพร้อมที่จะตอบสนอง 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ที่คาบเก่ียวกันระหว่างความรู้สึก และความ

เชื่อ หรือการรับรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก และความเชื่อ หรือการรับรู้
ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเปูาหมายของทัศนคตินั้น ทัศนคติ
ในที่นี้เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด ความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และ
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ออกมา จะเห็นได้ว่าทัศนคตินั้น ประกอบด้วยความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ๆ ออกมา
โดยทางพฤติกรรม  
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติอาจไม่นําไปสู่พฤติกรรมเสมอไป ซึ่งใน
แนวคิดนี้เรียกว่า  ช่องว่างของความรู้  ทัศนคต ิและการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-GAP และได้อธิบาย
ว่าทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลนั้นไม่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเสมอไป กล่าวคือ เมื่อการสื่อสาร
ก่อให้เกิดความรู้ และทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งเร้า หรือนวัตกรรมนั้นแล้ว ในขั้นตอนการยอมรับ
ปฏิบัติ อาจมีผลในทางตรงกันข้ามก็เป็นได้ ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่ เมื่อบุคคลมีทัศนคติอย่างไรแล้ว 
จะมีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม แต่พฤติกรรมเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นเสมอไป 
ทั้งนี้เพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP-GAP ขึ้นได้  กล่าวโดยสรุป คือ ในกรณีทั่วไปบุคคลมีความรู้ 
และทัศนคติอย่างไร จะแสดงออกทางพฤติกรรมไปตามความรู้ และทัศนคติที่มีอยู่นั้น คือ K (Knowledge) 
A (Attitude) P (Practice) จะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน หรือสัมพันธ์กัน แต่จะไม่เกิดขึ้นเสมอไปใน
ทุกกรณ ี

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 45) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Zimbardo and Leippe 
ที่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้ทัศนคติ ไม่นําไปสู่พฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. การเห็นความสําคัญในตัวคนอ่ืน (Significant Others) เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์
สังคม ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผู้อ่ืนอยู่ด้วย คนเหล่านั้นจะเป็นแรงกดดันให้เรากระทํา
ตามคนหมู่มาก ซึ่งคนหมู่มากในที่นี้อาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่คนแปลกหน้า ซึ่งไม่ได้มีความสําคัญอะไร
เลยสําหรับเราไปจนกระทั่งสมาชิกในครอบครัว ตัวอย่างเช่น เราอาจจําเป็นต้องซื้อบัตรราคาแพงแสน
แพงเพ่ือไปดูลูกสาวเต้นบัลเล่ห์ เราอาจจะมีสีหน้าสดชื่นยิ้มแย้มที่สุดเมื่อชมการแสดง ทั้ง ๆ ที่เรา
อาจจะไม่ชอบบัลเล่ห์ เราอาจจะต้องไปรับประทานแฮมเบอร์เกอร์เนื่องจากเพ่ือนฝูงหมู่มากต้องการ
เช่นนั้น ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้ชอบรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ 

2. ความไม่คงเส้นคงวาของบุคคลบางครั้ง (Timely Inconsistencies) บางครั้งเราอาจจะ
กําลังยุ่งมาก หรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะมีเปูาหมายอย่างอ่ืนที่
ต้องการบรรลุผล ซึ่งทําให้พฤติกรรมของเรานั้นไม่สอดคล้องกับทัศนคติของเรา ตัวอย่างเช่น ปกติเรา
จะชอบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยก่อนที่จะทําการท้ิงขยะ เราจะทําการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะ
รีไซเคิล นี่คือการกระทําที่เกิดจากทัศนคติของเรา แต่อาจจะมีบางครั้งบางคราวที่พฤติกรรมของเรา
เปลี่ยนไปจากเดิม โดยการรวมขยะไว้ในถุงเดียวไม่ทําการแยกขยะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อาจจะเป็นเพราะเรากําลังมีงานยุ่งประดังเข้ามาจนไม่มีเวลาที่จะแยกขยะ เช่น ต้องเตรียมตัวสอบ 
ต้องเตรียมรายงานการประชุม ต้องทํางานบ้านอ่ืน ๆ ฯลฯ จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ทําให้รู้ว่าทัศนคติ
ของเราที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้นําไปสู่พฤติกรรมได้ 

ในการปิดช่องว่าของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม KAP-GAP นี้ มีวิธีแก้ไข 4 วิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
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1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ให้มากขึ้น กล่าวคือ ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการให้
กลุ่มเปูาหมายเข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิธีการใช้ หรือปฏิบัติต่อสิ่งที่เผยแพร่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ได้อย่างถูกต้อง 

2. ให้คําแนะนําในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถทําได้โดยใช้ผู้นําทางความคิดเข้าไปติดต่อกับ
สมาชิก โดยให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 

3. ให้รางวัลแก่ผู้ที่ยอมรับปฏิบัติ เพ่ือเป็นการจูงใจแก่สมาชิกคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ยอมรับ 
4. ใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ โดยวิธีการใช้สื่อบุคคลที่เป็นผู้นําทางความคิดเข้าไป

ติดต่อ สมาชิก หรือกลุ่มเพื่อฝูง เพ่ือโน้มน้าวใจสมาชิกให้เกิดการยอมรับปฏิบัติอีกต่อหนึ่ง 
ในบางครั้ง เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมไม่เป็นไปในทาง

เดียวกัน โดยอิทธิพลของการนําเสนอข่าวสารบ่อย ๆ เพ่ือให้ผู้ฟังคุ้นเคย (Repetition to Create 
Familiarity) อาจจะนําไปสู่พฤติกรรมได้ กล่าวคือ การที่สารนั้น ๆ มีการนําเสนอเนื้อหาผ่านสื่อต่าง ๆ 
ซ้ํากันบ่อย ๆ ทําให้เกิดความคุ้นเคยกับการสื่อสารนั้น อันก่อให้เกิดความสนใจ ความเข้าใจ และการ
ยอมรับ แต่การนําเสนอสารซ้ํา ๆ ประมาณ 3 ครั้ง อาจทําให้เกิดทัศนคติทางบวกได้ แต่ถ้าสารนั้นเสนอ
ประมาณ 5 ครั้ง ผู้รับสารจะเกิดการอ่ิมตัวต่อสารจนเกิดความเบื่อหน่าย และเกิดปฏิกิริยาต่อต้านใน
ที่สุดได ้

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมจะมีลักษณะที่
เป็นไปในเชิงเส้นตรง กล่าวคือ การให้ความรู้แกผู้รับสารจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามที่ผู้ส่ง
สารต้องการ และส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด แต่บางครั้งก็อาจมีช่องว่างระหว่าง
ความรู้ ทัศนคต ิและพฤติกรรม นั่นคือ ความรู้เปลี่ยนแปลง แต่ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลง หรือผู้รับสาน
มีการเปลี่ยนทัศนคต ิแต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน 

ทัศนคติน าไปสู่พฤติกรรม 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2546, น. 48) ได้กล่าวว่า เราสามารถใช้ทัศนคติเป็นตัวทํานาย

พฤติกรรมได ้หากทัศนคติมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. ทัศนคติที่ฝังรากลึก และมีความชัดเจน การเปลี่ยนทัศนคติใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดย

การวิเคราะห์สารอย่างเป็นระบบจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ค่อนข้างคงทนถาวร  เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เป็นไปอย่างผิวเผิน เพราะการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มา
จากการวิเคราะห์สารอย่างเป็นระบบ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการรับรู้  ซึ่งเชื่อมโยงกับความ
เชื่อ ค่านิยม และความรู้ 

2. ทัศนคติที่เก่ียวข้องกัน วัตถุ หรือแนวคิดที่ดึงทัศนคติให้เกิดขึ้นได้ เรียกว่า Attitude 
Objects มักปรากฏในสภาพการณ์ที่สลับซับซ้อนอยู่เสมอ ผลที่ตามมา คือ ทัศนคติที่ต้องการให้เกิด
ไม่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดทัศนคติอ่ืนในสถานการณ์เดียวกัน ดังนั้นอาจมีทัศนคติ และความเชื่อหลาย
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อย่างมาเก่ียวข้องกันในการที่จะนําไปสู่พฤติกรรมหนึ่ง ๆ ทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมากที่สุด คือ
ทัศนคติที่เด่นชัดมากท่ีสุด (Most Salient) ในสถานการณ์เฉพาะนั้น ๆ 

3. ทัศนคติที่มีรากฐานทางความรู้สึก และทัศนคติที่มีรากฐานอยู่บนความรู้ กล่าวคือ 
ทัศนคติบางอย่างที่เกิดรากฐานอยู่บนความรู้สึก เช่น การชอบดารา นักร้อง นักกีฬา สัตว์เลี้ยง ในขณะที่
รู้สึกเกิดความชอบของหลักสูตรปริญญาเอกของคณะหนึ่งนั้นเกิดจากทัศนคติท่ีมีรากฐานอยู่บนความรู้ 

4. ทัศนคติต่อเรื่องต่าง ๆ ซึ่งผู้คนเกิดความสนใจหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สารซึ่งเป็นประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับคน ๆ หนึ่งนั้นย่อมได้รับการพิจารณาไตร่ตรองจากผู้รับสาร
มากกว่าสารที่มีความสําคัญน้อยกว่า ซึ่งแน่นอนว่าสารเหล่านั้นย่อมนําไปสู่ทัศนคติซึ่งสามารถนําไปสู่
พฤติกรรมได้มากกว่าสารที่มีความสําคัญกับตนเองน้อยกว่า 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ  และพฤติกรรม (KAP Theory) ข้างต้นนี้  ผู้วิจัยจะ
นําเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในแง่ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับการทําอาหาร จากการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารมากน้อยเพียงใด มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ทําอาหารด้วยตนเองหลังจากเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจอย่างไรและหลังจาก
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารแล้วนั้น จะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมการทําอาหาร
ด้วยตนเองหรือไม ่อย่างไร จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเองในครั้งนี้  
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
อนัญญา สงวนศักดิ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติต่อ

สมุนไพรไทยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 15-25 ปี และ 26-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
พนักงานเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ระดับมาก มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในระดับปานกลาง การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสมุนไพรแตกต่างกัน ในด้านการศึกษา และอาชีพที่แตกต่าง
กันจะมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแตกต่างกัน และด้านอาชีพที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติเกี่ยวกับสมุนไพร
แตกต่างกัน อีกทั้งในด้านพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารพบว่า มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรและทัศนคติต่อสมุนไพร สุดท้ายในด้านความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับทัศนคติต่อสมุนไพร 
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รัฐ จําปาทอง (2528) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเมื่อบริโภคผัก 
กรณีศึกษาแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แม่บ้านกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติเมื่อบริโภคผักค่อนข้างสูง ความแตกต่างกันในเรื่องเขตที่อยู่อาศัย ระดับ
การศึกษา รายได้จากครอบครัวต่อเดือน ความถี่ในการประกอบอาหารต่อวันก่อให้เกิดความแตกต่าง
กันในเรื่องของความรู ้ทัศนคติและการปฏิบัติเมื่อบริโภคผัก นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 

ชุตินันท์ สิริโรจนวงศ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการตัวแทนจําหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ผลการศึกษาพบว่า 
ทัศนคติเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการตัวแทน
จําหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานตั้งไว้ โดยทัศนคติจะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ความถี่ ในการใช้บริการ ยิ่ งผู้ ใช้มีทัศนคติที่ดีมากก็ยิ่งมีความถี่ในการใช้บริการแลกเปลี่ยน
รถจักรยานยนต์ ตรวจเช็คจักรยานยนตร์ตามระยะ และต่อทะเบียนรถ, พ.ร.บ. มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย  

เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปรืมณฑลที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกต่างกันจะมีการเปิด
รับชมช่องดิจิทัลทีวี (ความถ่ีในการรับชมช่องดิจิทัลใน 1 วันต่อสัปดาห์) ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีผู้ชม
ส่วนใหญ่ที่เปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมีอายุระหว่าง 26-33 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรม
ชอบแสวงหาข้อมูล เป็นกลุ่มที่มีความคิดก้าวทันเหตุการณ์ เปิดรับสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา จึงส่งผลต่อ
การเปิดรับชมช่องดิจิทัลทีวีมากว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ ในด้านทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้ชมดิจิทัลทีวี โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ชมมี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อดิจิตัลทีวีก็จะส่งผลให้ผู้ชมมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมดิจิทัลทีวีมากขึ้นตามไป
ด้วย เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ชมมีทัศนคติต่อประเด็นคําถามส่วนใหญ่ในเชิงบวก เมื่อมีทัศนคติในเชิง
บวกต่อละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวี  ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมในการ
รับชมละครซีรีย์ และภาพยนตร์ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวีมากเช่นกัน  ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมโดยรวมในระดับทํามาก 

ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุุนผ่านทาง
เฟซบุ๊ก (Facebook) ผลการศึกษาพบว่า ประเทศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคมของผู้นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะเยาวชนชาวฟิลิปปินส์ และลาว มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ทั้ง
ยังพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้นําเยาวชนประเทศ
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อาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และยังพบว่า ทัศ
นคตืมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้นําเยาวชนประเทศ
อาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก  

สุจิตรา ลิอินทร์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้
บริการ และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น (PTT Life Station) 
ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น แสดงให้เห็นว่า
การเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภคนับเป็นปัจจัยก่อให้เกิดทัศนคติต่อสถานีบริการน้ํามัน ผู้บริโภคที่ได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น อย่างต่อเนื่องก็จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
สถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ์ สเตชั่น โดยกลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อสถานีบริการน้ํามัน พีทีที ไลฟ์ 
สเตชั่น ในระดับสูง โดยตอบว่าเลือกใช้สถานีน้ํามันปตท. ก่อนแบรนด์อ่ืน ๆ มากที่สุด ในด้านทัศนคติ
ของผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ํามัน พีทีท ีไลฟ ์สเตชั่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสถานี
บริการน้ํามัน พีทีท ีไลฟ์ สเตชั่น  

จากทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าผลการวิจัยมีความ
สอดคล้องกัน ทั้งในด้านความแตกต่างการเปิดรับที่แตกต่างกัน ทําให้เกิดความสัมพันธ์ในด้านความรู้
จากการเปิดรับที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่แตกต่างกัน จึงนํามาซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ จากการ
เปิดรับ ความรู้ ทัศนคติต่อสิ่งนั้น ๆ โดยผลการศึกษาของงานวิจัยที่ได้กล่าวถึงนั้นแสดงให้เห็นว่า การ
เปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมล้วนมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนําเอาทฤษฎี แนวคิด 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนี้ มาเป็นกรอบต่อการศึกษาเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง” เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของการ
เปิดรับรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ทัศนคติที่มีต่อ
การทําอาหารด้วยตนเอง พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิด และตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1
  
  

Ref. code: 25605707030309OAU



45 
 
2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
   

 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
  

H1 

H
2
 

H
5
 

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

H
3
 

H
4
 

H
6
 

ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 

 
ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

 

ภูมิหลังทางประชากร 
1. เพศ 
2. อาย ุ

3. สถานภาพครอบครัว 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายได ้

การเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหาร ทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการ

