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รายได้เฉลีย่ภายในครอบครวัต่อเดอืน	22,501	บาท	ขึน้ไป	ส่วนด้านพฤตกิรรมการ
เปิดรับพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชผ่านการ
แสดงสดมากที่สุด	รองลงมาคือ	สื่อโทรทัศน์	ส�าหรับด้านประเภทของเพลงโคราช	
พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเพลงโคราชแก้บนมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 เพลง
โคราชประยกุต์หรอืเพลงโคราชซิง่	โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเปิด
รับเพลงโคราช	ไม่เกิน	5	นาทีต่อครั้ง	และจะเปิดรับโดยเฉลี่ยไม่เกิน	5	ครั้งต่อปี	
นอกจากนี้ยังพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะในการเปิดรับเพลงโคราชแบบตั้งใจ 
ฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้าง	 ส่วนเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพลงโคราชมากที่สุดคือ	
มีจังหวะ	ท�านองสนุกสนานด้านการรับรู้เพลงโคราช	ผลการศึกษาพบว่า	สิ่งแรกที่
กลุ่มตัวอย่างนึกถึงมากที่สุดเมื่อพูดถึงเพลงโคราชคือ	 ท้าวสุรนารีหรือคุณย่าโม	
ส่วนการรบัรูถ้งึกลุม่เป้าหมายพบว่า	กลุม่ตวัอย่างคิดว่าผูสู้งอายคืุอกลุ่มเป้าหมาย
ของเพลงโคราชมากที่สุด	ด้านทัศนคติต่อเพลงโคราช	ผลการศึกษาพบว่า	ในภาพ
รวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อเพลงโคราชในเชิงบวก	ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย	และ
เห็นด้วยอย่างย่ิงว่า	 เพลงโคราชเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่มีคุณค่า	 ควรแก่การอนุรักษ์ไว้	
ด้านแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย	ว่าตั้งใจจะฟังเพลงโคราชต่อไป	และจะแนะน�า
ให้เพื่อนๆ	หรือคนรู้จักฟังเพลงโคราช
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	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ลักษณะทางประชากรด้านเพศที่ 

แตกต่างกันของวัยรุ่นมีผลต่อความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราชด้านความบ่อยครั้ง

ทีแ่ตกต่างกนั	โดยเพศชายจะมคีวามถีใ่นการเปิดรบัเพลงโคราชมากกว่าเพศหญงิ	

และมีผลต่อทัศนคติต่อเพลงโคราชที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดย

เพศหญงิมีทศันคตต่ิอเพลงโคราชดกีว่าเพศชาย	ด้านทศันคตขิองวยัรุน่ทีม่ต่ีอเพลง

โคราช	พบว่า	มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช	โดยหาก

กลุม่ตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ต่ีอเพลงโคราช	แนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช

ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ

	 ส�าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเพลงโคราช	พบว่า	 กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ว่าเพลงโคราชเป็นวฒันธรรมทีส่ะท้อนถงึอตัลกัษณ์ของท้อง

ถิน่	ควรค่าแก่การอนรุกัษ์ไว้	โดยควรส่งเสรมิให้มกีารสบืทอดเพลงโคราชแก่เยาวชน

รุ่นใหม่	 พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยนอกจากนี้ยังควรส่งเสริมการ

ศึกษาเพลงโคราชในหลักสูตรของโรงเรียนต่างๆ	ในจังหวัดนครราชสีมา

ค�ำส�ำคัญ:	 เพลงโคราช,	พฤติกรรมการเปิดรับ,	แนวโน้มพฤติกรรม,	วัยรุ่น
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 เพลงพื้นบ้านเป็นหน่ึงในวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ทุกภาคส่วนของ

ประเทศไทย	 มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิศาสตร	์ 

เชื้อชาติ	 วิถีชีวิตและความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆ	 สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ที่ชัดเจนผ่านเน้ือร้องและท่วงท�านองที่เรียบง่าย	 ในส่วนของเพลงพื้นบ้านใน 

ภาคอีสานสามารถแบ่งได้เป็น	 3	 กลุ่มใหญ่	 คือ	 กลุ่มวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน 

หมอล�า	 กลุ่มวัฒนธรรมเพลงกันตรึมและกลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราช	 (ภูมิจิต- 

เรืองเดช,	อ้างถึงใน	ปัทมา	บุญอินทร์,	2537,	น.	2)

	 เพลงโคราช	 เป็นเพลงพื้นเมืองของชาวนครราชสีมาที่มีอายุยืนยาวมา

จนถึงปัจจุบัน	มีการสืบทอดต่อกันมาด้วยวิธีมุขปาฐะ	(Oral	Tradition)	อาศัยการ

ฝึกฝนจนเกิดความรู้	ความช�านาญ	เนื้อหามักเกี่ยวข้องกับชีวิต	สังคมและศาสนา	

ดังนั้นผู ้ที่มาฟังจึงเปรียบเสมือนกับได้ส่องกระจกดูตนเอง	 และเก็บน�าไปคิด

ไตร่ตรอง	 ทบทวนเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมา	 ปัจจุบันสามารถแบ่งเพลงโคราชได้ 

เป็น	3	ยุค	คือ

 ยุคเพลงโคราชแบบดั้งเดิม	 ชาวบ้านจะใช้ในการร้องเพื่อทักทาย	 

เกี้ยวพาราสีและตอบโต้เพื่อลองภูมิปัญญาและไหวพริบ	 ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อม ี

งานบุญ	 ประเพณีต่างๆ	 โดยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตทั้งทางโลก 

และทางธรรม	ซึ่งผู้ร้องหรือหมอเพลงจะผูกเป็นเรื่องราวสลับกับการแทรกเนื้อหา

ความบันเทิงและถ่ายทอดผ่านเพลงโคราช	ในส่วนของรูปแบบการแสดงนั้น	เพลง

โคราชดั้งเดิมจะไม่มีการใช้ดนตรีประกอบการร้อง	 แต่จะเป็นลักษณะของการ 

ด้นกลอนสดโต้ตอบกันและปรบมือให้จังหวะเมื่อด้นกลอนจบท่อน	

 ยคุเพลงแก้บน ในปีพทุธศกัราช	2477	มกีารก่อตัง้อนสุาวรย์ีท้าวสรุนารี

หรือย่าโม	ได้มีการน�าเพลงโคราชมาเล่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์	ท�าให้

เพลงโคราชปรบัเปลีย่นวตัถปุระสงค์จากเดมิทีเ่คยเล่นเพือ่ความสนกุสนาน	เปลีย่น

เป็นการเล่นเพื่อแก้บน	 รูปแบบทั่วไปจะยังคงคล้ายกับเพลงโคราชแบบด้ังเดิม	 

แต่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาในช่วงแรกของการเล่น	 โดยเจ้าภาพจะต้องบอกช่ือ	
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นามสกุลและเรื่องที่ตนมาบนบานไว้ให้หมอเพลงทราบเพื่อหมอเพลงจะได้บอก

กล่าวกบัดวงวญิญาณคณุย่าโมว่า	เจ้าภาพทีม่าบนบานไว้ได้มาแก้บนแล้ว	เนือ้หา

ทีใ่ช้เล่นส่วนใหญ่มกัเป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ของเมอืงโคราชและประวตัิ

ของคุณย่าโม	

 ยุคเพลงโคราชซิ่ง เมื่อท้องถิ่นโคราชได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรม

ตะวนัตกทีเ่ข้ามาตามการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย	ท�าให้ผูฟั้งมทีางเลอืกในการ

รบัฟังมากขึน้	ซึง่ความบนัเทงิตามแบบตะวนัตกเหล่านีไ้ด้กลายมาเป็นคูแ่ข่งส�าคญั

ของเพลงโคราช	 ที่ท�าให้ผู้ฟังสามารถเลือกรับเพื่อบริโภคสื่อได้อย่างหลากหลาย

และก่อให้เกิดการแย่งชิงพื้นที่หรือส่วนแบ่งการตลาด	 (Market	 Share)	 (ทิพย์พธู	

กฤษสุนทร,	 2552,	 น.	 183)	 ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่ในยุคของเพลงโคราช

ประยุกต์หรือเพลงโคราชซิ่ง	มีการน�าเครื่องดนตรีสากลมาสร้างจังหวะ	และมีการ

ปรบัเปลีย่นเนือ้หา	รวมถงึฉนัทลกัษณ์ให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัท�านองสากล	มกีาร

พัฒนาลีลาการร้อง	การแต่งกาย	ตลอดจนท่าร�าของหมอเพลงให้ทันสมัย	คล้าย

การแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีลูกทุ่งในปัจจุบัน	แต่การแสดงเพลงโคราชซิ่งจะมี

ความหลากหลายและยืดหยุ่นกว่า

	 การทีเ่พลงโคราชมกีารปรบัตวัเพือ่ให้เข้ากบัสภาพสังคม	แสดงให้เหน็ว่า

มีการยอมรับในสิ่งใหม่	 แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งส่ิงเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง	ซึง่ถอืเป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมท้องถิน่ของโคราชกบัวฒันธรรม

ดนตรีตะวันตก	

	 อย่างไรกต็าม	หากมองในมมุของนกัการสือ่สารแล้ว	ศลิปินซึง่อยูใ่นฐานะ

ของผู้ส่งสารไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะท�าให้เพลงโคราชด�ารงอยู่ได้	 แต่ผู้รับ

สารก็เป็นปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่มีส่วนก�าหนดอนาคตของเพลงโคราชได	้

กาญจนา	แก้วเทพ	(2549,	น.	81)	ได้กล่าวถงึต้นเหตหุลกัส�าคญัทีท่�าให้สือ่พืน้บ้าน

เสือ่มสลายว่าเกดิจากปรมิาณผูร้บัสารทีล่ดน้อยลง	โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ทีไ่ม่ค่อย

สนใจสื่อพื้นบ้าน	 ซึ่งนอกจากจ�านวนด้านตัวเลขแล้วด้านคุณภาพก็ยิ่งน่าเป็นห่วง	

เพราะผู้ฟังรุ่นใหม่มักฟังแล้วไม่เข้าใจถึงคุณค่าและสุนทรียะของเพลงพื้นบ้าน	 

ดังนั้นผู้รับสารจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญเปรียบได้กับมือซ้ายที่จะช่วยเติมเต็ม 

สื่อพื้นบ้านให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่ครบถ้วนสมบรูณ์
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	 ทิพย์พธู	กฤษสุนทร	(2552,	น.	89)	กล่าวว่า	การปรับตัวของเพลงโคราช

เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง	 หนึ่งในนั้นก็คือ	 ผู้รับสารโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นลดน้อย

ลง	 ผู้รับสารกลุ่มนี้เป็นกลุ่มส�าคัญที่มีส่วนในการก�าหนดทิศทางและอนาคตของ

เพลงโคราชว่าจะสามารถด�ารงอยู่ต่อในสังคมได้หรือไม่	

	 ด้วยเหตุที่ผู้รับสารกลุ่มวัยรุ่นมีจ�านวนลดลงส่งผลกระทบต่อความเป็น

อยู่ของสื่อพื้นบ้านอย่างมาก	 ดังน้ันการทราบถึงทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อเพลง

โคราชซึ่งเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่มีคุณค่าและแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจึงเป็นส่ิงที่

จ�าเป็น	การศกึษาเพลงโคราชทีผ่่านมามกัจะมุง่ให้ความส�าคัญกบัผูส่้งสารหรอืการ

ปรบัตวัของสือ่	ยงัไม่เน้นถงึมมุมองของผูร้บัสารทีมี่ต่อการปรบัตวัของเพลงโคราช

ในปัจจุบัน	 ดังน้ันจึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงการรับรู้	 ทัศนคติและแนวโน้ม

พฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 ว่ามีการ 

รับรู ้และทัศนคติอย่างไรต่อรูปแบบเพลงโคราชในปัจจุบัน	 รวมทั้งแนวโน้ม

พฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราชในอนาคตโดยผลจากการศึกษาในครัง้นีจ้ะสามารถ

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบเพลงโคราชให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้รับสารวัยรุ ่นเพื่อให้ปริมาณผู ้รับสารกลุ่มนี ้

เพิ่มจ�านวนขึ้น	 เพราะหากเพลงโคราชเสื่อมสลายหายไปจากท้องถิ่นก็เปรียบได้

กับตัวตนและเอกลักษณ์ของชาวโคราชเลือนหายไปด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรของวยัรุน่ทีม่พีฤตกิรรมการเปิดรบัเพลง

โคราช

	 2.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชของวัยรุ่น

	 3.		เพื่อศึกษาการรับรู้เพลงโคราชของวัยรุ่น

	 4.		เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อเพลงโคราชของวัยรุ่น

	 5.		เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของวัยรุ่น

	 6.		เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน	 มีพฤติกรรม 

การเปิดรับเพลงโคราชแตกต่างกัน
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	 7.	 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของวัยรุ่นที่แตกต่างกัน	 มีทัศนคติที่มี 
ต่อเพลงโคราชแตกต่างกัน
	 8.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของทศันคตทิีม่ต่ีอเพลงโคราชของวยัรุน่กบั
แนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช

วิธีการวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	การรับรู้	ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลง
โคราชของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 
Research)	 และมีแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	
โดยกระท�าเพียงคร้ังเดียว	 (One	 Shot	 Descriptive	 Survey	 Research)	 และให ้
ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง
	 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมตอนปลายทั้งเพศชายและหญิง	 มีอายุระหว่าง	 15-18	 ปี	 มีภูมิล�าเนาและ
อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	300	คน	โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบผสม	 (Mixed	Method	 Sampling)	 มีขั้นตอนคือ	 ขั้นแรกใช้การสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมู	ิ(Stratified	Cluster	sampling)	โดยแบ่งโรงเรยีนมัธยมออก
เป็น	 2	 กลุ่ม	 โดยกลุ่มแรกคือโรงเรียนรัฐบาล	 และกลุ่มที่สองคือโรงเรียนเอกชน	
จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น	(Probability	Sampling)	ด้วย
การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย	(Simple	Random	Sampling)	โดยการจบัฉลากเลอืกโรงเรยีน
รัฐบาลจ�านวน	6	โรงเรียน	จากทั้งหมด	13	โรงเรียน	ส่วนโรงเรียนเอกชนเลือกใช้
ทั้งหมด	 เนื่องจากมีเพียง	 2	 โรงเรียน	 จึงได้ตัวอย่างโรงเรียนรวมทั้งสิ้นเป็น	 8	
โรงเรียน	จากนั้นจึงค�านวณหาจ�านวนของนักเรียนตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน	เมื่อ
ได้จ�านวนของนักเรียนตัวอย่างแล้ว	 จึงใช้การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความไม่
น่าจะเป็น	 (Non-Probability	 Sampling)	 ด้วยการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะ
นกัเรยีนมัธยมปลายในโรงเรยีนทีถ่กูเลอืกมาตามจ�านวนทีก่�าหนดไว้	จากนัน้จงึสุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง	(Typical	Sampling)	โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยมี
การเปิดรับเพลงโคราชเท่านั้น
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	 การวิจัยในครั้งนี้	 ใช้วิธีเก็บรวบรวมโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	และส่งคืนผู้วิจัย	จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้จาก

การตอบแบบสอบถามจ�านวน	 300	 ชุด	 มาลงรหัสเพื่อเป็นข้อมูลในรูปของ

สญัลกัษณ์โดยใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ค�านวณได้แล้วจงึน�าข้อมลูไปประมวลผลด้วย

เครื่องคอมพิวเตอร์	โดยใช้โปรแกรม	SPSS	for	Windows	Version	14

ผลการวิจัยและอภิปราย

ตอนที่ 1  ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
	 จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 300	 คน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

นักเรียนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	56.7	มีอายุระหว่าง	16-18	ปี	

ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่	 4-6	 มีภูมิล�าเนาและอาศัยอยู่ใน

เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีรายได้เฉล่ียภายในครอบครัวต่อเดือน	

22,501	บาท	ขึ้นไปมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	52

ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราช
	 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 พบว่า	

กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการเปิดรบัเพลงโคราชผ่านการแสดงสดมากทีส่ดุ	คดิเป็น

ร้อยละ	 42	 รองลงมาคือ	 สื่อโทรทัศน์	 ร้อยละ	 23.4	 ส่วนสื่อที่มีการเปิดรับน้อย

ที่สุดคือ	สื่ออื่นๆ	เช่น	อินเทอร์เน็ต	คิดเป็นร้อยละ	3.4

	 ในด้านประเภทของเพลงโคราช	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเพลง

โคราชแก้บนมากที่สุด	โดยคิดเป็นร้อยละ	46.7	รองลงมาคือ	เปิดรับเพลงโคราช

ประยุกต์หรือเพลงโคราชซ่ิงร้อยละ	 34	 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 

ในการเปิดรบัเพลงโคราช	ไม่เกนิ	5	นาทต่ีอครัง้มากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	42.1	รอง

ลงมาคือ	26-30	นาทีต่อครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	18.7	และอันดับที่สามคือ	6-10	นาที

ต่อครั้ง	ร้อยละ	17.6

	 ความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราชในช่วง	 1	 ปีที่ผ่านมา	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีการเปิดรับโดยเฉลี่ยไม่เกิน	5	ครั้งต่อปีมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	75.0	
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รองลงมาคือ	6-10	ครั้งต่อปีคิดเป็นร้อยละ	13.7	และอันดับที่สามคือ	มากกว่า	30	

ครั้งขึ้นไป	ร้อยละ	4.3	

	 ลักษณะในการเปิดรับเพลงโคราชของกลุ่มตัวอย่างเป็นในลักษณะตั้งใจ

ฟังบ้าง	ไม่ตั้งใจฟังบ้างมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	80.7	รองลงมาคือ	ตั้งใจฟังตลอด

จนจบเพลง	ร้อยละ	10.3	และอันดับสุดท้ายคือ	ไม่ตั้งใจฟังเลย	ร้อยละ	9

	 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับเพลงโคราชมากที่สุดคือ	 จังหวะ	 ท�านอง

สนุกสนานคิดเป็นร้อยละ	62.7	รองลงมาคือ	นักร้อง	ร้อยละ	26.3	และอันดับที่

สามคอื	อืน่ๆ	เช่น	แก้บน	คดิเป็นร้อยละ	5.3	ส่วนเหตผุลทีม่กีารเปิดรบัเพลงโคราช

น้อยที่สุดคือ	อยู่ในกระแส	ได้ยินบ่อยคิดเป็นร้อยละ	2

ตอนที่ 3  การรับรู้เพลงโคราช
	 จากการศึกษาการรับรู้เพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 พบว่า	 สิ่งแรกที่กลุ่ม

ตวัอย่างนกึถงึมากทีส่ดุเมือ่พดูถงึเพลงโคราชคอื	ท้าวสุรนารหีรอืคุณย่าโม	คิดเป็น

ร้อยละ	 32.7	 รองลงมาคือ	ภาษาถิ่นโคราช	 ร้อยละ	 13.0	อันดับที่สามคือ	 การ

แก้บน	คดิเป็นร้อยละ	12.7	อนัดบัทีส่ีค่อื	องค์ประกอบของเพลง	เช่น	การแต่งกาย	

ท่าร�า	จังหวะ	ดนตรี	คิดเป็นร้อยละ	11.7	และอันดับที่ห้าคือ	นักร้อง	เช่น	ก�าปั่น

บ้านแท่น	คิดเป็นร้อยละ	10.3	

	 ส�าหรบักลุม่เป้าหมายทีก่ลุม่ตวัอย่างคิดว่าเป็นผูฟั้งเพลงโคราชมากทีสุ่ด

คือ	ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ	61.7	รองลงมาคือ	ทุกคน	ร้อยละ	14	และอื่นๆ	เช่น	

ผู้ที่มาแก้บน	 นักท่องเที่ยว	 คนในท้องถิ่น	 คิดเป็นร้อยละ	 5	 ส่วนกลุ่มเป้าหมาย 

ที่กลุ ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นผู ้ฟังเพลงโคราชน้อยที่สุดคือ	 เด็กประถม	 คิดเป็น 

ร้อยละ	1.3

ตอนที่ 4  ทัศนคติที่มีต่อเพลงโคราช
	 จากการศึกษาทัศนคติที่มีต่อเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 พบว่า	 ในภาพ

รวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อเพลงโคราชในเชิงบวก	ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย	มีค่า

เฉลี่ยรวมคือ	 3.79	 เมื่อพิจารณาตามประเด็นของค�าถาม	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมี

ทศันคตใินระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ว่า	เพลงโคราชเป็นสือ่พืน้บ้านทีม่คีณุค่า	ควรแก่
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การอนุรักษ์ไว้	โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	4.69	รองลงมาคือ	เพลงโคราชสามารถ
สะท้อนความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้	มีทัศนคติในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่	โดยมค่ีาเฉลีย่คอื	4.62	และอนัดบัทีส่ามคือ	เพลงโคราชมีคุณค่า	สามารถ
แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่นโคราชได้	 มีทัศนคติในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่	มค่ีาเฉลีย่คอื	4.61	ส่วนทศันคตทิีไ่ด้ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	เพลงสากลหรอื
เพลงสตริงมีความน่าสนใจมากกว่าเพลงโคราช	 มีทัศนคติในระดับไม่แน่ใจ	 มีค่า
เฉลี่ยคือ	2.8

ตอนที่ 5  แนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช
	 จากการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	
พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะฟังเพลงโคราชต่อไป	อยู่ในระดับเห็นด้วย	โดย
มีค่าเฉลี่ยคือ	 3.7	 ส่วนแนวโน้มด้านการแนะน�าให้เพื่อนๆ	 หรือคนรู้จักฟังเพลง
โคราชพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยเช่นเดียวกัน	 โดยมี
ค่าเฉลี่ยคือ	3.8

ตอนที่ 6  การทดสอบสมมติฐาน
	 จากการศึกษาเรื่อง	 การรับรู้	 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมในการฟัง
เพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่น	ในจังหวัดนครราชสีมา	สามารถอภิปรายผลการศึกษา
โดยเชื่อมโยงตามทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้	ดังนี้
 การทดสอบสมมตฐิานที ่1 	ลกัษณะทางประชากรของวยัรุน่ทีแ่ตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชแตกต่างกัน	 โดยที่พฤติกรรมการเปิดรับ
เพลงโคราช	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ด้าน	คือ	ระยะเวลาและความบ่อยครั้งในการ
เปิดรับ	ซึ่งสามารถอภิปรายสรุปเป็นประเด็นต่างๆ	ได้ดังนี้
	 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 พฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชด้าน
ความบ่อยครั้งพบว่า	เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชด้าน
ความบ่อยคร้ังที่แตกต่างกัน	 โดยเพศชายจะมีความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราช
มากกว่าเพศหญิง	
	 ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเปิดรับพบว่า	 วัยรุ่นมีการเปิดรับเพลง
โคราชผ่านการแสดงสดมากที่สุด	 ดังนั้นการที่วัยรุ่นชายใช้เวลาอยู่นอกบ้านและ
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ท�ากจิกรรมนอกบ้านร่วมกบัเพือ่นมากกว่าเพศหญงิ	จงึอาจมโีอกาสในการเปิดรบั
เพลงโคราชตามสถานที่ต่างๆ	ที่มีการแสดงสดบ่อยครั้งกว่าวัยรุ่นหญิง	ด้วยเหตุนี้
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้พฤติกรรมการเปิดรับด้านความบ่อยครั้งของวัยรุ่น
ชายและหญงิแตกต่างกนั	โดยเพศชายมพีฤตกิรรมการเปิดรบัเพลงโคราชบ่อยครัง้
กว่าเพศหญิง	
	 สรุปได้ว่า	เพศและรายได้ภายในครอบครัวที่แตกต่างกันของวัยรุ่น	เพศ
ที่แตกต่างกันของวัยรุ่น	จะมีพฤติกรรมการเปิดรับเพลงโคราชด้านความบ่อยครั้ง
ที่แตกต่างกัน	โดยเพศชายจะมีการเปิดรับเพลงโคราชบ่อยครั้งกว่าเพศหญิง	
 การทดสอบสมมตฐิานที ่2  ลกัษณะทางประชากรของวยัรุน่ทีแ่ตกต่าง
กันจะมีทัศนคติต่อเพลงโคราชที่แตกต่างกันพบว่า	 เพศที่แตกต่างกันของวัยรุ่น	 
จะมีทัศนคติต่อเพลงโคราชที่แตกต่างกันโดยเพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลงโคราช 
ดีกว่าเพศชาย	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ของยุบล	
เบญจรงค์กิจ	(2542,	น.	44)	ที่กล่าวว่า	เพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บุคคลมีความ
แตกต่างกนั	โดยเพศชายและเพศหญงิจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรือ่งความ
คดิ	ค่านยิมและทศันคต	ิทัง้นีเ้พราะสงัคมและวฒันธรรมได้ก�าหนดบทบาท	ตลอด
จนกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้ต่างกัน	 เพศหญิงมักมีจิตใจอ่อนไหว	 ใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล	สอดคล้องกับงานวิจัย	ปาณิสรา	วัฒนรัตน์	(2550)	เรื่อง	“การเปิด
รบัชม	ความรู	้ทศันคตแิละพฤตกิรรม	ในการปฏบิตัตินตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
จากรายการโทรทัศน์	 “ชีวิตที่พอเพียง”:	 กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มสมาชิกกองทุน
หมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาตใินเขตกรงุเทพมหานคร”	ผลการศกึษาพบว่า	เพศ
ทีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้มทีศันคตเิกีย่วกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีแ่ตกต่างกนั	
โดยที่เพศชายจะมีทัศนคติมากกว่าเพศหญิง
	 สามารถสรุปได้ว่า	 เพศที่แตกต่างกันของวัยรุ่นมีทัศนคติต่อเพลงโคราช
แตกต่างกัน	โดยที่เพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลงโคราชดีกว่าเพศชาย	
 การทดสอบสมมตฐิานที ่3  ทศันคตขิองวยัรุน่ทีม่ต่ีอเพลงโคราชมคีวาม
สัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช	พบว่า	ทัศนคติของวัยรุ่นที่มี
ต่อเพลงโคราชมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช	โดยหาก
กลุม่ตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ต่ีอเพลงโคราช	แนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลงโคราช
ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ	 ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
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ทัศนคติของ	 ฟิชเบิร์นและอาเซน	 (Fishbein	 &	 Ajzen,	 1975,	 p.	 8)	 ที่กล่าวว่า	

ทัศนคติเป็นเรื่องราวเฉพาะบุคคลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ	มีองค์ประกอบด้านความ

รู้สึกเป็นหลัก	 ส่วนองค์ประกอบด้านความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่น�าไปสู่การเกิด

ทศันคต	ิโดยหากบคุคลมคีวามรูค้วามเข้าใจต่อส่ิงใดส่ิงหนึง่	กจ็ะก่อให้เกดิทศันคติ

ต่อสิ่งนั้นตามมา	 ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความเข้าใจและการตีความหมายที่แตกต่าง

กัน	 จึงท�าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ที่ต่างกัน	 ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติของบุคคลจึงต้องเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงความรู้เป็นอันดับแรก	จากนั้น

ทัศนคติจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในท้ายที่สุด

ข้อเสนอแนะ

	 ในการศกึษาเรือ่ง	การรบัรู	้ทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมในการฟังเพลง

โคราชของกลุ่มวัยรุ่น	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่ได้จากการ

ศึกษา	ดังนี้

	 1.		ผลการศกึษาพบว่า	วยัรุน่ส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมการเปิดรบัเพลงโคราช

ทีค่่อนข้างน้อยเพยีงไม่เกนิ	5	ครัง้ต่อปี	โดยให้เหตผุลว่า	เพลงโคราชมรีปูแบบการ

ร้องและการแสดงรูปแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้ไม่น่าดึงดูดและไม่น่า

สนใจ	ซึ่งอาจส่งผลให้วัยรุ่นมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเปิดรับเพลงโคราชที่ลดลง

ในอนาคตได้	 ดังน้ันจึงควรปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

วัยรุ่น

	 2.	 จากการศกึษาพบว่า	วยัรุน่ส่วนใหญ่มทีศันคตทิีด่ต่ีอเพลงโคราช	โดย

เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ไว้	แต่มีการเปิดรับ

เพลงโคราชค่อนข้างน้อย	ดงันัน้	จงึควรมกีารเผยแพร่และส่งเสรมิให้มกีารสบืทอด

เพลงโคราชอย่างจรงิจงั	โดยร่วมมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร	จดัเพลงโคราชให้เป็น

หลักสูตรหนึ่งของการศึกษาในโรงเรียน	 และสนับสนุนให้มีการใช้หลักสูตรนี้ทุก

โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา	
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	 3.	 ควรส่งเสริมให้ศิลปินที่ร้องและแสดงเพลงโคราชมีช่องทางในการ

ถ่ายทอดเพลงโคราชมากขึน้	ซึง่ต้องร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐับาล	เช่น	กระทรวง

วฒันธรรม	โดยสนบัสนนุและจดัให้มกีารแสดงเพลงโคราชตามโอกาสต่างๆ	ตลอด

จนส่งเสริมให้ศิลปินเป็นผู้สอนวิธีการร้องและการแสดงเพลงโคราชให้แก่วัยรุ่นใน

โรงเรียนต่างๆ	เพื่อสร้างผู้ส่งสารหรือศิลปินในอนาคต	ซึ่งเป็นกระบวนการในการ

สืบทอดให้เพลงโคราชยังคงอยู่คู่สังคมโคราชได้อย่างยั่งยืน

	 4.		ควรมุ่งเน้นการสร้างผู้ส่งสารหรือศิลปินในอนาคตให้กับวัยรุ่นเพศ

หญิง	เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า	วัยรุ่นเพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลงโคราชดีกว่า

