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การศึกษาเร่ือง การส่ือสารดา้นสิทธิผูบ้ริโภคบนพื้นที่สาธารณะ กรณีศึกษาเวบ็บอร์ดพนั

ทิปดอทคอม เป็นวิจยัคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาประเภทเน้ือหาเกี่ยวกบัสิทธิผูบ้ริโภค ความรู้

ด้านสิทธิผูบ้ริโภค และเพื่อศึกษาการส่ือสารในการสร้างการมีส่วนร่วม ของผูใ้ช้งานเว็บบอร์ด 

www.pantip.com โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วม รวมถึงวเิคราะห์เน้ือหาจากเน้ือหาหวัขอ้กระทูข้องเวบ็บอร์ด www.pantip.com   

ผลการวิจยัประเภทเน้ือหาเกี่ยวกบัสิทธิผูบ้ริโภคของผูใ้ช้งานเวบ็บอร์ดwww.pantip.com 

พบวา่ การส่ือสารบนพื้นท่ีสาธารณะเวบ็บอร์ดพนัทิปห้องศาลาประชาคมนั้นมีประเภทปัญหาที่พบคือ  

1.อสังหาริมทรัพย/์ทรัพยสิ์น 2.การเงิน/การธนาคาร 3.คุณภาพบริการ 4.สาธารณูปโภค 5. มาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์  6. อ่ืนๆ ยกเวน้ประเภทบริการสาธารณสุขดา้นเดียวเท่านั้นที่ไม่พบในห้องศาลาประชาคม 

ขณะเดียวกนัประเภทปัญหาที่สูงเป็นอนัดบัหน่ึงคือ ประเภทอสังหาริมทรัพย ์ส่วนห้องมาบุญครอง 

พบว่าประเภทปัญหากระทู้ที ่ตั้ งข้ึนนั้ นสามารถแยกประเภทปัญหาด้านสิทธิผูบ้ริโภคได้เพียง 3 

ประเภท คือประเภทมาตรฐานผลิตภณัฑ์มากที่สุด  รองลงมาคือประเภทคุณภาพบริการ ประเภท

สุดทา้ยคือ ประเภทอ่ืนๆ  โดยผูใ้ชง้านจะตั้งกระทูใ้นเร่ือง ขอขอแนะนาํต่างๆ 

ผลกา รวิจัย เ กี ่ยวกับ ควา มเข้าใจ เ รื่อง สิทธิ ผู ้บ ริโภคข องผู ้ใช้งา นบนเว็บ บอร์ด

www.pantip.com พบว่า ผู ้ใช้งานบนเว็บบอร์ดของwww.pantip.com นั้ นมีความรู้ท่ีจะ“แปล

ความหมาย” ของสิทธิผูบ้ริโภคในลกัษณะการแปลตามความเขา้ใจส่วนตวัเป็นส่วนใหญ่โดยให้

ความหมายวา่  “สิทธิผูบ้ริโภคคือสิทธิที่ผูบ้ริโภคควรไดรั้บ ไม่ถูกเอาเอาเปรียบจากผูใ้ห้บริการ รวมถึง

ให้ความหมายถึง สิทธิผูบ้ริโภคที่จะมีนั้นตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสิทธิของคนอืน่ดว้ย”  จะมีเพียง

ผูใ้ช้งานที่ไดมี้พื้นฐานการทาํงานที่ตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัสิทธิผูบ้ริโภคเท่านั้นที่มีความรู้ในเร่ืองการแปล
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ความหมายของสิทธิผูบ้ริโภค ได้ ส่วนในลกัษณะ “การตีความ” พบว่า ผูใ้ช้งานมีความรู้ในการ

ตีความหมายในลกัษณะการตีความลกัษณะที่ไม่อา้งอิงหลกัสิทธิผูบ้ริโภคในรูปแบบกฎหมาย แต่จะ

เป็นการตีความในลกัษณะความรู้สึกของตนเอง ผูใ้ชง้านสามารถตีความโดยตอ้งกล่าวนาํถึงหวัขอ้สิทธิ 

5 ประการก่อนจึงจะสามารถกล่าวตีความให้รายละเอียดไดเ้พิ่มข้ึน และรับรู้ถึงสิทธิต่างๆ วา่ตนเองมี

สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามสิทธิผูบ้ริโภค ทั้งน้ีในส่วนของการนาํไปประยุกตใ์ช ้พบวา่ ผูใ้ชง้าน

ยงัคงไม่ทราบวา่มีหน่วยงานใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือ แต่จะมีปกป้องสิทธิของตนดว้ยวิธีการ

โพสต์กระทูเ้ป็นอนัดบัแรกเพือ่กดดนัทางสังคม และเลือกที่จะร้องเรียนกบัสํานกังานคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคอีก 1 ช่องทางควบคู่กนัไป  

ผลการวจิยัการส่ือสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านเวบ็บอร์ด www.pantip.com  

พบว่า ลักษณะการส่ือเพือ่สร้างการมีส่วนร่วมอยู่ 4 แบบ คือ  การมีส่วนร่วมแบบการแสดงความ

คิดเห็น  การมีส่วนร่วมแบบการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมแบบร้องทุกข ์และการมี

ส่วนร่วมแบบเขา้ร่วมกิจกรรมบนเวบ็  ซ่ึง 4 แบบน้ีเป็นการส่ือสารที่ผูใ้ช้งานบนเวบ็บอร์ดพนัทิปใช้

งานในการสร้างการมีส่วนร่วมใหเ้กิดข้ึนบนเวบ็บอร์ด แต่ในขณะเดียวกนัผูใ้ชง้านก็เคารพสิทธิในการ

มีส่วนร่วมๆ ตามกฎระเบียบของเวบ็บอร์ด  ทั้งน้ีในการมีส่วนร่วมท่ีผูใ้ชง้านบนเวบ็บอร์ดจะมีการตอบ

โตห้รือหาขอ้มูลดีๆมาแชร์กนัจะเป็นการจูงใจที่จะขอการ “แจกกิฟ” ให้กบัผูร่้วมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงนัน่

หมายถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมแบบเขา้ร่วมกิจกรรมบนเวบ็ ท่ีกระตุน้การมีส่วนร่วมเป็นอยา่งมาก 
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ABSTRACT 

 

Communicating Consumer Rights in the Public Sphere: the Case of www.pantip.com  is 

a qualitative research aimed at studying various types of content related to consumer rights, 

awareness of consumer rights.  It also investigates communication strategies used to encourage 

involvement by www.pantip.com web board users.  The researcher collected data from in-depth 

interviews and observations, and conducted content analysis of topics on the web board. 

The study of consumer rights-related content has found that the issues experienced by 

consumers/users of the web board in the “Sala Prachakhom Room” are 1) Real estate  2) 

Banking/finance  3) Service standards  4) Public services  5) Product standards  and 6) Other 

problems.  While real estate-related problems have been mentioned most in this section of the web 

board, the issues related to health services have not been found at all.  Meanwhile, in the 

“Maboonkrong Room” the problems encountered by consumers found most often were product 

standards, service standards, and others, respectively.  Users were found to post messages askingfor 

pieces of advice regarding the products and services. 

The research has also found that web board users “interpreted” consumer rights 

according to their own understanding.  To them, consumer rights meant “the rights that consumers 

deserve”, “not being taken advantage by businesses”, and “the rights which includes responsibilities 

to other people’s rights”.  Only users whose work involved consumer rights had the knowledge 

background to correctly interpret “consumer rights”.   Generally, users were found to interpret 

“consumer rights” without any reference to the law.   They were able to interpret the concept 
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elaborately and became aware of their rights to be protected as consumers only after having been 

introduced to the five consumer rights.  The study also found that these web board users did not 

know of the relevant agencies which can provide assistance to consumers, but they would “protect” 

their rights by posting their problems on the internet to create social pressure and file complaints 

with The Office of Consumer Protection Board. 

Regarding communicating to generate involvement, the research found that the users of 

www.pantip.com, with respect to the web board’s regulations, communicated by the four following 

methods: give opinions, publicize information/knowledge, file complaints, and join web-based 

activities. The users responded to posts, shared information, and in return received gifts. This 

method has proven to be successful in encouraging participation. 
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