ทําอาหารด้วยตนเอง” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากร, การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ความรู้เกี่ยวกับ
อาหาร ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง และพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง มีรูปแบบ 
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีการกําหนดกลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มตัวอย่างที่สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

โดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และ ศุภชัย 
เสมอมิตร โหน่งโชว์  

โดยการวิจัยครั้งนี้มีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรตามหลักการผัน
แปรร่วมกันระหว่างขนาดกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น  ในกรณีไม่ทราบจํานวน
ประชากร โดยในสูตรของ Taro Yamane (1973, อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) โดยกําหนดค่า
ความเชื่อมั่นที ่95% และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ดังนี้ 

n  =  1 
   e 2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ 
n  = 1 

(0.05)2 
n  = 1 

.0025 

n =  400 
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โดยผลการวิจัยจากการคํานวณด้วยสูตรดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน  โดยแบ่งเป็น แฟนเพจข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) 
จํานวน 200 คน และศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 200 คน  
 
3.2 วิธีการสุ่มและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ 
(Pla-O Cooking) และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีรายละเอียด 
ดังนี้  

เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Online Questionnaire) ที่มี
คําถามปลายปิด (Close-ended Questions) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดย
ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administration) และสรุปผลจากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิต ิ 

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การที่ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับ
ปลาโอ (Pla-O Cooking) และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ผ่านทางข้อความเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 400 คน โดยแบ่งเป็นการแจกลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างในแฟนเพจกับข้าว
กับปลาโอ (Pla-O Cooking) จํานวน 200 คน  และศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 200 คน ผ่านทาง
ข้อความเฟซบุ๊ก (Messenger Facebook)  
 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนําไปสู่

การตั้งสมมติฐานในการวิจัย ซึ่งได้กําหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน  

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
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ตัวแปรตาม คือ การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  

มีความสัมพันธ์กับ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
ตัวแปรอิสระ คือ การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ   

มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
ตัวแปรอิสระ คือ การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 4  การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
ตัวแปรอิสระ คือ การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 5  ความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
ตัวแปรอิสระ คือ ความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยที่ 6 ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับ 

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
ตัวแปรอิสระ คือ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 
ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย  คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Online 

Questionnaire) โดยการสร้างแบบสอบถามจากเว็บไซต์จีเมล์ (Gmail) ขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยแบบสอบถามชนิดปลายปิดที่มีตัวเลือก (Close-Ended Questionnaire) 
โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกได้ด้วยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) และคําถามมาตรา
ส่วนประมานค่า โดยข้อคําถามต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามาประยุกต์ใช้ในข้อคําถามแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
หลักท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล (Main Questionnaire) ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ลักษณะของคําถามเป็นคําถามปลายปิด 
โดยเลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวจากหลายคําตอบในแต่ละข้อ จํานวน 6 ข้อ ได้แก่  

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่วนที ่2 คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ 

จํานวน 4 ข้อ ได้แก่  
1. ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
2. ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง 
3. ความถี่ในการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือทบทวน หรือหาความรู้

เพ่ิมเติม 
4. ประเภทอาหารที่เปิดรับชม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
โดยคําถามเกี่ยวกับการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจในด้านความถี่ใน

การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ใช้เป็นข้อคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ 
ลิเคิร์ท 5 ระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
ทุกวัน 5 คะแนน 
5 – 6 วัน/สัปดาห์ 4 คะแนน 
3 – 4 วัน/สัปดาห์ 3 คะแนน 
1 – 2 วัน/สัปดาห์ 2 คะแนน 
นาน ๆ ครั้ง 1 คะแนน 

คําถามเก่ียวกับการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจในด้านระยะเวลา
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ใช้เป็นข้อคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 
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เกณฑ์การให้คะแนน มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
มากกว่า 2 ชั่วโมง 5 คะแนน 
1 ชั่วโมงข้ึนไป – 2 ชั่วโมง 4 คะแนน 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 3 คะแนน 
15-30 นาที 2 คะแนน 
น้อยกว่า 15 นาท ี 1 คะแนน 

จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายโดยใช้สูตรเพ่ือกําหนดช่วงคะแนน
ในแต่ละช่วง ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 - 1 = 0.8 
จํานวนช่วง   5 

โดยข้อคําถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ จะทําการคํานวณ
ค่าเฉลี่ยที่มีค่าเฉลี่ยมาก เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีความสําคัญที่นับได้ว่าเป็นเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในด้านความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารและระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการกําหนดเกณฑ์
ในการแปลผลในแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ยในการวิจัยครั้งนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2550) 

โดยมีการแบ่งค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับน้อยมาก 
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทํา 

อาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คําถามปลายปิด จํานวน 15 ข้อ มีข้อที่ตอบใช่ มี 13 ข้อ และข้อที่ตอบ
ไม่ใช่ มี 3 ข้อ สามารถตรวจสอบได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1 
แสดงค าตอบที่ถูกต้องเพ่ือวัดความรู้ที่มีต่อการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

3.1 ถ้าใส่มะนาวเพ่ิมรสชาติอาหารควรใส่หลังปิดไฟ เพ่ือไม่ให้
อาหารมีรสชาติขม 

/   

3.2 วิธีการทอดแปูงให้กรอบ ควรผสมแปูงทอดกรอบกับน้ํา
ร้อนเท่านั้น (เฉลย ต้องใส่ในน้ําเย็น เพราะใส่น้ําร้อนจะทํา
ให้แปูงสุกและเกาะตัวกันเป็นก้อน) 

 /  

3.3 การต้มน้ําซุปให้ใส ควรใช้ไฟอ่อน ๆ /   
3.4 การทําน้ํามันหมูเจียว ไม่ควรใส่น้ําสะอาดพร้อมมันหมู

ก่อนนําไปตั้งไฟ เพราะจะทําให้น้ํามันกระเด็น 
(เฉลย ต้องใส่น้ าสะอาดพร้อมมันหมูก่อนตั้งไฟ เพ่ือไม่ให้มันหมู
ไหม ้และน้ ามันท่ีออกมาจากมันหมูจะมีสีเหลืองใส) 

 /  

3.5 การทําหมูกรอบ ควรบั้ง และต้มหมูสามชั้นก่อนนําลงไป
ทอด 

/   

3.6 การใช้แปูงข้าวโพดสําหรับทําน้ําราดหน้า จะช่วยทําให้น้ํา
ราดหน้าใส และไม่คืนตัว 

/   

3.7 การทําหอมเจียวให้กรอบก่อนนําไปทอดควรนําผ้าซับ
น้ําหอมเจียว หรือนําไปผึ่งแดดให้แห้งเสียก่อน 

/   

3.8 เวลาใส่เนื้อปลาลงในอาหาร ไม่ควรคนมากเพราะจะทําให้
เนื้อปลาเละ 

/   

3.9 การทอดไส้กรอกอีสาน ควรใช้ส้อมหรือไม่จิ้มฟันเจาะรู
เสียก่อน เพ่ือปูองกันไม่ให้ไส้กรอกแตกระหว่างทอด 

/   

3.10 การใช้กุ้งแช่แข็งจะดีกว่าใช้กุ้งสด ๆ เนื่องจากกุ้งสด ๆ 
เมื่อนํามาทําอาหารจะทําให้เนื้อกุ้งเละ 

(เฉลย กุ้งสด ๆ ดีกว่า เพราะเนื้อจะไม่เละ) 

 /  

3.11 การผัดกะเพราให้หอม ควรใช้ใบกะเพราแดง และควรใส่
ใบกะเพราขณะร้อน ๆ เพราะจะทําให้มีกลิ่นหอม และ
เผ็ดร้อน 

/   
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ตารางที่ 3.1 
แสดงค าตอบที่ถูกต้องเพ่ือวัดความรู้ที่มีต่อการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ต่อ) 

ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
3.12 การเลือกปลาที่สด ควรเลือกปลาเหงือกแดง ตาใส /   
3.13 การเลือกเนื้อวัว ควรเลือกสีแดงสด เมื่อกดจะเด้งกลับ 

ไม่เป็นบุ๋มเป็นรอย 
/   

3.14 การทําปลาหมึกให้มีเนื้อกรอบเด้ง ควรคลุกปลาหมึกกับ
แปูงมันไว้สักครู่แล้วนําไปล้างออก 

/   

3.15 การลวกผักให้ได้ความสุกตามต้องการ/// เมื่อลวกเสร็จ
ควรนําไปแช่ในน้ําเย็นจัดเพ่ือลดความร้อนไม่ให้ผักสุก
จนเกินไป 

/   

 
การวัดตัวแปรในเรื่องของความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ จากคําถามมีระดับการกําหนดเกณฑ์ในการแปลผลในแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ย  ในการวิจัย 
ครั้งนี ้ดังนี้ 

คะแนนผู้ที่ตอบใช่   ข้อละ 1 คะแนน 
คะแนนผู้ที่ตอบไม่ใช่ หรือไม่แน่ใจ  ข้อละ 0 คะแนน 
โดยนําคะแนนที่ได้มาจัดระดับความรู้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน น้อยกว่า 6 คะแนน มีความรู้ระดับต่ํา 
คะแนน 6-10 คะแนน  มีความรู้ระดับปานกลาง 
คะแนน 11-15 คะแนน มีความรู้ระดับสูง 
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองที่ได้จากการรับชม

วิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คําถามปลายปิด จํานวน 12 ข้อ โดยใช้เป็นข้อคําถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 
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จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายโดยใช้สูตรเพ่ือกําหนดช่วงคะแนน
ในแต่ละช่วง ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 - 1 = 0.8 
จํานวนช่วง   5 

โดยข้อคําถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ  จะทําการคํานวณ 
โดยข้อคําถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ  จะทําการคํานวณ

ค่าเฉลี่ยที่มีค่าเฉลี่ยมาก เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีความสําคัญที่นับได้ว่าเป็นทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารที่
ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการกําหนด
เกณฑ์ในการแปลผลในแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ยในการวิจัยครั้งนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2550) 

โดยมีการแบ่งค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับทัศนคติดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับทัศนคติด ี
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ระดับทัศนคติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับทัศนคติไม่ด ี
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับทัศนคติไม่ดีมาก 
ส่วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง จากการรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คําถามปลายปิด จํานวน 10 ข้อ โดยใช้เป็นข้อคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ  

เกณฑ์การให้คะแนน มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ มีดังต่อไปนี้ 
มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
น้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 
จากนั้นนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายโดยใช้สูตรเพื่อกําหนดช่วงคะแนน

ในแต่ละช่วง ดังนี้ 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด = 5 - 1 = 0.8 

จํานวนช่วง   5 
โดยข้อคําถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ จะทําการคํานวณ 
โดยข้อคําถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ จะทําการคํานวณ

ค่าเฉลี่ยที่มีค่าเฉลี่ยมาก เพ่ือนค้นหาปัจจัยที่มีความสําคัญที่นับได้ว่าเป็นพฤติกรรมการทําอาหารด้วย
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ตนเอง จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับ 
การกําหนดเกณฑ์ในการแปลผลในแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ยในการวิจัยครั้งนี้ (วิชิต อู่อ้น, 2550) 

โดยมีการแบ่งค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  ระดับพฤติกรรมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20  ระดับพฤติกรรมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40  ระดับพฤติกรรมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60  ระดับพฤติกรรมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80   ระดับพฤติกรรมน้อยที่สุด 

 
3.5 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทําการทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณาถึงความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในด้าน
โครงสร้างของภาษา (Wording) ตลอดจนความครบถ้วนของประเด็นคําถาม นํามาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนทําการศึกษา 
และเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

2. การทดสอบความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่จะใช้ใน
การศึกษาไปทดลองใช้ (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
40 ชุด (10%) ไปทดลองเก็บข้อมูลก่อน เพ่ือที่จะได้ทดสอบคําถามในแต่ละข้อ แต่ละส่วนว่าสามารถ
สื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการหรือไม่ รูปแบบคําถามจะมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่
ได้กําหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้ หรือไม่ และนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพในด้านความสม่ําเสมอ 
(Consistency) และความคงที่ (Stability) เพ่ือหาระดับความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้วิธีแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  = Alpha- Coefficient ) จากสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟุาของ Cronbach 
(Cronbach's Coefficient Alpha) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546, น. 261) 
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เมื่อ     แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
n   แทน จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

S i

2

 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
S i

2

 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ  
ผู้วิจัยมาทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยในส่วนของคําถามเกี่ยวกับการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง และพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง ได้มีทําการทดสอบความ
น่าเชื่อถือตามแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficien) ของครอนบาค (Cronbach) สําหรับ
แบบทดสอบชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ผลการทดสอบหาความน่าเชื่อถือได้ หากมี
ค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป กล่าวได้ว่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550, น. 284) ค่าความ
น่าเชื่อถือได้คํานวณตามสูตรผลที่ได้ คือ  

- ค่าสัมประสิทธิ์อัฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามในประเด็นทัศนคติมีค่าเท่ากับ 0.857 

- ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามในประเด็นพฤติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.919 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล 
 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitation Research) หลังจากการเก็บ
แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ และทําการตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จึงนํามาเข้ารหัส 
(Coding) และประมวลผลข้อมูลเพ่ือคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลพ้ืนฐาน 
โดยทางด้านลักษณะทางประชากรแสดงตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ของร้อยละ (Percentage) 
และทางด้านตัวแปร การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมแสดงเป็นความถี่ (Frequency) 
ของร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างกันระหว่าง 
ตัวแปร จําแนกตามข้อมูลดังนี้ สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรสองกลุ่ม (Independent 
Samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient 

 
ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 เพศแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน  

 
 
 

Independent 
Sample t-test 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: เพศแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.2 เพศแตกต่างกัน จะมีระยะเวลา 
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง
แตกต่างกัน 

 
 

 
 

Independent 
Sample t-test 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: เพศแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 อายุแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.1 อายุแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อายุแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.2 อายุแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง
แตกต่างกัน 

 
 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อายุแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.1 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมี
ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
แตกต่างกัน 

 
 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ

สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน 
H1: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ

สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.2 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
แต่ละครั้งแตกต่างกัน 

 
 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชม

วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน 
H1: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชม

วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.1 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ

สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ

สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.2 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
แต่ละครั้งแตกต่างกัน 

 
 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชม

วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชม

วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 อาชีพแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5.1 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อาชีพแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5.2 อาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลา 
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง
แตกต่างกัน 

 
 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 รายได้แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6.1 รายได้แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: รายได้แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน 
H1: รายได้แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6.2 รายได้แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

 
 
 

F-Test  
(One-way ANOVA) 

 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: รายได้แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน 
H1: รายได้แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 

 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ 
การทําอาหาร 

 
 
 
 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
H1: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับการทําอาหาร 

 
 
 
 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  

แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการ
ทําอาหาร 

H1: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการ
ทําอาหาร 
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ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ 
ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

 
 
 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
H1: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

 
Pearson’s Product 

Moment Correlation 
Coefficient 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  

แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ
ทําอาหารด้วยตนเอง  

H1: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟน
เพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วย
ตนเอง  