เพศชาย	ดงันัน้วยัรุน่เพศหญงิจงึอาจเป็นก�าลงัส�าคัญในการถ่ายทอดหรอืเผยแพร่

เพลงโคราชได้ดี	 โดยควรมีการถ่ายทอดวิธีการขับร้องตลอดจนการแสดงเพลง

โคราชเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้ยิง่ขึน้	ซึง่จะน�าไปสูก่ารเป็นศลิปินเพือ่ถ่ายทอด

เพลงโคราชแก่บุคคลอื่นต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	การบรหิารงานนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	“นติยสาร	

Focus	 Thailand”	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานนิตยสารสองภาษา	 

(ไทย-ญี่ปุ่น)	แนวไลฟ์สไตล์	Focus	Thailand	ในด้านการด�าเนินการจัดท�านิตยสาร

ใหม่	และขัน้ตอนการผลตินติยสาร	ตลอดจนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การบริหารงานนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

(In-Depth	 Interview)	 ผู้บริหารระดับสูง	 ระดับกลาง	 และระดับปฏิบัติการของ

นติยสาร	FocusThailand	รวมทัง้สมัภาษณ์บรรณาธกิารบรหิารนติยสารสองภาษา

ฉบับอื่น	ได้แก่	นิตยสาร	Weekend	Guide	และนิตยสาร	Dazzle	และนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารศาสตร์

	 นติยสาร	Focus	Thailand	ก่อตัง้โดยบรษิทั	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากดั	

โดยมนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิด้านนติยสารสองภาษาในประเทศไทย	เพือ่ต้องการ

ให้นิตยสาร	 Focus	 Thailand	 เป็นจุดศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ	 ส�าหรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กรผลิต

นติยสารขนาดเลก็เป็นโครงสร้างองค์กรตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	(The	Function	

Type)	ซึง่ให้แต่ละฝ่ายดแูลรบัผดิชอบในสายงานนัน้ๆ	และมบีรรณาธกิารท�าหน้าที่

ควบคมุดแูลการท�างานของทกุฝ่าย	ภายใต้การดแูลของผูบ้รหิารสงูสดุเพยีงผูเ้ดยีว

อย่างใกล้ชิด	โดยการบริหารองค์กรนิตยสาร	Focus	Thailand	ใช้หลักการแบ่งงาน

ตามภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ประกอบด้วย	การวางแผน	(Planning)	การจัด

องค์กร	 (Organizing)	 การสั่งการ	 (Commanding/Directing)	 การประสานงาน	 

(Coordinating)	 และการควบคุม	 (Controlling)	 การบริหารงานของนิตยสารมีเป้า

หมายเพือ่ความส�าเรจ็ของงานตามนโยบายทีอ่งค์กรได้ก�าหนดไว้	โดยจะเปิดโอกาส

ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้โดยตรงตลอดเวลาเพื่อให้ค�าปรึกษาและช่วย

แก้ไขปัญหาต่างๆ	ร่วมกัน

	 นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการอภินันทนาการแจกฟรีใน

ระยะเวลา	1	ปีแรก	หลังจากนั้นจึงเริ่มจัดจ�าหน่าย	 โดยภายในเล่มมีจ�านวนหน้า
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พิมพ์	 36	 หน้า	 ขนาดของนิตยสาร	 8.5	 x	 11.5	 นิ้ว	 กระดาษในการพิมพ์เป็น 

กระดาษอาร์ต	180	แกรม	ส�าหรับหน้าปก	และกระดาษปอนด์	80	แกรม	ส�าหรับ

เนื้อใน	ภายในพิมพ์	4	สีทั้งเล่ม	โดยเนื้อหาของนิตยสารมุ่งเสนอข่าวสารและสิ่งที่

น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	โดยจัดท�าเป็น	2	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	และภาษา

ญี่ปุ่น	กลุ่มเป้าหมายของนิตยสารฉบับนี้ได้แก่	กลุ่มนักธุรกิจเป็นหลัก	ทั้งชาวไทย	

และชาวญีปุ่น่ทีท่�างานในประเทศไทย	รองลงมา	คือ	กลุ่มคนญีปุ่น่หรอืนกัท่องเทีย่ว

ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

	 ในส่วนของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานนิตยสาร	

Focus	 Thailand	 พบว่า	 เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติ

งานทัว่ไป	ไม่มคีวามซบัซ้อน	เนือ่งจากนติยสาร	Focus	Thailand	เป็นนติยสารสอง

ภาษา	ประกอบด้วยผูป้ฏบิตังิานทีเ่ป็นทัง้คนไทยและญีปุ่น่	ผูป้ฏบิตังิานทัง้สองฝ่าย

จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้งถือเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่จะต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจเพื่อให้สามารถท�างานอยู่ร่วมกัน

ภายในกองบรรณาธิการได้อย่างราบรื่น

	 จากการศึกษาพบว่าความส�าเร็จของนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 เป็น

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	แนวไลฟ์สไตล์	ฉบับแรกของประเทศไทย	เพราะ

ได้ให้ความส�าคัญในส่วนของเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

เป้าหมายได้เป็นอย่างดี	 น�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าสนใจในด้านต่างๆ	

เกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างรอบด้านจึงท�าให้นิตยสารประสบความส�าเร็จได้ใน

ระดับหนึ่ง

ค�ำส�ำคัญ:	 นิตยสารสองภาษา Focus Thailand
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 นิตยสารถือเป็นสื่อที่มีความเจริญเติบโตอย่างมาก	 ในปัจจุบันที่ความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ท�าให้โลกก้าวสู่ยุคสังคมสารสนเทศภายใต้ระบอบ

เศรษฐกิจทุนนิยมที่เน้นการบริโภค	 การจัดท�านิตยสารจึงกลายเป็นธุรกิจที่ต้องมี

การลงทุนสูง	ดังนั้น	นิตยสารจึงต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการผลิตรูปเล่ม	และ

เนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เน้นการผลิตเพื่อตอบสนอง	 “ตลาด 

ผู้อ่าน”	อีกด้วย	

	 อย่างไรก็ตาม	 จะสังเกตได้ว่านิตยสารประเภทต่างๆ	 เกิดขึ้นจ�านวน 

ไม่น้อยก็จริงอยู่	 แต่มีนิตยสารอีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจที่โดดเด่นและ 

แตกต่างจากนิตยสารทั่วไปได้แก่	นิตยสารประเภทสองภาษา	ที่มีรูปแบบของการ

ใช้ภาษามากกว่าหนึ่ง	เช่น	จะมีทั้งเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ใน

ฉบบัเดยีวกนั	เป็นต้น	ซึง่ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ธรุกจินติยสารสองภาษาไม่ใช่เรือ่ง

ใหม่	เนือ่งจากในอดตีนติยสารประเภทสองภาษากม็ปีรากฏให้เหน็กนัอยูบ้่างตาม

แผงหนงัสอืทัว่ไป	แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนติยสารประเภทสองภาษาทีเ่ป็นเฉพาะภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น	

	 แนวโน้มของนิตยสารประเภทสองภาษาในอนาคตนั้นถือว่ามีแนวโน้ม

การเจรญิเตบิโตทีม่ากขึน้	แต่อตัราการเตบิโตดงักล่าวกจ็ะสอดคล้องกบัการเตบิโต

ด้านการท่องเทีย่วของไทยด้วย	ด้วยเหตนุีท้างบรษิทั	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากดั	

จึงได้เล็งเห็นช่องทางและโอกาสที่จะก้าวเข้ามาเป็นบริษัทผู้ผลิตส่ือนิตยสาร

ประเภทสองภาษารายใหม่เพื่อแข่งขันในตลาดเช่นกัน	 โดยทางบริษัทมีแนวคิดที่

จะผลิตสื่อนิตยสารสองภาษา	แนวไลฟ์สไตล์	ที่มีความแตกต่างจากนิตยสารสอง

ภาษาแบบเดิมๆ	คือ	เป็นนิตยสารที่เรียกว่า	Thai-Japanese	Magazine	ซึ่งถือเป็น

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	แนวไลฟ์สไตล์ฉบับแรกของเมืองไทย	ภายใต้ชื่อ	

“Focus	Thailand”	

	 ความโดดเด่นของนิตยสารฉบับนี้	 คือเนื้อหาทั้งหมดจะเกี่ยวกับ

ประเทศไทย	เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายได้เป็นอย่างดี	และความส�าคัญอีก
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ประการหนึง่คอืเนือ้หาไม่ได้มเีฉพาะเรือ่งการท่องเทีย่วเพยีงเท่านัน้	แต่ด้วยความ

เป็นนติยสารแนวไลฟ์สไตล์ท�าให้ข้อมลูทีน่่าสนใจด้านอืน่ๆ	ถกูบรรจไุว้ในนติยสาร

ด้วยเช่นกัน	ส�าหรับเป้าหมายหลักของนิตยสาร	คือให้ข้อมูลข่าวสาร	สาระความ

บันเทิงแก่ผู้อ่าน	 และเชื่อมสังคมต่างวัฒนธรรมของทั้ง	 2	 ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน 

อีกด้วย	และยังเป็นการช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนระบบภาษาของทั้ง	2	ประเทศ	

อกีประการส�าคญัทีท่�าให้นติยสารภาษาญีปุ่น่มคีวามน่าสนใจนัน่คอื	จากการศกึษา

พบว่า	ชาวญี่ปุ่นถือเป็นชาติที่มีนิสัยรักการอ่านมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก	โดยอ่าน

หนังสือโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ	50	เล่ม	ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนไทยมากมาย

หลายเท่า	ด้วยคณุลกัษณะพเิศษของคนญีปุ่น่ทีร่กัในการอ่านเช่นนี	้ส่งผลให้ธรุกจิ

สื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้การเปิดตลาด

นติยสารใหม่ในประเทศญีปุ่น่ของนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	นติยสาร	Focus	

Thailand	 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายตลาดนิตยสารในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง	 ว่าจะ

สามารถด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายจ่ายแจกได้อย่างยืนยาวได้อย่างไร	

	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานนิตยสารสอง

ภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thailand”	ว่าจุดเริ่มต้นของการท�านิตยสาร

ฉบับนี้มีที่มาอย่างไร	องค์กรมีรูปแบบการบริหารอย่างไรจึงจะท�าให้นิตยสารฉบับ

ใหม่ทีม่รีปูแบบไม่เหมอืนใครเช่นนีจ้ะสามารถแข่งขนักบันติยสารอืน่ๆ	ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขเพือ่ทีจ่ะท�าให้องค์กรสามารถอยูร่อดในตลาดได้ในระยะยาว	ดงั

จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน	 รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา

ธุรกิจนิตยสารรูปแบบดังกล่าวให้เติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพื่อศึกษาการบริหารงานนิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	

Focus Thailand”

	 2.		เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thailand”
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วิธีการศึกษา

	 การศกึษาเรือ่ง	การบรหิารงานนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	“นติยสาร	

Focus	 Thailand”	 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาในแง่ของการบรหิารและการด�าเนนิการจดัท�านติยสารสอง

ภาษา	 และต้องการศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขของการบริหารงาน

นิตยสารสองภาษา	 รวมทั้งศึกษาการเตรียมด�าเนินการจัดท�านิตยสารใหม่	 และ

กระบวนการด�าเนนิการผลตินติยสาร	โครงสร้างการบรหิารองค์กรต่างๆ	โดยอาศยั

วธิกีารเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-Depth	Interview)	กลุม่ตวัอย่าง

ประกอบด้วย

	 1.	 ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับกลาง	ตลอดจนฝ่ายปฏิบัติการของ

นิตยสาร	Focus	Thailand	จ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่	คุณซารีน่า	โกศินานนท์	ประธาน

บริหารบริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด,	คุณเสมา	ไกรพานนท์	บรรณาธิการ

ฝ่ายภาษาไทย,	 Mr.	 Sugi	 Hiroo	 บรรณาธิการฝ่ายภาษาญี่ปุ ่น,	 คุณพรเทพ	 

รัตนนันท์ธกรณ์	 ฝ่ายศิลปกรรม	 และคุณเชาว์วฤทธ์ิ	 แก้วเกิด	 ผู้ดูแลส่ือออนไลน์	

(Web	Master)

	 2.		ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารนิตยสารสองภาษา	จ�านวน	2	ท่าน	

ได้แก่	 คุณบุญฤทธิ์	 ไตรสุธรรมพร	 บรรณาธิการบริหารนิตยสาร	 Dazzle	 และ 

คุณชุติกาญจน์	ทรงจ�า	บรรณาธิการบริหารนิตยสาร	Weekend	Guide

	 3.	 นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารนิตยสาร	จ�านวน	2	คน	ได้แก่	

ผศ.ดร.ณรงค์	ข�าวจิติร์	หัวหน้าภาควชิาวารสารสนเทศ	คณะนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	และดร.มานะ	ตรรียาภวิฒัน์	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาวารสารศาสตร์	

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 ส�าหรับข้อมูลประเภทเอกสาร	ประกอบด้วยนิตยสาร	 Focus	 Thailand	

ฉบับแรกเดือนสิงหาคม	 2554	 ไปจนถึงฉบับเดือนกุมภาพันธ์	 2555	 เพื่อศึกษา 

เกีย่วกบัรูปแบบและเนือ้หาของนติยสาร	รวมถงึเวบ็ไซต์	www.focusthaimag.com	

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของนิตยสาร	Focus	Thailand
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ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ส่วนที	่1	 การบรหิารงานนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่่น)	“นิตยสาร 

Focus Thailand”
 การบรหิารองค์กรนติยสาร	Focus	Thailand	แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ	คอื

 การวางแผน	 นิตยสาร	 Focus	 Thailand	 มีการวางแผนปฏิบัติงานใน 

ระยะสัน้	คอื	กองบรรณาธกิารจะวางแผนการท�านติยสารแต่ละฉบบัล่วงหน้าเพยีง	

1	เดือน	เนื่องจาก	นิตยสาร	Focus	Thailand	ต้องการคัดเลือกเรื่องที่คิดว่ามีความ

น่าสนใจที่สุด	ดีที่สุด	และใหม่ที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้มาน�าเสนอให้แก่ผู้อ่าน

 การจดัองค์กร	การจดัโครงสร้างการบรหิารของนติยสาร	Focus	Thailand	

มีการจดัโครงสร้างองค์กรแบบการแบ่งงานตามภาระหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	(The	

Function	Type)	ท�าให้การท�างานเป็นไปตามล�าดับไม่ซับซ้อน	รูปแบบการสื่อสาร

ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่าย	 เน้นการสื่อสารแนวดิ่งแบบบนลงล่าง	 ในขณะที่

การสื่อสารภายในกองบรรณาธิการจะเน้นการสื่อสารในแนวระนาบ

 การสั่งการ	บริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด	มีการสั่งการและมอบ

หมายงานในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง	 (Two-way	 Communication)	

และมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ

บุคคลเป็นหลัก	 ถึงแม้องค์กรจะมีขนาดเล็กแต่ก็ให้ความส�าคัญกับการส่ังการ	 

เพื่อป้องกันการเหลื่อมล�้าในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

แต่ละฝ่าย

 การประสานงาน	บคุลากรในฝ่ายต่างๆ	ผูจ้ดัท�านติยสาร	Focus	Thailand	

มีการประสานงานกันอยู่สม�่าเสมอในแต่ละขั้นตอนการท�างาน	หรือแม้กระทั่งใน

ฝ่ายเดียวกันก็ตามการท�างานร่วมกันย่อมต้องมีการประสานงานกัน	ทั้งนี้	 ก็เพื่อ

ให้การท�างานด�าเนนิไปอย่างราบรืน่เป็นระบบ	 และท�าให้งานออกมามปีระสทิธภิาพ	

ส่งผลให้นิตยสาร	Focus	Thailand	สามารถวางแผงได้ตามเวลาที่ก�าหนดไว้

 การควบคุม	บริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด	มีระบบการควบคุม

การท�างานของพนักงานทุกคนเสมือนองค์กรอ่ืนๆ	 แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เคร่งครัดกับ 

กฎเกณฑ์ดงักล่าวมากนกั	เพราะเข้าใจดว่ีาด้วยระบบการท�างานประเภทนีจ้ะมเีวลา
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ในการท�างานทีไ่ม่แน่นอน	ดงันัน้ผูบ้รหิารจึงเลง็เหน็แล้วว่าเวลาในการท�างานไม่ใช่

เรื่องส�าคัญท่ีสุด	 หากฝ่ายต่างๆ	 สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และผลงานออกมาเป็นทีน่่าพอใจและสามารถส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายทีก่�าหนด

ไว้ได้

 การบรหิารการผลตินติยสาร	Focus	Thailand	การบรหิารการผลติเนือ้หา	

 กระบวนการท�างานของกองบรรณาธิการนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 

เริ่มต้นจากทีมงานในกองบรรณาธิการทุกฝ่ายจะมีการประชุมร่วมกัน	 เพื่อเปิด

โอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจและร่วมกันหา

แนวคิดหลักของแต่ละเล่ม	 โดยการประชุมกองบรรณาธิการจะเริ่มต้ังแต่ช่วยกัน

วางแผน	ก�าหนดรปูแบบและเนือ้หาภายในเล่มของแต่ละเดอืนทัง้ในส่วนของภาษา

ไทยและภาษาญี่ปุ่น	 หลังจากน้ันเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของ

เนือ้หาแล้วกน็�าส่งต้นฉบบัให้ฝ่ายศลิปกรรม	เพือ่ท�าการออกแบบจดัหน้าและตรวจ

สอบความถูกต้องครั้งสุดท้ายก่อนส่งโรงพิมพ์	เพื่อจะด�าเนินการจัดพิมพ์นิตยสาร

และวางแผงต่อไป

 การก�าหนดขนาดและความหนาของนติยสาร	จะก�าหนดจ�านวนหน้าที่

พิมพ์ไว้ที่	36	หน้า	โดยก�าหนดขนาดของนิตยสารคือ	8.5	x	11.5	นิ้ว	เนื่องจาก 

มองว่าเป็นขนาดมาตรฐาน	 ซ่ึงสามารถพกพาได้สะดวกและง่ายต่อการเก็บรักษา

ของผูอ่้าน	ทัง้นีเ้ลอืกใช้กระดาษในการพมิพ์เป็นกระดาษอาร์ต	180	แกรม	ส�าหรบั

หน้าปก	และกระดาษปอนด์	80	แกรม	ส�าหรบัเนือ้ใน	โดยเนือ้หาทัง้เล่มจะเป็นการ

พิมพ์โดยใช้	4	สีทั้งเล่ม	เพื่อความสวยงาม	และถือการเพิ่มมูลค่าให้กับนิตยสาร

 การก�าหนดเนือ้หาของนติยสาร	นติยสาร	Focus	Thailand	แบ่งสดัส่วน

เนื้อหาการน�าเสนอออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	เนื้อหาประเภทบทความ	ประเภท

เนือ้หาทัว่ไป	และเนือ้หาประเภทข่าว	ซึง่เนือ้หาทัง้หมดจะน�าเสนออยูภ่ายใต้กรอบ

ของความน่าสนใจและทันสมัยในเรื่องต่างๆ	ที่ก�าลังเกิดขึ้นในประเทศไทย	 เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายทั้งไทยและญี่ปุ่น

 การออกแบบปกและจัดหน้า	เนื่องจากนิตยสาร	Focus	Thailand	เป็น

นิตยสารแนวไลฟ์สไตล์	 ซ่ึงมีเน้ือหาที่ค่อนข้างหลากหลายภายในเล่ม	 แต่การ 

คัดเลือกปกนั้นจะพิจารณาจากเรื่องเด่นของแต่ละเล่มเป็นหลัก	 โดยหลักการ 
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เลือกภาพปกจะเน้นภาพสวย	และเป็นภาพที่สามารถเข้าใจได้ง่าย	ภาพจะต้องสื่อ
ความหมายได้ด้วยตนเอง
	 การบริหารต้นทุนในการผลิต	นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสาร
เกิดใหม่ที่ยังไม่ประสบความส�าเร็จในด้านผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจมากนัก	
ฉะนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารควรมกีารบรหิารจดัการในส่วนของต้นทนุการผลติ
เพือ่ควบคมุค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ	ของการจดัท�านติยสาร	เพือ่ให้นติยสารสามารถ
ด�ารงอยูไ่ด้ในระยะยาวและประสบผลส�าเรจ็ด้านก�าไรเป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทั
ก�าหนดไว้

	 ส่วนที	่2	 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน

นิตยสารสองภาษา	 (ไทย-ญ่ีปุ่น)	 “นิตยสาร	 Focus	

Thailand”
	 2.1	 ปัญหาในการบริหารงานนิตยสาร
 ปัญหาในกองบรรณาธิการและการด�าเนินการผลิต
	 ปัญหาการปิดต้นฉบับล่าช้า	เนื่องจากผู้บริหารต้องการน�าเสนอข้อมูลที่
น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุด	 ฉะนั้น	 การท�างานจึงต้องมีการปรับ
แก้เนือ้หาต่างๆ	อยูต่ลอดเวลา	ด้วยเหตนุีท้�าให้การท�างานในกองบรรณาธกิารเกดิ
การล่าช้า	 และปัญหาเร่ืองการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น	 เนื่องจากนิตยสาร	
Focus	Thailand	เป็นนิตยสารสองภาษา	ไทย-ญี่ปุ่น	ซึ่งค�าในภาษาไทยบางค�าเป็น
ค�าเฉพาะที่มีความหมายลึกซ้ึงที่บางคร้ังก็ยากต่อการส่ือสารและท�าความเข้าใจ
ของคนญี่ปุ่น
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
	 ปัญหาจากการขายโฆษณา	ด้วยความที่นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็น
นติยสารเกดิใหม่ทีย่งัไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในวงกว้างมากนกั	จงึท�าให้บรษิทั
ต่างๆ	 ไม่กล้าตัดสินใจมาลงโฆษณากับทางนิตยสาร	 อีกทั้งปัญหาด้านการเงิน	
เนื่องจากบริษัท	COLOSSI	 INTER	ART	จ�ากัด	 เป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่	ฉะนั้น	 
งบประมาณที่ใช้เป็นต้นทุนในการลงทุนท�าธุรกิจจึงมีจ�านวนไม่น้อย
 ปัญหาด้านการท�างานกับผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรม
	 ปัญหาด้านการสื่อสารในการท�างานภายในกองบรรณาธิการ	 เนื่องจาก
เป็นนติยสารสองภาษาไทย-ญีปุ่น่	ฉะนัน้	การท�างานกจ็ะมีทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่
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ท�างานร่วมกันอยู่ในสถานที่ท�างานเดียวกัน	โดยในระยะแรกการท�างานจะเป็นไป

ด้วยความยากล�าบาก	เนื่องจากอุปสรรคการสื่อสาร	รวมทั้งปัญหาการปรับตัวใน

การเรียนรู้ความต่างของวัฒนธรรม

 ปัญหาด้านการรับรู้ของผู้อ่าน

	 ปัญหาการรบัรูว่้ามนีติยสารฉบบันีอ้ยู	่ด้วยความทีน่ติยสาร	Focus	Thai-

land	เป็นนติยสารทีถ่อืก�าเนดิได้ไม่นานในแวดวงนติยสาร	ดงันัน้	จงึยงัไม่สามารถ

สร้างการรบัรูก้บัผูอ่้านในวงกว้างได้	อกีทัง้ปัญหาการรบัรูใ้นกลุม่เฉพาะ	เนือ่งจาก

เป็นนิตยสารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในการเขียน	 ซึ่งภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษา

สากลเหมอืนภาษาองักฤษ	ฉะนัน้	จึงเจาะกลุม่เป้าหมายได้เพยีงกลุม่เฉพาะเท่านัน้

	 2.2	 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานนิตยสาร	Focus	Thailand

 แนวทางการแก้ไขปัญหาในกองบรรณาธิการ

	 ปัญหาการปิดต้นฉบบัล่าช้า	ผูบ้รหิารควรมกีรอบของเวลาในการด�าเนนิ

งานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	 และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครดั	รวมทัง้ปัญหาเรือ่งการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญีปุ่น่	แนวทางการ

แก้ไขคอืการท�างานของกองบรรณาธกิารต้องมคีวามละเอยีดรอบคอบในการป้อน

ข้อมูลให้แก่บรรณาธิการชาวญี่ปุ่น	เพื่อให้การถ่ายทอดไม่ผิดเพี้ยน

 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ

	 ปัญหาจากการขายโฆษณา	แนวทางแก้ไขทีอ่งค์กรเลอืกใช้ในเบือ้งต้นคอื

จะเน้นขายโฆษณาให้กบับรษิทัทีเ่ป็นพนัธมติร	เช่น	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	

หรอืองค์กรทีเ่จาะกลุม่เป้าหมายของคนญีปุ่น่เป็นหลกั	ในส่วนปัญหาด้านการเงนิ	

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนีผู้บ้รหิารได้มกีารเรยีกประชมุเพือ่ชีแ้จงท�าความ

เข้าใจให้พนักงานทุกคนทราบ	และสั่งการให้พนักงานควบคุมดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท�างานกับผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรม

	 ปัญหาด้านการสื่อสารในการท�างานภายในกองบรรณาธิการ	 แนวทาง

การแก้ไข	ได้แก่	ผู้บริหารควรมีนโยบายให้สมาชิกภายในองค์กรได้มีกิจกรรมหรือ

การท�างานที่ต้องสื่อสารระหว่างกันโดยตรงให้มากที่สุด	รวมทั้งปัญหาการปรับตัว

ในการเรยีนรูค้วามต่างของวฒันธรรมเนือ่งจากการสือ่สารและการปรบัตวัเพือ่อยู่

ร่วมกันถือเป็นเรื่องส�าคัญ	รวมทั้งผู้บริหารควรท�าหน้าที่เสมือนสื่อกลาง
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 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการรับรู้ของผู้อ่าน 

	 ปัญหาการรับรู้ว่ามีนิตยสารฉบับน้ีอยู่	 ด้วยในปัจจุบันมีระบบออนไลน	์

ทีเ่ป็นส่วนของเวบ็ไซต์ต่างๆ	เข้ามาเป็นสือ่เสรมิในการประชาสมัพนัธ์ให้ผูอ่้านรูจ้กั

นิตยสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	 อีกทั้งปัญหาการรับรู้ในกลุ่มเฉพาะ	 เนื่องจาก

นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในการเขียน	

ซึง่ไม่ใช่ภาษาสากลเหมอืนภาษาองักฤษ	ดงันัน้	แนวทางการแก้ไขในประเดน็ปัญหา

นี้	คือ	ผู้บริหารควรเน้นเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยตรง	ไม่ควรวางกลุ่มเป้า

หมายในวงกว้าง

อภิปรายผลการศึกษา

	 1.	 การบริหารงานนิตยสารสองภาษา	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	 “นิตยสาร	 Focus	

Thailand”	ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด	พบว่า	

องค์กรผูผ้ลตินติยสารดงักล่าว	เป็นองค์กรธรุกจินติยสารขนาดเลก็	มผีูบ้รหิารสงูสดุ

เพียงคนเดียวคือ	 นางสาวซารีน่า	 โกศินานนท์	 ซึ่งท�าหน้าที่ในการดูแลภาพรวม

ทัง้หมดขององค์กร	ผูบ้รหิารควรมจีดุยนืในการบรหิารองค์กรให้ด�าเนนิไปในทศิทาง

ที่ได้วางนโยบายไว้	 ส่วนการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรมีการจัดในลักษณะ

โครงสร้างตามหน้าที่	 (Function	 Structure)	 โดยมีความสอดคล้องกับ	 ศิริวรรณ	 

เสรีรัตน์	และคณะ	(2545,	น.	83-84)	ได้กล่าวถึง	การจัดโครงสร้างตามหน้าที่ว่า	

ระบบการท�างานจะแบ่งสายงานการปฏบิตังิาน	การท�างานของบคุลากรแต่ละฝ่าย

จะไม่ทับซ้อนกัน	มีการแบ่งสายการท�างานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	

นอกจากนี้ในกระบวนการบริหารนิตยสาร	Focus	Thailand	ยังให้ความส�าคัญกับ

ส่วนต่างๆ	ด้วย	สอดคล้องกับ	Jamer	H.	Donnelly,	Jr,	ได้กล่าวใน	“การวางแผน

เชิงกลยุทธ์”	(อ้างถึงใน	ธงชัย	สันติวงษ์,	2541,	น.	10)	ว่าการบริหารองค์กรแบ่ง

ออกตามหน้าที่ได้ดังนี้คือ	 การวางแผน	 (Planning)	 การจัดองค์กร	 (Organizing)	 

การสั่งการ	 (Commanding/Directing)	การประสานงาน	 (Coordinating)	และการ

ควบคุม	(Controlling)
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	 เนื่องด้วยนิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสารที่มีการท�างานร่วมกัน

ระหว่างคนไทยและญี่ปุ่น	 จึงมีการวางแผนการบริหารงานที่เน้นการท�างานแบบ

อเมริกนัผสมญีปุ่น่เพราะคดิว่ารปูแบบการบรหิารแบบผสมผสานของทัง้	2	ประเทศ

นี้จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จได้	 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี	 Z	 ของ 

นักวิชาการชื่อ	William	G.	Ouchi	โดยทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีทางการบริหารที่

เกิดจากการรวมตัวของทฤษฎีญี่ปุ่นผสมผสานกับทฤษฎีของสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งได้

ท�าการศึกษาเปรียบเทียบกัน	ทั้งนี้ทฤษฎี	Z	มีความโดดเด่นในด้านการสร้างความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์กร	 เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	