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วย
ตนเอง 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.1 ผู้ที่มีความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การทําอาหารด้วยตนเอง 
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ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วย
ตนเอง 

H1: ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

Coefficient 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

 
Pearson’s Product 

Moment Correlation 
Coefficient 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  

แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

H1: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  
แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดีโอสอน
ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อ
การทําอาหารด้วยตนเอง 

 
 
 
 

Pearson’s Product 
Moment Correlation 

Coefficient 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทาง 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่มคีวามสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการ
ทําอาหารด้วยตนเอง 

H1: ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหาร
ด้วยตนเอง  
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ตารางที่ 3.2 
สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 6 ทัศนคติท่ีมีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

 
Pearson’s Product 

Moment Correlation 
Coefficient 

 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
H1: ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการ

ทําอาหารด้วยตนเอง” ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) และเก็บ
ข้อมูลโดยการสํารวจกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว ผลการวิจัยสามารถนําเสนอเป็น 5 ส่วนดังนี้ 

4.1 ลักษณะทางประชากร 
4.2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
4.3  ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ 
4.4  ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
4.5  พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

 
4.1 ลักษณะทางประชากร 
 

ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลักษณะทั่วไปด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สมัครรับ
ข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) 
และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 400 คน โดยการแบ่งเป็นแฟนเพจละ 200 คน ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยนําเสนอผลการวิจัย
เป็นจํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

144 
256 

36.0 
64.0 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยเป็น
เพศหญิงจํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0  
 
ตารางที่ 4.2 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี  
21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

2 
232 
120 
34 
12 
- 

0.5 
58.0 
30.0 
8.5 
3.0 
- 

รวม 400 100.0 

หมายเหตุ: ไม่มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0, อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5, อายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 และอายุไม่เกิน 20 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.3 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จํานวน (คน) ร้อยละ 

โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

302 
88 
10 

75.5 
22.0 
2.5 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 302 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และสถานภาพหย่าร้าง/
หม้าย/แยกกันอยู ่จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

6 
23 
250 
121 

1.5 
5.8 
62.5 
30.2 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที ่4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 250 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมามีระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2, 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./อนุปริญญา จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และระดับประถม
ศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.5 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ ได้แก่ เทรนเนอร์, DJ, แม่ค้าออนไลน์,  
ฟรีแลนซ,์ เบื้องหลังละคร 

39 
100 
108 
32 
55 
35 
31 

9.8 
25.0 
27.0 
8.0 
13.8 
8.8 
7.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.8, นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8, แม่บ้าน/พ่อบ้าน จํานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอ่ืน ๆ ได้แก่ 
เทรนเนอร์, DJ, แม่ค้าออนไลน์, ฟรีแลนซ์, เบื้องหลังละคร จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 

ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.6 
แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท 
40,001 - 50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 

26 
147 
115 
54 
20 
38 

6.5 
36.8 
28.8 
13.5 
5.0 
9.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที ่4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 

บาท จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8, มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท จํานวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5, มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5, มีรายได้
ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

40,001-50,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 
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4.2 การเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดรับชมวิดี โอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ 
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ความถี่ในการเปิดรับชม ระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้ง ความถี่ใน
การรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือทบทวน หรือหาความรู้เพ่ิมเติม และประเภทอาหาร
ที่เลือกเปิดรับชม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.7 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

การเปิดรับชม
วิดีโอสอน

ทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ช่วงเวลา (วัน/สัปดาห์) (ร้อยละ)  
รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

 
ค่า 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ทุกวัน 5-6 
วัน/

สัปดาห์ 

3-4 
วัน/

สัปดาห์ 

1-2 
วัน/

สัปดาห์ 

นานๆ 
ครั้ง 

 

ความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจ 

 
60 

(15.0) 

 
26 

(6.5) 

 
67 

(16.8) 

 
84 

(21.0) 

 
163 

(40.8) 

 
400 

(100.0) 

 
2.34 

(ระดับ
น้อย) 

 
1.440 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.34 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกเปิดรับ นาน ๆ ครั้ง จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
ช่วงเวลา 1-2 วัน/สัปดาห์ จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0, 3-4 วัน/สัปดาห์ จํานวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.8, ทุกวัน จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 5-6 วัน/สัปดาห์ จํานวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.5 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง 

 
การเปิดรับชม

วิดีโอสอน
ทําอาหารทาง 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ระยะเวลาในการเปิดรับชม (ร้อยละ)  
 

รวม 

 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

 
ค่า 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

มากกว่า 
2 ชั่วโมง 

1-2 
ชั่วโมง 

ประมาณ 
1 ชั่วโมง 

15-30 
นาท ี

น้อย
กว่า 
15 

นาท ี

ระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดโีอ
สอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟน
เพจแต่ละคร้ัง 

 
- 

 
8 

(2.0) 

 
28 

(7.0) 

 
160 

(40.0) 

 
204 

(51.0) 

 
400 

(100.0) 

 
1.60 
(น้อย
ที่สุด) 

 
.708 

หมายเหตุ: ไม่มีกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
มากกว่า 2 ชั่วโมง 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.60 ทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้งน้อยกว่า 15 นาที จํานวน 204 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.0 รองลงมา 15-30 นาที จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0, ประมาณ 1 ชั่วโมง 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ1 ชั่วโมงขึ้นไป - 2 ชั่วโมง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 

ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.9 
แสดงจ านวน และร้อยละของความถี่ ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารแบบเดิมซ้ า ๆ เพ่ือทบทวน 
หรือหาความรู้เพ่ิมเติม 

ช่วงเวลา (วัน/สัปดาห์) จํานวน (คน) ร้อยละ 

นาน ๆ ครั้ง 
1-2 วัน/สัปดาห์ 
3-4 วัน/สัปดาห์ 
5-6 วัน/สัปดาห์ 
ทุกวัน 

282 
1 
72 
18 
27 

70.5 
0.3 
18.0 
4.5 
6.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารแบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือทบทวน หรือหาความรู้เพิ่มเติม นาน ๆ ครั้ง จํานวน 282 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.5 รองลงมารองลงมากลุ่มตัวอย่างมีช่วงเวลา 3-4 วัน/สัปดาห์ จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0, ทุกวัน จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8, 5-6 วัน/สัปดาห์ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
และ 1-2 วัน/สัปดาห์ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.10 
แสดงจ านวน และร้อยละของประเภทอาหารที่กลุ่มตัวอย่างได้เปิดรับชม  

ประเภทอาหาร จํานวน (คําตอบ)* ร้อยละ 
แกง และต้ม 
ผัด 
ทอด เผา หรือย่าง 
เครื่องจิ้ม 
ยํา และพล่า 
เครื่องเคียง 
อาหารหวาน 
อ่ืน ๆ  

156 
124 
166 
92 
153 
17  
126 
34 

18.0 
14.3 
19.1 
10.6 
17.6 
2.0 
14.5 
8.5 

รวม 868 100.0 

หมายเหตุ: เลือกได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกอาหารประเภท ทอด เผา หรือย่าง 
จํานวน 166 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.1 รองลงมาเลือกอาหารประเภทแกง และต้ม จํานวน 156 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.0, ยํา และพล่า จํานวน 153 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.6, อาหารหวาน 
จํานวน 126 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.5, ผัด จํานวน 124 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.3, เครื่องจิ้ม 
จํานวน 92 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 10.6, อ่ืน ๆ จํานวน 34 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.5 และเครื่องเคียง 
จํานวน 17 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลําดับ 

 
4.3 ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
 
ตารางที่ 4.11 
แสดงจ านวน และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ประเด็นความรู้ ตอบถูก ตอบผิด ไม่แน่ใจ รวม (คน) 
ถ้าใส่มะนาวเพ่ิมรสชาติอาหารควรใส่หลังปิดไฟ 
เพ่ือไม่ให้อาหารมีรสชาติขม 

278 
(69.5) 

41 
(10.3) 

81 
(20.3) 

400 
(100.0) 

วิธีการทอดแปูงให้กรอบ ควรผสมแปูงทอดกรอบ
กับน้ําร้อนเท่านั้น 

226 
(56.5) 

53 
(13.3) 

121 
(30.3) 

400 
(100.0) 

การต้มน้ําซุปให้ใส ควรใช้ไฟอ่อน ๆ 
 

269 
(67.3) 

31 
(7.8) 

100 
(25.0) 

400 
(100.0) 

การทําน้ํามันหมูเจียว ไม่ควรใส่น้ําสะอาดพร้อม
มันหมูก่อนนําไปตั้งไฟ เพราะจะทําให้น้ํามัน
กระเด็น 

63 
(15.8) 

250 
(62.7) 

86 
(21.6) 

400 
(100.0) 

การทําหมูกรอบ ควรบั้ง และต้มหมูสามชั้นก่อน
นําลงไปทอด 

302 
(75.5) 

29 
(7.2) 

69 
(17.3) 

400 
(100.0) 

การใช้แปูงข้าวโพดสําหรับทําน้ําราดหน้า จะช่วย
ทําให้น้ําราดหน้าใส และไม่คืนตัว 

196 
(49.0) 

77 
(19.3) 

127 
(31.8) 

400 
(100.0) 

การทําหอมเจียวให้กรอบก่อนนําไปทอดควรนํา
ผ้าซับน้ําหอมเจียว หรือนําไปผึ่งแดดให้แห้ง
เสียก่อน 

170 
(42.5) 

60 
(15.0) 

170 
(42.5) 

400 
(100.0) 
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ตารางที่ 4.11 
แสดงจ านวน และร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ต่อ) 

ประเด็นความรู้ ตอบถูก ตอบผิด ไม่แน่ใจ รวม (คน) 

เวลาใส่เนื้อปลาลงในอาหาร ไม่ควรคนมากเพราะ
จะทําให้เนื้อปลาเละ 

343 
(86.0) 

23 
(5.8) 

33 
(8.3) 

400 
(100.0) 

การทอดไส้กรอกอีสาน ควรใช้ส้อมหรือไม่จิ้มฟัน
เจาะรูเสียก่อน เพ่ือปูองกันไม่ให้ไส้กรอกแตก
ระหว่างทอด 

308 
(77.0) 

27 
(6.8) 

65 
(16.3) 

400 
(100.0) 

การใช้กุ้งแช่แข็งจะดีกว่าใช้กุ้งสด ๆ เนื่องจากกุ้ง
สด ๆ เมื่อนํามาทําอาหารจะทําให้เนื้อกุ้งเละ 

225 
(56.3) 

67 
(16.8) 

108 
(27.0) 

400 
(100.0) 

การผัดกะเพราให้หอม ควรใช้ใบกะเพราแดง และ
ควรใส่ใบกะเพราขณะร้อน ๆ เพราะจะทําให้มี
กลิ่นหอม และเผ็ดร้อน 

266 
(66.5) 

41 
(10.3) 

93 
(23.3) 

400 
(100.0) 

การเลือกปลาที่สด ควรเลือกปลาเหงือกแดง  
ตาใส 

364 
(91.0) 

6 
(1.5) 

30 
(7.5) 

400 
(100.0) 

การเลือกเนื้อวัว ควรเลือกสีแดงสด เมื่อกดจะเด้ง
กลับไม่เป็นบุ๋มเป็นรอย 

311 
(77.8) 

18 
(4.5) 

71 
(17.8) 

400 
(100.0) 

การทําปลาหมึกให้มีเนื้อกรอบเด้ง ควรคลุก
ปลาหมึกกับแปูงมันไว้สักครู่แล้วนําไปล้างออก 

120 
(30.0) 

65 
(16.3) 

215 
(53.8) 

400 
(100.0) 

การลวกผักให้ได้ความสุกตามต้องการ เมื่อลวก
เสร็จควรนําไปแช่ในน้ําเย็นจัดเพ่ือลดความร้อน
ไม่ให้ผักสุกจนเกินไป 

293 
(73.3) 

36 
(9.0) 

71 
(17.8) 

400 
(100.0) 

 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีดังนี ้
ความรู้ที่ว่า “ถ้าใส่มะนาวเพ่ิมรสชาติอาหารควรใส่หลังปิดไฟ เพ่ือไม่ให้อาหารมีรสชาติ

ขม” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ 
จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และตอบผิด จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลําดับ 
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ความรู้ที่ว่า “วิธีการทอดแปูงให้กรอบ ควรผสมแปูงทอดกรอบกับน้ําร้อนเท่านั้น” 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ 
จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และตอบผิด จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การต้มน้ําซุปให้ใส ควรใช้ไฟอ่อน ๆ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก 
จํานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
และตอบผิด จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การทําน้ํามันหมูเจียว ไม่ควรใส่น้ําสะอาดพร้อมมันหมูก่อนนําไปตั้งไฟ 
เพราะจะทําให้น้ํามันกระเด็น” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบผิด จํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.7 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 และตอบถูก จํานวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.8 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การทําหมูกรอบ  ควรบั้ง  และต้มหมูสามชั้นก่อนนําลงไปทอด” พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และตอบผิด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การใช้แปูงข้าวโพดสําหรับทําน้ําราดหน้า จะช่วยทําให้น้ําราดหน้าใส และ
ไม่คืนตัว” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาตอบ
ไม่แน่ใจ จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 และตอบผิด จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 
ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การทําหอมเจียวให้กรอบก่อนนําไปทอดควรนําผ้าซับน้ําหอมเจียว หรือ
นําไปผึ่งแดดให้แห้งเสียก่อน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.5, ตอบไม่แน่ใจ จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาตอบผิด จํานวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “เวลาใส่เนื้อปลาลงในอาหาร ไม่ควรคนมากเพราะจะทําให้เนื้อปลาเละ” 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ 
จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และตอบผิด จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การทอดไส้กรอกอีสาน ควรใช้ส้อมหรือไม่จิ้มฟันเจาะรูเสียก่อน เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้ไส้กรอกแตกระหว่างทอด” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.0 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และตอบผิด จํานวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การใช้กุ้งแช่แข็งจะดีกว่าใช้กุ้งสด ๆ เนื่องจากกุ้งสด ๆ เมื่อนํามาทําอาหาร
จะทําให้เนื้อกุ้งเละ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 
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รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และตอบผิด จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.8 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การผัดกะเพราให้หอม ควรใช้ใบกะเพราแดง และควรใส่ใบกะเพราขณะ
ร้อน ๆ เพราะจะทําให้มีกลิ่นหอม และเผ็ดร้อน” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 266 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และตอบผิด จํานวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การเลือกปลาที่สด ควรเลือกปลาเหงือกแดง ตาใส” พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91.0 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 และตอบผิด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การเลือกเนื้อวัว ควรเลือกสีแดงสด เมื่อกดจะเด้งกลับไม่เป็นบุ๋มเป็นรอย” 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ 
จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และตอบผิด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การทําปลาหมึกให้มีเนื้อกรอบเด้ง ควรคลุกปลาหมึกกับแปูงมันไว้สักครู่
แล้วนําไปล้างออก” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบไม่แน่ใจ จํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 
รองลงมาตอบถูก จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และตอบผิด จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.3 ตามลําดับ 

ความรู้ที่ว่า “การลวกผักให้ได้ความสุกตามต้องการ เมื่อลวกเสร็จควรนําไปแช่ในน้ําเย็น
จัดเพ่ือลดความร้อนไม่ให้ผักสุกจนเกินไป” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก จํานวน 293 คน   
คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาตอบไม่แน่ใจ จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 และตอบผิด จํานวน  
36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.12 
แสดงจ านวน และร้อยละของคะแนนในระดับความรู้ 

ตารางคะแนน จํานวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 6 คะแนน 48 12.0 

6 -10 คะแนน 219 54.8 

11-15 คะแนน 133 33.3 
รวม 400 100.0 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.98 คะแนน หรือ 9 คะแนน 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 

8.98 คะแนน หรือ 9 คะแนน ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน
ระดับความรู้ระหว่าง 6 -10 คะแนน มีจํานวน 219 คน หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ในระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาระดับความรู้ระหว่าง 11-15 คะแนน มีจํานวน 133คน คิดเป็นร้อยละ 

33.3 และระดับความรู้น้อยกว่า 6 คะแนน มีจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลําดับ 
 
4.4 ทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง  
 
ตารางที่ 4.13 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง 

ทัศนคติต่อการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

ระดับทัศนคต ิ  
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

เมื่อฉันได้รับชมวิดโีอสอน
ทํา อาหารทําให้ฉันเกิดแรง 
บันดาลใจที่อยากจะ
ทําอาหาร 

 
138 

(34.5) 

 
162 

(40.5) 

 
85 

(21.2) 

 
12 

(3.0) 

 
3 

(0.8) 

 
400 

(100.0) 

 
4.05 

(ทัศนคติดี) 

 
0.863 

ฉันรู้สึกว่าการทาํอาหาร
ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด 

121 
(30.2) 

175 
(43.8) 

80 
(20.0) 

21 
(5.2) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0) 

3.97 
(ทัศนคติดี) 

0.884 

หลังจากที่ฉันได้รับชมวิดีโอ
สอนทําอาหาร ทาํให้ฉัน
อยากทําอาหาร
รับประทานเอง 

 
150 

(37.5) 

 
167 

(41.8) 

 
66 

(16.5) 

 
15 

(3.8) 

 
2 

(0.5) 

 
400 

(100.0) 

 
4.12 

(ทัศนคติดี) 

 
0.850 

ฉันรู้สึกว่าขั้นตอนการ
ทําอาหารที่นาํเสนอใน
วิดีโอนั้น สอนให้ฉัน
ทําอาหารจานที่ต้องการได ้

 
139 

(34.8) 

 
172 

(43.0) 

 
76 

(19.0) 

 
11 

(2.8) 

 
2 

(0.5) 

 
400 

(100.0) 

 
4.09 

(ทัศนคติดี) 

 
0.829 

เกร็ดความรู้ที่ได้จากการ
รับชมในวิดโีอสอน
ทําอาหาร เมื่อนําไปปฏบิัติ
แล้วนั้น ทําให้ฉันรู้สึกว่า
อาหารรสชาติดีขึน้ 

 
119 

(29.8) 

 
178 

(44.5) 

 
88 

(22.0) 

 
11 

(2.8) 

 
4 

(1.0) 

 
400 

(100.0) 

 
3.99 

(ทัศนคติดี) 

 
0.848 

Ref. code: 25605707030309OAU
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ตารางที่ 4.13 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง 
(ต่อ) 

ทัศนคติต่อการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

ระดับทัศนคต ิ  
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

เนื้อหาในวิดีโอมีการ
นําเสนอรายละเอียดแต่ละ
ขั้นตอนของการทําอาหาร
อย่างครบถ้วน ทําให้ฉันมี
ความมั่นใจในการ
ทําอาหารมากข้ึน 

 
123 

(30.8) 

 
180 

(45.0) 

 
81 

(20.2) 

 
10 

(2.5) 

 
6 

(1.5) 

 
400 

(100.0) 

 
4.01 

(ทัศนคติดี) 

 
0.864 

หลังจากการรับชมวดิีโอ
สอนทําอาหารทาํให้ฉันรู้ว่า
การจัดหาวัตถุดิบมาปรุง
อาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิด 

 
121 

(30.2) 

 
163 

(40.8) 

 
101 

(25.2) 

 
10 

(2.5) 

 
5 

(1.2) 

 
400 

(100.0) 

 
3.96 

(ทัศนคติดี) 

 
0.876 

หลังจากการรับชมวดิีโอ
สอนทําอาหารทาํให้ฉัน
รู้สึกว่าการทําอาหาร
รับประทานเองมีความ
สะดวกมากยิ่งขึน้ 

 
120 

(30.0) 

 
155 

(38.8) 

 
89 

(22.2) 

 
30 

(7.5) 

 
6 

(1.5) 

 
400 

(100.0) 

 
3.88 

(ทัศนคติดี) 

 
0.973 

ฉันรู้สึกว่าการทาํอาหาร
รับประทานเองนัน้คุ้มกว่า
การซื้ออาหารสําเร็จรูปใน
แต่ละมื้อ 

 
133 

(33.2) 

 
160 

(40.0) 

 
83 

(20.8) 

 
18 

(4.5) 

 
6 

(1.5) 

 
400 

(100.0) 

 
3.99 

(ทัศนคติดี) 

 
0.926 

ฉันรู้สึกว่าเคล็ดลบัในการ
ทําอาหารแต่ละประเภท
ต้องอาศัยความชาํนาญใน
การทําอาหารประเภทนั้น
อยู่บ่อย ๆ 

 
155 

(38.8) 

 
193 

(48.2) 

 
47 

(11.8) 

 
4 

(1.0) 

 
1 

(0.2) 

 
400 

(100.0) 

 
4.24 

(ทัศนคติดี
มาก) 

 
0.714 

Ref. code: 25605707030309OAU
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ตารางที่ 4.13 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง 
(ต่อ) 

ทัศนคติต่อการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

ระดับทัศนคต ิ  
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

ฉันคิดว่าการเรียนรู้สูตร
อาหารผ่านวดิีโอสอน
ทําอาหารนัน้ง่าย และ
สะดวกกว่าเปิดหนงัสือ
อ่านเอง 

 
182 

(45.5) 

 
162 

(40.5) 

 
48 

(12.0) 

 
7 

(1.8) 

 
1 

(0.2) 

 
400 

(100.0) 

 
4.29 

(ทัศนคติดี
มาก) 

 
0.764 

เมื่อฉันได้ดูวิดีโอทําอาหาร 
ทําให้ฉันได้เรียนรู้กรรมวิธี
ในการเตรียมอาหารที่
ถูกต้อง เช่น การห่ันผัก 
หรือเนื้อสัตว์ที่ถูกวิธี 
เพราะการหั่นเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทําให้อาหารมีความ
สวยงาม และรสชาติดีขึน้ 

 
149 

(37.2) 

 
184 

(46.0) 

 
59 

(14.8) 

 
6 

(1.5) 

 
2 

(0.5) 

 
400 

(100.0) 

 
4.18 

(ทัศนคติดี) 

 
0.771 

รวม 
4.06 

(ทัศนคติดี) 
0.846 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มี

ค่าเฉลี่ย 4.06 หมายถึง จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วย
ตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติระดับดี 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง ดังนี้  
ฉันคิดว่าการเรียนรู้สูตรอาหารผ่านวิดีโอสอนทําอาหารนั้นง่าย และสะดวกกว่าเปิดหนังสืออ่านเอง  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.29 รองลงมาคือ ฉันรู้สึกว่าเคล็ดลับในการทําอาหารแต่ละประเภทต้องอาศัย
ความชํานาญในการทําอาหารประเภทนั้นอยู่บ่อย ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อฉันได้ดูวิดีโอทําอาหาร 
ทําให้ฉันได้เรียนรู้กรรมวิธีในการเตรียมอาหารที่ถูกต้อง เช่น การหั่นผัก หรือเนื้อสัตว์ที่ถูกวิธี เพราะ
การหั่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อาหารมีความสวยงาม และรสชาติดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 หลังจาก
ที่ฉันได้รับชมวิดีโอสอนทําอาหาร ทําให้ฉันอยากทําอาหารรับประทานเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ฉัน

Ref. code: 25605707030309OAU
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รู้สึกว่าขั้นตอนการทําอาหารที่นําเสนอในวิดีโอนั้น สอนให้ฉันทําอาหารจานที่ต้องการได้ ๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 เมื่อฉันได้รับชมวิดีโอสอนทํา อาหารทําให้ฉันเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอาหาร  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 เนื้อหาในวิดีโอมีการนําเสนอรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของการทําอาหารอย่าง
ครบถ้วน ทําให้ฉันมีความมั่นใจในการทําอาหารมากขึ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ฉันรู้สึกว่าการ
ทําอาหารรับประทานเองนั้นคุ้มกว่าการซื้ออาหารสําเร็จรูปในแต่ละมื้อ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 

เกร็ดความรู้ที่ได้จากการรับชมในวิดีโอสอนทําอาหาร เมื่อนําไปปฏิบัติแล้วนั้นทําให้ฉันรู้สึกว่าอาหาร
รสชาติดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ฉันรู้สึกว่าการทําอาหารไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.97 หลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทําให้ฉันรู้ว่าการจัดหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารไม่ได้ยาก
อย่างที่คิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 หลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทําให้ฉันรู้สึกว่าการทําอาหาร
รับประทานเองมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ตามลําดับ 
 
4.5 พฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง 
 
ตารางที่ 4.14 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง 

พฤติกรรมการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

ระดับพฤติกรรม  
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

มากที่สุด  
มาก 

ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

ฉันมีความตั้งใจที่จะ
ทําอาหารรับประทานเอง 

117 
(29.2) 

159 
(39.8) 

107 
(26.8) 

10 
(2.5) 

7 
(1.8) 

400 
(100.0) 

3.92 
(พฤติกรรม

มาก) 

0.902 

ฉันทําอาหารรับประทาน
เองบ่อยข้ึน 

94 
(23.5) 

134 
(33.5) 

133 
(33.2) 

18 
(4.5) 

21 
(5.2) 

400 
(100.0) 

3.66 
(พฤติกรรม

มาก) 

1.051 

ฉันรับประทานอาหาร
สําเร็จรูปน้อยลง 

94 
(23.5) 

124 
(31.0) 

142 
(35.5) 

28 
(7.0) 

12 
(3.0) 

400 
(100.0) 

3.65 
(พฤติกรรม

มาก) 

1.010 

ฉันตั้งใจเลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ เพื่อนํามา
ประกอบอาหารที่มีคุณค่า 

142 
(35.5) 

182 
(45.5) 

60 
(15.0) 

11 
(2.8) 

5 
(1.2) 

400 
(100.0) 

4.11 
(พฤติกรรม

มาก) 

0.847 

Ref. code: 25605707030309OAU
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ตารางที่ 4.15 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง 

พฤติกรรมการทําอาหาร
ด้วยตนเอง 

ระดับพฤติกรรม  
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ) 

ค่า 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

ปาน 
กลาง 

 
น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

ฉันให้ความสําคัญกับ 
การทําอาหารมากยิ่งขึน้ 
เช่น การศึกษาสูตรอาหาร, 
การฝึกทําอาหารต่าง ๆ  
เป็นต้น 

 
117 

(29.2) 

 
173 

(43.2) 

 
87 

(21.8) 

 
16 

(4.0) 

 
7 

(1.8) 

 
400 

(100.0) 

 
3.94 

(พฤติกรรม
มาก) 

 
0.909 

เมื่อฉันได้ลงมือทําอาหาร
ด้วยตนเองแล้วฉันสนใจที่
จะทําเมนสููตรอาหาร 
ใหม่ ๆ ขึ้นมาเอง 

 
106 

(26.5) 

 
144 

(36.0) 

 
114 

(28.5) 

 
20 

(5.0) 

 
16 

(4.0) 

 
400 

(100.0) 

 
3.76 

(พฤติกรรม
มาก) 

 
1.027 

ฉันตั้งใจปรับปรุงฝีมือใน
การทําเมนูอาหารเดิม ๆ 
เพื่อให้เกิดความชํานาญ
มากข้ึน 

 
115 

(28.0) 

 
176 

(44.0) 

 
85 

(21.2) 

 
14 

(3.5) 

 
10 

(2.5) 

 
400 

(100.0) 

 
3.93 

(พฤติกรรม
มาก) 

 
0.929 

ฉันสนใจลองฝึกทําอาหาร
ให้หลากหลายประเภทมาก
ขึ้น เช่น ประเภท ต้ม, ผัด, 
แกง, ทอด เป็นต้น 

 
111 

(27.8) 

 
166 

(41.5) 

 
93 

(23.2) 

 
20 

(5.0) 

 
10 

(2.5) 

 
400 

(100.0) 

 
3.87 

(พฤติกรรม
มาก) 

 
0.959 

ฉันตั้งใจทําอาหารให้คนอื่น 
ๆ หรือคนในครอบครัว
ได้รับประทานอาหารที่
อร่อยทุกคร้ัง 

 
111 

(27.8) 

 
164 

(41.0) 

 
87 

(21.8) 

 
26 

(6.5) 

 
12 

(3.0) 

 
400 

(100.0) 

 
3.84 

(พฤติกรรม
มาก) 

 
1.001 

ฉันตั้งใจจะทาํสูตรอาหาร
แบบฉบบัของตนเอง และ
เผยแพร่ให้คนอื่น ๆ ได้
เรียนรู ้

 
86 

(21.5) 

 
125 

(31.2) 

 
128 

(32.0) 

 
36 

(9.0) 

 
25 

(6.2) 

 
400 

(100.0) 

 
3.53 

(พฤติกรรม
มาก) 

 
1.112 

รวม 
3.82 

(พฤติกรรม
มาก) 

0.974 

Ref. code: 25605707030309OAU
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จากตารางที ่4.14 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง
หลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 

3.82 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองหลังจากการรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองหลังจาก
การรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเองว่า ฉันตั้งใจเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือนํามาประกอบอาหารที่มีคุณค่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.11 รองลงมาคือ ฉันให้
ความสําคัญกับการทําอาหารมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาสูตรอาหาร, การฝึกทําอาหารต่าง ๆ เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ฉันตั้งใจปรับปรุงฝีมือในการทําเมนูอาหารเดิม ๆ เพ่ือให้เกิดความชํานาญมาก
ขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ฉันมีความตั้งใจที่จะทําอาหารรับประทานเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ฉัน
สนใจลองฝึกทําอาหารให้หลากหลายประเภทมากขึ้น เช่น ประเภท ต้ม, ผัด, แกง, ทอด เป็นต้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ฉันตั้งใจทําอาหารให้คนอ่ืน ๆ หรือคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารที่อร่อย
ทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เมื่อฉันได้ลงมือทําอาหารด้วยตนเองแล้วฉันสนใจที่จะทําเมนูสูตร
อาหารใหม่ ๆ ขึ้นมาเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ฉันทําอาหารรับประทานเองบ่อยขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.66 ฉันรับประทานอาหารสําเร็จรูปน้อยลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ฉันตั้งใจจะทําสูตรอาหารแบบ
ฉบับของตนเอง และเผยแพร่ให้คนอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
 
4.6 การทดสอบสมมติฐาน 
 

ในการทดสอบสมมติฐานทางวิจัย กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นําเสนอตามลําดับตารางที่ 4.15-4.37 ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.1 เพศที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ  
Ho: เพศที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.16 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ จ าแนกตาม
เพศ 

 
เพศ 

 

 
จํานวน (คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
t 

 
Sig. 