อีกทั้งยังมองสมาชิกในองค์กรเสมือนครอบครัว	

	 2.	 การบริหารการผลิตส่วนเนื้อหาในนิตยสาร	 จากการศึกษาพบว่า

องค์กรผูผ้ลตินติยสาร	Focus	Thailand	ได้ก�าหนดขนาดและความหนาของนติยสาร

เท่ากบั	8.5	x	11.5	นิว้	และก�าหนดจ�านวนหน้าไว้ที่	36	หน้า	โดยใช้ระบบการพมิพ์	

4	 สีทั้งเล่ม	 ซ่ึงได้ค�านึงถึงคุณภาพและต้นทุนในการผลิตเป็นส�าคัญสอดคล้องกับ	

จันทนา	 ทองประยูร	 (2537,	 น.	 15)	 ที่ว่า	 การพิจารณาตัดสินใจเรื่องขนาดและ 

รูปเล่มของนิตยสารเป็นสิ่งส�าคัญเน่ืองจากการก�าหนดขนาดและรูปเล่มที่เหมาะ

สมกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการผลตินติยสารย่อมเป็นการเพิม่คุณค่าให้กบั

นิตยสาร	ในขณะที่แนวเนื้อหาของนิตยสาร	Focus	Thailand	สามารถแบ่งได้เป็น	

3	ส่วน	คือ	 เนื้อหาประเภทบทความ	 เนื้อหาประเภททั่วไป	และเนื้อหาประเภท

ข่าว	โดยเนือ้หาของนติยสารจะก�าหนดเน้นตอบสนองตามความต้องการของกลุม่

เป้าหมายเป็นหลัก	 ดังที่	 มาลี	 บุญศิริพันธ์	 และพงษ์ศักดิ์	 พยัฆวิเชียร	 (2540,	 

น.	720-723)	ได้กล่าวถึง	“การก�าหนดแนวทางของบทความ”	โดยหลังจากมีการ

ประชุมวางแผนแล้วทุกฝ่ายจะต้องน�าเอาแนวทางที่ก�าหนดไว้มาปฏิบัติ	 โดยเริ่ม

จากการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ	รับผิดชอบ	

	 ในการก�าหนดรูปเล่มและก�าหนดเน้ือหาของนิตยสาร	 โดยในประเด็น 

ดังกล่าว	 ทางผู้บริหารนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 ได้ให้ความส�าคัญในส่วนนี้มา 

โดยตลอด	และในส่วนของการออกแบบปก	และจัดหน้าถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ผลิต

ไม่ควรมองข้าม	เนื่องจากปกถือเป็นด่านแรกที่จะท�าให้ผู้อ่านสนใจ	สอดคล้องกับ	

จันทนา	 ทองประยูร	 (2537,	 น.	 24)	 ที่ได้กล่าวถึง	 “การออกแบบและจัดหน้า 
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สิ่งพิมพ์”	ว่า	การน�าเสนอเนื้อหาแต่ละฉบับจะค�านึงถึงรสนิยมของผู้อ่านและแนว

เนื้อหาของนิตยสาร	รวมถึงนิตยสาร	Focus	Thailand	ก็เช่นเดียวกัน	ถึงแม้จะเป็น

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	ก็ตาม	แต่ส�าหรับการออกแบบปกและจัดหน้านั้น

กลุม่ผูอ่้านกป็รารถนาทีจ่ะเหน็นติยสารทีม่ภีาพทีส่วยงามและการจดัหน้าทีส่บาย

ตาและสามารถอ่านได้ง่ายไม่ต่างกัน

	 3.	 การบรหิารต้นทนุในการผลติ	ผูบ้รหิารจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีาร

ควบคุมในส่วนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	

อีกทั้งยังต้องพยายามมองหาลู่ทางเพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กร	 สอดคล้องกับ	 

จิรวัฒน์	สงเคราะห์	(2552,	น.	90)	ได้กล่าวถึงไว้ใน	“การจัดท�านิตยสารท่องเที่ยว

สองภาษา”	 ว่าความอยู่รอดหรือล้มเหลวของนิตยสารนั้น	 ปัจจัยเรื่องต้นทุนการ

ผลิตถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ

บรหิาร	เพือ่ควบคมุให้ต้นทนุในการผลติสอดคล้องกบัรายได้ขององค์กรทีม่เีข้ามา	

ทั้งนี้	 ผู้บริหารควรมีรูปแบบนโยบายการหารายได้เพิ่มขึ้น	 นอกจากจะขายพื้นที่

โฆษณาในนิตยสารแล้ว	 ต ้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมการขายและ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	ด้วย

	 4.		ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานนิตยสารสอง

ภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thailand”	จากการศึกษาพบว่า	การด�าเนิน

งานขององค์กรมาเป็นระยะเวลาหนึง่พบว่าปัญหาและอปุสรรคของนติยสาร	Focus	

Thailand	 เป็นเร่ืองเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งยากต่อการควบคุม	อีกทั้ง

นิตยสารดังกล่าวเป็นนิตยสารที่ถือก�าเนิดได้ไม่นาน	ทั้งนี้	ต้องสร้างการรับรู้ให้กับ

ผูอ้า่น	ซึง่การสร้างการรบัรู้ถอืเปน็ปัญหาส�าคญัอกีประการในการบริหารนติยสาร

ใหม่	 หากพิจารณาจากแนวคิดของเจมส์	 บี	 โคแบค	 (James	 B.	 Kobak,	 2002,	 

pp.	 34-35)	 ในเรื่อง	 13	 สัญญาณที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับของปัญหาอันจะส่งผลต่อ

ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารนิตยสาร	 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า	

ปัญหาที่ทางองค์กรเผชิญยังเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมากนักจึงยังสามารถหาทาง

แก้ไขได้	 รวมทั้งปัญหาด้านการท�างานกับผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรม	สอดคล้องกับ	

เมตตา	วิวัฒนากุล	 (2536,	น.	43)	ที่กล่าวไว้ใน	 “ลักษณะและปัญหาการสื่อสาร

ต่างวัฒนธรรมในบริษัทนานาชาติในประเทศไทย”	 ว่า	 การส่ือสารต่างวัฒนธรรม	
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(Intercultural	 Communication)	 เป็นบริบทหนึ่งของการส่ือสารที่มีความส�าคัญ	

เป็นกระบวนการถ่ายทอดและให้ความหมายในเชิงปฏิสัมพันธ์และสัญลักษณ์

ระหว่างคนที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันภายใต้บริบทการส่ือสารหนึ่งๆ	 แต่ละ

วฒันธรรมต่างมเีอกลกัษณ์ในการสือ่สารเป็นของตนเอง	และความแตกต่างกนันัน้

มหีลายประการนบัตัง้แต่ความต่างด้านสภาพทางชวีวทิยาของแต่ละกลุม่	รปูแบบ

การสื่อสารระหว่างบุคคลต่างๆ	ในสังคม	เทคโนโลยี	และภาษาที่เป็นวจนะภาษา

และอวจนะภาษา	

	 ทั้งนี้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้

สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก	 ถึงแม้ว่าในอดีตผู้บริหารจะมี

ความสามารถและประสบการณ์จากการท�างานด้านสือ่สารมวลชนในประเทศญีปุ่น่

มาแล้วก็ตาม	 แต่กับต�าแหน่งการเป็นผู้บริหารการผลิตนิตยสารสองภาษา	 (ไทย-

ญีปุ่น่)	นัน้ถอืเป็นครัง้แรกเช่นกนั	ฉะนัน้การมองเหน็โอกาสทางธุรกจิทีแ่ตกต่างถอื

เป็นข้อได้เปรยีบ	แต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัทีจ่ะสามารถรบัประกนัความส�าเรจ็ได้ในระยะยาว	

การบรหิารจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนัเพือ่ความ

อยู่รอดของธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข้อสรุป

	 การบริหารงานนิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thai-

land”	 ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท	 COLOSSI	 INTER	 ART	 จ�ากัด	 พบว่า	

องค์กรผูผ้ลตินติยสารดงักล่าว	เป็นองค์กรธรุกจินติยสารขนาดเลก็	มผีูบ้รหิารสงูสดุ

เพียงคนเดียวคือ	 นางสาวซารีน่า	 โกศินานนท์	 ซึ่งท�าหน้าที่ในการดูแลภาพรวม

ทั้งหมดขององค์กร	ด้วยความที่องค์กรมีขนาดเล็ก	จึงจ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องมีการ

บรหิารทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยผูบ้รหิารต้องมกีารวางแผนการ

บริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ	ได้	

	 1.	 หลกัขององค์กรนติยสาร	ได้จ�าแนกหน่วยงานออกเป็น	3	กองส�าคัญ	

คือ	 กองจัดการ	 กองบรรณาธิการ	 และกองการผลิต	 ซึ่งผู้บริหารมีการก�าหนด

นโยบาย	 การมอบหมายงานและการสั่งการอย่างเป็นขั้นตอน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 
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ยังคงให้ความส�าคัญกับเร่ืองเน้ือหาที่จะน�าเสนอลงไปในนิตยสารเป็นอันดับแรก	

เพื่อผลิตนิตยสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด	 นอกจากนี้เนื่อง

ด้วยนิตยสาร	Focus	Thailand	มีการท�างานร่วมกันระหว่างคนไทยและญี่ปุ่น	ซึ่ง

รูปแบบการบริหารถือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญและท�าความ

เข้าใจ	 แต่ด้วยผู้บริหารนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 มีประสบการณ์ส่วนตัวในอดีต 

ที่เคยท�างานกับบริษัทต่างชาติ	 จึงวางแผนการบริหารงานที่เน้นการท�างานแบบ

อเมริกันผสมญี่ปุ่น	 เพราะคิดว่ารูปแบบการบริหารแบบผสมผสานของทั้ง	 2	

ประเทศนี้จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จได้	

	 2.		การบริหารการผลิตส่วนเน้ือหาในนิตยสาร	 พบว่าองค์กรผู้ผลิตได้

ก�าหนดขนาดและความหนาของนติยสารเท่ากบั	8.5	x	11.5	นิว้	และก�าหนดจ�านวน

หน้าไว้ที่	 36	หน้า	 โดยใช้ระบบการพิมพ์	 4	 สีทั้งเล่ม	 ซึ่งได้ค�านึงถึงคุณภาพและ

ต้นทุนในการผลิตเป็นส�าคัญ	ในขณะที่แนวเนื้อหาสามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วน	คือ	

เนือ้หาประเภทบทความ	เนือ้หาประเภททัว่ไป	และเนือ้หาประเภทข่าว	ซึง่ในแต่ละ

คอลัมน์จะเน้นการน�าเสนอเน้ือหาที่เป็นเร่ืองเด่นที่น่าสนใจในแง่มุมต่างๆ	 เกี่ยว

กับประเทศไทยในแต่ละเดือน	 โดยเน้ือหาของนิตยสารจะก�าหนดเน้นตอบสนอง

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก	 ในส่วนของการออกแบบปกและ 

จดัหน้า	ถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีผู่ผ้ลติไม่ควรมองข้าม	เนือ่งจากปกถอืเป็นด่านแรกทีจ่ะ

ท�าให้ผู้อ่านสนใจ	 และหยิบนิตยสารขึ้นมาอ่าน	 ในส่วนของการจัดหน้านิตยสาร 

นั้น	 เป็นการจัดหน้าที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว	 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ 

ผู้อ่านได้		

	 3.		การบริหารต้นทุนในการผลิต	พบว่าเนื่องจากนิตยสาร	Focus	Thai-

land	เป็นนิตยสารที่ถือก�าเนิดได้ไม่นาน	ซึ่งโดยหลักการและในทางปฏิบัติแล้วนั้น	

การที่นิตยสารแต่ละเล่มจะสามารถประสบความส�าเร็จและมีก�าไร	 จะต้องอาศัย

ระยะเวลาเป็นปี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิตยสาร	Focus	Thailand	ในขณะนี้อยู่ในช่วง

เปิดตัวใหม่ที่เน้นการอภินันทนาการเพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้อ่านเป็นส่วนใหญ่	 ฉะนั้น	

จะยังไม่สามารถหาผลก�าไรจากการท�านิตยสารได้อย่างแน่นอน	ทั้งในด้านรายได้

ของยอดจ�าหน่ายและรายได้จากโฆษณาที่ยังมีไม่มากนัก	 และเพื่อให้นิตยสาร

สามารถอยูร่อดได้	ผูบ้รหิารจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารควบคมุในส่วนของต้นทนุ
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การผลติและค่าใช้จ่ายต่างๆ	ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	อกีทัง้ยงัต้องพยายามมอง

หาลู่ทางเพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กร	

	 4.		ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา	พบว่า	การบริหารงานนิตยสาร	

Focus	 Thailand	 และการมีปัญหาและอุปสรรคประเด็นหลักคือ	 ภาวะเศรษฐกิจ 

ที่เป็นปัจจัยภายนอกซ่ึงยากต่อการควบคุม	 อีกทั้งนิตยสารดังกล่าวถือก�าเนิดได้ 

ไม่นาน	 จึงท�าให้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณจ�านวนไม่น้อย	 เพื่อลงทุนใน

การผลิตนิตยสารออกมาอภินันทนาการแจกฟรีให้กับผู้อ่านในระยะ	1	ปีแรก	ซึ่ง

สิง่เหล่านีถ้อืเป็นต้นทนุการบรหิารทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการจดัการด้านงบประมาณ

ในองค์กรได้	ฉะนัน้	การบรหิารองค์กรอาจยงัไม่เป็นระบบและรองรบักบัปัญหาใน

ด้านต่างๆ	ได้ดมีากนกั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพเศรษฐกจิและสังคมในปัจจบุนั

ที่ปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบด้านความเสี่ยงต่อการบริหารองค์กร	 ซึ่งสิ่งต่างๆ	

จ�าเป็นต้องใช้เวลาเพือ่ให้ผูบ้รหิารและบคุลากรต่างๆ	ในองค์กรได้ศกึษาเรยีนรูแ้ละ

หาวิธีการแก้ไขไปพร้อมๆ	กัน	เพื่อให้การท�างานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

สิ่งส�าคัญคือ	 ผู้บริหารต้องน�าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นบท

เรียน	 และหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและป้องกันไม่ให้ปัญหาต่างๆ	 ในอดีตส่ง

ผลกระทบต่อการท�างานในอนาคต	ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรมีการติดตาม	

และประเมินผลด้านต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 อันจะส่งผลต่อการวางนโยบายการ

บริหารองค์กรในระยะยาวเพื่อให้องค์กรประสบความส�าเร็จดังเป้าหมายที่ได้

ก�าหนดไว้

	 ทัง้นี	้ไม่ว่าเวลาจะเปลีย่นไปเช่นไร	แต่ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ทีผู่บ้รหิาร

ควรให้ความส�าคัญ	ก็คือ	นิตยสารต้องปรับปรุงรูปเล่มของตนเองให้สามารถตอบ

สนองความต้องการของผูอ่้านทีเ่ปลีย่นไปอยูเ่สมอ	จงึถอืว่านติยสาร	Focus	Thai-

land	ได้เลอืกวางต�าแหน่งทางการตลาดให้กบัตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัการเป็น

นติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	แนวไลฟ์สไตล์ฉบบัแรกในประเทศไทย	แต่ทัง้นีใ้น

ด้านการบรหิารองค์กรและการบรหิารการผลตินติยสารซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่าย	เนือ่งจาก

นิตยสารดังกล่าวมีระยะเวลาการบริหารได้ไม่นาน	จัดอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น	จึง

ยงัไม่สามารถชีช้ดัได้ว่าการบรหิารนติยสารฉบบัดงักล่าวจะประสบความส�าเรจ็ใน

อนาคต	 ทั้งนี้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องเรียนรู้และปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารให้
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สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก	 ถึงแม้ว่าในอดีตผู้บริหารจะมี

ความสามารถและประสบการณ์จากการท�างานด้านสือ่สารมวลชนในประเทศญีปุ่น่

มาแล้วก็ตาม	 แต่กับต�าแหน่งการเป็นผู้บริหารการผลิตนิตยสารสองภาษา	 (ไทย-

ญี่ปุ่น)	นั้น	ถือเป็นครั้งแรกเช่นกัน	ฉะนั้นการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่าง

ถอืเป็นข้อได้เปรยีบ	แต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัทีจ่ะสามารถรบัประกนัความส�าเรจ็ได้ในระยะ

ยาว	ประการส�าคญัคอืผูบ้รหิารพงึระลกึไว้เสมอว่าเมือ่เวลาเปลีย่น	บรบิททางสงัคม

เปลี่ยน	และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยน	การบริหารจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

	 1.	 ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับการจัดโครงสร้างองค์กร	 เพื่อให้

สอดคล้องกบัการท�างานของบคุลากร	เนือ่งจากปัจจบุนัองค์กรได้ขยายการท�างาน

เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ท�านิตยสารสองภาษาเพียงอย่างเดียว	 ฉะนั้น	 ผู้บริหาร

ควรมีนโยบายในการเพิม่จ�านวนบคุลากรตามงานทีเ่พิม่มากขึน้เพือ่ให้เพยีงพอกบั

งานอันจะส่งผลให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ

	 2.	 เนื่องจากนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 เป็นนิตยสารสองภาษา	 ไทย-

ญี่ปุ่น	ที่มีการท�างานของคน	2	วัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน	ฉะนั้นผู้บริหารควรคัดเลือก

บุคลากรเข้าท�างานที่มีความสามารถด้านภาษาทั้งไทย	 อังกฤษ	 และญี่ปุ่น	 ซึ่งจะ

ท�าให้การท�างานในกองบรรณาธิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 3.		ผู้บริหารควรหาพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อสร้าง 

ความร่วมมอืกบัองค์กรหรอืสถาบนัต่างๆ	อนัจะส่งผลให้การตดิต่อประสานงานมี

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น	อีกทั้งจะท�าให้นิตยสารเป็นที่รู้จักในวงกว้าง	และสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

	 4.	 ควรเพิ่มกลยุทธ์ให้นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้น	โดย

การเข้าร่วมนิทรรศการหรืองานหนังสือต่างๆ	 ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น	

เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้นติยสารได้เป็นทีรู่จ้กัในกลุม่คนทัว่ไป	และยงัถอืเป็นการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานด้านต่างๆ	ขององค์กรอีกด้วย
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	 5.	 ผู้บริหารควรมีการจัดงานเปิดตัวนิตยสารอย่างเป็นทางการ	 พร้อม

เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน	ทั้งนี้	 เพื่อต้องการให้นิตยสารเป็นที่รู้จักในวงกว้าง	

ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	อีกทั้งยังท�าให้การท�างานขององค์กรใน

อนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

	 6.	 ควรมกีารสร้างช่องทางสือ่เพือ่รองรบักลุม่ผูใ้ช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ๆ	

อย่างจริงจัง	เนื่องจากนิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสารสองภาษาที่มีกลุ่ม 

ผู้อ่านทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	การกระจายนิตยสารไปยัง	2	ประเทศ

อาจยงัไม่ครอบคลมุ	ฉะนัน้	จึงควรเพิม่ช่องทางการเข้าถงึกลุม่ผูอ่้านให้มากขึน้	เช่น	

การสร้างแอพพลิเคชั่น	Focus	Thailand	บน	Smart	Phone	เป็นต้น

	 7.		นิตยสารควรมีนโยบายการบอกรับสมาชิก	 เพื่อให้สามารถทราบถึง

กลุ่มแฟนของนิตยสารอย่างชัดเจน	 ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างกัน	เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านได้โดยตรง	ซึ่งจะ

ท�าให้ง่ายต่อการก�าหนดเนือ้หาทีต่อบสนองความต้องการอย่างแท้จรงิของผูอ่้านได้

	 8.	 ควรจัดกิจกรรมหรือมอบสิทธิพิเศษต่างๆ	 ให้กับสมาชิก	 ทั้งที่เป็น

สมาชิกจากนิตยสาร	 สมาชิกจากเว็บไซต์	 และสมาชิกจากเฟสบุ๊ค	 เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรและนิตยสาร	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานสมาชิกให้มีความ

เหนียวแน่นและมั่นคง	

	 9.	 หลงัจากทีน่ติยสารวางแผงได้ระยะหนึง่	ควรมีการศึกษาวจิยัผลตอบ

รับจากกลุ่มผู้อ่านอย่างจริงจัง	 เพื่อจะได้ทราบถึงผลตอบรับจากผู้อ่านที่มีต่อ

นติยสาร	ซึง่ผลทีไ่ด้สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการก�าหนดเนือ้หาและ

การบริหารองค์กรต่อไป	เพื่อให้นิตยสารสามารถด�ารงอยู่ได้ต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

	 1.		ในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษาด้านการบริหารงานนิตยสาร 

สองภาษา	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	 “นิตยสาร	 Focus	 Thailand”	 ภายใต้การผลิตของบริษัท	

COLOSSI	 INTER	ART	จ�ากัด	ซึ่งถือเป็นการศึกษาด้าน	“ผู้ส่งสาร”	เท่านั้น	โดย 

ในครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิง	 “ผู้รับสาร”	 ด้วย	 คือ	 ศึกษาวิจัยในเชิง
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ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ	 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสาร	 Focus	

Thailand	ซึ่งจะท�าให้ผู้บริหารสามารถน�าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

แนวทางการน�าเสนอเนื้อหาและในการวางแนวนโยบายการบริหารองค์กรได้

	 2.	 ควรมีการศึกษาประเด็นอื่นเพิ่มเติม	เช่น	การศึกษาด้านการบริหาร

และระบบการจดัจ�าหน่ายนติยสาร	Focus	Thailand	ในประเทศญีปุ่น่อย่างละเอยีด	

ซึ่งจะท�าให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	กลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์

ของบริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เป็นการศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(Depth	Interview)	ผู้ที่

เกีย่วข้องกบัการก�าหนดนโยบายจนถงึการน�ากลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ

ไปปฏบิตั	ิได้แก่	ผูบ้รหิารบรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และตวัแทนทีป่รกึษา

ประชาสัมพันธ์บริษัทเวเบอร์	 แชนด์วิค	 และของบริษัทมีเดียพลัส	 และการศึกษา

จากเอกสารข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ในการศึกษาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

การสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ในด้านกลยุทธ์การส่ือสาร	

อันได้แก่	การวางแผน	และการจัดการ,	ความส�าคัญของการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร

ผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์,	 ข้ันตอนการด�าเนินงานในการส่ือสาร	 

และผลส�าเรจ็ของการใช้กลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์

ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 จากการศึกษาพบว่า	 บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 มีการรับ

นโยบายการสื่อสารมาจากส�านักงานใหญ่	ณ	ประเทศเยอรมนี	และท�าการศึกษา

กรณีศึกษาของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารจากประเทศต่างๆ	ที่น่าสนใจและประสบ

ความส�าเร็จ	 และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะผู้รับสาร	 กลุ่มเป้าหมายของ

ประเทศไทย	โดยหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารที่บริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

เลือกใช้เป็นกลยุทธ์ส�าหรับสื่อสารตราสินค้า	 กิจกรรม	 หรือผลิตภัณฑ์	 คือ	 การ

สื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 โดยความส�าคัญของการสื่อสาร

ลักษณะนี้	 คือ	 เป็นการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 และ

สามารถกระจายสารออกไปได้อย่างกว้างขึ้นมากกว่าการสื่อสารผ่านสื่อดั้งเดิม

	 ขัน้ตอนการด�าเนนิการการสือ่สารผ่านผูน้�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์

นี้	บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 ได้มอบหมายให้บริษัทเวเบอร์	แชนด์วิค	

เป็นผูน้�าเสนอแผนงานและน�าแผนงานไปปฏบิตัใิห้เกดิผลส�าเรจ็	รวมทัง้การตดิตาม

ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
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	 ส�าหรบับคุคลทีไ่ด้รบัคดัเลอืกมาเป็นผูน้�าความคดินัน้	จะต้องเป็นบคุคล

ทีม่ลีกัษณะน่าเชือ่ถอื	เป็นผูท้ีม่คีวามชืน่ชอบ	เชีย่วชาญ	หรอืมคีวามสนใจเกีย่วกบั

ผลติภณัฑ์	หรอืกจิกรรมของอาดดิาสเป็น	และเทคนคิในการด�าเนนิการสือ่สารผ่าน

ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 คือ	 การรักษาความสม�่าเสมอในการส่งมอบ

ข้อมูลของตราสินค้า	ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมให้ผู้น�าความคิดทราบอยู่เสมอ	

	 การวัดผลส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	

ใช้การวัดผลจากการที่กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ตราสินค้า	 (Brand	 Awareness)	

และมีการแลกเปลี่ยน	 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสารที่ผู้น�าความคิดส่ือสารออก

ไปถงึกลุม่เป้าหมาย	ซึง่ปัจจัยทีท่�าให้การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิประสบผลส�าเรจ็

ได้แก่	ความแข็งแกร่งของตราสินค้าที่มีชื่อเสียง	และได้รับการยอมรับจากทั้งผู้น�า

ความคิด	และผู้บริโภค	ที่พร้อมจะเปิดรับข้อมูลให้ความสนใจและติดตามข่าวสาร

ความเคลือ่นไหวของตราสนิค้าและผลติภณัฑ์ต่างๆ	อยูเ่สมอ	ลกัษณะเด่นของการ

เป็นผู้น�าความคิดคือชอบที่จะเปิดรับสารใหม่ๆ	 และเป็นการเปิดรับข่าวสารที่เร็ว

กว่าบุคคลทั่วไป	

	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิด	 ได้แก่	 บาง

ครั้งผู้น�าความคิดไม่น�าสารไปสื่อสารต่อถึงกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมา

จากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในครั้งแรกของการติดต่อประสานงานถึงวัตถุประสงค์	

ค�ำส�ำคัญ:	 กลยุทธ์การสื่อสาร, กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิด, ส่ือสังคม

ออนไลน์, ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกจิเปิดกว้างขึน้	ท�าให้เกดิการแข่งขนักนัในเชงิธรุกจิ

การตลาดสงูข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั	องค์กรต่างๆ	ต้องมกีารปรบัตวัและพฒันากลยทุธ์

การสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด	

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 จึงได้เกิดกระแสของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กันอย่าง

แพร่หลายในประเทศไทย	อีกทั้งยังมีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า	การสื่อสาร

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น	สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	และสภาวิชาชีพข่าว

วิทยุและโทรทัศน์ไทยได้บัญญัติความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่า	สื่อสังคม

ออนไลน์	(Social	Media)	หมายถงึ	ช่องทางในการสือ่สารผ่านเวบ็ไซต์ทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผูใ้ช้สามารถสร้างสรรค์เนือ้หาได้ด้วยตนเอง	อาท	ิtwitter.com,	facebook.com,	

youtube.com	และ	webblog	ต่างๆ	เป็นต้น	(สบืค้นเมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2555,	

จาก	 http://www.newsbroadcastingcouncil.or.th/?page_id=292)	 ซึ่งไม่เพียง

เฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้นที่หันมาให้ความส�าคัญ	 และใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น

ช่องทางในการส่งข่าวสาร	องค์กรธรุกจิทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างกห็นัมาใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารสารต่างๆ	ไปยังผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย	อาทิ	ใช้

สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร	 สร้างภาพลักษณ์ให้

กับองค์กร	ธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์	หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม	

หากจะกล่าวถึงตราสินค้าหรือแบรนด์	(Brand)	ของบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาและไลฟ์

สไตล์ระดับโลกอาดิดาส	นับได้ว่าเป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคทั่วโลกนึกถึง	เนื่องด้วย

อาดิดาสได้ผลิตผลิตภัณฑ์กีฬาที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในการแข่งขันให้กับ

นักกีฬาระดับโลกมาแล้วจ�านวนมาก

	 อาดิดาส	 เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาและไลฟ์สไตล์ที่ให้ความส�าคัญกับ

กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดมาเป็นระยะเวลานาน	 เริ่มตั้งแต่การใช้ผู้น�า

ความคิดที่เป็นผู้มีชื่อเสียง	 เช่น	 นักกีฬาระดับโลก	 เช่น	 ลีโอเนล	 เมสซ่ี	 เดวิด	 

เบ็คแฮม	 นักร้องชื่อดังอย่าง	 เคที่	 เพอร์ร่ี	 และต่อมาเมื่อสื่อสังคมออนไลน์เริ่ม 

เข้ามามีอทิธพิลมากข้ึน	อาดดิาสจึงเริม่ปรบัตวัและขยายการใช้กลยทุธ์การสือ่สาร
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ผ่านผูน้�าความคดิทางสือ่สารมวลชน	มาสูก่ารสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคม

ออนไลน์เพิม่เข้าไปด้วย	บรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์

และความส�าคัญของการสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 ที่

สามารถท�าให้ตราสนิค้า	(Brand)	เข้าใกล้ผูบ้รโิภคหรอืกลุม่ผูร้บัสารทีเ่ป็นเป้าหมาย

มากขึน้และยงัเป็นการสร้างความภกัดใีนตราสนิค้าให้เกดิกบัผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มผูร้บั

สารที่เป็นเป้าหมายได้ด้วย

	 นอกจากนัน้การสือ่สารผ่านผูน้�าทางความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์ยงัเป็น

อีกหนึ่งช่องทางที่สะท้อนกลับไปเสริมสร้างการเพิ่มยอดขายทางการตลาดได้อีก

ทางหนึ่ง	 บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 จึงได้มีการก�าหนดแนวทางการ

สื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดไว้ในแผนการสื่อสารต่างๆ	 โดยมอบหมายให้บริษัท

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สองบริษัท	 ได้แก่	 บริษัทเวเบอร์	 แชนด์วิค	 (ดูแลด้าน 

การสื่อสารในส่วนผลิตภัณฑ์กีฬา)	และบริษัทมีเดีย	พลัส	คอนเน็คชั่น	 (ดูแลด้าน

การสือ่สารในส่วนผลติภณัฑ์แนวแฟชัน่กฬีา)	เป็นผูก้�าหนดแนวทางและด�าเนนิการ

ใช้กลยทุธ์ดงักล่าว	ดงันัน้	จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจอย่างยิง่ในการทีจ่ะศึกษาถงึกลยทุธ์

การสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมถึงแนวทางการวางแผน	

สาเหตุและความส�าคัญในการใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านผู้น�าความคิดในส่ือสังคม

ออนไลน์	กระบวนการการสือ่สารผ่านผูน้�าทางความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์	และ

ความส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ในรอบปีที่

ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารอันได้แก่	 การวางแผน	 การจัดการ	

และการสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิด	 ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 2.		เพื่อศึกษาถึงความส�าคัญของการใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านผู้น�า 

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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	 3.		เพือ่ศกึษาถงึขัน้ตอนการด�าเนนิงานในการสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ

ในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 4.		เพื่อศึกษาถึงผลส�าเร็จของการใช้กลยุทธ์การส่ือสารผ่านผู้น�า 

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าทางความคิดในสื่อ

สังคมออนไลน์ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	

ใช้ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ระหว่างเดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน	พ.ศ.