ชาย 
หญิง 

144 
256 

2.31 
2.36 

1.525 
1.393 

-.358 .720 

Sig. > .05 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ เพศท่ีแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. > .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1.2 เพศที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: เพศที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.17 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
แต่ละครั้ง แตกต่างกัน จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ 

 

 
จํานวน (คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
t 

 
Sig. 

ชาย 
หญิง 

144 
256 

1.47 
1.67 

.647 

.731 
-2.729 .007* 

*Sig. < .05 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ เพศที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. 
< .05) โดยเพศหญิง จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มากกว่า
เพศชาย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.1 อายุที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อายุที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.18 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จ าแนกตามอายุ 

 
อายุ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

ต่ํากว่า 20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

234 
120 
34 
12 

2.51 
2.24 
1.62 
2.08 

1.457 
1.461 
.922 
1.505 

4.338* .005 

*Sig. < .05 
หมายเหตุ: อายุไม่เกิน 20 ปีและอายุ 21-30 ปีจัดกลุ่มกัน โดยจากอายุไม่เกิน 20 ปี เท่ากับ 2 คน 
อายุ 21-30 ปี เท่ากับ 232 คน รวมเป็น 234 คน 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) เมื่อ

Ref. code: 25605707030309OAU



83 
 
เปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
จําแนกตามอายุได้ดังตารางที่ 4.18 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.19 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
จ าแนกตามอายุ 

อายุ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย Sig. 

ต่ํากว่า 20-30 ปี 
 

31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

.267 
.891* 
.425 

.096 

.001 

.313 

31-40 ปี 
 

ต่ํากว่า 20-30 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

-.267 
.624* 
.158 

.096 

.025 

.713 

41-50 ปี 
 

ต่ํากว่า 20-30 ปี 
31-40 ปี 
51-60 ปี 

-.891* 
-.624* 
-.466 

.001 

.025 

.330 
51-60 ปี ต่ํากว่า 20-30 ปี 

31-40 ปี 
41-50 ปี 

-.425 
-.158 
.466 

.313 

.713 

.330 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 20-30 ปีและอายุ 31-40 ปี จะมีความถี่ใน
การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มากกว่าผู้ที่มีอายุ 41-50 ปี ที่ระดับนัยสําคัญ 

.05 (Sig. < .05) 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2.2 อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน 
H1: อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.20 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จ าแนกตามอายุ 

 
อายุ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

ต่ํากว่า 20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

234 
120 
34 
12 

1.57 
1.63 
1.62 
1.75 

.691 

.733 

.779 

.622 

.390 .760 

Sig. > .05 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ อายุที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

(Sig. > .05) 
  

Ref. code: 25605707030309OAU



85 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.1 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน 
H1: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.21 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
สถานภาพสมรส 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

โสด 
สมรส 

หย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

302 
88 
10 

2.33 
2.32 
2.80 

1.392 
1.543 
1.989 

.525 .592 

Sig. > .05 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความถี่
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

(Sig. > .05) 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3.2 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง

เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน 
H1: สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง

เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.22 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
สถานภาพสมรส 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

โสด 
สมรส 

หย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

302 
88 
10 

1.61 
1.53 
1.80 

.710 

.677 

.919 

.827 .438 

Sig. > .05 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีระยะเวลา
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 

.05 (Sig. > .05) 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.1 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง

เฟซบุ๊กแฟนเพจ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.23 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

6 
23 
 

250 
121 

2.33 
2.70 

 
2.43 
2.08 

2.066 
1.550 

 
1.491 
1.249 

2.113 .098 

Sig. > .05 
 

 
  

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. 
> .05) 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร

ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน 
H1: ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร

ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.24 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

6 
23 
 

250 
121 

1.67 
1.83 

 
1.60 
1.55 

.816 

.717 
 

.171 

.683 

.972 .406 

Sig. > .05 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีระยะ 
เวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 (Sig. > .05) 
 
  

Ref. code: 25605707030309OAU



89 
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5 อาชีพแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5.1 อาชีพแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อาชีพแตกต่างกัน  จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพแตกต่างกัน  จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.25 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จ าแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ ได้แก ่เทรนเนอร์, DJ, แม่ค้า
ออนไลน์, ฟรีแลนซ,์ เบื้องหลังละคร 

39 
99 
108 
32 
55 
36 
31 

2.79 
2.13 
2.36 
2.16 
2.75 
2.00 
2.19 

1.399 
1.368 
1.437 
1.256 
1.658 
1.394 
1.376 

2.212* .041 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที ่4.24 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
จําแนกตามอาชีพได้ดังตารางที่ 4.25 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.26 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
จ าแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ 

ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

 
Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

.664* 
.434 
.607 
.049 
.795* 
.601 

.014 

.105 

.075 

.869 

.016 

.081 

ข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

-.664* 
-.230 
-.056 
-.614* 
.131 
-.062 

.014 

.248 

.847 

.011 

.637 

.832 

พนักงานบริษัทเอกชน 
 

นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

-.434 
.230 
.174 
-.384 
.361 
.168 

.105 

.248 

.546 

.105 

.189 

.565 
รับจ้าง/ลูกจ้าง นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

-.607 
.056 
-.174 
-.558 
.188 
-.006 

.075 

.847 

.546 

.080 

.589 

.987 
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ตารางที่ 4.25 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 
อาชีพ 

ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 

 
Sig. 

ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

-.049 
.614* 
.384 
.558 
.745* 
.552 

.869 

.011 

.105 

.080 

.015 

.086 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
อ่ืน ๆ 

-.795* 
-.131 
-.361 
-.188 
-.745* 
-.194 

.016 

.637 

.189 

.589 

.015 

.580 

อ่ืน ๆ นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

-.601 
.062 
-.168 
.006 
-.552 
.194 

.081 

.832 

.565 

.987 

.086 

.580 
*Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มากกว่าอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5.2 อาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: อาชีพแตกต่างกัน  จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน 
H1: อาชีพแตกต่างกัน  จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.27 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จ าแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ ได้แก ่เทรนเนอร์, DJ, แม่ค้า
ออนไลน์, ฟรีแลนซ,์ เบื้องหลังละคร 

39 
99 
108 
32 
55 
36 
31 

1.64 
1.57 
1.72 
1.41 
1.69 
1.31 
1.61 

.903 

.641 

.734 

.560 

.605 

.577 

.882 

2.227* .040 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ อาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. 
< .05) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจแต่ละครั้ง จําแนกตามอาชีพ ได้ดังตารางที ่27 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.28 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก  
แฟนเพจแต่ละครั้ง จ าแนกตามอาชีพ 

 
อาชีพ 

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

 
Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

.075 
-.081 
.235 
-.050 
.335* 
.028 

.570 

.536 

.161 

.734 

.039 

.868 

ข้าราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

-.075 
-.157 
.159 
-.125 
.260 
-.047 

.570 

.110 

.265 

.289 

.058 

.744 

พนักงานบริษัท 
เอกชน 
 

นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

.081 

.157 
.316* 
.031 
.417* 
.109 

.536 

.110 

.026 

.788 

.002 

.445 
รับจ้าง/ลูกจ้าง นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

-.235 
-.159 
-.316* 
-.285 
.101 
-.207 

.161 

.265 

.026 

.069 

.555 

.243 

Ref. code: 25605707030309OAU



94 
 
ตารางที่ 4.27 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก  
แฟนเพจแต่ละครั้ง จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 
อาชีพ 

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

 
Sig. 

ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
อ่ืน ๆ 

.050 

.125 
-.031 
.285 
.385* 
.078 

.734 

.289 

.788 

.069 

.011 

.621 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
อ่ืน ๆ 

-.335* 
-.260 
-.417* 
-.101 
-.385* 
-.307 

.039 

.058 

.002 

.555 

.011 

.075 

อ่ืน ๆ นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

-.028 
.047 
-.109 
.207 
-.078 
.307 

.868 

.744 

.445 

.243 

.621 

.075 
*Sig. < .05 

 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมีจะมีระยะเวลาในการ

เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มากกว่ารับจ้าง/ลูกจ้าง ส่วนผู้ที่มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งมากกว่าแม่บ้าน/พ่อบ้าน ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.6 รายได้แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6.1 รายได้แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: รายได้แตกต่างกัน  จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน 
H1: รายได้แตกต่างกัน  จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.29 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ จ าแนกตามรายได้ 

 
รายได้ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 

26 
147 
115 
54 
20 
38 

2.58 
2.37 
2.38 
2.46 
2.00 
1.95 

1.391 
1.390 
1.405 
1.587 
1.622 
1.451 

1.038 .395 

Sig. > .05 
 

  

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ รายได้แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. > .05) 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6.2 รายได้แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: รายได้แตกต่างกัน  จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกัน 
H1: รายได้แตกต่างกัน  จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจแต่ละครั้ง แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.30 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน 
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง จ าแนกตามรายได้ 

 
รายได้ 

 

 
จํานวน 
(คน) 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 
F 

 
Sig. 

ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 

26 
147 
115 
54 
20 
38 

1.73 
1.61 
1.57 
1.74 
1.40 
1.47 

.189 

.058 

.058 

.116 

.134 

.098 

1.201 .308 

Sig. > .05 
 

 
  

จากตารางที่ 4.29 พบว่า ยอมรับ Ho กล่าวคือ รายได้แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 

(Sig. > .05) 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  
มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.1 ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ 

มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่มีความสัมพันธ์

กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
H1: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ

ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
 

ตารางที่ 4.31 
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร 

 
ตัวแปร 

 

ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

R Sig. 
 
ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
 

 
.152* 

 
.002 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) 
โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจมาก จะมีความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารมาก ส่วนที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจน้อย  จะมีความรู้ เกี่ยวกับการทําอาหารน้อย ทั้งนี้ขนาด
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ 

แต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
H1: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มี

ความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
 

ตารางที่ 4.32 
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง กับความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร 

 
ตัวแปร 

 

ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง 

R Sig. 
 

ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
 

 
.262* 

 
.000 

*Sig. < .05 
 
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งมาก จะมีความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารมาก 
ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งน้อย จะมี
ความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.1 ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
H1: ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

ตารางที่ 4.33 
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับทัศนคติต่อการท าอาหารด้วยตนเอง 
 

ตัวแปร 
 

ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

R Sig. 

 
ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

 
.285* 

 
.000 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที ่32 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

(Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มาก จะมีทัศนคติที่ดีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมาก ส่วนผู้ที่มี
ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจน้อย จะมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการ
ทําอาหารด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 3.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  
H1: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

ตารางที่ 4.34 
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง กับทัศนคติต่อการท าอาหารด้วยตนเอง 

 
ตัวแปร 

 

ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง 

R Sig. 

 
ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

 

 
.281* 

 
.000 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 33 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งมาก จะมีทัศนคติที่ดีต่อการทําอาหารด้วย
ตนเองมาก ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง
น้อย จะมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทําอาหารด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 4  การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.1 ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
H1: ผู้ที่มีความถี่ ในการเปิดรับชมวิดี โอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

ตารางที่ 4.35 
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับพฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง 
 

ตัวแปร 
 

ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

R Sig. 

 
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

 
.276* 

 
.000 

*Sig. < .05 
 
จากตารางที่ 34 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง  ที่ระดับ
นัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มาก จะมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองมาก ส่วนผู้ที่มี
ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจน้อย จะมีพฤติกรรมการทําอาหาร
ด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 4.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
H1: ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจแต่ละครั้ง มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

ตารางที่ 4.36 
แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ีในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับพฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง 
 

ตัวแปร 
 

ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง  
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

R Sig. 

 
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
 

 
.289* 

 
.000 

*Sig. < .05 
 
จากตารางที่ 4.35 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง  ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งมาก จะมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วย
ตนเองมาก ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง
น้อย จะมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดิโอสอนทําอาหารผ่านทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดิโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
H1: ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดิโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ มี

ความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
 
ตารางที่ 4.37 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดิโอสอนท าอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจกับทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง 

ตัวแปร ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหาร 

 
ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดิโอสอน

ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
 

R Sig. 

.368* 
 

.000 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที ่4.36 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดีโอสอน
ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง ที่
ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็นความสัมพันธ์ในทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ที่ได้
จากการรับชมคลิปวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจระดับสูง จะมีทัศนคติที่มีต่อการ
ทําอาหารด้วยตนเองระดับสูง ผู้ที่มีความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดิโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจระดับต่ํา จะมีทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองในระดับต่ํา ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์
ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 6 ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
Ho: ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง ไม่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหาร

ด้วยตนเอง 
H1: ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหาร

ด้วยตนเอง 
 
ตารางที่ 4.38 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเองกับพฤติกรรมการท าอาหาร
ด้วยตนเอง 

ตัวแปร พฤติกรรมการทําอาหาร 

 
ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหาร 

R Sig. 