2555	โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจาก	2	แหล่ง	ดังนี้

 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ:	แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคลนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

(Depth	Interview)	จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	จ�านวน	4	คน	ซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้แก่

	 1.	 ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ได้แก่	

คุณวรวรรธน์	 เตชะมนตรีกุล	 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด	 ดูแลรับผิดชอบฝ่าย

สื่อสารการตลาด

	 2.	 เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์	 ของบริษัทอาดิดาส	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ได้แก่	บริษัทเวเบอร์	แชนด์วิค	ประเทศไทย	และบริษัทมีเดีย	

พลัส	คอนเน็คชั่น	จ�านวนทั้งหมด	3	คน	ได้แก่

	 	 -	 ฤทัยวรรณ	ศิลปาจารย์	Account	Director	บริษัทเวเบอร์	แชนด์

วคิ	ประเทศไทย	ดแูลด้านการวางแผนกลยทุธ์การสือ่สาร	และการน�านโยบายการ

สื่อสารผ่านผู้น�าความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปปฏิบัติ

	 	 -	 รุ่งนภา	ชาญวิเศษ	ผู้จัดการฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์	บริษัทเวเบอร์	

แชนด์วิค	ประเทศไทย	ดูแลด้านการน�านโยบายการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ไปปฏิบัติ
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	 	 -	 จิรภา	 ราชาสุธี	 Communications	 Executive	บริษัทมีเดีย	พลัส	

คอนเน็คชั่น	ดูแลด้านการน�านโยบายการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดไปปฏิบัติ

 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ:	แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร

	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์	 ประเภทหนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 ที่มี

ข่าวเกี่ยวกับบริษัทอาดิดาส	 เพื่อใช้ประกอบการศึกษา	 ทั้งนี้ยังมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นการศึกษาถึงการบริหารการส่ือสารผ่านผู้น�า

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและในสื่อออนไลน์ต่างๆ	จึง

มีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง	 ผู้ศึกษาจึงเลือกเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์และสื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ	ที่มีข่าวเกี่ยวกับบริษัทอาดิดาส	เพื่อใช้ในการประกอบการศึกษา

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

	 จากการศกึษากลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์

ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สามารถอภิปรายผลโดยน�าผลการศึกษา

มาวเิคราะห์โดยใช้กรอบแนวคดิด้านการสือ่สาร	การสือ่สารแบบสองขัน้ตอน	(Two-

step	 Flow	 of	 Communication	 Theory)	 และแนวคิดเกี่ยวกับผู้น�าทางความคิด	

(Opinion	Leader)	ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 ข้อสรุปที	่1	 กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู ้น�าความคิดในส่ือสังคม 

	 	 	 ออนไลน์	ของบริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 รับนโยบายการสื่อสารจาก 

ส�านกังานใหญ่ประเทศเยอรมน	ีและศกึษากลยทุธ์การสือ่สารแบบต่างๆ	จากหลาย

ประเทศ	 แล้วน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบผู้บริโภคของประเทศไทย	 โดยหนึ่ง 

ในกลยทุธ์ทีบ่รษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	น�ามาใช้เป็นกลยทุธ์ในการสือ่สาร	

คือ	 การสื่อสารผ่านผู ้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 อาดิดาสเล็งเห็นว่า

สื่อมวลชนเร่ิมมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายลดลง	 และส่ือบุคคลประเภทคนที่เป็น

ผู้น�าความคิดมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	 ดังนั้น	 บริษัท 

อาดดิาส	(ประเทศไทย)	จงึเลอืกใช้สือ่บคุคลเข้ามาเป็นกลยทุธ์ส�าคัญในการส่ือสาร

ตราสนิค้า	ผลติภณัฑ์หรอืกจิกรรมต่างๆ	สอดคล้องกบัแนวคดิการสือ่สารแบบสอง
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จงัหวะ	(Two-step	Flow	of	Communication	Theory)	ของ	พอล	เอฟ.ลาซาร์เฟลด์	

(Paul	F.	Lazarsfeld,	1960,	p.	50,	อ้างถงึใน	เสถยีร	เชยประทบั,	2525)	ว่า	ข่าวสาร

จากสื่อมวลชนมิได้เข้าถึงหรือมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสาร	ปัจจัยที่ส�าคัญต่อการ

วิจัยระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร	คืออิทธิพลของบุคคล	(Personal	influence)	หรือ

ความเป็นผู้น�าความคิดเห็น	(Opinion	Leader)

	 การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการส่ือสารผ่าน

ตัวกลางคอมพิวเตอร์ที่เป็นช่องทางที่ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์หรือเป็นตัวกลางเช่ือม

ระหว่างผู้ส่งสาร	 อันได้แก่	 ผู้น�าความคิด	 และผู้รับสาร	 ซึ่ง	 Everett	 M.	 Rogers	

(1962	อ้างถงึใน	กาญจนา	แก้วเทพ,	2545,	น.	121-122)	นกัทฤษฎกีลุม่เทคโนโลยี

เป็นตัวก�าหนดได้กล่าวไว้ว่า	 การสื่อสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์สามารถแลก

เปลีย่นข้อมลูข่าวสารซึง่กนัและกนัได้อย่างรวดเรว็	และเกดิสลับบทบาททีผู่ร้บัสาร

สามารถกลายเป็นผู้ส่งสารได้	โดยข่าวสารถูกส่งผ่านตัวกลางอย่างคอมพิวเตอร์

	 ข้อสรุปที่	2	 ความส�าคัญของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�า 

	 	 	 ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์

	 บริษัทอาดิดาส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เล็งเห็นว่ากลยุทธ์การสื่อสารผ่าน

ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เหมาะสมกับคุณลักษณะ	 จุดยืน	 และกลุ่ม 

เป้าหมายของอาดิดาสที่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อดิจิตอลมากกว่าสื่อดั้งเดิม	

Rogers	(1983,	p.	282)	ได้กล่าวว่า	บคุคลหรอืกลุม่คนทีเ่ป็นผูน้�าความคดิจะมกีาร

เปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือนวกรรมต่างๆ	 ได้เร็วกว่าบุคคลอื่น	 บริษัทอาดิดาส	 

จึงเลือกส่งสารที่ต้องการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายให้กับผู้น�าความคิดที่ชอบเปิดรับ

ข้อมูลใหม่ๆ	และมีการเปิดรับเร็วกว่าคนอื่น	ท�าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารแทนบริษัท

	 นอกจากนั้น	ผู้น�าความคิดจะมีลักษณะเปรียบเสมือนเป็นกลุ่มอ้างอิงที่

มีอิทธิพลต่อผู ้รับสารหรือผู ้บริโภค	 เนื่องด้วยกลุ่มผู ้น�าความคิดจะเป็นผู ้ที่มี

คุณสมบัติ	 ดังต่อไปน้ี	 	 1)	 เป็นผู้ที่มีข้อมูลประสบการณ์โดยรับข้อมูลมาจาก

สื่อมวลชน	หรืออาจได้มาจากการบอกเล่าของบุคคลใกล้ชิด		2)	มีความน่าเชื่อถือ	

และสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งมีอิทธิพลเหนือกลุ่มเป้าหมายได้	 พัชนี	 

เชยจรรยา	และคณะ	(2538,	น.	191)	ได้กล่าวไว้ว่าผู้น�าความคิด	คือบุคคลที่ได้รับ
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ความเชื่อถือจากบุคคลอ่ืนในสังคม	 และมีหน้าที่จะต้องแจ้งข่าวสาร	 เสนอความ

คิดเห็นและการตัดสินใจต่อกลุ่มต่างๆ	 ดังน้ัน	 การส่ือสารผ่านผู้น�าความคิด 

จึงเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งน่าจะเกิดประสิทธิผล

มากกว่าการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนแบบเดิม

	 นอกจากนัน้การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์ยงัเป็นการ

สื่อสารที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาในการเปิดรับข่าวสาร	 การตีพิมพ์หรือการออก

อากาศ	 ซึ่งส่งผลให้ทุกวันนี้ผู้รับสารไม่จ�าเป็นต้องพึ่งเนื้อหาต่างๆ	 จากสื่อดั้งเดิม

หรือสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

	 ข้อสรุปที่	3	 ขัน้ตอนการด�าเนนิงานในการสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ 

	 	 	 ในสื่อสังคมออนไลน์

	 การด�าเนินงานใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู ้น�าความคิดในสื่อสังคม

ออนไลน์อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์	 ได้แก่	 บริษัท	 

เวเบอร์	แชนด์วคิ	ประเทศไทย	โดยบรษิทัทีป่รกึษาประชาสัมพนัธ์	จะน�าเสนอแผน

งานการสื่อสารผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ	 ตามที่ได้รับนโยบายจาก	 บริษัท	 

อาดิดาส	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	และน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 โดยมีการเริ่มเตรียมการ

ศึกษาสิ่งที่อาดิดาสต้องการสื่อสาร	 เช่น	 สื่อสารผลิตภัณฑ์อะไร	 ส่ือสารกิจกรรม

ประเภทใด	 แล้วคัดเลือกผู้น�าความคิดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่

ต้องการสือ่สารแล้วด�าเนนิการตดิต่อส่งมอบข้อมูล	รวมทัง้ผลิตภณัฑ์จรงิให้กบัผูน้�า

ความคิดได้ทดสอบ	 ในการคัดเลือกผู้น�าความคิด	 บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

จะใช้วิธีการสังเกต	(Observation)	จากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีอยู่	ผู้น�าความคิด

ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู ้น�าความคิดของอาดิดาสจะมีคุณสมบัติคือ	 มี

ประสบการณ์หรอืมคีวามสนใจในเรือ่งเกีย่วกบัผลติภณัฑ์	 หรอืกจิกรรมของอาดดิาส	

อยู่เป็นพื้นฐานแล้ว	มีความน่าเชื่อถือ	มีอิทธิพลหรือมีผู้ติดตาม	(Follow)	มากพอ

สมควร	โดยดูจากจ�านวนการเข้าชมการใช้งาน	และมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอใน

สื่อสังคมออนไลน์	 การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการ

สื่อสารแบบไวรัส	 (Viral	 Communication)	 ซึ่งเป็นเทคนิคทางการส่ือสารผ่าน

อินเทอร์เนต็ในรปูแบบต่างๆ	เช่น	การสือ่สารผ่านอเีมล	เวบ็ไซต์	สือ่สงัคมออนไลน์	
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กระจายไปอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนการแพร่เช้ือ
ของไวรัสเป็นเทคนิคที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยเสริม
สร้างให้เกดิการพบเหน็ตราสนิค้า	(Brand	Awareness)	และเป็นการกระจายข้อมลู
ข่าวสารในลักษณะของการบอกปากต่อปาก	ซึ่งอาจจะเกิดจากการพูดคุยผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์เกีย่วกบัเรือ่งราวทีผู่น้�าความคดิน�าเสนอออกมา	และกระจายออก
ไปยังสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์อื่นๆ	 ที่ไม่ใช่แค่เพียงเว็บไซต์หรือหน้าสังคม
ออนไลน์ทีผู่น้�าความคดิน�าเสนอข่าวสารหรอืข้อมลูเท่านัน้	ซึง่สิง่ส�าคญัทีท่�าให้การ
สื่อสารแบบไวรัส	 แพร่กระจายไปได้รวดเร็ว	 คือ	 สื่อสังคมออนไลน์	 (Stone	 &	
Jacobs,	2008)

 ข้อสรุปที่	4	 ผลส�าเรจ็ของการใช้กลยทุธ์การสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิ 
   ในสื่อสังคมออนไลน์
	 จากผลการศึกษาพบว่า	 การวัดผลความส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�า
ความคดิในสือ่สงัคมออนไลน์ของอาดดิาสใช้การวดัการรบัรูข้องผูบ้รโิภค	(Aware-
ness)	ว่า	ผูบ้รโิภครูจ้กัผลติภณัฑ์ของอาดดิาสเพิม่มากขึน้หรอืไม่	มกีารเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นตอบกลับ	(Feedback)	เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้น�าความคิดสื่อสารออกไปหรือ
ไม่	โดยความคดิเหน็ทีโ่ต้ตอบดงักล่าวหมายรวมถงึความคดิเหน็ทัง้ในด้านบวกและ
ด้านลบ	ซึง่การตอบกลบั	(Feedback)	เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการสือ่สารระหว่างบคุคล 
(พรทิพย์	สัมปัตตะวนิช,	2539,	น.	105)	ซึ่งในที่นี้หมายถึงการสื่อสารระหว่างผู้น�า
ความคิดและผู้รับสารโดยปัจจัยที่ท�าให้การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในสื่อสังคม
ออนไลน์ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่	ความแข็งแกร่งของตราสินค้าที่มีชื่อเสียง	จน
ได้รบัการยอมรบัจากทัง้ผูน้�าความคดิและผูบ้รโิภค	ทีพ่ร้อมจะเปิดรบัข้อมูลและให้
ความสนใจทีจ่ะตดิตามข่าวสารความเคลือ่นไหวของตราสนิค้าและผลติภณัฑ์ต่างๆ	
อยู่เสมอ	 นอกจากน้ันลักษณะเด่นของการเป็นผู้น�าความคิดคือมีความเร็วในการ
รับนวกรรม	 (Innovativeness)	 ได้เร็วกว่าผู้ตามทางความคิด	 (Rogers,	 1983,	 
p.	 282)	 ท�าให้เป็นการตอบโจทย์ซ่ึงกันและกันระหว่างผู้น�าความคิดที่มีลักษณะ
ชอบเปิดรับนวกรรมอย่างรวดเร็ว	 และยังได้มีการค้นพบปัจจัยแทรกที่ส�าคัญ
ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร	นั่นคือ	อิทธิพลของบุคคล	(Personal	influence)	หรือ
ความเป็นผู้น�าทางความคิดเห็น	(Opinion	Leader)
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	 ข้อสรุปที่	5	 ปัญหา	 อุปสรรคและวิธีการแก้ไขในการสื่อสารผ่าน 

	 	 	 ผู้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์

	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารผ่านผู้น�า 

ความคิดในสื่อสังคมออนไลน์	 ของบริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 ได้แก่	บางครั้ง

ผูน้�าความคดิไม่ได้น�าสารจากบรษิทัฯ	สือ่สารต่อไปยงัผูบ้รโิภค	ซึง่อาจมสีาเหตมุา

จากการประสานงานในขั้นต้นไม่ชัดเจนในเรื่องของความต้องการของทั้งฝ่าย

ระหว่างบริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 และผู้น�าความคิด	 อีกหนึ่งปัญหา	 ได้แก	่

ปัญหาเรือ่งภาพลกัษณ์ของอาดดิาส	เนือ่งด้วยการสือ่สารผ่านผูน้�าความคดิในสือ่

สังคมออนไลน์เป็นการสื่อสารที่เปิดกว้าง	ไม่สามารถก�าหนดและควบคุมสารที่จะ

ถูกสื่อออกมาได้บางคร้ังอาจจะมีค�าวิจารณ์	 หรือข้อคิดเห็นจากทั้งผู้น�าความคิด

และผู้รับสารทางด้านลบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมของอาดิดาส	 ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของการสือ่สารทีต่รงกบัทีล่าซาเฟลและคณะ	(Lazarffeld,	P.	and	Manzel,	

H.,1960)	 กล่าวไว้ในทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ	 (Two	 -	 step	 Flow	 of	Com-

munications)	ว่า	กลุ่มผู้น�าความคิดเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะน�าเรื่องที่เขาได้ทราบ

มาเล่าต่อให้บุคคลอ่ืนฟัง	 โดยมิใช่การเล่าเฉพาะส่ิงที่ทราบเท่านั้น	 แต่จะเล่าจาก

การตีความของตนเอง	 เนื่องจากในบางครั้งการตีความหรือการบิดเบือนข้อมูลที่

ผดิพลาดจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าได้	แต่ทัง้นี	้ผูน้�าความคิดทีอ่าดดิาส

คัดเลือกมาเป็นแหล่งสารที่สื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคจะต้องเป็นผู้มี 

ความน่าเชื่อถือ	มีความซื่อสัตย์	ได้รับการยอมรับและมีความน่าไว้วางใจในระดับ

ที่ผู้รับสารประเมินแล้วว่าสามารถเชื่อถือได้	 ตามคุณสมบัติของกลุ่มอ้างอิงที่มี

อิทธิพลต่อผู้บริโภค	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์,	2538,	น.	261)	เห็นว่า	ความน่าเชื่อถือ

ของแหล่งสารเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	 โดยความน่าเชื่อถือของสารสนเทศขึ้นอยู่กับพื้นฐานสองอย่าง	 คือ	

ความน่าไว้วางใจ	 การไม่มุ่งเพียงเพ่ือชักจูง	 โน้มน้าวใจ	 อีกทางหนึ่งคือ	 ความ

เชี่ยวชาญ	 ความรู้ความสามารถโดยผู้น�าความคิดที่อาดิดาสคัดเลือกมาต้องมี

ลักษณะเป็นกลางไม่มีอคติกับตราสินค้า	 รวมทั้งมีความเป็นกลางในการน�าเสนอ

สาร	เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย	และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

	 1.		จากผลการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิพบว่า	 กลยุทธ์การส่ือสารผ่าน

ผู ้น�าความคิดในสื่อสังคมออนไลน์เป็นการส่ือสารที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายได้มากกว่าการสือ่สารผ่านสือ่ดัง้เดมิ	ดงันัน้	บรษิทัอาดดิาส	(ประเทศไทย)	

น่าจะน�ากลยุทธ์การสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์ไปใช้กับ 

การสื่อสารผลิตภัณฑ์	กิจกรรมต่างๆ	ของผลิตภัณฑ์แนวแฟชั่นกีฬา	(Sport	Style)	

เพิ่มเติม	

	 2.	 การวัดผลส�าเร็จของการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดด้วยการวัดการรับ

รู้ตราสินค้า	 (Brand	 Awareness)	 เป็นการวัดผลความส�าเร็จที่เห็นภาพไม่ชัดเจน	

บริษัทอาดิดาส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ควรให้ความส�าคัญกับการประเมินผลของ

ความส�าเร็จที่เกิดจากการสื่อสารผ่านผู้น�าความคิดในส่ือสังคมออนไลน์มากขึ้น	

โดยอาจจะใช้เครื่องมือวัดที่แน่นอน	 หรือท�าการส�ารวจจากผู้บริโภคข่าวสารจาก

ผูน้�าความคดิด้วยว่า	เมือ่ผูบ้รโิภครบัสารเหล่านัน้จากผูน้�าความคดิแล้วมคีวามรูส้กึ

ด้านบวกหรือลบอย่างไร	มีอิทธิพล	หรือมีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 47

เอกสารอ้างอิง

หนังสือ
กาญจนา	 แก้วเทพ.	 (2545). การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากย์ (critical 

theory): แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร:	 โรงพิมพ์ 

ภาพพิมพ์.

พรทิพย์	 สัมปัตตะวนิช.	 (2539).	 แรงจูงใจกับการโฆษณา.	 กรุงเทพมหานคร:	

โครงการวิจัยเสริมหลักสูตรคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พัชนี	เชยจรรยา	และคณะ.	(2538). แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:	

ส�านักพิมพ์ข้าวฟ่าง	จ�ากัด.

ศิริวรรณ	 เสรีรัตน์.	 (2538).	พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักพิมพ์

พัฒนาศึกษา.

เสถียร	เชยประทับ.	(2525). การสื่อสารงานนวกรรม. กรุงเทพมหานคร:	ม.ป.พ.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวปฏิบัติ	 เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชน	พ.ศ.	2553.	สืบค้นเมื่อ

วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2555,	จาก	http://www.newsbroadcastingcouncil.

or.th/?page_id=292

Books
Lazarffeld,	P.,	&	Manzel,	H.	(1960). Mass Media and Personal Influence. New	

York:	The	Basic	Book.

Rogers,	E.,	&	Kincaid,	D.	(1983). Communication Networks Toward a New 

Paragigm for Research. New	York:	The	Free	Press.

Stone,	B.	&	Jacobs,	R.	(2008).	Successful direct marketing methods. USA:	

McGraw	Hall.



การศึกษารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพ
ของไทยพีบีเอสในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ

ของเอกชน กรณีศึกษา: รายการคนสู้โรค
(The Presentation Format of Thai Public 
Broadcasting Services (ThaiPBS)’s Health 
Program in Relation to Health-related

Businesses: The Case Study of Kon Su Rok)

วิจารณ์โดย รศ.รุ่งนภา  พิตรปรีชา

*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

กมลวรรณ ตรีพงศ์*



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 49

บทคัดย่อ

	 การศึกษารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพของไทยพีบีเอสในกรณีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพของเอกชน	กรณีศึกษา	รายการคนสู้โรค	มีวัตถุประสงค์

เพื่อทราบกลไกการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่รับรองความเป็น

อิสระในการสื่อสารสุขภาพขององค์กร	 ทั้งน้ีได้มีการศึกษาถึงวิธีการควบคุมตรวจ

สอบให้การน�าเสนอรายการเป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบัด้วยเริม่ตัง้แต่กระบวนการ

ก่อนออกอากาศไปจนถงึกระบวนการหลงัออกอากาศ	ขณะเดยีวกนัได้มกีารศกึษา

แนวคิดขององค์กรเอกชนที่เข้าร่วมในกระบวนการสื่อสารสุขภาพของไทยพีบีเอส 

ด้วย	เพือ่ทราบจุดประสงค์ในการเข้าร่วมจัดกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพกบัไทยพบีเีอส 

ภายใต้ข้อจ�ากัดของไทยพีบีเอสที่ไม่สามารถให้ผลตอบแทนด้านการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ให้กบัองค์กรธรุกจิสขุภาพเอกชนนัน้ๆ	ได้	ผูศ้กึษาใช้ระเบยีบวธิวีจิยั

คณุภาพ	(Qualitative	Research	Methodology)	เพือ่รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบันโยบาย

และระเบยีบข้อบงัคบัในการบรหิารรายการและรปูแบบการน�าเสนอในรายการคน

สูโ้รค	โดยผูศ้กึษาใช้วธิกีารวจัิยเอกสาร	(Documentary	Research)	ประกอบกบัการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	ผูบ้รหิารและพนกังานระดบัปฏบิตักิาร

ของไทยพบีเีอส	องค์กรธรุกจิสขุภาพเอกชน	รวมทัง้บคุคลภายนอกทีท่�าหน้าทีเ่ป็น

ตัวแทนประชาชน

	 ผลการศกึษาพบว่า	ไทยพบีเีอสมกีลไกการบรหิารงานทีร่บัรองความเป็น

อิสระในการน�าเสนอรายการ	ด้วยการสร้างแนวปฏบิตัใิห้พนกังานทกุคนยดึถอืร่วม

กันโดยยึดบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2551	เป็นแนวทางในการวางแผนการบรหิารงาน

องค์กร	ที่เริ่มจากการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ของไทยพีบีเอส	

เพื่อให้พนักงานทราบจุดยืนขององค์กรและมีเป้าหมายร่วมกันในการให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	และได้มีการจัดพิมพ์ร่างระเบียบข้อบังคับ

ด้านจริยธรรมส�าหรับผู้บริหารและพนักงานไทยพีบีเอสพร้อมแนวทางปฏิบัต ิ

เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการผลิตรายการเพื่อทราบกรอบจริยธรรมในการ 

น�าเสนอรายการ	 โดยระบุชัดเจนถึงจริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ	 
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ที่จะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 ไม่เอื้อประโยชน์อย่างเปิดเผยหรืออย่าง

แอบแฝงโดยผูเ้กีย่วข้องในกระบวนการผลติรายการจะต้องมอีสิระในการคดัเลอืก

ประเด็น	 การก�าหนดเน้ือหา	 และวิธีการหรือรูปแบบการน�าเสนอ	 โดยหลีกเลี่ยง

หรือใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการน�าเสนอเนื้อหาเชิงพาณิชย์

	 รายการคนสู้โรคของไทยพีบีเอส	 ได้ยึดถือหลักประโยชน์สาธารณะใน 

การพัฒนารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพที่มุ่งสู่การสร้างเสริมสุขภาวะใน 

หมู่ประชาชน	 โดยสามารถร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

สุขภาพหรือเข้าร่วมในรายการได้แต่ต้องเคร่งครัดต่อระเบียบข้อบังคับด้าน

จริยธรรมขององค์กร	 ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการตรวจสอบให้การท�างานเป็น

ไปตามระเบยีบทัง้กระบวนการก่อนการผลติรายการ	ระหว่างการผลติรายการและ

หลังจากรายการออกอากาศแล้ว	 ซ่ึงจะต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากประชาชนเพือ่น�ามาพฒันารปูแบบการน�าเสนอรายการต่อไป	ในขณะเดยีวกนั

ก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงหรือรับการตรวจสอบหากเกิดกรณีการร้องเรียนจาก

ประชาชนด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 การสื่อสารสุขภาพ, รูปแบบการส่ือสารสุขภาพ, รายการสุขภาพ, 

องค์กรธุรกิจสุขภาพของเอกชน, จริยธรรมในการสื่อสารสุขภาพ 
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บทน�า

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 การมปีระชากรทีม่คีณุภาพเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพฒันาประเทศ	

ซึ่งจะต้องอาศัยกลไกการพัฒนาที่ช่วยให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 หนึ่งใน

นัน้คอืด้านสขุภาพอนามยั	ซึง่เป็นความจ�าเป็นพืน้ฐานหลกัอย่างหนึง่ในการพฒันา

ประเทศที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยมีเป้าหมาย

ส�าคัญ	คือ	การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งหมายรวมถึง	“การมีสุขภาพที่ดี”	

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน	คือ	“การมีสุขภาวะ”	ซึ่งหมายถึง	ภาวะที่ร่างกายเกิด

ความสมดุลจากการดูแลทั้งกาย	 จิตปัญญา	 และสังคม	 ให้เกิดความสัมพันธ์กัน	

ท�าให้มนษุย์สามารถด�ารงชวีติได้อย่างมคีณุภาพ	ตามค�าจ�ากดัความของศาสตรา-

จารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์ประเวศ	วะสี	(2545)	

	 องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	หรอืไทย

พบีเีอส	เป็นหนึง่ในองค์กรสือ่สารมวลชนทีส่นบัสนนุการพฒันาสงัคมทีม่คีณุภาพ

และมีคุณธรรม	บนพื้นฐานของความเป็นไทย	ผ่านการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง	

รอบด้าน	 สมดุล	 และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ	 หนึ่งในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ 

องค์การฯ	ให้ความส�าคญั	คอื	การให้ความรูเ้กีย่วกบัวทิยาการสาขาต่างๆ	และการ

เสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นรายการ

ประเภทเพือ่การส่งเสรมิสขุภาพของประชาชน	ชือ่	“รายการคนสูโ้รค”	ออกอากาศ

ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ	เวลา	07.30	น.	ถึง	08.00	น.	และออกอากาศซ�้าในวันพุธ 

ถึงวันศุกร์	 เวลา	 01.00-01.30	 น.	 มีจุดประสงค์ในการให้ความรู้แก่ประชาชน 

ให้ทราบถึงวิธีการป้องกันปัญหาสุขภาพ	 โดยสร้างความตระหนักให้เกิดความรู้ 

เท่าทันโรค	ภัยอันตราย	หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ	

	 รูปแบบการน�าเสนอของรายการแบ่งเป็นช่วงรายงานพิเศษ	(สกู๊ป)	และ

ช่วงสัมภาษณ์โดยเชิญแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	 มาให้ข้อมูลในรายการ	

โดยตลอดระยะเวลา	4	ปี	 ในการผลิตรายการ	รายการคนสู้โรคได้ท�างานร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และองค์กร 

ที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	 รวมไปถึงบุคคล	 และกลุ่มบุคคลที่ท�างานด้านสุขภาพ	 แต่
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เนื่องจากการสื่อสารสุขภาพมีองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่ง	 คือ	 การชี้น�าและ 

โน้มน้าวใจผูร้บัสาร	จงึสุม่เสีย่งต่อการถกูตัง้ค�าถามเรือ่งผลประโยชน์แอบแฝงหรอื

การเอือ้ประโยชน์กบัองค์กรธรุกจิ	และต้องใช้ความระมดัระวงัในการสือ่สารอย่าง

สูงเพื่อไม่ให้ขัดต่อข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทยว่าด้วยจรยิธรรมของวชิาชพีเกีย่วกบัการผลติและการเผยแพร่รายการ	

พ.ศ.	2552	ที่มีการก�าหนดกรอบจริยธรรมด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ	ความ

รับผิดชอบต่อสาธารณะ	และการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	

	 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทราบถึงรูปแบบในการน�าเสนอ

รายการสุขภาพ	 ‘คนสู้โรค’	 ภายใต้กรอบจริยธรรมขององค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้สื่อสาธารณะสามารถท�าหน้าที่เป็น

ส่วนหนึง่ในการพฒันาคณุภาพชวีติด้านสขุอนามยัส�าหรบัคนไทย	โดยการร่วมมอื

กับหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจสุขภาพของ

เอกชนได้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระ	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษากลไกการบริหารงานของไทยพีบีเอสที่รับรองความเป็น

อิสระในการน�าเสนอรายการ

	 2.		เพือ่ศกึษาแนวทางการน�าเสนอรายการสขุภาพคนสูโ้รคตามระเบยีบ

ข้อบังคับของไทยพีบีเอส

	 3.		เพือ่ศกึษาวธิกีารควบคมุตรวจสอบการน�าเสนอรายการสขุภาพคนสู้

โรคให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของไทยพีบีเอส

	 4.		เพือ่ศกึษาแนวคดิขององค์กรเอกชนทีเ่ข้าร่วมในกระบวนการส่ือสาร

สุขภาพของไทยพีบีเอส

วิธีการศึกษา

	 เป็นการวจัิยเชงิคณุภาพโดยศกึษาจากเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัแนวนโยบาย 
ในการบริหารงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	
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กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และจริยธรรมในการผลิตรายการ	 ประกอบกับการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	ผูบ้รหิารระดบัสงูทีท่�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย
และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ	ขององค์การฯ,	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
รายการคนสู้โรค	 ทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการและผู้ท�าหน้าที่ควบคุมการผลิต
รายการคนสู้โรค	 รวมทั้งหน่วยงานภายในองค์การที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหา
รายการก่อนออกอากาศและในกรณีที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องจริยธรรม	 ประกอบกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร	 ได้แก่	 ตัวแทนผู้ชมที่มีบทบาท
ส�าคญัในการสะท้อนความคดิเหน็ทีม่ผีลต่อการพฒันารปูแบบการน�าเสนอรายการ
คนสูโ้รคและผูแ้ทนองค์กรธรุกจิสขุภาพของเอกชนทีเ่ข้าร่วมท�าการสือ่สารสขุภาพ
กับรายการคนสู้โรค	 ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายขององค์กร 
ผูศ้กึษาเลอืกใช้วธิกีารวจิยัเอกสาร	(Documentary	Research)	ส่วนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของผู้บริหารและความเห็นของคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่
พิจารณารายการที่ถูกร้องเรียน	 จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 
Interview)	 โดยจะน�าเสนอผลการศึกษาในลักษณะการศึกษาเชิงพรรณนา	 
(Descriptive	Research)

ผลการศึกษา และอภิปรายผล

อภิปรายผลการศึกษา
	 การศึกษารูปแบบการน�าเสนอรายการสุขภาพของไทยพีบีเอสในกรณีที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพของเอกชน	 กรณีศึกษารายการคนสู้โรค	 ผู้ศึกษาได้น�า

ประเดน็ต่างๆ	ทีไ่ด้ศกึษามาอภปิรายผลภายใต้กรอบแนวความคดิและทฤษฎต่ีางๆ	

ข้างต้นดังนี้

	 1.	 หลักการน�าเสนอรายการสุขภาพคนสู้โรคตามแนวทางการ 

	 	 บริหารงานของไทยพีบีเอส
	 รายการสุขภาพคนสู้โรคที่ผู้บริหารได้ให้นโยบายการน�าเสนอรายการที่

เน้นการให้ความรูแ้ละน�าเสนอทางเลอืกทีห่ลากหลายในการดแูลตวัเอง	โดยมหีลกั

การน�าเสนอสารส�าคัญ	(Key	Message)	เรื่องการ	“สร้าง”	น�า	“ซ่อม”	ซึ่งมีทิศทาง
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สอดคล้องกบัองค์กรทีท่�างานด้านการส่งเสรมิสขุภาพทัง้ภาครฐั	เอกชน	และองค์กร
ไม่แสวงหาก�าไรเพือ่เป็นการขยายเนือ้หานีใ้ห้เป็นทีส่นใจและเพิม่ช่องทางการเผย
แพร่ไปสูป่ระชาชนโดยยดึถอืหลกัการท�าหน้าทีข่องสือ่สาธารณะซึง่ประกอบไปด้วย
	 1)	 ความทั่วถึง	 (Universality):	 ตามหลักการของส่ือสาธารณะจะต้อง
สามารถเข้าถงึคนทกุกลุม่และให้ประชาชนทัง้หมดของประเทศได้รบัประโยชน์จาก
การรับชมรายการ	 ซึ่งรายการคนสู้โรคค�านึงถึงหลักการนี้	 โดยการน�าเสนอสาระ
สุขภาพที่เน้นเรื่องการป้องกันเป็นส�าคัญ	
	 2)	 ความหลากหลาย	 (Diversity):	 รายการคนสู้โรคยึดหลักความหลาก
หลายในการน�าเสนอเนือ้หาโดยไม่ยดึถอืแนวทางการดแูลสขุภาพเพยีงแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง	แต่เลือกที่จะเสาะหาและน�าเสนอทางเลือกที่หลากหลายแก่ผู้ชมทั้ง
ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน	การแพทย์แผนไทย	การแพทย์แผนจีน	การแพทย์
ทางเลอืกแขนงอืน่ๆ	หรอืแนวความคดิและแนวทางปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพของ
บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
	 3)	 ความเป็นอิสระ	 (Independence):	 ส่ือสาธารณะต้องมีอิสระในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	เป็นเวทกีลางส�าหรบัการแสดงความคดิเหน็และมคีวามรบั
ผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งความเป็นอิสระในที่นี้มาจากแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการด�าเนิน
กิจการจัดเก็บจากภาษีสุราและยาสูบ,	 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับการโอน,	 ทุน
ประเดิมที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นการอุดหนุน,	ค่าธรรมเนียม	ค่าบ�ารุง	ค่าบริการหรือ
ค่าตอบแทนอืน่ใดในการให้บรกิาร,	เงนิหรอืทรพัย์สินอืน่ใดทีไ่ด้รบัจากผูส้นบัสนนุ
องค์การซึ่งจะต้องไม่ท�าให้องค์กรขาดอิสระหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ
	 4)	 ความแตกต่างเฉพาะตัว	 (Distinctiveness):	 ลักษณะเฉพาะในการ 
น�าเสนอรายการสุขภาพ	 คนสู้โรค	 คือ	 การน�าเสนอสาระสุขภาพที่ผู้ชมสามารถ 
น�าไปปฏิบัติได้ทันทีด้วยการสังเกตตัวเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ท�าอยู่
แล้วเป็นกิจวัตรทั้งเรื่องอาหาร	การออกก�าลังกาย	และดูแลอารมณ์จิตใจให้อยู่ใน
แนวทางทีเ่หมาะสม	โดยให้ข้อมลูอย่างเป็นกลาง	ไม่มีการกระตุน้ให้ผูช้มเกดิความ
ต้องการบริโภคสินค้าและรับบริการสุขภาพใด	
	 5)	 การมส่ีวนร่วม	(Participation):	สือ่สาธารณะมีลักษณะของความเป็น
สือ่ในสงัคมประชาธปิไตยทีเ่น้นหลกัการมส่ีวนร่วมทัง้การมีส่วนร่วมภายในองค์กร
และการมีส่วนร่วมกบัสงัคม	ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมภายในองค์กร	ผูค้วบคมุการผลติ
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รายการคนสูโ้รคมอีสิระในการสร้างสรรค์รายการตามนโยบายหลกัทีค่ณะกรรมการ
นโยบายมอบหมาย	 ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็น	 มี
การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ	
	 6)	 การพัฒนา	 (Development):	 จากการศึกษารูปแบบการน�าเสนอ
รายการคนสู้โรคพบว่ามีการปรับรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง	 จากเดิมที่เป็นการน�า
เสนอประสบการณ์การรักษาและต่อสู้กับโรคของผู้ป่วย	 เม่ือมีการเพิ่มเวลาออก
อากาศกม็กีารปรบัเนือ้หาในรปูแบบแมกกาซนีมสีาระสขุภาพทีเ่นือ้หาหลากหลาย
ในตอนเดยีวกนั	ต่อมาเมือ่ฐานผูช้มรายการกว้างขึน้จากการรวบรวมความคิดเหน็
และผลตอบรับที่ผู้ชมสะท้อนกลับมาทางสถานี	ท�าให้รายการปรับรูปแบบการน�า
เสนออีกครั้ง	ด้วยการดึงผู้ชมที่สนใจสุขภาพเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการได้	
	 7)	 ความเชื่อถือ	 ไว้วางใจได้	 (Credibility):	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	 ความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและระเบียบข้อบังคับด้านจริยธรรม	เป็นหลักการท�างานที่จะ
ช่วยให้ผู้ผลิตรายการต่างๆ	ของไทยพีบีเอสท�าหน้าที่ภายใต้กรอบเดียวกันเพื่อให้
ผูช้มแน่ใจได้ว่าสารที่น�าเสนอไมม่ีพิษภัย	มีความเป็นธรรม	เป็นกลาง	และน�าไปใช้
ประโยชน์ได้	 ขณะเดียวกันต้องยึดหลักความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล	 แม้จะน�า
เสนอศาสตร์ที่หลากหลายในการดูแลสุขภาพแต่ทุกแนวทางต้องมีการพิสูจน์จาก
การศกึษา	นอกจากนีย้งัจะต้องมกีระบวนการตรวจพจิารณาก่อนออกอากาศและ
หลังจากรายการออกอากาศแล้วก็ยังเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้ผ่าน
กระบวนการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
	 8)	 ปราศจากประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest):	 การน�าเสนอ
รายการคนสู้โรคที่มีการร่วมมือกับองค์กรธุรกิจสุขภาพเอกชนจะต้องใช้ความ
รอบคอบระมัดระวังในการน�าเสนอ	 และรักษาความเป็นอิสระในการน�าเสนอ
รายการ	จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างต่างให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า	ในระยะแรกของ
การด�าเนินงานมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก	 เนื่องจากไทยพีบีเอสเป็นองค์กรสื่อที่
เปลี่ยนผ่านมาจากสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีซ่ึงเป็นสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์	 ท�าให้
การท�างานในระยะแรกไม่มีทิศทางที่ชัดเจน	แต่เมื่อองค์กรได้วางกลไกการบริหาร
ด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน	ท�าให้พนักงานเข้าใจ
มากขึ้นว่า	 หน้าที่ที่แท้จริงของสื่อสาธารณะคืออะไร	 และควรท�าหน้าที่อย่างไรที่	
หนึ่งในหลักการท�างานส�าคัญคือการให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ในทางปฏิบัติยังพบข้อผิดพลาดจากการรวบรวมข้อร้อง
เรียนของประชาชนเมื่อปี	พ.ศ.	 2553	 ในกรณีร้องเรียนรายการที่เข้าข่ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชน	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิต
ภายนอก	

	 2.	 รูปแบบการน�าเสนอรายการคนสู้โรค
	 การน�าเสนอรายการคนสู้โรคได้รับการพัฒนาขึ้นตามหลักการส�าคัญ	
ได้แก่	 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม,	 การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
สื่อสาธารณะ,	 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 และการท�าเพื่อประโยชน์
สาธารณะ	ซึง่หลกัการเหล่านีเ้ป็นแกนหลกัในการพฒันารปูแบบรายการแต่ละตอน	
โดยอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ	เข้ามาช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ	
	 ส�าหรับรายการคนสู้โรคได้น�าแนวคิดด้านการตลาดมาปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับการน�าเสนอสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ	 โดยยึดหลักการส�าคัญ	 คือ	
การน�าเสนอสาร	 (Message)	 ที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย	
ด้วยวิธีการที่ดึงดูดใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการในรูปแบบการจัด
กิจกรรมพิเศษ	และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการ
	 ส�าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งต่อการเกดิปัญหาสขุภาพ	รายการจะต้องใช้วธิี
การสื่อสารเกี่ยวกับภาวะเสี่ยง	(Risk	Communication)	เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงเกิดความ
ตระหนักในปัญหาสุขภาพ	พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการน�าเสนอทางเลือกในการจัดการ
กบัภาวะความเสีย่ง	เพือ่ลดความเสีย่งและส่งเสรมิพฤตกิรรมทีใ่ห้ผลบวกต่อสุขภาพ
ซึ่งจะต้องอาศัยหลักการสื่อสารกับผู้ป่วย	(Patient	Communication)	เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสภาวะด้านสุขภาพเพื่อการบ�าบัดรักษา	
	 ในการน�าเสนอรายการสขุภาพจะต้องค�านงึถงึองค์ประกอบส�าคญัในการ
สื่อสารที่มีองค์ประกอบดังนี้
	 1)	 ผู้ส่งสาร	(Sender	of	Source)
	 สัดส่วนเน้ือหาคร่ึงหน่ึงในรายการคนสู้โรคมีรูปแบบเป็นการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ	ดังนั้น	ผู้ส่งสารหลักในรายการจึงประกอบด้วย	ผู้ด�าเนินรายการและ
ผู้เชี่ยวชาญที่ทางรายการเชิญเป็นวิทยากร	มีบทบาทเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลสุขภาพ
กับประชาชน	(Message	presentation	source)	ซึ่งจะต้องมีคุณลักษณะส�าคัญ	คือ	
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ความน่าเชือ่ถอื	(credibility)	ความน่าสนใจ	(attractiveness)	และมพีลงัในการจงูใจ	
(power)	เพื่อให้การสื่อสารสุขภาพมีประสิทธิภาพ
	 จากการศกึษาเทปบนัทกึรายการทีอ่อกอากาศตัง้แต่วนัที่	1	พฤศจกิายน	
2554	ถึง	 28	มีนาคม	2555	พบว่า	 รายการคนสู้โรคให้ความส�าคัญกับความน่า 
เชื่อถือของผู้ส่งสารมากที่สุด	 เนื่องจากแหล่งสารที่มีความเช่ือถือสูงมีแนวโน้ม 
ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสารได้ดีกว่า	
	 นอกจากนี้	 วิธีการสร้างความน่าสนใจในตัวแหล่งสาร	จากการน�าเสนอ
ประสบการณ์สขุภาพของคนทีเ่คยต่อสูก้บัโรคใดโรคหนึง่มาก่อนในรปูแบบรายงาน
พเิศษ	ตามหลกัการสร้างความเหมอืนกนั	(Similarity)	ระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสาร	
ที่จะท�าให้ผู้ชมที่มีปัญหาสุขภาพเดียวกับบุคคลตัวอย่างในรายการ	เกิดความรู้สึก
ร่วมและมีความสนใจในประสบการณ์ที่ถ่ายทอด	
	 2)	 เนื้อหาสาร	(Message)
	 ในการน�าเสนอรายการสขุภาพผูส่้งสารจ�าเป็นจะต้องก�าหนดเนือ้หาของ
สารให้ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของผู้รับสาร	 โดยประกอบด้วย	 ส่ิง
ดงึดดูทางด้านเหตผุล	(Rational	Appeals)	ทีเ่ป็นการน�าเสนอข้อมลูข้อเทจ็จรงิและ
เหตผุล	เพือ่ก่อให้เกดิความเชือ่มัน่โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ข้อมลูทีร่ายการน�าเสนอ
สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการหรือทัศนคติเดิมของผู้ชม	 ก็อาจจะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมได้
	 นอกจากน้ีเน้ือหาสารสุขภาพยังจะต้องมีส่ิงดึงดูดใจทางด้านอารมณ	์
(Emotional	Appeals)	โดยการน�าเสนอสารทีก่ระตุน้อารมณ์ความรูส้กึเพือ่เป็นทาง
เชือ่มต่อไปสูพ่ฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงค์	ด้วยการท�าให้เกดิอารมณ์ในทางบวก	
(Positive	 Mood)	 ให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกสนุกสนานได้รับความบันเทิงหรือเกิด
ความรู้ด้านบวก	ส่วนการสร้างอารมณ์ในทางลบ	(Negative	Mood)	จะมีการน�ามา
ใช้ในรายการบ้าง	แต่จะเน้นการให้ข้อมลูทางวชิาการทีไ่ม่เตมิแต่งสสีนัจนผูช้มเกดิ
ความรู้สึกกลัว	
	 ในการน�าเสนอรายการสุขภาพคนสู้โรค	 ยังต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของ
ข่าวสาร	(Message	Structure)	เนื่องจากการจัดโครงสร้างของข่าวสารที่ดีจะท�าให้
ผู้รับสารเปิดรับ	ตีความ	และประมวลข่าวสารได้ดี	โดยให้ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่
ไม่มากหรอืน้อยจนเกนิไป	เพือ่ให้เกดิผลในการกระตุน้พฤตกิรรมของผูร้บัสารโดยที่
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ผู้รับสารรู้สึกว่าเนื้อหาสาระมากจนเกินไปจนเกิดภาวะ	Information	Overload	จน
หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธข่าวสารนั้น	
	 หลักการอีกประการหนึ่งในการน�าเสนอสารสุขภาพ	คือ	การให้ข้อมูลซ�้า	
(Repetition)	 เพ่ือช่วยเร่ืองการจดจ�า	 ซ่ึงรายการคนสู้โรคมีวิธีการให้ข้อมูลซ�้าโดย
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคที่คนเป็นกันมาก	
	 3)	 สื่อหรือช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสุขภาพ	(Medium)
	 ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของรายการคนสู้โรค	 มีการใช้ส่ือที่
ประกอบด้วยสื่อบุคคล	 (Personal	 Media)	 และสื่อที่ไม่ใช่บุคคล	 (Non-personal	
Media)	โดยสือ่บคุคล	เช่น	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการแพทย์และสาธารณสขุทีเ่ป็นวทิยากร
ในรายการ,	ผูป่้วยทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการดแูลสขุภาพจนสามารถหายขาดจาก
โรคหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้	 และรวมถึงกลุ่มผู้ชมที่มาร่วมกิจกรรม	 ซึ่งจะมี
บทบาทในการติดต่อสื่อสารโดยการพูดจา	 การโต้ตอบ	 ซักถามกันได้โดยตรง
ประกอบกับการใช้สื่อที่ไม่ใช่บุคคล	เช่น	บรรยากาศการจัดกิจกรรม	(Atmosphere)	
	 4)	 ผู้รับสาร	(Receiver)
	 ในการน�าเสนอเนือ้หาสขุภาพในรายการคนสูโ้รคผูส่้งสารจะต้องพยายาม
เข้าถงึความคดิ	จติใจ	หรอืความต้องการของผูร้บัสารให้ได้	แต่ด้วยเวลาออกอากาศ
ของรายการในช่วงวนัจันทร์ถงึพธุ	เวลา	07.30-08.00	น.	ซึง่เป็นเวลาทีค่นส่วนใหญ่
ออกจากบ้าน	ผูช้มรายการส่วนใหญ่จงึเป็นผูส้งูวยั	เนือ้หาในรายการจงึให้น�้าหนกั
กบัปัญหาสขุภาพวยักลางคนหรอืผูส้งูวยัค่อนข้างมาก	ซึง่ยงัไม่ตรงกบัวตัถปุระสงค์
ในการน�าเสนอของรายการที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
	 5)	 ปฏิกิริยาตอบกลับ	(Feedback)
	 ด้วยความเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่ให้ความส�าคัญกับการเปิดรับความ
เหน็ของประชาชน	ไทยพบีเีอส	จงึเปิดช่องทางการสือ่สารหลากหลายให้ประชาชน
สามารถสะท้อนปฏกิริยิาตอบกลบั	(Feedback)	เพือ่ให้เกดิการพฒันาการน�าเสนอ
รายการ,	ให้เกดิการตรวจสอบ	การแก้ไขข้อผดิพลาดและชีแ้จงแก่ประชาชน	ส�าหรบั
รายการคนสู้โรคได้น�าค�าแนะน�าติชมจากผู้ชมท้ังจากจดหมาย,	 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์
(e-mail),	 โทรศัพท์และการท�าแบบสอบถามประเมินความสนใจผู้ชมในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้ง	 เพื่อใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ
รายการให้สอดคล้องกับความสนใจผู้ชม
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	 6)	 จังหวะของการสื่อสาร	(The	Temporal)
	 จังหวะของการสื่อสาร	 หมายถึง	 ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ข้อมูล
ข่าวสาร	 หรือจัดกิจกรรมรณรงค์	 โดยพบว่า	 รายการคนสู้โรคมีหลักการพิจารณา
เลอืกประเดน็การสือ่สารทีอ่ยูใ่นกระแสความสนใจของประชาชนในสังคม	เช่น	การ
ดูแลสุขอนามัยของสตรีในช่วงน�้าท่วม,	 ประเด็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นตามช่วง
ฤดูกาล	เช่น	การเตรียมพร้อมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคหน้าหนาว	เป็นต้น
	 อย่างไรกต็าม	ผูศ้กึษามองว่าการก�าหนดกลุม่เป้าหมายกว้างเกนิไปท�าให้
ผู้ผลิตรายการคนสู้โรคไม่สามารถออกแบบวิธีการสื่อสารที่เข้าถึงใจคนได้ทุกกลุ่ม	
เนื่องจากลีลาการน�าเสนอในปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นทางการ	 เป็นแบบแผน	 เน้น
ช่วงสัมภาษณ์เป็นหลัก	มีการนั่งคุยสนทนาเรื่องสุขภาพความยาว	15-18	นาที	ซึ่ง
ไม่ดึงดูดความสนใจกลุ่มเด็ก	กลุ่มวัยรุ่น	หรือกลุ่มคนวัยท�างาน	

	 3.		จรยิธรรมในการน�าเสนอรายการสขุภาพคนสูโ้รคในประเดน็ 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
	 ธุรกิจสุขภาพของเอกชนในการน�าหลักการส่ือสารสุขภาพที่มีการใช้
แนวคิดทางการตลาดเข้ามาช่วยน�าเสนอตัวสาร	 จะต้องใช้ความรอบคอบ
ระมัดระวังอย่างสูงโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจสุขภาพของ
เอกชน	 ดังนั้น	 การน�าเสนอรายการสุขภาพคนสู้โรคจึงต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่อง
ก�ากับ	 โดยเฉพาะหลักการส�าคัญ	 คือ	 การท�าหน้าที่โดยอิสระความเป็นอิสระใน
การน�าเสนอรายการ	คอื	การท�าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูข่าวสารโดยไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธิพล
ของอ�านาจรัฐหรือกลุ่มทุน	 โดยเฉพาะการน�าเสนอรายการสุขภาพในประเด็นที่
เกีย่วข้องกบัองค์กรธรุกจิสขุภาพของเอกชน	ทีจ่ะต้องระมดัระวงัไม่ให้การน�าเสนอ
รายการเป็นไปในเชิงโฆษณา	 ขณะที่ผู ้ผลิตรายการคนสู้โรคเองก็ต้องใช้ความ
รอบคอบในทกุขัน้ตอนตัง้แต่ก่อนการผลติรายการจนถงึหลงัการผลติรายการ	(Post	
Production)	โดยการก�าหนดสัดส่วนรายการ	การก�าหนดประเด็นการสื่อสาร	การ
ควบคมุการผลติรายการทัง้เนือ้หา	ภาพและเสยีงให้ไม่ขดัต่อระเบยีบข้อบงัคบัของ
องค์กร	และจะต้องมีกระบวนการตรวจพิจารณาก่อนออกอากาศ
	 ในประเด็นตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ระเบียบข้อบังคับขององค์กร
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพ	ระยะแรกทีย่งัไม่ทราบแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน
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ท�าให้มข้ีอท้วงตงิจากผูบ้รหิารบ้าง	แต่เมือ่มข้ีอผดิพลาดและเกดิการแก้ไขท�าให้ทมี
งานแต่ละฝ่ายเกิดการเรียนรู้และสรุปเป็นหลักปฏิบัติของตัวเองในการส่ือสาร
สุขภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเอกชน	 เช่น	ผู้ควบคุมการผลิตจะระมัดระวังอย่าง
มากในด้านการสือ่สารเชงิพาณชิย์ทีจ่ะเกดิขึน้ในรายการ	ขณะทีค่รเีอทฟีกจ็ะทราบ
วิธีการเจรจาท�าความเข้าใจกับองค์กรเอกชนอย่างละเอียดรัดกุม	 เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้องค์กรเอกชนเรยีกร้องในสิง่ทีข่ดัต่อระเบยีบปฏบิตัขิองไทยพบีเีอสและไม่ก่อ
ให้เกิดการผิดใจกันระหว่างองค์กร	 ที่ส�าคัญคือการท�าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องภาพ
และเสียงที่ออกอากาศที่แม้ว่าผู้ด�าเนินรายการและวิทยากรจะระมัดระวังไม่ใช้ 
ค�าพูดในเชิงประชาสัมพันธ์องค์กรแล้วแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีอีกครั้ง 
ในกระบวนการหลังการผลิตเพื่อความถูกต้อง	 ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการตรวจสอบ 
การท�างานกันเองในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเช่นน้ีช่วยลดข้อผิดพลาดในการน�าเสนอ
รายการได้

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษา	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
	 1.	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของรายการคนสู้โรคเป็นกลุ่มผู้ชมโดย
ทั่วไป	 ท�าให้การน�าเสนอรายการท�าได้ไม่ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายทั้งหมด	
เนื่องจากช่วงเวลาในการออกอากาศไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทุกกลุ่ม	 ดังนั้น	
ผู้ศึกษาจึงเสนอให้มีการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายรายการคนสู้โรคในลักษณะกลุ่ม 
เป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง	
	 2.	 การน�าเสนอรายการสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ
สุขภาพของเอกชน	ควรบันทึกแนวทางการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ฝ่าย
นโยบายรวบรวมเป็นระเบียบปฏิบัติที่ใช้เป็นหลักเทียบเคียงส�าหรับการผลิตราย
การอื่นๆ	 ในกรณีที่ต้องน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรเอกชนเพื่อจะได้เกิด
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันทั้งองค์กร
	 3.		รปูแบบการจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพของรายการคนสูโ้รคควรเพิม่
กิจกรรมให้ผู้ชมได้ร่วมลงมือปฏิบัติมากข้ึนนอกเหนือจากการนั่งฟังบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่	
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ของประชาชนในปี	2553



การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ
จากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของนักเรียนหญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร
(Exposure, Uses and Gratifications from 

Korean Entertainment Magazines of Female 
Students in Bangkok)

วิจารณ์โดย รศ.รุ่งนภา  พิตรปรีชา

กัญญรัตน์ มังคุด*

*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับ	 การใช้ประโยชน์	 และความพึงพอใจจาก
นิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”	 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีใน
ด้านต่างๆ	 รวมไปถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารประเภท
บันเทิงเกาหลี	ของนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษา
	 การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	แบบ
เก็บข้อมูล	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 (Cross-sectional	Study)	 โดยใช้การวิจัยเชิง
ส�ารวจ	 (Survey	Research	Method)	และใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง	 (Self-Administered	 Questionnaire)	 กลุ ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 
นักเรียนหญิงที่มีอายุระหว่าง	13-18	ปี	ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย	จากโรงเรียนสหศึกษา	4	แห่ง	และโรงเรียนหญิงล้วน	4	แห่ง	ใน
เขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	400	คน
	 ผลการวจิยัพบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนในระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายมอีายรุะหว่าง	16-18	ปี	มค่ีาใช้จ่ายส่วนตวัต่อเดอืนต�า่กว่า	2,000	บาท	
มากที่สุด	 ซึ่งผลจากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	มีการ
เลือกซื้อและอ่านนิตยสารอ่านทุกๆ	2-3	เดือน	ชอบอ่านนิตยสาร	A	Star,	Seoul	
Star	และ	The	Boy	Kimchi	มากที่สุด	ชอบซื้อนิตยสารตามร้านหนังสือขนาดใหญ่
ในห้างสรรพสนิค้า	และมเีหตผุลในการเลอืกซือ้นติยสารเพราะมเีรือ่งราวของศลิปิน
ที่ชอบมากที่สุด
	 ในส่วนของการอ่านและติดตามนิตยสารนั้น	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอ่านนิตยสารแต่ละครั้งน้อยกว่า	 30	 นาที	 ชอบอ่านคอลัมน์
สัมภาษณ์นักร้องและนักแสดงมากที่สุด	 จะติดตามอ่านนิตยสารทุกคอลัมน์และ
ชอบอ่านนิตยสารในช่วงพักผ่อนวันหยุด/สุดสัปดาห์มากที่สุด
	 ด้านการใช้ประโยชน์	 พบว่า	 มีการใช้ประโยชน์ด้านความสุขและความ
เพลิดเพลินมากที่สุด	อันดับ	2	ได้แก่	คลายเครียดจากการเรียนหรือท�างาน	ส่วน
ข้อที่มีการใช้ประโยชน์น้อยที่สุดได้แก่	 การใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิง	 นั่นคือ	
การเล่นเกมชิงรางวัล
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	 ด้านความพึงพอใจ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 พึงพอใจในด้าน 

รูปแบบของนิตยสารที่พิมพ์	 4	 สีทั้งเล่มมากที่สุด	 อันดับที่	 2	 ได้แก่	 โฆษณา 

ในเล่มมี	Presenter	เป็นศิลปินที่ชอบ	ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด	ได้แก่	การเล่น

เกมชิงรางวัล

	 ผลการทดสอบสมมตฐิานที	่1	สรปุได้ดงันี	้นกัเรยีนหญงิทีม่อีายแุละการ

ศึกษาที่แตกต่างกันจะซื้อนิตยสารที่ชอบแตกต่างกัน	ส่วนนักเรียนหญิงที่มีรายได้

แตกต่างกนันัน้จะซือ้นติยสารทีช่อบไม่แตกต่างกนั	นกัเรยีนหญงิทีม่กีารศกึษาและ

รายได้แตกต่างกันจะมีความถี่ในการซื้อนิตยสารแตกต่างกัน	 ส่วนนักเรียนหญิงที่

มีอายุแตกต่างกัน	 ส่วนนักเรียนหญิงที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความถี่ในการซื้อ

นิตยสารไม่แตกต่างกัน	 นักเรียนหญิงที่มีอายุและรายได้ที่แตกต่างกันจะซื้อ

นิตยสารในสถานที่แตกต่างกัน	 ส่วนนักเรียนหญิงที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะซื้อ