.773* .000 

*Sig. < .05 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า ปฏิเสธ Ho กล่าวคือ ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง ที่ระดับนัยสําคัญ .05 (Sig. < .05) โดยเป็น
ความสัมพันธ์ในทางบวก หมายความว่า ผู้ที่มีทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมาก จะมี
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองมาก ผู้ที่มีทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองน้อย จะมี
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการ

ทําอาหารด้วยตนเอง” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากร กับการเปิดรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
3. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง  
4. เพ่ือศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง  
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ กับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง กับพฤติกรรม

การทําอาหารด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ได้มีการตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1  ลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับชมวิดีโอ

สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน  
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  

มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ   

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

Ref. code: 25605707030309OAU



106 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างที่สมัครรับ
ข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) 
จํานวน 200 คน และ ศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน  

ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ าง  ลั กษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด  (Close-ended 
Questionnaire) เป็นคําถามลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งคําถามเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร 
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 

แฟนเพจ 
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองที่ได้จากการรับชม

วิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ส่วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง จากการรับชมวิดีโอสอน

ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ SPSS และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของประชากร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตามแฟนเพจ สอนทําอาหาร

ที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) และศุภชัย เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 400 คน พบว่า  
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยเป็นเพศหญิง

จํานวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป - 30 ปี จํานวน 232 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาอายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป - 40 ปี จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0, 
อายุระหว่าง 40 ปีขึ้นไป - 50 ปี จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5, อายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป - 60 ป ี
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอายุไม่เกิน 20 ปี หรือ 20 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ตามลําดับ 

Ref. code: 25605707030309OAU



107 
 

3. สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  จํานวน 302 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และสถานภาพ
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลําดับ 

4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 

250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมามีระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.2, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./อนุปริญญา จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และ
ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ 

5. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 

108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 100 

คน คิดเป็นร้อยละ 25.0, ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8, นักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8, แม่บ้าน/พ่อบ้าน จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8, 
ประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอ่ืน ๆ ได้แก่ เทรนเนอร์, DJ, 
แม่ค้าออนไลน์, ฟรีแลนซ์, เบื้องหลังละคร จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามลําดับ 

6. รายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8, มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท จํานวน 54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.5, มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5, มี
รายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

40,001-50,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามลําดับ 
5.1.2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 

ในด้านความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจจาก
การศึกษาการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ นาน ๆ ครั้งมาก
ที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 40.8) ส่วนในด้านระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจในแต่ละครั้งน้อยกว่า 15 นาท ี
(คิดเป็นร้อยละ 51.0)  

ทั้งนี้ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือทบทวนหรือ
หาความรู้เพ่ิมเติม จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า มีการเปิดรับนาน ๆ ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 
70.5) และจากการศึกษาประเภทอาหารที่กลุ่มตัวอย่างได้เปิดรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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เลือกอาหารประเภท ทอด เผา หรือย่างมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 19.1) รองลงมาเลือกอาหารประเภท
แกง และต้ม (คิดเป็นร้อยละ 18.0) กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการเปิดรับในเรื่องของการเปิดรับชม
อาหารประเภทอ่ืน ๆ เช่น อาหารคลีน อาหารญี่ปุุน อาหารฝรั่ง อาหารประเภทอบนึ่ง เป็นต้น (คิด
เป็นร้อยละ 8.5) ส่วนอาหารประเภทเครื่องเคียงมีจํานวนการเปิดรับน้อยที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 2.0) 

5.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

จากการศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการทําอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 คะแนน โดยวัดระดับความรู้อยู่ระหว่าง 6 -10 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 54.8) 
หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ในระดับปานกลาง  

5.1.4 ทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเองท่ีได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหาร
ผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

จากการศึกษาทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองที่ได้จากการรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทัศนคตทิี่ว่าการเรียนรู้สูตรอาหารผ่านวิดีโอสอนทําอาหารนั้นง่ายและสะดวกกว่าเปิดหนังสืออ่านเอง  

(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) มีความรู้สึกว่าเคล็ดลับในการทําอาหารแต่ละประเภทต้องอาศัยความชํานาญ
ในการทําอาหารประเภทนั้นอยู่บ่อย ๆ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความสนใจที่อยากจะทําอาหาร เมื่อเปิดรับชมวิดีโอทําอาหารแล้วนั้นทําให้มีความรู้สึกอยากเรียนรู้
กรรมวิธีในการเตรียมอาหารที่ถูกต้อง เช่น การหั่นผัก หรือเนื้อสัตว์ที่ถูกวิธี เพราะการหั่นเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทําให้อาหารมีความสวยงาม และรสชาติดีขึ้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) หลังจากที่ได้รับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทําให้มีความรู้สึกอยากทําอาหารรับประทานเอง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) อีกทั้งในเรื่อง
ของขั้นตอนการทําอาหารที่นําเสนอในวิดีโอนั้นสอนให้ทําอาหารจานที่ต้องการได้ ๆ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09) และเมื่อได้รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอาหาร  (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05) เป็นต้น 

ทั้งนี้ผลโดยรวมของทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ อยู่ในระดับด ี
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5.1.5 พฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 

จากการศึกษาพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองหลังจากการรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือนํามาประกอบอาหารที่มีคุณค่า (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) มีการให้
ความสําคัญกับการทําอาหารมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาสูตรอาหาร, การฝึกทําอาหารต่าง ๆ เป็นต้น 
(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94) และยังมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงฝีมือในการทําเมนูอาหารเดิม ๆ เพ่ือให้เกิด
ความชํานาญมากขึ้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) มีทัศนคติที่ว่าอยากลองฝึกทําอาหารให้หลากหลาย
ประเภทมากขึ้น เช่น ประเภท ต้ม, ผัด, แกง, ทอด เป็นต้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) อีกท้ังมีความตั้งใจ
อยากที่จะทําอาหารให้คนอ่ืน ๆ หรือคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารที่อร่อยทุกครั้ง (มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84) เมื่อได้ลงมือทําอาหารด้วยตนเองแล้วมีความสนใจที่จะทําเมนูสูตรอาหารใหม่ ๆ ขึ้นมา
เอง (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) และได้ทําอาหารรับประทานเองบ่อยขึ้น (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) 

ทั้งนี้ผลโดยรวมของพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ย 3.82 หมายถึง 
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองหลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  
แฟนเพจ อยู่ในระดับมาก  

5.1.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
จากผลการวิจัยเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟน

เพจ ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง” ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่ง
สามรถสรุปผลตามของการการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 5.1 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 เพศแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 เพศแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 อายุแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 อายุแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

 
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความถี่
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

 
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 สถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
แต่ละครั้งแตกต่างกัน 

 
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
แต่ละครั้งแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.9 อาชีพแตกต่างกัน จะมคีวามถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.10 อาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.11 รายได้แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.12 รายได้แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางที่ 5.1 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย/สมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับ
การทําอาหาร 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับการทําอาหาร 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.1 ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ
ทําอาหารด้วยตนเอง 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.1 ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ทําอาหารด้วยตนเอง 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4.2 ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความรู้ที่ได้จากการรับชมคลิปวิดีโอสอน
ทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อ
การทําอาหารด้วยตนเอง 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 6 ทัศนคติท่ีมีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง มี
ความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในด้านลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  ผู้วิจัยได้แบ่งการเปิดรับชมเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความถี่ และ
ด้านระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้ง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีอายุและอาชีพที่แตกต่างกันจะมี
ความถี่การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

และผู้ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีความถี่การเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ในด้าน
ระยะเวลาในการเปิดรับแต่ละครั้ง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีเพศและอาชีพที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลา
ในการเปิดรับชมแต่ละครั้งแตกต่างกัน ยอมรับสมมิฐานการวิจัย และผู้ที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้งไม่แตกต่างกัน  

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ในด้านการหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  

แฟนเพจ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการเปิดรับชมเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความถี่ และด้านระยะเวลาในการเปิด
รับชมแต่ละครั้ง กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง และพฤติกรรม
การทําอาหารด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่าทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

อีกทั้งในด้านของความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารกับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยเอง  

และทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า 

ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ต่อการทําอาหารด้วยตนเอง” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารโดยการกดติดตาม
แฟนเพจสอนทําอาหารที่มีชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอ (Pla-O Cooking) จํานวน 200 คน และ ศุภชัย 
เสมอมิตร โหน่งโชว์ จํานวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ นาน ๆ ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารน้อยกว่า 15 นาที มีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารแบบเดิมซ้ํา ๆ เพ่ือ
ทบทวน หรือหาความรู้เพ่ิมเติมนาน ๆ ครั้ง และส่วนใหญ่เลือกเปิดรับชมอาหารประเภท ทอด เผา 
หรือย่าง  
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ผลการวิจัยสามารถกล่าวได้ว่าลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน  ส่งผลให้มีการเปิดรับ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในเรื่อง
เพศเป็นสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด ซึ่งทําให้แต่ละบุคคลมีความสนใจในด้านการเปิดรับสื่อ 
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้กล่าวไว้ว่า เพศหญิงมีการเปิดรับ
มากกว่าเพศชาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน เนื่องจากวัยทํางานเป็นช่วงวันที่มีการพูดคุยติดต่อ 
สื่อสารอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับความเป็นไปทางสังคม โดยใช้สื่อเป็นช่องทางในการ
แสวงหาความรู้ เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประกอบการเข้าร่วมสังคม  

ในด้านความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนคะเฉลี่ยอยู่ที่  
9 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง โดยภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง อยู่ในระดับดี โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ว่า
การเรียนรู้สูตรอาหารผ่านวิดีโอสอนทําอาหารนั้นง่ายและสะดวกกว่าเปิดหนังสืออ่านเอง และในเรื่อง
ของพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้าน
ความตั้งใจในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือนํามาประกอบอาหารที่มีคุณค่าและให้ความสําคัญกับ
การทําอาหารมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาสูตรอาหาร, การฝึกทําอาหารต่าง ๆ เป็นต้น ผลการวิจัย
เป็นไปในทางที่สัมพันธ์กันเนื่องจากผลที่ได้ คือ มีความรู้ระดับปานกลาง มีทัศนคติในระดับดี และมี
พฤติกรรมในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่า เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารแล้วนั้น จะมีทัศนคติที่ดีต่อ
การทําอาหารส่งผลให้มีพฤติกรรมการทําอาหารในระดับดีมาก  สอดคล้องกับสุรพงษ์ โสธนะเถียร 

(2533) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระทําของคน ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมี
พ้ืนฐานที่มาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล และผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับโรเจอร์ (Roger, 
1978, อ้างถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นดัชนีชี้วัดว่าบุคคลนั้น คิด และ
รู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจน สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินั้นมี
รากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ 

2. ผู้ที่มีอายุที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 20-30 ปีและอายุ 31-40 ปี จะมี
ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มากกว่าผู้ที่มีอายุ 41-50 ป ี

สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ที่ได้กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัย
ที่ทําให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่มีอายุน้อย
มักมีความคิด เสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่มีอายุมาก เพราะคนที่มีอายุ
มากมักมีความคิดอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ มีความระวังมากขึ้น มองโลกในแง่ร้ายมากกว่าคนอายุ
น้อย เนื่องจากคนอายุมากมักผ่านประสบการณ์ในชีวิตมากมายแตกต่างกันไป และสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของ Wilo Goidhaborsadore and Yates (2002), 
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อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) ที่ระบุว่าอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ่งต่าง  ๆ 

แตกต่างกัน  แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ว่า ผู้ที่มีอายุมากอาจจะมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการทําอาหารมาก ทําให้ไม่มีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้สูตรอาหารมากนัก จึง
สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้นที่ว่าอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ ในทางจิตวิทยาอายุยัง
เป็นสิ่งกําหนดความแตกต่างในเรื่องของความยากง่ายในการชักจูงอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อคนมีอายุมากขึ้น
โอกาสที่จะเปลี่ยนไปหรือการถูกชักจูงจะน้อยลง (Burgoon, 1974, อ้างถึงใน วชินันท์ กิติทวีเกียรติ, 
2556) และส่วนผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี-40 ปีนั้น เป็นช่วงอายุที่อยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะเป็น
ช่วงวัยที่อยากเรียนรู้อยากศึกษาในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) จึงทําให้อายุที่
แตกต่างกันจะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน  

3. ผู้ที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จะมีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ มากกว่าผู้ที่มี
อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิด
ของปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่ได้กล่าวว่า อาชีพที่แตกต่างกันย่อมมีแนวความคิด มีอุดมการณ์และ
ความนิยมต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถอธิบาย
ผลการวิจัยได้ว่า ผู้ทีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษานั้นมีความถี่ในการเปิดรับชมมากเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่
กําลังอยากเรียนรู้อยากศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) ส่วนผู้ที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่มักมีความอิสระในเรื่องของการทํางานมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ เนื่องจากการ
ประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการ ธุรกิจส่วนตัวต่าง ๆ (ข้อมูลอาชีพอิสระ, 2561) จึงทําให้
ทั้ง 2 อาชีพนี้มีโอกาสในการเปิดรับสื่อมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ ส่งผลให้มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มากกว่า อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และแม่บ้าน/
พ่อบ้าน เนื่องจากอาชีพอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มักคํานึงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ ศักดิ์ศรี 
และเกียรติภูมิของความเป็นข้าราชการ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) ส่วนแม่บ้าน/พ่อบ้าน ส่วนใหญ่มัก
ขายของหรือทํางานอยู่ที่บ้าน ย่อมมีโอกาสเปิดรับสื่อ ที่บ้าน มักจะฟังวิทยุและดูโทรศัพท์มากกว่า
เปิดรับสื่ออ่ืน ๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547)  

ผลการวิจัยดังกล่าวจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธนันท์ เด็ดแก้ว (2554) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีจากสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคสินค้าเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยด้านลักษณะประชากร พบว่า 

เพศ อายุที่แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน 
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4. ผู้ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน พบว่า  
มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของเบคเกอร์  (Becker, 1972) ที่กล่าวไว้ว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนั้น หมายถึงความบ่อยครั้ง ความต่อเนื่องในการรับฟังรับชม ผู้รับสาร 
แต่ละคนมักมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบฉบับของแต่ละคน ทั้งนี้ไม่ได้
ระบุว่าเป็นเพศชายหรือหญิงมีสถานภาพสมรสอย่างไร มีระดับการศึกษาระดับไหนหรือแม้กระทั้งมี
รายได้ต่อเดือนน้อยหรือมาก จึงทําให้ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีผลต่อการเปิดรับในด้านความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เนื่องจากในปัจจุบันการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สามารถรับชมผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น (สถิติผู้ใช้ดิจิทัลทั่วโลก, 2561) ทําให้
ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างกับความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจ สงผลให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ
เมื่อใดก็ได้ตามท่ีต้องการ  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอคล้องกับงานวิจัยของภัควดี  ทั่วจบ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรด้านเพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน 

5. ผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีระยะเวลาในการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Wilo 
Goidhaborsadore and Yates (2002), อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า เพศ
หญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการในการเปิดรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับแนวคิด
ของพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศนั้นจะก่อให้เกิดความสนใจ
ในเนื้อหาหรือหัวข้อต่าง ๆ แตกต่างกัน ส่งผลให้การชักจูงในเรื่องต่าง ๆ ทําได้มากน้อยต่างกันไปด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับเพศที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ว่า  เพศหญิงเป็นเพศที่มีความ
สนใจในเรื่องของการทําอาหารมาตั้งแต่สมัยอดีต เนื่องจากการถ่ายทอดสูตรอาหารแต่เดิมส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้หญิงที่ได้รับการถ่ายทอด ผู้หญิงมักมีหน้าที่ทําอาหารมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือน (ประหยัด สาย
วิเชียร, 2547) จึงส่งผลให้เพศหญิงมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้สูตรอาหารทําให้มีระยะเวลาในการ
เปิดรับสื่อในแต่ละครั้งมากกว่าเพศชาย  
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6. ผู้ที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจะมี
ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มากกว่ารับจ้าง/ลูกจ้าง 
ส่วนผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว จะมีระยะเวลาในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง แม่บ้าน/พ่อบ้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ 

กาญจนา แก้วเทพ (2541) ที่กล่าวไว้ว่า อาชีพเป็นตัวแปรที่กําหนดรูปแบบของการใช้เวลาและสถานที่
ของบุคคล การเปิดรับสื่อก็ย่อมเปลี่ยนไปตามลักษณะของบุคคลนั้น  ๆ แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพที่กล่าว
มาข้างต้นนั้นสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ว่า ผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีการเปิดรับชมวิดีโอ
สอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมากกว่ากว่าอาชีพอ่ืน ๆ จึงส่งผลให้มีระยะเวลาในการเปิดรับชม
วิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมากกว่าอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง เนื่องจากมีโอกาสในการเปิดรับ
สื่อมากกว่า ส่วนผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว จะมีระยะเวลา
ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจมากกว่าอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ผู้วิจัยได้
อธิบายเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของอาชีพ แม่บ้าน/พ่อบ้านไว้ในข้อที่ 1.1  จึ งส่ งผลให้ อาชี พแม่ บ้ าน /
พ่อบ้านมีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจน้อยกว่าอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว 