นิตยสารในสถานที่ไม่แตกต่างกัน

	 นกัเรยีนหญงิทีม่อีายแุละการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะชอบอ่านคอลมัน์ใน

นิตยสารแตกต่างกัน	ส่วนนักเรียนหญิงที่มีรายได้แตกต่างกันจะชอบอ่านคอลัมน์

ในนิตยสารไม่แตกต่างกัน	 ในส่วนของการทดสอบในด้านการใช้เวลาในการอ่าน

นิตยสารในแต่ละครั้งนั้น	พบว่า	นักเรียนหญิงจะใช้เวลาในการอ่านนิตยสารแต่ละ

ครัง้แตกต่างกนั	และการทดสอบในด้านเหตผุลในการเลอืกซือ้นติยสารกบัด้านการ

อ่านและติดตามคอลัมน์ในนิตยสารนั้น	พบว่า	นักเรียนหญิงมีเหตุผลในการเลือก

ซื้อนิตยสารกับอ่านและติดตามคอลัมน์ในนิตยสารไม่แตกต่างกัน

	 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ	2	 ได้ท�าการทดสอบสหสัมพันธ์	 โดยจับคู่

การใช้ประโยชน์	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านความรู้	ด้านสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง	ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และด้านความบันเทิงกับความพึงพอใจ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

รูปแบบนิตยสาร	 ด้านเนื้อหาในนิตยสาร	 ด้านการจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการ

ขาย	และด้านโฆษณาในเล่ม	พบว่า	การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจทุกด้านมี

ความสัมพันธ์กันในระดับสูง	และไปในทางเดียวกัน

ค�ำส�ำคัญ:	 นติยสารประเภทบนัเทงิเกาหล,ี การเปิดรบันติยสาร, การใช้ประโยชน์, 

ความพึงพอใจ 



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 65

บทน�า

	 ในช่วงประมาณปี	 2540	 เป็นต้นมา	 เม่ือละครของเกาหลีได้เข้าฉายไป

ทั่วเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยด้วย	ท�าให้เกิดปรากฏการณ์	“เกาหลีฟีเวอร์”	เกิด

เป็นกระแสจนท�าให้วัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่รู้จักทั่วทั้งเอเชีย	 ได้แก่	 ภาษา	 แฟชั่น	

อาหาร	การแต่งกาย	รปูแบบการใช้ชวีติ	ซึง่ประเทศไทยเองกไ็ด้รบัอทิธิพลดงักล่าว

อย่างชัดเจน	 วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมเกาหลี	 (K-Pop)	 เข้ามามี

บทบาทในสงัคมไทยอย่างมากมายท�าให้เยาวชนไทยเกดิการซมึซบัวฒันธรรมเหล่านี้ 

ผ่านเนือ้หาของสือ่ต่างๆ	ทีม่าจากประเทศเกาหล	ีส่งผลให้วยัรุน่ไทยและวยัรุน่ทัว่

เอเชียต่างหลงใหลวัฒนธรรมใหม่ของเกาหลี	 โดยเฉพาะนักเรียนหญิงมีความช่ืน

ชอบต่อวัฒนธรรมเกาหลีอย่างมาก	 โดยสังเกตได้จากการแต่งหน้า	 ท�าผม	 ตาม

แบบอย่างของดาราเกาหลีในละครที่ตนชื่นชอบ	 มีความสนใจในการเลือกเรียน

ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สามมากขึ้น	เป็นค่านิยมที่เนื่องมาจากเกิดความสนใจใน

ดาราและนกัร้องเกาหล	ีและต้องการทีจ่ะเข้าใจภาษาทีแ่ตกต่างกนัของศลิปินดารา

ที่พวกเธอชื่นชอบ

	 หลังจากปี	 พ.ศ.	 2547	 เป็นต้นมา	 นิตยสารบันเทิงเกาหลีมีอัตราการ

เติบโตมากขึ้น	 จากนิตยสารบันเทิงเกาหลีในระยะแรกที่มีเพียง	 2-3	 ชื่อ	 แต่ใน

ปัจจุบันนี้มีประมาณ	 10	 ชื่อแล้ว	 โดยในเนื้อหาของนิตยสารบันเทิงเกาหลีแต่ละ

เล่มที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นมีเนื้อหาข่าวของดาราและนักร้องเกาหลีที่วัยรุ่น 

ชื่นชอบ	และยังมีเนื้อหาอื่นๆ	ได้แก่	ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารเกาหลี	

แนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วในเกาหล	ีสอนภาษาเกาหล	ีแฟชัน่และเครือ่งส�าอางของ

เกาหลีที่ก�าลังเป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนั้นๆ	 ชาร์จเพลงและละครเกาหลี	 และดูดวง	

เรียกได้ว่านิตยสารบันเทิงเกาหลีนั้นเป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาหลากหลายให้เลือก

อ่านเลยทีเดียว

	 นอกจากนี้	 จากการส�ารวจยังพบว่า	 วัยรุ ่นหญิงไทยมีกิจกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต	 คือ	 จากเดิมที่ให้ความส�าคัญในเรื่องงานบ้านงานเรือน	

ก็เปลี่ยนเป็นนิยมกิจกรรมนอกบ้านมากข้ึน	 โดยหันมาให้ความส�าคัญกับการ 
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แต่งตวัทนัสมยัตามแฟชัน่	25%,	โทรศพัท์มอืถอื	23%,	ความสวยความงาม	17%,	

การสังสรรค์	12%,	การช็อปปิง	9%,	การทานอาหาร	8%,	ร้องเพลง/ฟังเพลงและ

พูดคุย	6%

	 ในปัจจบุนั	นกัเรยีนหญงิในระดบัมธัยมศกึษา	ถอืเป็นกลุม่ทีม่คีวามสนใจ

ในกระแส	“เกาหลีฟีเวอร์”	กลุ่มใหญ่และคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมของเกาหลีมาอย่าง

ต่อเนือ่ง	จงึท�าให้พวกเขาแสวงหาข่าวสารเกีย่วกบัศลิปินทีช่ืน่ชอบในช่องทางต่างๆ	

ดังนั้น	 สื่อนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีก็ถือเป็นส่ือหนึ่งที่สามารถสนองความ

ต้องการของกลุ่ม	“เกาหลีฟีเวอร์”	ได้เป็นอย่างดี

	 จากข้อมลูข้างต้น	ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีอ่ยากจะศึกษาว่านกัเรยีนหญงิ

ในกรุงเทพมหานครนั้น	 มีการเปิดรับข่าวสารจากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี

อย่างไร	มีปัจจัยใดบ้างในการเลือกซื้อและติดตามนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี	

รวมไปถึงนิตยสารเล่มใดที่เป็นที่นิยม	 นักเรียนหญิงมีความพึงพอใจในรูปแบบ	

เนื้อหา	การวางจ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาดโฆษณาในเล่มเป็นอย่างไร	และมี

การใช้ประโยชน์ในด้านการให้ความรู้	 สร้างเอกลักษณ์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และ

ความบันเทิงเป็นอย่างไร	ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการรับรู้

ว่าสือ่มีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของเดก็ในการเปิดรบันติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านเน้ือหาที่เป็นความรู้ที่เด็กต้องการนอกเหนือจากความ

บันเทิง	หรืออาจค้นพบปัจจัยอื่นๆ	ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มนักเรียนหญิง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของ

นักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.		เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของ

นักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.		เพือ่ศกึษาความพงึพอใจต่อการอ่านนติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

ของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
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	 4.		เพือ่ศกึษาว่าการใช้ประโยชน์จากนติยสารบนัเทงิประเภทเกาหลขีอง

นกัเรยีนหญงิในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในนติยสาร

ประเภทบันเทิงเกาหลีอย่างไร

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาในครัง้นี	้ผูศ้กึษาได้ใช้วธิกีารวจิยัเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	

แบบเก็บข้อมูล	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 (Cross-sectional	Study)	และใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน	 (Mixed	 Method	 Sampling)	 และใช้แบบสอบถาม	

(Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

ครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนหญิงที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา	 ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลายทั้งหมด	 8	 แห่ง	 ที่มีอายุระหว่าง	 13-18	 ปี	 และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร	ทีม่พีฤตกิรรมการอ่านและตดิตามนติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

อยู่เป็นประจ�า	จ�านวน	400	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้	คือ	แบบสอบถามชนิด

ให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง	 (Self-Administered	 Questionnaires)	 โดยท�าการเก็บ 

ข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม	2554	-	ต้นเดือนกรกฎาคม	2554	ในส่วนของการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	สถิติ

เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	ความถี่	(Frequency)	ในการอธิบายตัวแปรต่างๆ	จากการเปิดรับนิตยสาร

ประเภทบนัเทงิเกาหล	ีและใช้การวเิคราะห์ไคสแควร์	(Chi-Square)	ในการทดสอบ

สมมติฐานข้อที่	 1	 โดยน�าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิง

บรรยายเพื่ออธิบายข้อมูล	ในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ

เปิดรับนิตยสาร	ส�าหรับสมมติฐานที่	2	เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน	 (Pearson’s	Correlation	Coefficient)	มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางการ

วิจัยที่	2	โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่	0.05
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ผลการศึกษา อภิปรายผล

	 จากการสรปุผลการศกึษาทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในข้างต้น	ผูศ้กึษาขออภปิราย
ผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ประชากรส่วนใหญ่ที่ชอบอ่านนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 จากการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนต่างๆ	ทั้ง	8	แห่ง	จากนักเรียน
หญิงทั้งหมด	400	คน	สามารถสรุปได้ว่า	นิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีนั้นเป็น
นิตยสารที่มีผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม	 ซึ่งจะเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของนักร้องเกาหลี	 
หรืออาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับของศิลปินคนไหนเลย	 แต่ชอบดูละครเกาหลีและ
อยากจะติดตามข่าวสารของศิลปินที่ตนชอบ	 จากการส�ารวจตามโรงเรียนต่างๆ	 
ก็พบว่านักเรียนโรงเรียนหญิงจากโรงเรียนเดียวกันก็ไม่ได้อ่านนิตยสารบันเทิง
เกาหลีกันทุกคน	อ่านแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
	 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ทีช่อบอ่านนติยสารประเภทนีจ้ะอยูใ่นอายรุะหว่าง	
16-18	 ปี	 และเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น	โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต�่ากว่า	2,000	บาท	
	 สอดคล้องกับงานวิจัยอีกชิ้นของ	 บุญพา	 สันทาย	 (2540)	 ได้ท�าการ 
ศึกษาเรื่อง	“การศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อนิตยสารสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”	พบว่า	เพศ	อายุ	สถานภาพ	การสมรส	
ระดับการศึกษา	 อาชีพและรายได้มีผลกับความถี่และปริมาณในการซื้อนิตยสาร
สตรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 อาชีพและรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นตัวแปรส�าคัญที่มีอิทธิพลท�าให้กลุ่มตัวอย่างไปเลือกซื้อนิตยสารในสถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง	 และอาชีพยังเป็นตัวแปรที่ส�าคัญที่มีอิทธิพลท�าให้กลุ่มตัวอย่าง 
ตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพอะไร

พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 ในการเลือกซ้ือนิตยสารน้ัน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบอ่าน
นิตยสาร	A-Star	มากที่สุด	รองลงมาคือ	Seoul	Star	จะเห็นว่านิตยสารแต่ละเล่ม
นั้นมีจ�านวนผู้อ่านที่แตกต่างกันตามความนิยมของกลุ่มตัวอย่าง	และเนื้อหาของ
นิตยสารในเล่มน้ันๆ	 ก็มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อนิตยสารประเภทบันเทิง
เกาหลีที่ต่างกันเป็นอย่างมากด้วย
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	 กลุ่มตัวอย่างมักจะซื้อนิตยสารอ่านทุกๆ	2-3	เดือนครั้ง	ส่วนรองลงมา

กจ็ะซือ้นติยสารอ่านทกุเดอืน	นอกจากนี	้ยงัพบอกีว่า	สถานทีท่ีม่กัจะซือ้นติยสาร

นั้น	คือ	ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ	(7	Eleven/Family	Mart)	

มากกว่าในสถานที่อื่นๆ

	 จากผลการส�ารวจในด้านเหตุผลที่เลือกซ้ือนิตยสารนั้น	 พบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อนิตยสารเพราะมีเรื่องราวของศิลปินที่ชอบมากกว่า

หน้าปกหรือของแถม	ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเวลากลุ่มตัวอย่างจะเลือกซื้อนิตยสาร

แต่ละครัง้	ไม่ได้มองเพยีงแค่รปูลกัษณ์ภายนอกของเล่มเท่านัน้	แต่เลอืกซือ้เพราะ

มีเนื้อหาที่ตนนั้นมีความสนใจมากกว่า

	 ส�าหรับพฤติกรรมการอ่านและติดตามนิตยสารนั้น	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการอ่านแต่ละครัง้นานประมาณ	30	นาท-ี1	ชัว่โมง	ส่วนใหญ่

จะอ่านทุกคอลัมน์	 หรืออ่านเฉพาะคอลัมน์ที่ชอบ	 ชอบอ่านคอลัมน์เกี่ยวกับ	

สัมภาษณ์นักร้องและนักแสดง	 และประวัติของศิลปินมากที่สุด	 และใช้เวลาอ่าน

นติยสารในช่วงวนัหยดุกบัช่วงหลงัเลกิเรยีนเป็นส่วนใหญ่	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่ากลุ่ม

ตัวอย่างนั้นยังอยู่ในวัยเรียนนั่นเอง

	 ผลจากการเปิดรบันติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลีทีก่ล่าวไปข้างต้นนัน้	ได้

สอดคล้องกับทฤษฎีการเลือกรับสื่อและข่าวสาร	ของแชรมม์	ซึ่งกล่าวไว้ว่า	ในการ

เปิดรบัข้อมูลข่าวสารต่างๆ	นัน้	ผูร้บัสารย่อมจะมกีระบวนการเลอืกสรร	(Selective)	

ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ความต้องการ	ความเชื่อ	ทัศนคติและความ

รู้สึกนึกคิดของแต่ละคน	 กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรองข้อมูล

ข่าวสาร	ซึ่งในการรับรู้ของมนุษย์นั้นประกอบด้วย	การเลือกเปิดรับสื่อ	การเลือก

สนใจ	 การตีความหมาย	 และการเลือกจดจ�า	 ซ่ึงตัวผู้รับสารเองก็มีเหตุผลในการ

เปิดรับสารที่แตกต่างกันออกไป	และแยกออกเป็นเหตุผล	4	ข้อ	ด้วยกัน	คือ	เพื่อ

ความรู	้เพือ่ความหลากหลาย	เพือ่ประโยชน์ทางสงัคม	และเพือ่การผละจากสงัคม

	 นอกจากนี	้ยงัมปัีจจยัด้านบคุลกิภาพและจติวทิยาส่วนบคุคล	ปัจจยัด้าน

สภาพความสมัพนัธ์ของสงัคม	และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร	

ซึ่งทั้ง	 3	 ปัจจัยนั้น	 มีผลท�าให้บุคคลแต่ละคนเกิดการเรียนรู้	 รับรู้สารต่างๆ	 นั้น 

ไม่เหมือนกัน	และส่งผลให้ตีความสารที่ได้รับนั้นแตกต่างออกไป	
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การใช้ประโยชน์จากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร 

ในระดบัมากมค่ีาเฉลีย่รวมอยูท่ี	่3.88	ซึง่กลุม่ตวัอย่างนัน้ใช้ประโยชน์จากการอ่าน

เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงอันดับ	 1	 ได้แก่	 ความสุขและความเพลิดเพลิน	

อันดับ	2	ได้แก่	คลายเครียดจากการเรียนหรือท�างาน	และอันดับ	3	ได้แก่	เพื่อน

แก้เหงาเมื่ออยู่คนเดียว	 ส่วนการใช้ประโยชน์ในด้านความรู้	 เช่น	 ภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลีนั้น	จะเป็นอันดับรองๆ	ลงมา

	 ด้านการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ด้านความบันเทิง	 Stephenson	 (อัจฉรา	 

ยตุตานนท์,	2541)	กล่าวว่า	การใช้สือ่เพือ่ความบนัเทงิหากจะมองกนัอย่างผวิเผนิ	

จะดเูหมอืนเป็นการใช้เวลาอย่างไม่มสีารประโยชน์	แต่ถ้าพจิารณาให้ลกึลงไปแล้ว	

การใช้สื่อนิตยสารเพื่อความบันเทิงมิใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์	แต่กลับเป็นการได้คุณค่า

แฝงหรอืตอบสนองความพงึพอใจทางจติวทิยาในการด�ารงชวีติของคนนัน้	แบ่งได้

เป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่เป็นสาระ	คือส่วนที่เป็นชีวิตในการท�างาน	ในอีกส่วน	คือ	

ส่วนที่ไม่เป็นสาระ	 ได้แก่	 ส่วนของการเล่น	 ความสนุกสนาน	 ความบันเทิง	 เพื่อ

เป็นการลดความตงึเครยีดและสร้างสมดลุให้กบัชวีติ	เช่น	เมือ่วยัรุน่ได้อ่านเนือ้หา

เกี่ยวกับความรักในนิตยสารวัยรุ่น	 ก็อาจจะน�ามาเปรียบเทียบกับความรักของ

ตนเอง	 ซึ่งถือว่าสร้างความตึงเครียดให้แก่ชีวิต	 ในขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิด

จินตนาการถึงความรักที่ตนต้องการมี	ก็จะสามารถคลายความเครียดลงได้

	 จากทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจนัน้	สามารถสรปุได้ว่า	ผูร้บั

สารนั้นมีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากนิตยสารตามความต้องการของตน	 เพื่อ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ	กันแล้วแต่บุคคล	ซึ่งผลการศึกษานี้	กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็น

นักเรียนหญิง	ผู้รับสารคือวัยรุ่นและตัวสื่อเป็นนิตยสารบันเทิง	ดังนั้น	วัยรุ่นจึงใช้

ประโยชน์จากนิตยสารบันเทิงเกาหลีในด้านการพักผ่อนและให้ความบันเทิง	

มากกว่าความรู้ในด้านวัฒนธรรม	หรือเกร็ดความรู้ที่น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ความพึงพอใจในการอ่านนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 จากผลการศกึษา	พบว่า	ความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่างนั้นอยูใ่นระดบั

มาก	 คือ	 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่	 3.98	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในรูปเล่มของ
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นิตยสาร	ที่พิมพ์	4	สีทั้งเล่มมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	4.40)	รองลงมาคือ	ภาพโฆษณา

ในนิตยสาร	ที่มี	Presenter	เป็นศิลปินที่ตนชื่นชอบ	(ค่าเฉลี่ย	4.31)	และการเล่น

เกมชิงรางวัลมีความพึงพอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.53)

	 จะเห็นได้ว่าการวัดผลในด้านความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารนั้น	 

พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบของนิตยสารที่พิมพ์	4	สี

ทั้งเล่ม	มากที่สุด	ซึ่งอธิบายได้เป็นอย่างดีว่า	การจ�าหน่ายนิตยสารในยุคปัจจุบัน

มีการแข่งขันกันสูง	 การที่บริษัทนิตยสารต่างๆ	 ลงทุนพิมพ์นิตยสารให้มีสีสันและ

รปูแบบทีส่วยงามนัน้	เป็นกลยทุธ์หนึง่ทีด่งึดดูใจ	ผูบ้รโิภคในการซือ้สนิค้านัน้ๆ	ได้

เป็นอย่างดีโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงด้วยแล้ว	เป็นวัยที่ชอบความสวยความงาม	การ

ที่จะซื้อนิตยสารสักเล่มหนึ่งจึงต้องเลือกจากรูปแบบและสีสันเป็นอันดับแรก	ส่วน

ความพึงพอใจด้านเน้ือหาและราคาน้ันเป็นปัจจัยรองลงมาในการตัดสินใจเลือก

ซือ้และอ่านนติยสาร	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	อรุศา	ขวญัยนื	(2542)	ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง	 “การด�าเนินธุรกิจนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศและ

ลักษณะของผู้อ่าน”	โดยศึกษาจากนิตยสาร	Elle,	CLEo	และ	Cosmopolitan	พบ

ว่า	ด้านลกัษณะการตอบสนองทางการตลาดพบว่า	ผูอ่้านส่วนใหญ่ให้ความส�าคญั

กับตัวผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก	 รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายราคา	

และเรื่องการส่งเสริมการขายเป็นอันดับสุดท้าย	 ส่วนความนิยมในหัวเรื่องของ

นิตยสารแต่ละฉบับเป็นไปตามแนวคิดในการก�าหนดเนื้อหาของแต่ละฉบับอย่าง

ถูกต้อง

	 จากทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจนัน้	สามารถสรปุได้ว่า	ผูร้บั

สารนั้นเป็นผู้ที่จะเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ

ตนเองเป็นหลัก	 อาจจะเพื่อให้เกิดความรู้	 หรือเพื่อสังคม	 ซึ่งความต้องการนั้น

นอกจากจะมาจากตัวผู้รับสารเองแล้ว	 ปัจจัยภายนอกก็เป็นส่วนส�าคัญ	 เช่น	

ครอบครัว	 เพื่อน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ค่านิยม	 เป็นต้น	 อีกทั้งลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์	ได้แก่	เพศ	อาย	ุการศกึษา	รายได้	และอาชีพ	กเ็ป็นตวัแปรส�าคัญ

มากทีท่�าให้ความพงึพอใจของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั	ซึง่จากผลด้านความพงึพอใจ

จากการอ่านนติยสารแสดงให้เหน็ว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่นัน้มคีวามพงึพอใจรปู

แบบของนิตยสารมากกว่าเนื้อหาและราคา
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การทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 1	 ลักษณะทางประชากรจะมีการเปิดรับกับการเปิดรับ 
	 	 นิตยสารแตกต่างกัน	ซึ่งได้ผลสรุป	ดังนี้
	 ลกัษณะทางประชากร	ซึง่ได้แก่	อาย	ุการศึกษา	และรายได้	นัน้	ส่วนใหญ่
เลือกซื้อนิตยสารที่ชอบต่างกัน	 มีความแตกต่างด้านรายได้ที่ปฏิเสธสมมติฐาน	
นิตยสารที่นักเรียนหญิงชอบอ่านมากที่สุด	ได้แก่	นิตยสาร	A-Star
	 ความถ่ีในการซ้ือนิตยสาร	 พบว่า	 นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะซื้อนิตยสารอ่านมากที่สุด	โดยส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่	15-18	ปี	โดยจะ
ซื้ออ่านทุก	2-3	เดือนครั้งเป็นส่วนใหญ่
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นอกจากจะซื้อนิตยสารตามร้านหนังสือให้ห้าง
สรรพสนิค้าแล้วยงัพบว่า	ชอบซือ้นติยสารตามร้านสะดวกซือ้	มากกว่าร้านค้าใกล้
โรงเรียนอีกด้วย	 ส�าหรับความแตกต่างด้านรายได้นั้น	 นักเรียนหญิงที่มีรายได้ต�่า
กว่า	2,000	บาท	จะซื้อนิตยสารอ่านมากที่สุด	เหตุผลส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อ
นติยสารนัน้	คอื	มเีรือ่งราวของศลิปินทีช่อบและเนือ้หาภายในเล่มมากทีสุ่ด	แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างจะซื้อนิตยสารแต่ละครั้ง	 ไม่ได้ให้ความสนใจหน้าปก
หรือของแถมในเล่มเป็นอันดับแรก	 สองสิ่งนี้เป็นอันดับรองลงมาในการเลือกซื้อ
ส่วนเร่ืองราคานัน้เป็นปัจจัยทีอ่ยูใ่นอนัดบัท้ายๆ	ถ้านติยสารนัน้มเีนือ้หาและเรือ่ง
ราวที่น่าสนใจก็จะซื้อทันที
	 การอ่านนิตยสารในแต่ละครั้ง	พบว่า	จะใช้เวลาอ่านประมาณ	30	นาที-
1	 ชั่วโมง	 แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้เวลาในการอ่านมากกว่า	 1	 ชั่วโมงขึ้นไปส�าหรับ
คอลัมน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบอ่านนั้นพบว่า	คอลัมน์สัมภาษณ์นักร้องและนักแสดง	
กับประวัตินักร้องและนักแสดงนั้นจะมีผู้อ่านมากที่สุด
	 การอ่านและติดตามคอลัมน์ในนิตยสาร	พบว่า	ลักษณะทางประชากร-
ศาสตร์ไม่ได้มีผลท�าให้กลุ่มตัวอย่างนั้นติดตามอ่านนิตยสารต่างกัน	โดยส่วนใหญ่
จะอ่านทุกคอลัมน์หรืออ่านเฉพาะคอลัมน์ที่ชอบเท่านั้น
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบอ่านนิตยสารในช่วงพักผ่อนวันหยุด	สุดสัปดาห์
มากที่สุดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า	เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและคลายเครียดจาก
ชีวิตประจ�าวัน	 แต่พบว่านักเรียนหญิงในช่วงอายุ	 16-18	 ปีนั้น	 จะอ่านนิตยสาร 
ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ
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	 จากผลการทดสอบสมมตฐิานที	่1	ท�าให้สามารถน�าทฤษฎคีวามแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเข้ามาอธิบายได้ว่า	 บุคคลมีความแตกต่างหลายประการ	 เช่น	

บคุลกิภาพ	ทศันคต	ิสตปัิญญาและความสนใจ	เป็นต้น	ความแตกต่างด้านลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์นัน้	ท�าให้พฤตกิรรมการเปิดรบันติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน

	 สอดคล้องกบัการศกึษาของ	พรฤด	ีกอบกจิเจรญิ	(2551)	ได้ท�าการศึกษา

เรื่อง	 “พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารผู้หญิงหัวนอกของ 

ผูอ่้านเพศหญงิในเขตกรงุเทพมหานคร”	ผลการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

มีอายุ	20-25	ปี	อาชีพเป็นนักเรียน	นักศึกษา	มีรายได้ต่อเดือน	10,001-20,000	

บาท	 เหตุผลที่ท�าให้อ่านนิตยสารคือ	 เนื้อหา	 เวลาในการอ่านแต่ละครั้งคือ	 ครึ่ง

ชั่วโมง	โดยมีลักษณะการอ่านนิตยสารผู้หญิงหัวนอก	กลุ่มตัวอย่างจะอ่านทั้งเล่ม	

หรืออ่านเกือบทั้งเล่ม

 สมมติฐานที่ 2 (ข้อ	2.1-2.20)	ความพงึพอใจในนติยสารบนัเทงิเกาหลี 

	 	 มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ในนติยสารประเภท 

	 	 บันเทิงเกาหลี

	 จากผลการทดสอบในข้อน้ี	 พบว่า	 การใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านนั้นมี

ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในแค่ละด้านเช่นเดยีวกนั	ซึง่ความสมัพนัธ์โดยรวม

อยู่ในระดับสูง	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 ผูศ้กึษาได้ท�าการหาค่าสหสมัพนัธ์	โดยจบัคูก่ารใช้ประโยชน์	4	ด้าน	ได้แก่	

ด้านความรู้	ด้านสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง	ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และด้าน

ความบันเทิง	กับความพึงพอใจ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านรูปแบบนิตยสาร	ด้านเนื้อหา

ในนิตยสาร	 ด้านการจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 และด้านโฆษณาในเล่ม	

พบว่า	 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	

และไปในทางเดียวกัน

	 ผลการทดสอบในสมมติฐานที่	2	นั้น	ตรงกับผลการศึกษาของ	Kippax	

และ	Murray	 (1980,	 p.	 9)	 ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการใช้สื่อมีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้คุณประโยชน์ของสื่อของชาวออสเตรเลีย	 และปัจจัยด้าน 

ตัวบุคคลมีอิทธิพลต่อการใช้สื่อด้วยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของค�าว่าประโยชน์กับ
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ความพึงพอใจ	ว่าประโยชน์สามารถน�าไปสู่ความพึงพอใจได้ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศกึษาของ	นวรตัน์	มาเสถยีร	(2546)	ท�าการวจัิยเรือ่ง	“พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร	
ความพงึพอใจ	และการใช้ประโยชน์จากนติยสารเสรมิความรูภ้าษาองักฤษส�าหรบั
เดก็ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานครกรณศีกึษา
นิตยสาร	STUDENT	WEEKLY	และนิตยสาร	NATION	JUNIOR”	พบว่า	ความพึง
พอใจในนิตยสารมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร

ข้อเสนอแนะ

	 1.		จากผลการศกึษา	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างนัน้ซือ้นติยสารตามร้านหนงัสอื
ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อมากกว่าสถานที่อื่นๆ	 ดังนั้นผู้ผลิตนิตยสาร
ควรวางแผงนิตยสารในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อให้มีจ�านวนมากกว่า 
ร้านค้าที่อยู่บริเวณโรงเรียน
	 2.		ผู้ผลิตนิตยสารควรจะเพิ่มจ�านวนหน้าในนิตยสารให้มีด้านความรู้ 
มากกว่านี้	 เช่น	 สอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	 เพราะถ้าในอนาคต	 นิตยสาร
ประเภทนี้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพและให้ความรู้ต่อเยาวชนแล้ว	จะเป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติได้ต่อไป
	 3.		ผู้ผลิตนิตยสารควรที่จะท�าการตลาดในด้านการส่งเสริมการขายให้
มากขึ้น	 ในที่น้ีคือ	 มีของแถมของศิลปินแถมมากับนิตยสาร	 และการเล่นเกม 
ชิงรางวัลในเล่ม	ในปัจจุบัน	พบว่าการส่งเสริมการขายยังมีอยู่น้อยมาก	
	 4.		คอลัมน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบอ่านมากที่สุด	 ได้แก่	 สัมภาษณ์นักร้อง
และนกัแสดงและประวตันิกัร้องและนกัแสดงมากทีส่ดุ	ซึง่ถ้าผูผ้ลตินติยสารได้ทราบ
ข้อมูลตรงนี	้กจ็ะสามารถน�าไปปรบัปรงุคอลมัน์อืน่ๆ	ในนติยสารให้มคีวามน่าสนใจ
มากขึ้น	
	 5.		ปัจจุบนัพบว่าราคานติยสารยงัค่อนข้างแพง	ผูผ้ลตินติยสารควรปรบั
ราคาของนิตยสารให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคที่ยังอยู่ในวัยเรียน
	 6.		จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้ให้ความเห็นว่า	 บางครั้ง
นิตยสารก็ลงข่าวของศิลปินที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลาดเคลื่อน	 ผู้ผลิต
นติยสารควรจะตรวจสอบทีม่าของข่าวนัน้ๆ	ให้แน่นอนก่อนการพมิพ์และจ�าหน่าย	
เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลในเรื่อง	 “การบริหารการผลิตรายการ
โทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวันในรูปแบบ	Men	 Lifestyle”	 มีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษา	คือ	เพื่อศึกษาการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบ
ผูช้าย	(Men	Lifestyle)	ของบรษิทัครเีอทฟีวนัและเพือ่ศึกษารปูแบบการด�าเนนิชีวติ
ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของ
บริษัทครีเอทีฟวัน	 โดยการวิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 
Research)	 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 จากการ
สัมภาษณ์ทีมงานในบริษัทครีเอทีฟวันและผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้
ชีวิตแบบผู้ชายของบริษัทครีเอทีฟวัน	รวมทั้งเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	(Docu-
mentary)	โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา	
(Descriptive	Analysis)	โดยใช้แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องต่างๆ	มาเป็นการอธบิาย
และวิเคราะห์
	 ผลการศกึษาพบว่า	 ในส่วนของการบรหิารการผลติรายการโทรทัศน์รูปแบบ
การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัทครีเอทีฟวันตามขั้นตอนของการ
ผลิตรายการทั้งหมด	3	ขั้นตอน	โดยประกอบไปด้วย
	 1.		ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท�า	(Pre-Production)
	 2.		ขั้นตอนการถ่ายท�า	(Production)
	 3.		ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	(Post-Production)
	 ซึ่งบริษัทครีเอทีฟวันมีการเตรียมแต่ละขั้นตอนอย่างมีแบบแผน	 และมี
การระดมความคดิเหน็ในการประชมุเพือ่การด�าเนนิงานให้เกดิประสทิธภิาพในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวันในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	
Lifestyle)		ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์
	 ส่วนรูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟ
วัน	 สามารถอธิบายได้ด้วยการใช้แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเรื่องของรูปแบบ 
การด�าเนินชีวิตของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	
Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟวัน	ประกอบไปด้วยกิจกรรม	(Activities)	ความสนใจ	
(Interests)	และความคิดเห็น	(Opinions)	ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป

ค�ำส�ำคัญ:	 รายการโทรทัศน์รูปแบบ Men Lifestyle, บริษัทCreative One, การ
บริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ 
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บทน�า

	 ในปัจจบุนัรปูแบบของสือ่สารมวลชน	ก�าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็	

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์	 ที่จ�าเป็นจะต้องท�าการปรับตัวจากเดิมที่เคย

ใช้วสัดเุป็นกระดาษเพือ่การเผยแพร่	แต่ในวนันีส่ื้อส่ิงพมิพ์จ�าเป็นทีต้่องปรบัเปล่ียน

ให้มีลักษณะเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ	 เพื่อตอบสนองต่อผู้

บริโภค	 และเพิ่มความแปลกใหม่เพื่อการแข่งขันต่อธุรกิจสื่อสารมวลชนหรือสื่อ

โทรทัศน์ที่ปัจจุบันถูกพัฒนาไปหลายรูปแบบ	 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไม่หยุดย้ัง	 โดยจะเห็นได้ว่า	 ช่องทางของการส่ือสาร

มวลชนนัน้จากอดตีจนถงึปัจจบุนัได้เกดิการปรบัเปลีย่นโฉมหน้าของวงการสือ่สาร

มวลชนไปอย่างมากมาย	 หากแม้แต่ในวงการสื่อสารมวลชนในรูปแบบใดก็ตาม	 

ยังคงจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันและเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน

	 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อชนิดหน่ึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 เพราะมี 

จุดเด่นที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง	 มีคุณสมบัติทางด้าน

การสื่อสารด้วยภาพและเสียง	 ท�าให้สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสารได้เป็น

อย่างดี	 รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวและถ่ายทอดความรู้	 ทัศนคติไปสู่

สาธารณะได้อย่างง่ายดายนั่นเอง	 ท�าให้สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ	ต่อ

พฤติกรรมของผู้รับสารทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 แม้ว่าสือ่โทรทศัน์จะเป็นสือ่ทีม่ปีระสิทธิภาพ	แต่ผูร้บัสารส่วนใหญ่มักจะ

ให้ความส�าคัญกับบทบาทหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ในฐานะสื่อบันเทิงมากกว่า

เป็นการสือ่ข่าวสารโดยตรง	(มาล	ีบญุศริพินัธ์,	2550,	น.	34)	ผูช้มรายการโทรทศัน์

ส่วนใหญ่จะคาดหวังเน้ือหาทางด้านความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาข่าวสาร

อย่างจริงจังซึ่งจะรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันมากกว่าการตั้งใจรับข่าวสารเป็นหลัก	

	 ปัจจุบันนอกจากช่อง	Free	TV	(ประกอบไปด้วย	ช่อง	3	ช่อง	5	ช่อง	7	

ช่อง	 9	 ช่อง	 11	 (NBT)	 และ	 ITV	หรือ	 TPBS	 ในปัจจุบัน)	 ช่องต่างๆ	ที่เกิดขึ้น 

ในเคเบิลทีวี	 ไม่ว่าจะท�าช่องให้มีอัตลักษณ์ในรูปแบบใด	 แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้คือ 
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จุดมุ่งหมายในการก่อต้ังสถานีก็เพ่ือสร้างประโยชน์ในด้านธุรกิจ	 ซึ่งปัจจุบันการ

ผลิตรายการในประเภทต่างๆ	สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย	เพราะฉะนั้นต้องเพิ่ม

รายการที่สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของตัวเอง	 เพื่อสร้างรูปแบบให้กับ

รายการให้มคีวามน่าสนใจ	ซึง่ในระยะหลงัๆ	ได้มรีายการทีเ่น้นไปตามรปูแบบของ	

การใช้ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	Solomon	กล่าวว่า	รูปแบบการด�าเนินชีวิต	(Life-

style)	สามารถอธบิายให้เหน็ถงึค่านยิมหรอืรสนยิมในการด�าเนนิชวีติ	ผ่านรปูแบบ

ของการบริโภคสินค้าต่างๆ	 ซ่ึงบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบ 

เหมือนๆ	กัน	ใช้เวลาท�ากิจกรรมที่คล้ายกัน	และซื้อของที่คล้ายกัน	ดังนั้น	นับเป็น

โอกาสที่ดีของนักการตลาดในการก�าหนดกลยุทธ์หรือผลิตรายการให้ตรงกับ

ลักษณะและความต้องการของกลุ่มคนต่างๆ	เหล่านี้	(อัญชัน	สันติไชยกุล,	2547,	

น.	20)	โดยภายหลงันัน้	รายการทวีต่ีางๆ	ให้ความส�าคญัไปทีก่ารผลติรายการเพือ่

เจาะกลุม่ในแต่ละรปูแบบการด�าเนนิชวีติของมนษุย์	ดงันัน้หนึง่ในรปูแบบรายการ

โทรทศัน์แนวรปูแบบการด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	กไ็ด้ก่อตวัขึน้มา	ทีเ่รยีกว่า	รปูแบบ

รายการประเภท	 การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ซึ่งในปัจจุบันรายการ

โทรทศัน์รปูแบบนีก้เ็ป็นอกีหนึง่รปูแบบทีผู่ผ้ลติรายการต่างให้ความสนใจอย่างมาก

	 ขอบเขตที่ส�าคัญของการผลิตรายการ	 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม	 

ต่างก็ใช้พิธีกรเป็นเครื่องดึงดูดในการเรียกร้องความสนใจต่อผู้รับชมโดยใช้ความ

เซ็กซี่เข้ามาเป็นจุดขาย	 ขอบเขตของการใช้ผู้หญิงในการด�าเนินรายการโทรทัศน ์

รูปแบบ	 การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 จ�าเป็นที่จะต้องมีขอบเขตในการ 

น�าเสนอต่อสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ	 ดังนั้นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 ต้อง 

หนัมาใส่ใจในการบรหิารและการวางแผนการผลติรายการโทรทศัน์รปูแบบ	การใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ให้มีความแปลกใหม่	 ทั้งในด้านรูปแบบรายการ	

เนื้อหา	 (Content)	 และแนวความคิด	 (concept)	 เพื่อสามารถครองส่วนแบ่งผู้ชม

รายการและสร้างความนิยมในรายการได้อย่างต่อเนื่องและยืนยาว

	 บริษัทครีเอทีฟวัน	คือ	บริษัทProduction	House	ขนาดเล็ก	 เพียงหนึ่ง

เดยีวทีท่างบรษิทัจเีอม็เอม็	แกรมมี	่จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ไว้วางใจให้เป็นผูผ้ลติรายการ

โทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ที่จะออกสู่เคเบิลทีวีของ	

บริษัทจีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ในชื่อช่อง	แม็กซี่ทีวี	(MAXXI	TV)	ซึ่งเป็น
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ช่องแรกที่ต้องการสร้างรูปแบบรายการโทรทัศน์	แนวการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	

Lifestyle)	 ทั้งหมด	 รายการในช่อง	 แม็กซ่ีทีวี	 (MAXXI	 TV)	 บริษัทครีเอทีฟวัน	 

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารบรหิารและการวางแผนการผลติรายการโทรทศัน์

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ให้ออกมามีความน่าสนใจ	 และมี

ความแปลกใหม่	ทัง้ในด้านรปูแบบรายการ	เนือ้หาและแนวความคดิหรอืแม้กระทัง่

ด้านมุมมองของภาพ	ให้เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีอีกด้วย	

	 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น	ท�าให้เห็นว่ารายการโทรทัศน์รูป

แบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ยังคงเป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามอง

ในฐานะผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ยคุใหม่	ทีจ่ะต้องให้ความส�าคญักบัรปูแบบรายการ

ที่เกิดขึ้นใหม่ตามยุคสมัยของการผลิตรายการโทรทัศน์ในสมัยนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาการบรหิารการผลติรายการโทรทศัน์ในด้านรปูแบบการใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัทครีเอทีฟวัน

	 2.	 เพือ่ศกึษารปูแบบการด�าเนนิชวีติของผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ในด้าน

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัทครีเอทีฟวัน

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยเร่ือง	 “การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟ

วัน	 ในรูปแบบ	 Men	 Lifestyle”	 ซึ่งจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Research)	ในการศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ป็นการมุง่ทีจ่ะศกึษาในเรือ่งการบรหิารการผลติ

รายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	

Lifestyle)	 ซ่ึงเป็นรายการที่ออกอากาศทางเคเบิลทีวี	 ช่องแม็กซี่ทีวี	 (MAXXI	 TV)	

ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยจะเน้นศึกษาในส่วนของ

กระบวนการบรหิารในส่วนของการผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ใน

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ซึ่งผลิตรายการ	7	รายการ	เท่านั้น	
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โดยประกอบไปด้วยรายการ	Men’s	 Trend	 รายการ	 Pool	 side	 Story	 รายการ	

Shoot’em	Up	รายการ	 In	my	place	รายการ	Music	Buss	รายการ	Babe	Be	 

Chef	รายการ	The	Hobbyist	ดังกล่าว	ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูล	เป็นเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2554	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	

2555

	 แหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษา	จากแหล่งข้อมูล	2	ประเภท	คือ	แหล่งข้อมูล

ปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต

รายการโทรทศัน์รปูแบบการใช้ชวีติแบบผูช้าย	(Men	Lifestyle)	และจากแหล่งข้อมลู

ทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 จากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

	 1.		แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ซึ่งในส่วนแรก	

คือ	 การสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิต

รายการและผู้มีส่วนในการตัดสินใจกระบวนการทางความคิดในการผลิตรายการ

ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 โดยคัด

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ด้วยการศึกษาทีมงานและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการทั้งหมด	 4	 คน	 ในส่วนที่	 2	 คือ	 การสัมภาษณ ์

รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 Lifestyle	 ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิต

แบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครเีอทีฟวนั	โดยคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	จ�านวน	4	คน	โดยเลือกมาจากอายุและอาชีพที่ค่อนข้าง

แตกต่างกัน

	 2.	 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 Proposal	 รายการ	 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการของ

บริษัทCreative	One

ผลการศึกษา อภิปรายผล

	 ส�าหรบัผลการศกึษารายงานโครงการเฉพาะบคุคล	เรือ่ง	“การบรหิารการ

ผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ในรปูแบบ	Men	Lifestyle”	นัน้	สามารถ
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สรุปผลการศึกษาได้เป็น	2	ส่วน	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

	 ข้อสรุปที่	1	 การบรหิารการผลติรายการโทรทศัน์รปูแบบการใช้ชวีติ

แบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทCreative	One

	 จากการศึกษาการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิต

แบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ว่ามีการจัดการในการผลิต

รายการโดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 1.		ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท�า	 (Pre-Production)	 เนื่องด้วยบริษัท

ครเีอทฟีวนั	เป็นบรษิทัรบัจ้างผลติรายการ	หรอื	Production	House	ซึง่มขีนาดเลก็

ได้มีการประชุมการวางแนวความคิดและการก�าหนดวัตถุประสงค์ของรายการให้

มีรูปแบบตามที่ทางบริษัทครีเอทีฟวัน	ได้ก�าหนดไว้	เพื่อให้รายการที่ผลิตสามารถ

เป็นรายการที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้รับชมรายการที่เป็นรายการโทรทัศนรูปแบบการใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		โดยบริษัทครีเอทีฟวัน	เป็นผู้รับแนวความคิดหลัก

ที่ช่อง	MAXXI	TV	ต้องการให้เป็นช่องส�าหรับผู้ชายและผู้ชายทุกคนต้องดู	แล้วจึง

น�ามาคิดและวิเคราะห์ให้ออกมาได้ทั้งหมด	 7	 รายการ	 และสามารถตอบสนอง

ความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายโดยมีเนื้อหารายการที่ครอบคลุมทั้ง

สาระและความบันเทิงรวมไปถึงความแปลกใหม่และความแตกต่างที่รายการ

โทรทัศน์รูปแบบ	Men	Lifestyle

 2.	 ขัน้ตอนการถ่ายท�า	(Production)	ในการลงพืน้ทีเ่พือ่ท�าการถ่ายท�า

รายการ	ต�าแหน่ง	Coordinator	จะท�าหน้าที่ในการเข้าไปติดต่อประสานงานเพื่อ

ยนืยนักบัเจ้าของสถานทีใ่นการใช้สถานทีใ่นการถ่ายท�าให้เป็นไปด้วยความสะดวก

และความรวดเร็ว	หลังจากการติดต่อเจ้าของสถานที่เรียบร้อยแล้วนั้น	Coordina-

tor	 จะท�าการเข้ามาช่วยในการถ่ายท�าการผลติ	 เนือ่งด้วย	 Coordinator	 จะมหีน้าที่ 

ในการจัดฉากและอุปกรณ์ในการถ่ายท�า	 ในเรื่องของการจัดไฟในการถ่ายท�าและ

ท�าการตรวจสอบความเรียบร้อยในกองถ่ายอีกด้วย	เพื่ออ�านวยความสะดวกและ

ความรวดเร็วในการผลิตรายการ	และอีกหนึ่งหน้าที่ส�าหรับ	Coordinator	คือการ

เป็นผู้ช่วยในการถ่ายบันทึกภาพวิดีโออีกด้วย	 ซ่ึงหน้าที่ในการบันทึกภาพวิดีโอ 

ก็คือ	 ต�าแหน่งครีเอทีฟซึ่งในบริษัทครีเอทีฟวัน	 นอกจากการเขียนบทรายการ

โทรทัศน์แล้วนั้น	 ยังมีหน้าที่เป็นช่างภาพในการถ่ายรายการในแต่ละรายการที่
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ตนเองรับผิดชอบอีกด้วย	 เหตุผลเนื่องจากทางบริษัทครีเอทีฟวัน	 เช่ือว่า	 การ
ถ่ายทอดภาพในความคิดของครีเอทีฟนั้น	 ช่างภาพทั่วไปจะไม่เข้าใจดีเหมือนกับ
คนทีค่ดิภาพจากในหวัออกมาเอง	ครเีอทฟีจงึจ�าเป็นจะต้องถ่ายทอดภาพในหวัเอง	
ถึงจะได้ภาพตามที่ต้องการ	
	 3.		ขัน้ตอนการตดัต่อภาพและเสยีงหลงัการถ่ายท�า	(Post-Produc-
tion)	ในเรือ่งของการตดัต่อภาพและเสยีงทางบรษิทัครเีอทฟีวนั	จะไม่เรยีกผูป้ฏบิตัิ
หน้าที่นี้ว่า	ช่างตัดต่อ	(Editor)	แต่จะเรียกว่า	Composer	ซึ่งเป็นคนวางล�าดับภาพ	
Direction	 เป็นคนเล่าเรื่องราวของภาพหลังจากการถ่ายท�ามาเรียบร้อยแล้ว	 ซ่ึง
ก่อนหน้าการออกไปถ่ายท�า	จะมีการประชุมแบบโต๊ะกลม	Head	Composer	จะ
มีสทิธใินการลงความคดิเหน็เข้าไปในงานได้ด้วยการปฏบิตัหิน้าที	่ในการออกแบบ
ภาพอีกคนหนึ่งเช่นกัน	และเมื่อถึงการตัดต่อจริง	Head	Composer	ก็จะได้ภาพ
ตามที่ต้องการ	และ	บอกให้	Composer	ตัดต่อได้อย่างเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายท�ามา	ซึ่ง
หลังจากการตัดต่อเสร็จเรียบร้อย	 ก็จะท�าการตรวจสอบหรือประเมินผลรายการ
โดย	Executive	Producer	แล้วจึงน�าส่งออกอากาศได้

	 ข้อสรุปที	่2	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้รับชมรายการโทรทัศน ์
รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของ
บริษัทครีเอทีฟวัน

	 จากการศึกษา	 สามารถสรุปรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 Lifestyle	 ของ 
ผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัท
ครีเอทีฟวัน	ได้ดังต่อไปนี้
 1.	 กิจกรรม	 (Activities)	สามารถค้นพบได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีอาชีพ
หรือท�างานแล้วน่ันจะใช้เวลานอกเหนือจากการท�างานหรือเวลาว่างในการท�า
กจิกรรมแตกต่างกนัไป	แต่โดยส่วนใหญ่นัน้รปูแบบการด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	ของ
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ในช่วงวยัท�างานส่วนใหญ่	จะใช้เวลาว่างในการท�ากจิกรรมส่วนใหญ่
ไปกับการท่องเที่ยวสลับกับการพักผ่อนอยู่ที่บ้าน	 และจากการศึกษายังพบอีกว่า	
กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ชอบท�า	ขึ้นอยู่กับช่วงอายุอีกด้วย	โดยกิจกรรม
ในช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่น	 อาจจะนิยมไปเที่ยวตามสถานเริงรมย์ต่างๆ	 แต่เม่ือก้าว
ผ่านช่วงที่เป็นวัยรุ่นมาแล้วสไตล์ของการเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไป	 เช่น	 เปลี่ยนจาก
การเที่ยวในสถานเริงรมย์	มาเป็นการพักผ่อนในรูปแบบที่สบายมากขึ้น
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 2.	 ความสนใจ	 (Interest)	 ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้

ชวีติแบบผูช้าย	(Men	Lifestyle)	ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ต่างกใ็ห้มคีวามสนใจทีค่่อน

ข้างหลากหลายตามความสนใจและความถนดัของตนเอง	อย่างไรกต็ามความสนใจ

ในแต่ละอย่างอาจเป็นเพยีงความสนใจในการชืน่ชอบในการเสพ	หรอืรบัชมเท่านัน้	

แต่ก็ไม่ได้มีการลงมือสร้างงานศิลปะด้วยตนเอง	หมายถึง	ความสนใจเป็นไปเพื่อ

การเสพ	 หรือรับชมเป็นไปเพื่อความสุขความบันเทิงมากกว่าในการท�ากิจกรรม	

หรือการลงมือท�าในสิ่งที่ตนสนใจ	 และความสนใจของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ 

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ก็ยังคงให้

ความสนใจในเรื่องของอาชีพของตนเอง	เพื่อเป็นการต่อยอดและแสวงหาความรู้

ในงานที่ตนท�า

 3.	 ความคิดเห็น	(Opinions)	ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการ

ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟวัน	ส่วนใหญ่จะมีความคิด

เห็นต่อเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ	 แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภค

สนิค้าทีแ่ตกต่างกนั	ซึง่จากการศกึษาค้นพบว่าผูร้บัชมรายการโทรทศัน์รปูแบบการ

ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 มีความคิดเห็นในเรื่องของการบริโภคข้อมูล

ข่าวสารบ้านเมืองในเชิงลบ	 เนื่องจากเป็นรายการที่ท�าให้เกิดความเครียด	 ดังนั้น

ผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	จึงต้องการ

รายการรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความบันเทิงมากขึ้น

อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการศึกษาการวิจัยเร่ือง	 “การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ของ

บริษัทครีเอทีฟวัน	ในรูปแบบ	Men	Lifestyle”	ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการบริหารการ

ผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	โดยการใช้ตามแนวคดิการบรหิารการ

ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์	 ซึ่งได้อธิบายไว้ถึงหลักการการบริหารการผลิตรายการ

อย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนการผลิตรายการ	 ซึ่งบริษัทครีเอทีฟวัน	 ก็ได้มีวิธี

การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการผลิต

รายการวทิยโุทรทศัน์	ซึง่โดยทัว่ไปจะมขีัน้ตอนการผลติรายการทัง้หมด	3	ขัน้ตอน
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โดยประกอบไปด้วยขัน้ตอนที	่1	ขัน้ตอนเตรยีมการถ่ายท�า	(Pre-Production)	ซึง่กค็อื

เป็นขัน้ตอนทีผู่ผ้ลติรายการต้องวางแผนการท�างาน	ร่วมกนัคดิ	ปรกึษาหารอื	เพือ่

ก�าหนดวัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	แนวทาง	และวิธีการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ

ผลส�าเร็จ	ก�าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบคุลากรทัง้หมด	ก�าหนดปัจจยั

การผลิตที่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ	 ตลอดจนคิดวิธีการติดตามประเมินผล	 

(สหศักดิ์	กลิ่นสุวรรณ,	2548)	โดยทางบริษัทครีเอทีฟวัน	มีการวางแผนการท�างาน

โดยการระดมความคิด	 โดยทางบริษัทเรียกการประชุมนี้ว่า	 การประชุมโต๊ะกลม	

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและเป็นการปรึกษาหารือในเรื่องของ	 การวาง

แนวความคดิของรายการซึง่ทางบรษิทัครเีอทฟีวนั	วางแนวความคิดไว้ส�าหรบัการ

ตอบสนองความต้องการการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	 คือ	

กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูช้าย	ซึง่ในขัน้ตอนการเตรยีมการถ่ายท�า	ทางบรษิทัครเีอทฟี

วัน	 จะท�าการวางแผนถึงขั้นตอนในการด�าเนินการผลิตรายการเพื่อท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท�างาน	เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งหมด	7	รายการ

จะต้องเกดิจากการวางแนวทางในการด�าเนนิงานไว้เป็นอย่างด	ีเพือ่ท�าให้ขัน้ตอน

ของการถ่ายท�า	(Production)	เป็นไปอย่างลุล่วงและเกิดปัญหาน้อยที่สุด

	 ซึ่งขั้นตอนที่	2	คือขั้นตอนการถ่ายท�า	(Production)	เป็นการน�าแผนงาน

และปัจจัยการผลิตที่ได้จัดเตรียมไว้ไปด�าเนินการผลิตให้ผลส�าเร็จออกมาเป็น

รายการโทรทศัน์	ผูร้บัผดิชอบในขัน้นีค้อื	ผูก้�ากบัรายการ	สิง่ทีต้่องท�าในขัน้นีไ้ด้แก่	

การติดตั้งอุปกรณ์	(set	up)	การถ่ายท�ารายการ	(shooting-recording)	ในขั้นตอน

นี้เป็นขั้นตอนการถ่ายท�าจริงๆ	 แต่อาจจะถ่ายท�าโดยบันทึกรายการลงบนวิดีโอ

เทปและท�าการออกอากาศภายหลัง	หรือออกอากาศสด	ซึ่งโดยทั่วไปนิยมบันทึก

เทปรายการลงบนวิดีโอเทป	 ไว้ตัดต่อทีหลัง	 เพราะว่าการถ่ายท�ารายการนั่นอาจ

จะมข้ีอผดิพลาดเกดิขึ้นกส็ามารถน�าไปแก้ไขในขัน้ตัดต่อได้	(สหศกัดิ์	กลิน่สุวรรณ,	

2548)	ซึ่งในขั้นตอนการถ่ายท�าทางบริษัทครีเอทีฟวัน	จะใช้การบันทึกเทปเพื่อน�า

ไปสู่กระบวนการตัดต่อแล้วจึงออกอากาศในภายหลัง	ดังนั้น	ขั้นการถ่ายท�า	(Pro-

duction)	ทางบริษัทครีเอทีฟวัน	จึงใช้วิธีการถ่ายท�าโดยการออกนอกสถานที่เพื่อ

หาสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามในการผลิตรายการ	จึงท�าให้ขั้นตอนนี้	ต้องมีการใช้

กล้องบันทึกภาพได้ถึง	2	เครื่อง	เพื่อความน่าสนใจของรายการและป้องกันความ
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ผิดพลาดในการถ่ายท�า	 ซ่ึงอย่างไรก็ตามเมื่อขั้นตอนการถ่ายท�า	 (Production)	 

มีการผิดพลาดในการผลิตรายการก็สามารถน�าไปท�าการตัดต่อในขั้นตอนที่	 3	 

ต่อไป	คือ	ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	(Post-Production)

	 ในข้ันตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	 (Post-Production)	

เมื่อด�าเนินการผลิตรายการเรียบร้อยแล้ว	 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ	 นั่นก็คือ	

การตดัต่อล�าดบัภาพ	เป็นการน�ารายการทีบ่นัทกึไว้มาตดัต่อล�าดบัภาพ	ท�าเทคนคิ

พิเศษ	ซ้อนตัวอักษร	ซ้อนภาพ	บันทึกเสียง	บรรยาย	บันทึกเสียงดนตรี	และการ

ผสมเสยีง	ในการตดัต่อปัจจบุนัมคีวามทนัสมยัมากสามารถทีจ่ะเสรมิ	เพิม่เตมิแต่ง

ภาพและแต่งเสยีงให้ได้ภาพทีเ่ป็นทีพ่อใจของผูช้ม	เพราะภาพทีต่ดัต่อออกมาแล้ว

จะต้องได้ทั้งอารมณ์	 ความรู้สึก	 และความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่าภาพเดิม	 และ 

เมื่อผลิตรายการเสร็จแล้วต้องตรวจสอบรายการ	 ซึ่งแบ่งออกเป็นการตรวจสอบ

ด้านเทคนิคและการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา	 แล้วจึงน�าไปออกอากาศ	

(สหศักดิ์	 กลิ่นสุวรรณ,	2548)	ซึ่งในขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่าย

ท�าทางบริษัทครีเอทีฟวัน	 จะท�าการน�าภาพที่ได้จากการถ่ายท�ามาท�าการตัดต่อ

และเรียงล�าดับภาพพร้อมกับใส่เทคนิคด้านภาพให้เกิดความน่าสนใจ	 รวมไปถึง

การใส่เสยีงดนตรปีระกอบหรอืเพลงประกอบเพือ่ให้รายการเป็นไปตามทีไ่ด้ประชมุ

กันไว้ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมการถ่ายท�า	โดยทางบริษัทครีเอทีฟวัน	ให้ความ

ส�าคัญในการท�า	Computer	Graphic	 (CG)	เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายการ	

โดยการท�าทั้งหมด	7	รายการจะท�าการใช้	Computer	Graphic	(CG)	ที่เหมาะสม 

ในแต่ละรายการแตกต่างกันไป	 หลังจากน้ันจึงท�าการตรวจสอบจาก	 Executive	

Producer	ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการออกอากาศ

	 จากการศึกษาขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการบริหารการผลิตรายการ

ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวลัยพร	 วัธนหิรัญญสิทธิ์	

(2553)	 ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน	 ของ

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย	 ผลการวิจัยพบว่า	 กระบวนการผลิตรายการครอบครัว