ผลการวิจัยที่ได้กล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของชุตินันท์ สิริโรจนวงศ์ (2550) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการตัวแทน
จําหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ผลการวิจัยในเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้า  กับ
พฤติกรรมการใช้บริการตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อาชีพ
แตกต่างกัน จะมีการใช้สื่อเพ่ือเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่แตกต่างกัน 

7. ผู้ที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันผล
การศึกษา พบว่า มีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้ทัศนคติไม่นําไปสู่พฤติกรรมของ Zimbardo 
and Leippe, อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542) ที่ระบุว่าความไม่คงเส้นคงวาของบุคคล แต่
ละบุคคลมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําในเวลาเดียวกันหรืออาจจะมีเปูาหมายอย่างอ่ืนที่ต้องการ
บรรลุผล ซึ่งทําให้พฤติกรรมของเรานั้นไม่สอดคล้องกับทัศนคติของเรา  ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจในแต่ละครั้งนั้น กลุ่มตัวอย่าง
สามารถกลับมาเปิดรับชมต่อเมื่อไหร่ก็ได้ ทําให้อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจแต่ละครั้งไม่
แตกต่างกัน 
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8. การเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร จากผลการวิจัยในด้านการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาด้านการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความถี่และระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ผู้ที่มีความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้งมี
ความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ (ด้านความถี่ในการเปิดรับชม และ
ระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้ง) กับความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก 
(R = .152*, R = .262*) หมายความว่าผู้ที่มีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมาก 
จะมีความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารมาก ส่วนผู้ที่มีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
น้อย ก็จะมีทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของแมคคอมบส์ และเบกเกอร์ (McCombs & 
Becker, 1979, อ้างถึงใน สันติ สอนสมบูรณ์, 2556) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลจากการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อมวลชนของบุคคลว่า บุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนก็เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ เนื่องมาจากมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสาร หรือช่องทางการศึกษาหาความรู้ที่ตนเองสนใจ 
โดยผู้เปิดรับข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ นั้น ส่วนใหญ่มักจะเปิดรับข่าวสารที่ตัวเองต้องการ มีประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิตประจําวัน หรือสอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิจนันท์ มั่นจริง (2551) ได้ศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อสตรี  ผลการศึกษาใน
เรื่องเปิดรับข่าวสารในเรื่องของความรุนแรงของสตรีกับความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรี พบว่า ยิ่ง
บุคคลเปิดรับข่าวสารในเรื่องของความรุนแรงของสตรีมากเท่าไร จะยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง
ต่อสตรีมากเท่านั้น   

9. การเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการท าอาหารด้วยตนเอง การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน  คือ  ความถีใ่นการเปิดรับชมและระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แต่ละครั้ง ผลการวิจัยทั้ง 2 ด้าน ที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า ผู้ที่มีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการทําอาหารด้วยตนเอง ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ ด้านความถี่ในการเปิดรับชมและระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้ง กับทัศนคติต่อการ
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ทําอาหารด้วยตนเอง พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก (R = .285*, R = .281*) หมายความว่า ผู้ที่มี
การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมาก จะมีทัศนคติที่ดีต่อการทําอาหารด้วย
ตนเองมาก ส่วนผู้ที่มีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจน้อย ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อ
การทําอาหารด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทัศนคติของจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ที่
ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นองค์ประกอบด้านความคิดที่ได้จากการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ความเชื่อและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลได้มาจากประสบการณ์จากการเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
แชรมม์ (Schramm, 1973, อ้างถึงใน นิลรัตน์ บุญยะรัตน์, 2556) ได้กล่าวว่า ทัศนคตินับเป็นตัวแปร
ที่อยู่ระหว่างการรับรู้และตอบสนองต่อข่าวสารหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ โดยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่
มีต่อข่าวสารแต่ละประเภทที่ผู้รับสารได้รับ ทัศนคติของผู้รับสารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หาก
ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าหรือข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวิ
ตา อุ่นเมตตาอารี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาระบันเทิงจากหนังสือพิมพ์บันเทิง มีผลต่อ
ทัศนคติเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาในเรื่องของความถี่ใน
การเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครสูง
เท่าไหร่ มีผลทําให้ทัศนคติเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครสูงขึ้นตามไปด้วย 

10. การเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ความถีใ่นการเปิดรับชม และระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง ผลการวิจัยทั้ง 2 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ผู้ที่มีความถี่ในการเปิด
รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหาร
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับกับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง ยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ ด้านความถี่ในการเปิดรับชม และระยะเวลาในการเปิดรับชมแต่ละครั้ง กับพฤติกรรมการ
ทําอาหารด้วยตนเอง พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก (R = .276*, R = .289*) หมายความว่า ผู้ที่มี
การเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจมาก จะมีพฤติกรรมการทําอาหารด้วย
ตนเองมาก ส่วนผู้ที่มีการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจน้อย ก็จะมีพฤติกรรมการ
ทําอาหารด้วยตนเองน้อย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับต่ํา  

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2553) 
ที่กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมเป็นการกระทําหรือการตอบสนองของมนุษย์ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่งที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู้และทัศนคติ การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันเนื่องจากมีการเปิดรับ
สื่อและการแปลความหมายสารที่ตนเองได้รับแตกต่างกันจึงก่อให้เกิดการสั่งสมพฤติกรรมที่แตกต่าง
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กันด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญจันทร์ สุธีพิเชษฐกุล (2534) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ : ศึกษาเฉพาะ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และวารสาร/นิตยสาร 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เ พ่ือการไม่สูบบุหรี่  และยังพบว่า 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนต่อสัปดาห์กับพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุ กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 

11. ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารผ่านทาง 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจกับทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง พบว่า มีความสัมพันธ์ในทางบวก (R = .368*) 
หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจอยู่ในระดับสูง จะมี
ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารในระดับสูง ผู้ที่มีความรู้ที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจอยู่ในระดับระดับต่ํา จะมีทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองในระดับต่ํา ทั้งนี้ขนาด
ความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของเบอร์โควิทซ์ 
(Berkowitz, 1972) ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติเป็นคําท่ีถูกใช้แพร่หลายเป็นอย่าง
มากในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ทางด้านขององค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ (The Cognitive 
Component) คือ  ส่วนที่เป็นความเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไป ทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ 
หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้ว่าสิ่งใดไม่ดี ก็จะมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น กล่าวคือการที่มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใดนั้น ย่อมมาจากความสนใจ ความชอบ 
และอยากท่ีจะศึกษาหาความรู้ในเรื่อง นั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ (2558) 
ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริม
สังคมของผู้นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook)” พบว่า ความรู้ที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม
ของผู้นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่าเฉลี่ยทัศนคติอยู่ใน
ระดับดีมาก กล่าวคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้จากการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
สังคมของผู้นําเยาวชนประเทศอาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มากเท่าไหร่ ยิ่งมี
ทัศนคติในทางบวกมากขึ้นและมีแนวโน้มพฤติกรรมมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้นําเยาวชน
ประเทศอาเซียน และญี่ปุุนผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มากขึ้นตามไปด้วย และค่าความสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง  
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12. ทัศนคติที่ มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง  มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรม 
การท าอาหารด้วยตนเอง ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาขนาดของความสัมพันธ์ระหว่าง
ทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง กับพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเอง พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวก (R = .773**) หมายความว่า ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทําอาหารด้วยตนเองมาก จะมีพฤติกรรม
การทําอาหารด้วยตนเองมาก ผู้ที่มีทัศนคติที่มีต่อการทําอาหารด้วยตนเองน้อย จะมีพฤติกรรมการ
ทําอาหารด้วยตนเองน้อยตามไปด้วย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมาก ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติไว้ว่า 
ทัศนคติเป็นความพร้อมที่จะปฏิบัติ ถ้าเรามีความรู้สึกหรือมีทัศนคติในเชิงบวก (Positive Attitude) 
ก็จะปฏิบัติออกมาในเชิงบวก (Act Positive) แต่ถ้าเรามีทัศนคติในเชิงลบ (Negative Attitude) ก็จะ
ปฏิบัติออกมาในเชิงลบ (Act Negative) ทัศนคตินํามาซึ่งพฤติกรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542) ที่ได้กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระทําของคนส่วนใหญ่ตามปกติมัก
เกิดจากทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระทําของบุคคล 
ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเรานั้น จําเป็นต้องศึกษาเรื่องทัศนคติอย่างลึกซึ้ง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเถียร (2533) ได้กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือ
พฤติกรรมใด ๆ ของคนเรา ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานที่มาจากความรู้ 
และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกันอันเนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่
แตกต่างกัน เมื่อเกิดความรู้ขึ้นก็จะมีผลทําให้เกิดทัศนคติ และข้ันสุดท้ายคือการก่อให้เกิดการกระทํา  

ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559) ศึกษาเรื่อง
การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ผลการวิจัยในเรื่องของทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พบว่า ทัศนคติต่อดิจิทัลทีวีของผู้ชมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ชมดิจิทัลทีวี  
โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้ชมมีทัศนคติในเชิงบวกต่อดิจิตัลทีวีก็จะ
ส่งผลให้ผู้ชมมีพฤติกรรมในการเปิดรับชมดิจิทัลทีวีมากขึ้นตามไปด้วย  เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ชมมี
ทัศนคติต่อประเด็นคําถามส่วนใหญ่ในเชิงบวก เมื่อมีทัศนคติในเชิงบวกต่อละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์
ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวี  ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมในการรับชมละครซีรีย์  และภาพยนตร์
ต่างประเทศจากช่องดิจิทัลทีวีมากเช่นกัน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมโดยรวมในระดับทํามาก  
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5.3 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ 
 

1. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหาร ควรทําให้ง่ายต่อการเปิดรับชม เนื่องจากสื่อ
ประเภทนี้ไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาในการเปิดรับสื่อและสะดวกกว่าเปิดหนังสืออ่านเอง  ดังนั้นผู้ที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสอนทําอาหาร หรือธุรกิจเก่ียวกับการทําอาหาร ควรใช้ช่องทางในการผลิต
สื่อเกี่ยวกับการทําอาหารด้วยวิดีโอผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เพ่ือตอบโจทย์ ผู้คนในปัจจุบันที่มี
ความนิยมในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ เพราะสามารถเปิดรับได้
สะดวกทุกที่ และลดข้อจํากัดด้านเวลา ตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาเปิดรับสื่อดั้งเดิม หรือไม่มีเวลาไปซื้อ
หนังสือคู่มือ หรือนิตยสารเกี่ยวกับการสอนทําอาหารมาอ่าน จึงทําให้ช่องทางการสอนทําอาหารผ่าน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจนั้น สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจรับชม เนื่องจากมีความสะดวกและง่ายต่อการ
เปิดรับชม 

2. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหาร ควรผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิม
ช่องทางสื่อเพ่ือให้เกิดการเปิดรับที่มากข้ึน เนื่องจากผลการเปิดรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับนาน ๆ 
ครั้ง จึงอยากให้เพ่ิมช่องทางสื่อใหม่ ๆ เพ่ือให้เป็นทางเลือกหลาย ๆ ทางให้ผู้ที่ต้องการเปิดรับได้ศึกษา
เกี่ยวกับการทําอาหารหานมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ส่งเสริมความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ 
การทําอาหารด้วยตนเอง 

3. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหารนั้น ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้ามาสอดแทรกในวิดีโอสอนทําอาหารให้มากขึ้น เนื่องจากในเรื่องของพฤติกรรม
การทําอาหารด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับประเด็น การ
เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือนํามาประกอบอาหารที่มีคุณค่ามากท่ีสุด การสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับ
การสอนเลือกวัตถุดิบที่ดีนั้น เพ่ือเป็นเกร็ดความรู้ให้ผู้ที่ต้องการทําอาหารรับประทานด้วยตนเอง 
สามารถเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งอาจทําให้วิดีโอสอนทําอาหารนั้น ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับชมวิดีโอได้มากขึ้น 

4. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหารควรให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
ทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทําอาหารด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ที่เปิดรับชมวิดีโอทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจสามารถใช้สื่อนี้เป็นช่องทางการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร เพ่ือพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการทําอาหารต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้นเพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ในการทําอาหาร และ
ต้องการศึกษาวิธีการทําอาหารมากขึ้นนั้น ผู้ผลิตสื่อจึงควรส่งเสริมเรื่องความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้
กลุ่มเปูาหมายได้พัฒนาในด้านของความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารมากยิ่งขึ้น  

5. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหารควรให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือนํามาประกอบอาหารที่มีคุณค่า เนื่องจากผลของพฤติกรรมการทําอาหารจาก
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กลุ่มตัวอย่างนั้นได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเลือกวัตถุดิบมากที่สุด จึงอยากเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ที่
สนใจและอยากเลือกวัตถุท่ีมีคุณภาพให้แก่ตนเองได้ศึกษาหาข้อมูลจากช่องทางเพซบุ๊ก แฟนเพจ 

6. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหารนอกจากจะนําเสนอในเรื่องของเคล็ดลับ
เกี่ยวกับการทําอาหารที่สะสมมาจากประสบการของแต่ละคนแล้วนั้น ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสูตร
การทําอาหารที่แท้จริง เช่นศึกษาจากต้นตํารับชาววัง หรือศึกษาจากสูตรที่แท้จริงจากในตํารา เพราะ
จะส่งผลให้เมื่อผู้ที่เปิดรับชมได้ลองศึกษาหรือทําตามตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียนรู้ผ่านวิดีโอสอน
ทําอาหาร จะทําให้ช่องทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจเป็นช่องทางการถ่ายทอดสูตรอาหารที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และมีคุณภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการทําอาหารมากยิ่งขึ้น 

7. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหารควรสนับสนุนกลุ่มเปูาหมายที่เป็นเพศชาย
มากขึ้นเนื่องจากแต่เดิมการทําอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของผู้หญิง แต่ในปัจจุบันหน้าที่ของผู้หญิง
และผู้ชายมีบทบาทหน้าที่ในสังคมที่เท่าเทียมกัน ฉะนั้นควรปรับทัศนคติให้ผู้ชายสนใจมาเรียนรู้การ
ทําอาหารมากขึ้น เช่น มีการสอนทําอาหารสูตรต่าง ๆ สําหรับพ่อบ้านที่กําลังฝึกเข้าครัว หรือสอน
ทักษะง่าย ๆ ของการปรุงอาหารเพื่อให้พ่อบ้านรู้สึกว่าอาหารนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เป็นต้น 

8. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหารควรแบ่งหมวดทําอาหารหลาย ๆ หมวด เช่น 
หมวดอาหารคลีน สําหรับคนรักสุขภาพ หรือต้องการลดน้ําหนัก หมวดอาหารสําหรับเด็ก เพ่ือแม่บ้าน
ที่ต้องการเรียนรู้สูตร หมวดอาหารเช้า เพ่ือให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้และนําไปปฏิบัติให้ตนเองและ
ครอบครัวหรือคนรอบข้างได้รับประทาน เป็นต้น เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ ๆ แก่กลุ่มเปูาหมายหลาย ๆ 
ประเภทที่มีความต้องการในการเข้ามาศึกษาสูตรการทําอาหารในช่องทางนี้ 

9. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหารควรเพ่ิมจุดน่าสนใจ โดยการใส่ความคิด
สร้างสรรค์เพ่ิมลงไปในเมนูอาหาร เพ่ือทําให้เมนูมีความน่าสนใจ หรือการสอนทําอาหารประเภท
ฟิวชั่น เพ่ือนให้ผู้ที่เปิดรับชมได้เรียนรู้อาหารประเภทใหม่ ๆ ที่เกิดขั้นในปัจจุบัน 

10. ผู้ผลิตสื่อหรือจัดทําวิดีโอสอนทําอาหาร นอกจากจะสอนวิธีการทําอาหารแล้วควรใส่
ความรู้เรื่องวิธีการตกแต่งจาน เพ่ือทําให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับผู้ที่สนใจอยากที่จะเปิดรับและเรียนรู้วิธีการทําอาหาร ได้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดจาน
หรือตกแต่งจานเพื่อให้อาหารมีความน่าสนใจ และน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
แบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) ทําให้ผลการวิจัยที่ได้นั้นค่อนข้างจํากัด จึงขาด
ข้อมูลเชิงลึก ดังนั้นหากมีการวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพมาประกอบด้วย เพ่ือให้ทราบ
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ถึงปัจจัย เปูาหมาย และแรงจูงใจในการเปิดรับข่าวสารจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่
ละเอียดมากขึ้น 

2. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเรื่องของการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
เกี่ยวกับการทําอาหารด้วยตนเองที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ 
นอกจากศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองแล้วนั้น การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษา
เกี่ยวกับการรับรู้ การจดจํา และนําไปใช้ประโยชน์ในด้านของการศึกษาวิธีการทําอาหารจากวิดี โอ
สอนทําอาหารทําให้ ต่อยอดในด้านอาชีพเกี่ยวกับการทําอาหาร หรือศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่เริ่มศึกษา
เกี่ยวกับการทําอาหารผ่านช่องทางนี้จนกลายเป็นผู้ถ่ายทอดการทําอาหารผ่านเฟซบุ๊ก  แฟนเพจ  
เป็นต้น 

3. การวิจัยในครั้งต่อไปในควรศึกษาในเรื่องของช่วงเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอน
ทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เพ่ือให้ทราบถึงช่วงเวลาในการเปิดรับชมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยม
เปิดรับช่วงเวลาไหนของวันมากที่สุด ข้อมูลด้านนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
สอนทําอาหาร ในการเลือกเวลาที่เหมาะสมที่จะโพสต์วิดีโอถ่ายทอดสูตรอาหารของตนเองลงบน 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดจํานวนการเปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้น 

4. การวิจัยในครั้งนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก 
 แฟนเพจ ที่เป็นอาหารไทย แต่ในปัจจุบันวิดีโอสอนทําอาหารผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจนั้นไม่ได้มีเฉพาะ
อาหารไทยเท่านั้น ล้วนมีสูตรอาหารนานาชาติให้เลือกเปิดรับชมมากมาย ดังนั้นการศึกษาในครั้ง
ต่อไปควรศึกษาผู้ที่เปิดรับชมวิธีการทําอาหารนานาชาติด้วย เพ่ือให้ได้ผลวิจัยในแง่มุมใหม่ ๆ ที่
น่าสนใจและอาจทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างอาหารไทยกับอาหารนานาชาติ อาจจะศึกษาในเรื่อง
ของกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ และส่งผลต่อพฤติกรรมการทําอาหารด้วยตนเองอย่างไร 
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แบบสอบถาม 
ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

ต่อการท าอาหารด้วยตนเอง 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวารสารศาสตร์  และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เพ่ือศึกษา ผลของการเปิดรับวิดีโอสอนทําอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ต่อการทําอาหาร
ด้วยตนเอง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง  และครบถ้วน 
ทุกประการ ข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่านั้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5 ส่วน โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ตัวผู้ท าแบบสอบถาม  
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร 
1. เพศ 

□ ชาย □ หญิง 
2. อาย ุ

□ ไม่เกิน 20 ปี  □ 21-30 ปี  

□ 31-40 ปี □ 41-50 ปี 

□ 51-60 ปี □ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพสมรส 

□ โสด □ สมรส 

□ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษา  

□ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น  

□ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./อนุปริญญา 

□ ปริญญาตรี   

□ สูงกว่าปริญญาตรี 
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5. อาชีพ 

□ นักเรียน/นักศึกษา □ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

□พนักงานบริษัทเอกชน □ รับจ้าง/ลูกจ้าง 

□ ธุรกิจส่วนตัว □ แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

□ อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................  
6. รายได้ (ต่อเดือน) 

□ ไม่เกิน 10,000 บาท □ 10,001-20,000 บาท 

□ 20,001-30,000 บาท □ 30,001-40,000 บาท 

□ 40,001-50,000 บาท □ มากกว่า 50,000 บาท 
 
ส่วนที ่2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
7. ความถี่ในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ  

□ ทุกวัน 

□ 5-6 วัน/สัปดาห์ 

□ 3-4 วัน/สัปดาห์ 

□ 1-2 วัน/สัปดาห์ 

□ นาน ๆ ครั้ง 
8. ระยะเวลาในการเปิดรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจแต่ละครั้ง 

□ น้อยกว่า 15 นาที 

□ 15-30 นาท ี

□ ประมาณ 1 ชั่วโมง 

□ 1 ชั่วโมงข้ึนไป - 2 ชั่วโมง 

□ มากกว่า 2 ชั่วโมง 
9. ความถี่ในการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารแบบเดิมซ้ า ๆ เพื่อทบทวน หรือหาความรู้เพิ่มเติม 

□ ทุกวัน 

□ 5-6 วัน/สัปดาห์ 

□ 3-4 วัน/สัปดาห์ 

□ 1-2 วัน/สัปดาห์ 

□ นาน ๆ ครั้ง 
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10. อาหารประเภทใดบ้างที่ท่านเลือกเปิดรับชม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

□ แกง และต้ม เช่น เช่น แกงเผ็ด แกงส้ม ต้มจืด เป็นต้น 

□ ผัด เช่น ผัดผัก, ผัดเผ็ด, ผัดพริกขิง เป็นต้น 

□ ทอด เผา หรือย่าง เช่น กุ้งทอด, หมูทอด, ปลาทอด, กุ้งเผา, ไก่ย่าง เป็นต้น 

□ เครื่องจิ้ม จําแนกออกเป็นน้ําพริก และหลน เช่น น้ําพริกกะปิ, น้ําพริกปลาท,ู หลนปู เป็นต้น 

□ ย า และพล่า เช่น ยําวุ้นเส้น, ยําปลาดุกฟู, พล่ากุ้ง เป็นต้น 

□ เครื่องเคียง เช่น แตงกวาดอง ขิงดอง กระเทียมดอง เป็นต้น 

□ อาหารหวาน เช่น กล้วยบวชชี ขนมเปียกปูน ทองหยิบ ทองหยอด สาคูไส้หม ูเป็นต้น 

□ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................  
 
ส่วนที ่3 ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหารที่ได้จากการรับชมวิดีโอสอนท าอาหารทางเฟซบุ๊ก  
แฟนเพจ 
 
ท่านเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ 

ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

3.1 ถ้าใส่มะนาวเพ่ิมรสชาติอาหารควรใส่หลังปิดไฟ เพ่ือ
ไม่ให้อาหารมีรสชาติขม  

   

3.2 วิธีการทอดแปูงให้กรอบ ควรผสมแปูงทอดกรอบกับน้ํา
ร้อนเท่านั้น  

   

3.3 การต้มน้ําซุปให้ใส ควรใช้ไฟอ่อน ๆ     
3.4 การทําน้ํามันหมูเจียว ไม่ควรใส่น้ําสะอาดพร้อมมันหมู

ก่อนนําไปตั้งไฟ เพราะจะทําให้น้ํามันกระเด็น 
   

3.5 การทําหมูกรอบ ควรบั้ง และต้มหมูสามชั้นก่อนนําลงไป
ทอด 

   

3.6 การใช้แปูงข้าวโพดสําหรับทําน้ําราดหน้า จะช่วยทําให้
น้ําราดหน้าใส และไม่คืนตัว 

   

3.7 การทําหอมเจียวให้กรอบก่อนนําไปทอดควรนําผ้าซับ
น้ําหอมเจียว หรือนําไปผึ่งแดดให้แห้งเสียก่อน 

   

3.8 เวลาใส่เนื้อปลาลงในอาหาร ไม่ควรคนมากเพราะจะทํา
ให้เนื้อปลาเละ 
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ความรู้เกี่ยวกับการท าอาหาร ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

3.9 การทอดไส้กรอกอีสาน ควรใช้ส้อมหรือไม่จิ้มฟันเจาะรู
เสียก่อน เพ่ือปูองกันไม่ให้ไส้กรอกแตกระหว่างทอด 

   

3.10 การใช้กุ้งแช่แข็งจะดีกว่าใช้กุ้งสด ๆ เนื่องจากกุ้งสด ๆ 
เมื่อนํามาทําอาหารจะทําให้เนื้อกุ้งเละ 

   

3.11 การผัดกะเพราให้หอม ควรใช้ใบกะเพราแดง และควร
ใส่ใบกะเพราขณะร้อน ๆ เพราะจะทําให้มีกลิ่นหอม และ
เผ็ดร้อน 

   

3.12 การเลือกปลาที่สด ควรเลือกปลาเหงือกแดง ตาใส    

3.13 การเลือกเนื้อวัว ควรเลือกสีแดงสด เมื่อกดจะเด้งกลับ 
ไม่เป็นบุ๋มเป็นรอย 

   

3.14 การทําปลาหมึกให้มีเนื้อกรอบเด้ง ควรคลุกปลาหมึกกับ
แปูงมันไว้สักครู่แล้วนําไปล้างออก 

   

3.15 การลวกผักให้ได้ความสุกตามต้องการ เมื่อลวกเสร็จ 
ควรนําไปแช่ในน้ําเย็นจัดเพ่ือลดความร้อนไม่ให้ผักสุก
จนเกินไป 
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ส่วนที ่4 ทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารด้วยตนเอง  
ท่านเห็นด้วยกับประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

ทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารที่ได้จากการรับชม
วิดีโอสอนท าอาหาร 

ระดับทัศนคติ 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

4.1 เมื่อฉันได้รับชมวิดีโอสอนทําอาหารทําให้
ฉันเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอาหาร 

          

4.2 ฉันรู้สึกว่าการทําอาหารไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่
คิด 

          

4.3 หลังจากท่ีฉันได้รับชมวิดีโอสอนทําอาหาร 
ทําให้ฉันอยากทําอาหารรับประทานเอง 

          

4.4 ฉันรู้สึกว่าขั้นตอนการทําอาหารที่นําเสนอ
ในวิดีโอนั้น สอนให้ฉันทําอาหารจานที่
ต้องการได้ 

          

4.5 เกร็ดความรู้ที่ได้จากการรับชมในวิดีโอสอน
ทําอาหาร เมื่อนําไปปฏิบัติแล้วนั้น ทําให้
ฉันรู้สึกว่าอาหารรสชาติดีขึ้น 

          

4.6 เนื้อหาในวิดีโอมีการนําเสนอรายละเอียด
แต่ละข้ันตอนของการทําอาหารอย่าง
ครบถ้วน ทําให้ฉันมีความม่ันใจในการ
ทําอาหารมากขึ้น 

          

4.7 หลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทํา
ให้ฉันรู้ว่าการจัดหาวัตถุดิบมาปรุงอาหาร
ไม่ได้ยากอย่างที่คิด 

          

4.8 หลังจากการรับชมวิดีโอสอนทําอาหารทํา
ให้ฉันรู้สึกว่าการทําอาหารรับประทานเอง
มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

        
 

4.9 ฉันรู้สึกว่าการทําอาหารรับประทานเองนั้น
คุ้มกว่าการซื้ออาหารสําเร็จรูปในแต่ละม้ือ 
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ทัศนคติที่มีต่อการท าอาหารที่ได้จากการรับชม
วิดีโอสอนท าอาหาร 

ระดับทัศนคติ 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

4.10 ฉันรู้สึกว่าเคล็ดลับในการทําอาหาร 
แต่ละประเภทต้องอาศัยความชํานาญใน
การทําอาหารประเภทนั้นอยู่บ่อย ๆ 

          

4.11 ฉันคิดว่าการเรียนรู้สูตรอาหารผ่านวิดีโอ
สอนทําอาหารนั้นง่าย และสะดวกกว่า 
เปิดหนังสืออ่านเอง 

          

4.12 เมื่อฉันได้ดูวิดีโอทําอาหาร ทําให้ฉันได้
เรียนรู้กรรมวิธีในการเตรียมอาหารที่
ถูกต้อง เช่น การหั่นผัก หรือเนื้อสัตว์ที่ถูก
วิธี เพราะการหั่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
อาหารมีความสวยงาม และรสชาติดีขึ้น 
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ส่วนที ่5 พฤติกรรมการท าอาหารด้วยตนเอง 
ท่านเห็นด้วยกับประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

พฤติกรรมการท าอาหารหลังจากการรับชม
วิดีโอสอนท าอาหาร 

ระดับพฤติกรรม 

มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน 
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

5.1 ฉันมีความตั้งใจที่จะทําอาหารรับประทาน
เอง  

          

5.2  ฉันทําอาหารรับประทานเองบ่อยข้ึน      

5.3 ฉันรับประทานอาหารสําเร็จรูปน้อยลง      

5.4 ฉันตั้งใจเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือ
นํามาประกอบอาหารที่มีคุณค่า 

     

5.5 ฉันให้ความสําคัญกับการทําอาหารมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาสูตรอาหาร,  
การฝึกทําอาหารต่าง ๆ เป็นต้น 

     

5.6 เมื่อฉันได้ลงมือทําอาหารด้วยตนเองแล้ว
ฉันสนใจที่จะทําเมนูสูตรอาหารใหม่ ๆ 
ขึ้นมาเอง 

     

5.7 ฉันตั้งใจปรับปรุงฝีมือในการทําเมนูอาหาร
เดิม ๆ เพื่อให้เกิดความชํานาญมากขึ้น 

     

5.8 ฉันสนใจลองฝึกทําอาหารให้หลากหลาย
ประเภทมากข้ึน เช่น ประเภท ต้ม, ผัด, 
แกง, ทอด เป็นต้น 

     

5.9 ฉันตั้งใจทําอาหารให้คนอ่ืน ๆ หรือคนใน
ครอบครัวได้รับประทานอาหารที่อร่อย 
ทุกครั้ง  

     

5.10 ฉันตั้งใจจะทําสูตรอาหารแบบฉบับของ
ตนเอง และเผยแพร่ให้ คนอ่ืน ๆ ได้เรียนรู้ 

     

 
ขอบพระคุณอย่างสูงท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวณัฐชุณีภัค สิงห์วงษ ์ 
วันเดือนปีเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2561 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2556: นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยรังสิต 
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