เดยีวกนั	ประกอบไปด้วย	4	ขัน้ตอน	คอื	ขัน้ตอนที	่1	วางแผนก่อนการผลติรายการ	

เป็นขั้นตอนจัดเตรียมงานให้มีความพร้อมทั้งหมดก่อนจะด�าเนินการผลิต	 การ

ประชมุเพือ่ระดมความคดิจากทมีงานสร้างสรรค์รายการเพือ่เลอืกประเดน็การน�า
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เสนอ	 ขั้นตอนที่	 2	 เตรียมการผลิตรายการ	 จากนั้นจะเข้าสู่การซ้อม	 ก่อนการ 
ถ่ายท�า	ขัน้ตอนที	่3	ผลติรายการ	จะผลติรายการเป็น	2	รปูแบบ	คอื	ในห้องจดัรายการ	 
และนอกสถานที่	ขั้นตอนที่	4	หลังการผลิตรายการ	ในขั้นตอนนี้จะเป็นการน�าเอา
เทปโทรทัศน์ซ่ึงได้ถ่ายท�าไว้ทั้งหมด	 มาตัดต่อล�าดับภาพให้เหมาะสมและน่าชม
มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงการประเมินคุณภาพรายการ	 โดยจากการศึกษาค้นพบความ 
แตกต่างในข้ันตอนของเตรียมการซ้อมก่อนถ่ายท�า	 เนื่องด้วยรายการครอบครัว
เดียวกัน	ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย	เป็นรายการที่จะต้องใช้การถ่ายท�าในห้องจัด
รายการ	ซึ่งท�าให้ต้องมีการซักซ้อมเรื่องของการให้คิวบนเวที
	 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการการผลิตรายการที่
สอดคล้องกนักค็อื	ฐาดนิ	ีเลาหพนัธ์	(2542)	ซึง่ได้ศกึษาเรือ่ง	“การศกึษาวจิยัรายการ
ไอทีวี	ทอล์ค:	กระบวนการผลิตรายการและปัจจัยแวดล้อม”	เพื่อทราบถึงรูปแบบ
วิธีการน�าเสนอและกระบวนการการผลิตรายการ	ผลการวิจัยพบว่า	มีรูปแบบการ
เป็นรายการสนทนาข่าวซึง่มวีธิกีารน�าเสนอโดยการถ่ายทอดสดและการบนัทกึเทป
ทั้งในห้องจัดรายการและนอกสถานที่	 ในส่วนของการผลิตรายการประกอบด้วย	
4	ขั้นตอน	โดยประกอบไปด้วย		1.	ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ		2.	ขั้น
ตอนการเตรียมการผลิตรายการ		3.	ขั้นตอนการผลิตรายการ		4.	ขั้นตอนหลังการ
ผลิตรายการ	และ
	 จากการศึกษาแนวคิดการบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องในเร่ืองของการบริหารการผลิตรายการสามารถอภิปรายผลได้ว่า	
การผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 มีการด�าเนินงานที่คล้ายคลึงกับ
การผลติรายการของสถานโีทรทศัน์หรอืบรษิทัผลติรายการอืน่ๆ	ตามขัน้ตอนของ
การผลิตรายการทั้งหมด	3	ขั้นตอน	โดยประกอบไปด้วย
	 1.		ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท�า	(Pre-Production)
	 2.		ขั้นตอนการถ่ายท�า	(Production)
	 3.		ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	(Post-Production)
	 ในด้านการศึกษาในเรื่องของการศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิต	Lifestyle	
ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของ
บรษิทัครเีอทฟีวนั	โดยการใช้แนวคดิการท�าความเข้าใจผูบ้รโิภคในการอภปิรายรปูแบบ 
การด�าเนินชีวิต	 หรือ	 AIOs	 ซึ่งประกอบด้วย	 กิจกรรม	 (Activities)	 ความสนใจ	 
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(Interests)	และความคิดเห็น	 (Opinions)	 (Schiffman	&	Kanuk,	1994,	p.	 665,	 

อ้างถึงใน	ศิริวรรณ	เสรีรีตน์,	2538,	น.	57)	 เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะ

โครงสร้างด้านจิตนิสัยหรือความต้องการภายในด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค	

ประกอบด้วย	รปูแบบการด�ารงชวีติ	บคุลกิภาพ	ความต้องการ-การจงูใจ	การรบัรู	้

การรับรู้-การสลับซับซ้อน	 ทัศนคติ	 การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตนิสัยหรือ

จติวทิยาทีส่�าคญัมดีงันี	้(Loudon	&	Bitta,	1993,	p.	67,	อ้างถงึในศริวิรรณ	เสรรีตีน์,	

2538,	น.	57)	ซึ่งจากการศึกษาค้นพบได้ว่าผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การ

ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟวัน	มีรูปแบบการด�าเนินชีวิต

ที่สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการด�าเนินชีวิต	หรือ	AIOs	เนื่องจากการใช้แนวคิด

มาเป็นหลักในการค้นหาค�าตอบถึงพฤติกรรมรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้รับชม

รายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟ

วัน	มีกิจกรรมที่ค่อนข้างต่างกัน	เนื่องด้วยผลจากอายุที่แตกต่าง	และอาชีพที่แตก

ต่างกนั	ซึง่รวมไปถงึการค้นพบเรือ่งของความสนใจในเรือ่งต่างกนัและความคดิเหน็

ในเรื่องต่างๆ

	 จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 หรือ	 AIOs	 ของผู้รับชม

รายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟ

วัน	 ท�าให้ค้นพบได้ว่า	 การผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ทั้งหมด	 

7	รายการนั้น	มีการวางแนวความคิดในแต่ละรายการที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เกิด

การครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้ชายที่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 Lifestyle	

ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเรื่อง	 “การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท

ครีเอทีฟวัน	ในรูปแบบ	Men	Lifestyle”	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา	ดังนี้

	 1.		การผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ในรปูแบบการใช้ชวีติ

แบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ควรมีการจัดการบุคลากรที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่	

โดยแบ่งหน้าที่ตามความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างชัดเจน
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	 2.		การผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ 

ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ควรมีการตั้งวัตถุประสงค์ในการน�าเสนอแต่ละ

รายการให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับ 

ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

	 3.		รายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ

ผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ควรมีการท�าประชาสัมพันธ์	 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ 

ผู้บริโภค

	 4.		เน่ืองจากรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	Lifestyle)	 เป็นรายการรูปแบบใหม่ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค	

ควรมีการประเมินผลรายการอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งท�าการศึกษาถึงพฤติกรรม 

และทัศนคติของผู้รับชมรายการ	 เพ่ือน�ามาพัฒนารูปแบบรายการให้เป็นที่นิยม

มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551”	มี

วตัถปุระสงค์การศกึษา	เพือ่ศกึษาถงึการจดัประเภทภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนว

อีโรติก	 โดยการศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามพระราช-

บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551

	 การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ		(Qualitative	Research)	โดย

ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์	 (Interview)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ 

จดัประเภทภาพยนตร์แนวอโีรตกิ	ตามพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	

2551	 จ�านวน	 9	 คน	 จาก	 4	 กลุ่ม	 คือ	 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ 

วีดิทัศน์	 ผู้ผลิตภาพยนตร์	 ผู้มีอาชีพเก่ียวกับภาพยนตร์	 และนักวิชาการสาขา

ภาพยนตร์

	 ผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 ประเดน็ด้านนโยบายการจดัประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบญัญตัิ

ภาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	หน่วยงานการควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์

แบ่งความคิดเห็นออกเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุม	และ

กลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าควรเป็นหน่วยงานเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

เป็นผู้ควบคุมดูแล	 ซ่ึงความคิดเห็นมีความแตกต่างกันแม้แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กลุ่มเดียวยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 ส่วนการประชาสัมพันธ์การจัดประเภท

ภาพยนตร์นั้นความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องเกือบทั้งหมดให้ความคิดเห็นว่า

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบขาดการประชาสมัพนัธ์อย่างมาก	ส่งผลให้เกดิปัญหามีเพยีง

ตัวแทนจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพียงท่านเดียวที่ให้

ความคิดเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์การจัดประเภทภาพยนตร์นี้แตกต่างจาก

ท่านอื่นๆ

	 2.	 ประเด็นด้านกฎหมายพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	

2551	 ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดประเภท

ภาพยนตร์มรีะดบัอายผุูช้มทีถ่ีม่ากเกนิไป	ส่วนการห้ามฉายมคีวามคดิเหน็แตกแยก
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ออกเป็นทั้งเห็นด้วย	และไม่เห็นด้วย	ส่วนที่เห็นด้วยให้เหตุผลในลักษณะเดียวกัน

คือ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่ของคนไทย	 การมีการห้ามฉายภาพยนตร ์

จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม

	 3.	 ประเด็นเร่ืองคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	

2551	 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามความคิดเห็นส่วนใหญ	่

ยงัให้ความคดิเหน็ว่ายงัไม่เหมาะสมทัง้แง่ขององค์ประกอบ	และการท�าหน้าทีค่ณะ

กรรมการพิจารณา	โดยมีข้อเสนอว่าควรมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ

วดีทิศัน์ทีม่าจากฝ่ังเอกชนให้มากขึน้	และมคีวามรูค้วามเข้าใจในภาพยนตร์มากกว่า

ที่มีอยู่

	 4.	 ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์หลังจากการมีการจัด

ประเภทภาพยนตร์ความคิดเห็นถูกแบ่งเป็น	2	ฝ่าย	โดยที่คณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์	ผูผ้ลติภาพยนตร์จากภาพยนตร์เรือ่งน�า้ตาลแดง	ให้ความคิดเหน็ว่าสิทธิ

เสรีภาพของภาพยนตร์มมีากขึน้	ในขณะทีผู่ม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์	นกัวชิาการ

สาขาภาพยนตร์	และผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง	Insect	in	the	backyard	ให้ความคิด

เห็นว่าสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์ไม่เพ่ิมมากขึ้นจากในอดีต	 เนื่องจากการมีการ

ห้ามฉายภาพยนตร์

	 5.	 การฉายภาพยนตร์อีโรติกในประเทศไทย	 ไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบ

ต่อสังคม	หากการน�าเสนอภาพยนตร์มีเนื้อหาสาระที่ดี	 ซึ่งภาพยนตร์แนวอีโรติก

ในประเทศไทยมีจ�านวนน้อยเพราะเพ่ิงเร่ิมมีการจัดประเภทภาพยนตร์	 และเป็น

ภาพยนตร์ทีม่กีลุม่ผูช้มเป้าหมายจ�านวนน้อยท�าให้ต้องใช้ต้นทนุในการผลติต�า่	ซึง่

ในอนาคตภาพยนตร์แนวอีโรติกจะมีมากขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดประเภท

ภาพยนตร์	และทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อีโรติก

ค�ำส�ำคัญ:	 การจัดประเภทภาพยนตร์ ภาพยนตร์แนวอีโรติก พระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ภาพยนตร์เป็นสือ่ประเภทหนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	ส่งผลให้

ภาพยนตร์กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ภาพยนตร์มีการพัฒนาทั้ง

ในเรื่องของรูปแบบการน�าเสนอ	 เน้ือหา	 และเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่พัฒนาไปอย่าง

รวดเรว็	จากภาพยนตร์ขาวด�าในยคุแรกเริม่จนมาถงึเทคโนโลยล่ีาสดุทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจากเดิมทั้งเทคโนโลยีด้านการผลิต	 และด้านการฉายภาพที่มีทั้งภาพและเสียง

ที่สมจริง	 ท�าให้ผู้สร้างภาพยนตร์สามารถถ่ายทอดเรื่องราว	 อรรถรสสู่ผู้รับชมได้

อย่างครบถ้วน

	 ภาพยนตร์ถูกเปลี่ยนจากการสร้างเพื่อคุณค่าทางศิลปะ	 มาสู่การสร้าง

เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ	ค�านึงถึงผลก�าไรขาดทุน	ภาพยนตร์กลายเป็นสินค้าที่

ถูกสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของทุน	 และตลาดผู้บริโภค	 เม่ือ

ภาพยนตร์มีความเป็นธุรกิจมากขึ้น	ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นก็มีเนื้อหาที่หลาก

หลาย	มีเร่ืองราวทีท่ัง้ถกูแต่งขึน้	และดดัแปลงมาจากเรือ่งจรงิ	หรอืนยิาย	ภาพยนตร์

จงึถกูมองว่าควรมกีารควบคมุเนือ้หาว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะฉายหรอืไม่	มากน้อย

เพียงไร	 โดยการพิจารณาก่อนการฉาย	 และการจัดประเภทภาพยนตร์เพื่อความ

เหมาะสมในการน�าออกฉายและไม่สร้างความเสียหายต่อบุคคล	 หรือหน่วยงาน	

องค์กร	หรืออื่นใด

	 การจัดประเภทภาพยนตร์	หรอืการจดัระดบัอายผุูช้มภาพยนตร์	(Rating	

System)	นั้นได้มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นประเทศที่มีความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านภาพยนตร์	 และเป็นผู้น�าด้านภาพยนตร์ในโลก	 การจัด

ประเภทภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นต้นแบบของการจัดประเภท

ภาพยนตร์ไปยังประเทศอื่นๆ	 ทั่วโลก	 โดยเกิดจากการที่ประชาชนมองว่าวงการ

ภาพยนตร์น้ันมีเสรีภาพมากเกินไป	 และมีส่วนท�าให้เกิดปัญหาทางสังคมจนเกิด

เป็นการเซ็นเซอร์	 (Censorship)	 แต่ต่อมาด้วยช่องโหว่ของกฎหมายจึงท�าให้มักมี 

ผูผ้ลติหลบเลีย่งทีจ่ะน�าภาพยนตร์ไปให้คณะกรรมการเซน็เซอร์ตรวจพจิารณาท�าให้
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ระบบเซ็นเซอร์ล้มเหลว	 จึงเป็นที่มาของการควบคุมด้วยการจัดแบ่งประเภทผู้ชม

ภาพยนตร์	(The	Rating	System)

	 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551	ก�าเนิดขึ้นเมื่อวันที่	

27	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2551	สมัยพลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์	เป็นนายกรัฐมนตรี	มี

การเปลีย่นระบบการตรวจพจิารณาจากระบบการตรวจพจิารณาเซน็เซอร์	(Censor)	

มาเป็นระบบการก�าหนดประเภทภาพยนตร์	 (Rating)	 และจาก	 “คู่มือการด�าเนิน

งานวฒันธรรม	ตามพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551”	ส�านกังาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต	ิกระทรวงวฒันธรรม	ได้สะท้อนถงึความคดิของ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงว่ามทีศิทาง	ทฤษฎพีืน้ฐาน	แนวทางการด�าเนนิงาน

เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสเปรียบเทียบได้	 เม่ือย่างเข้าสู่ยุคการจัดระบบการ

ก�าหนดประเภทภาพยนตร์ไทยเพยีงใดว่า	ตามพระราชบญัญตันิีไ้ด้ก�าหนดองค์กร

และหน่วยงานหลักที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 อาทิ	

กระทรวงวัฒนธรรม	 ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา	 ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	 ฯลฯ	 โดยปฏิบัติงานตาม 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551	จะต้องด�าเนินงานภายใต้หลัก

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้ 

ในการด�าเนนิตามภารกจิเกีย่วกบัภาพยนตร์และวดีทิศัน์จะต้องได้รบัความร่วมมอื

จากองค์กร	 หน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 อาทิ	 องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ	

องค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 กลุ่ม 

ผู้บริโภค	 ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมและภาคีหรือเครือข่ายอื่นๆ	 รวมทั้งการ

ด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้นประโยชน์และการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางสงัคมวฒันธรรมเพือ่

การคุ้มครองเด็กและเยาวชน	(จรัล	ทองเกษม,	2542,	น.	73-74)

	 การจัดประเภทภาพยนตร์	 เริ่มมีการพิจารณาตรวจภาพยนตร์เพื่อจัด

ประเภทภาพยนตร์เป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2552	 การตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์โดยใช้ระบบการจัดประเภทภาพยนตร์คือการตรวจพิจารณา

โดยการก�าหนดประเภทภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับอายุของผู้ชมภาพยนตร์	 ตาม 

พระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	ก�าหนดให้ผูท้ีจ่ะประกอบกจิการ
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ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	โดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	จะต้อง

ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน	ซึ่งการขอใบอนุญาต	และการออกใบอนุญาตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	และเงือ่นไขทีเ่ป็นไปตามกฎกระทรวง	นอกจากวตัถปุระสงค์

เพื่อก�าหนดภาพยนตร์ที่จะน�าออกฉาย	ให้เช่า	แลกเปลี่ยน	หรือจ�าหน่ายในราช-

อาณาจักร	 ต้องผ่านการตรวจพิจารณา	 และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ	ผู้สร้างภาพยนตร์จะต้องด�าเนิน

การสร้างในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการบ่อนท�าลาย	 ขัดต่อความสงบเรียบร้อย	 หรือ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรืออาจจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและ

เกียรติภูมิของประเทศไทยอีกด้วย

	 หลังจากการเกิดขึ้นของการจัดประเภทภาพยนตร์	ภาพยนตร์อีโรติกที่มี

ฉากเพศสมัพนัธ์ไม่มากนกักส็ามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป	ภาพยนตร์พวกนีม้กัจะมฉีาก

เพศสมัพนัธ์	ฉากความรนุแรง	ฉากทีม่ภีาษาตรงไปตรงมาเกีย่วกบัเรือ่งเพศสมัพนัธ์	

และอาจรวมไปถงึฉากทีย่ัว่ยวนให้เกดิอารมณ์ทางเพศ	ภาพยนตร์ประเภทมุกตลก

แบบสกปรก	หรือมุกตลกเสื่อม	ภาพยนตร์ประเภทอีโรติกชีวิต	และภาพยนตร์ที่มี

เรื่องของเพศสัมพันธ์	ก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหนังนี้เช่นกัน		(Filmsite,	2011)

	 การจดัประเภทภาพยนตร์ในประเทศไทยตามพระราชบญัญตัภิาพยนตร์

และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 แสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องความเหมาะสมของตัว 

พระราชบัญญัติ	 และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 จึงเป็นที่น่า

สนใจในการศึกษาเร่ือง	 “ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551”

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพือ่ศกึษาถงึความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทีม่ต่ีอการจดัประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติก	ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551

	 2.	 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ด้านนโยบาย	และแนวทางการแก้ไข	ปรบัปรงุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นของ	 การจัดประเภทภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551
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วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551”	 

ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยน�าเสนอผลการศึกษา

ในเชิงพรรณนา	(Descriptive	Research)	จากวิธีการสัมภาษณ์	(Interview)	รวมทั้ง

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง		 (Documentary	

Research)

สรุปผลการศึกษา

ประเด็นด้านนโยบายการจัดประเภทภาพยนตร์
	 1.	 ความคดิเหน็ต่อการควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์โดยหน่วยงาน

ของรัฐความคดิเหน็ต่อการควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์โดยหน่วยงานของรฐั

ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ	ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป	โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ที่ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมการจัดประเภทภาพยนตร์โดยหน่วยงานของรัฐ	 และ

กลุม่ทีเ่หน็ด้วย	โดยทีส่่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ว่าเหน็ด้วยกบัการควบคมุโดยหน่วย

งานของรฐั	โดยให้เหตผุลว่าด้วยสภาพสงัคมและการปกครองของไทย	ยงัไม่เหมาะ

สมทีจ่ะให้หน่วยงานอืน่เข้ามาควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์	ส่วนกลุม่ทีไ่ม่เหน็

ด้วยให้เหตุผลว่า	 รัฐบาลไม่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์	 ซ่ึงเป็นการ 

ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์	และเรื่องการล่วงละเมิดสถาบันต่างๆ	หรือ

การเผยแพร่สิง่ทีส่่งผลกระทบต่อสงัคม	ประเทศชาต	ิกม็กีฎหมายทีใ่ช้ในการควบคมุ

อยู่แล้ว	 และหน่วยงานที่เข้ามาดูแลการจัดประเภทภาพยนตร์ควรเป็นหน่วยงาน

เอกชน	หรือหน่วยงานอิสระอย่างสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
	 2.		ความคดิเหน็ต่อการประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการจดัประเภทภาพยนตร์
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดประเภทภาพยนตร์ขาดการประชา-
สัมพันธ์	 ให้แก่ทั้งผู้ผลิต	 และประชาชน	 จึงเกิดความไม่เข้าใจในการจัดประเภท
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ภาพยนตร์	ท�าให้เกิดปัญหา	และไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดประเภทภาพยนตร์	
มีเพียงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์เพียงท่านเดียวที่ให้ความคิดเห็นว่า	ตัวผู้ชมเองขาดความพยายามในการ
เข้าถึงเรื่องของการจัดประเภทภาพยนตร์เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาถึงได้เกิดการ 
เรยีกร้อง	ถ้าหากไม่มปัีญหาอะไรเกดิขึน้กไ็ม่ออกมาแสดงความคดิเหน็	ตวัผูช้มเอง
ควรให้ความส�าคัญกับการจัดประเภทภาพยนตร์มากกว่าที่เป็นอยู่

ประเด็นด้านกฎหมายพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
	 1.		ความคิดเห็นต่อประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดประเภท
ภาพยนตร์ที่มีอยู่นั้นมีระดับอายุของผู้ชมที่ถี่มากเกินไป	และขาดความสม�่าเสมอ	
ผูใ้ห้ข้อมลูจากผูม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์ให้ความคิดเหน็ว่า	“ภาพยนตร์ประเภท
ส่งเสริมให้มีการดู”	และ	“ภาพยนตร์ที่ห้ามมิให้เผยแพร่ในราชอาณาจักร”	นั้นไม่มี
ความจ�าเป็นที่ต้องมี	 และประเภทภาพยนตร์ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัด
ภาพยนตร์ว่าควรอยู่ในระดับใด	 ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลจากผู้ผลิตภาพยนตร์มีความ
คดิเหน็ว่าระดบัอายขุองผูช้มในการจดัประเภทภาพยนตร์นัน้มรีะดบัอายทุีส่งูเกนิ
ไป	เมื่อเทียบกับต่างประเทศ
	 2.	 ความคดิเหน็ต่อการห้ามฉายภาพยนตร์	การห้ามฉายภาพยนตร์นัน้
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	แม้แต่ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่ม
เดียวกันอย่างผู้ผลิตภาพยนตร์ยังให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	โดยตัวแทนที่เห็น
ด้วยกับการให้มีการห้ามฉายส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า	 ด้วยสภาพสังคม
วัฒนธรรม	 และการปกครองของไทย	 จึงยังจ�าเป็นต้องมีการห้ามฉายภาพยนตร์	
เพราะหากไม่มีการห้ามฉายภาพยนตร์แล้วมีภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่หมิ่นสถาบัน
จะก่อให้เกิดผลเสีย	 และความขัดแย้งในประเทศได้	 ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่เห็น
ด้วยกบัการให้มกีารห้ามฉายภาพยนตร์ให้ความคดิเหน็ว่า	การห้ามฉายภาพยนตร์
นั้นไม่ต่างกับการที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์อย่างในอดีต	 และเป็นการไม่เคารพใน
วจิารณญาณของผูช้มภาพยนตร์	ส่วนเรือ่งการหมิน่สถาบนันัน้กม็กีฎหมายอาญา
ทีร่ะบโุทษและเอาผดิอยูแ่ล้ว	การห้ามฉายภาพยนตร์เป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพ
ของทั้งผู้ชมและผู้ผลิตภาพยนตร์
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ประเด็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
	 1.		ความคิดเห็นเร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์และวดีทิศัน์	ความคดิเหน็ของผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าองค์

ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีอยู ่นั้นยังไม ่

เหมาะสม	 เหตุผลส่วนใหญ่คือคณะกรรมการขาดมาตรฐานในการพิจารณา

ภาพยนตร์	ขาดความรูค้วามเข้าใจในภาพยนตร์	คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์

มีอ�านาจมากเกินไปโดยไม่มีใครสามารถคานอ�านาจการตัดสินใจของคณะ

กรรมการ	 และไม่สามารถตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์ได้	ส่วนของผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์เองนั้นได้

ให้เหตผุลว่าคณะกรรมการทีม่อียูม่จี�านวนมากเกนิไป	และไม่เข้าใจเรือ่งภาพยนตร์

เป็นเหตุผลให้การพิจารณาภาพยนตร์ขาดมาตรฐาน

	 2.		ความคดิเหน็เรือ่งการท�างานของคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์	การท�างานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	ความ

คิดเห็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแง่ลบ	 ผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์เองให้ความคิดเห็นว่า	 คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากราชการไม่ให้

เวลากับการพิจารณาภาพยนตร์	ท�าให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนจากเอกชนเป็นผู้ท�า

หน้าที่	 และคณะกรรมการส่วนใหญ่มักพิจารณาภาพยนตร์และก�าหนดประเภท

ภาพยนตร์จากการพจิารณาจากภาพหรอืเนือ้หาเพยีงส่วนเดยีว	ไม่ได้พจิารณาจาก

เนื้อหาโดยรวม	 ส่วนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มอ่ืนมีความคิดเห็นว่า 

คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์และวดีทิศัน์	มอี�านาจในการตดัสนิใจมากเกนิไป	

และมีลักษณะอนุรักษนิยม	 น�าความคิดแนวอนุรักษนิยมมาใช้ในการพิจารณา

ภาพยนตร์

ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์หลังจากการมีการจัดประเภท
ภาพยนตร์
	 ความคิดเห็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์นั้นผู้ให้ข้อมูลของกลุ่ม

ต่างๆ	มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งที่มองว่าภาพยนตร์มีสิทธิเสรีภาพ

มากขึ้น	และสิทธิเสรีภาพไม่มากขึ้นจากในอดีต	ส่วนของกลุ่มที่ให้ความคิดเห็นว่า
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ภาพยนตร์มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าในอดีตส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า	 ผู้ผลิตมีอิสระใน

การผลิตภาพยนตร์ที่มีลักษณะเน้ือหาที่หลากหลายขึ้น	 โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดน

เซน็เซอร์อย่างในอดตี	โดยการจดัประเภทภาพยนตร์ท�าให้ผูช้มกส็ามารถได้รบัชม

ภาพยนตร์ทีห่ลากหลายขึน้ด้วย	เพยีงแต่ยงัต้องอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายเท่านัน้	

ผู้ให้ข้อมูลที่มองว่าสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนั้นส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่า	 การมีการห้ามฉาย	 และมีภาพยนตร์ที่ถูกห้ามฉายไม่ได้เป็นการที่

ภาพยนตร์ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง

ประเด็นเรื่องภาพยนตร์อีโรติกในประเทศไทย
	 1.		ความคดิเหน็ต่อความเหมาะสมต่อการฉายภาพยนตร์แนวอโีรตกิใน	

ประเทศไทยผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมดได้ให้ความคดิเหน็แบ่งออกเป็นกลุม่ๆ	โดยผูใ้ห้ข้อมลู

จากคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์	ให้ความคดิเหน็ส�าหรบัการฉายภาพยนตร์

อีโรติกในประเทศไทยหากผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงาน	 เพื่อให้ได้

ภาพยนตร์ที่ไม่ส่งผลเสีย	ส่วนผู้ให้ข้อมูลจากผู้ผลิตภาพยนตร์	 ให้ความคิดเห็นว่า	

คนไทยยงัขาดความเข้าใจในเรือ่งภาพยนตร์แนวอโีรตกิมักนกึถงึภาพยนตร์โป๊เปลือย

จึงรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ควรมีการฉายในโรงภาพยนตร์	 ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมี

ความเข้าใจมากย่ิงข้ึน	 ส่วนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากผู้มีอาชีพเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์	คือภาพยนตร์แนวอีโรติกยังคงขาดความหลากหลาย	ผู้ผลิตยังไม่กล้า

ลงทุนจึงกลายเป็นเพียงภาพยนตร์ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ใช้ทุนต�่า	 ในขณะที่ 

นกัวชิาการสาขาภาพยนตร์ให้ความคดิเหน็ว่าภาพยนตร์แนวอโีรตกิในประเทศไทย

มีลกัษณะทีค่่อนข้างลามก	เพราะจงใจจะขายการสร้างอารมณ์ทางเพศมากเกนิไป

	 2.		ความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อสังคมจากการฉายภาพยนตร์แนว 

อีโรติก	ผลกระทบต่อสังคมจากการฉายภาพยนตร์แนวอีโรติกในประเทศไทยหลัง

จากการมกีารจดัประเภทภาพยนตร์นัน้	กม็คีวามคดิเหน็แบ่งออกเป็นกลุม่ๆ	 เช่นกนั 

โดยผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์	ทั้ง	3	ท่าน	และนักวิชาการ

สาขาภาพยนตร์	มีความคิดเห็นว่าเรื่องผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหา	และภาพที่

แสดงออกมาของภาพยนตร์เอง	 หากเน้ือหาของภาพยนตร์มีลักษณะที่แฝงเรื่อง

คุณธรรม	จริยธรรมย่อมส่งผลดีต่อสังคม	และการมีฉากเพศสัมพันธ์ในภาพยนตร์
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เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล	 ก็ไม่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสังคม	 ส่วนความคิดเห็นของ 

ผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ให้ข้อมูล	 ให้ความคิดเห็นว่าภาพยนตร์อีโรติกนี้หากมีการจัด

ประเภทภาพยนตร์ทีด่แีละผูช้มมคีวามเข้าใจแล้วภาพยนตร์แนวอโีรตกิเหล่านีเ้ป็น

ภาพยนตร์ที่สอนเรื่องคุณธรรม	แต่ผู้ชมต้องเลือกชมให้เหมาะสมกับอายุตามการ

จดัประเภทภาพยนตร์	ส่วนผูม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์	ผูใ้ห้ข้อมลูให้ความคดิเหน็

ว่า	อาจมผีลกระทบบ้าง	แต่ไม่ควรมองว่าเป็นภาพรวมของสงัคม	เพราะเป็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากเหตุผลอื่นมากกว่าการมีต้นเหตุมาจากการชมภาพยนตร์

	 3.		ความคิดเห็นต่ออนาคตของภาพยนตร์แนวอีโรติกในประเทศไทย	

ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าในอนาคตภาพยนตร์แนว

อโีรตกิในประเทศไทยน่าจะมเีพิม่มากขึน้	แต่คงไม่เพิม่ขึน้สงู	เพราะเป็นภาพยนตร์

ที่กลุ่มผู้ชมกลุ่มเล็ก	 จึงต้องใช้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่มีต้นทุนต�่า	 และอาจ

ประสบปัญหากับการจัดประเภทภาพยนตร์หากเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดเล็ก	

และไม่ได้ท�าการศึกษาการจัดประเภทภาพยนตร์ให้ดี	 และผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ให้

ข้อมูล	ให้ความคิดเห็นอีกว่า	ภาพยนตร์แนวอีโรติกที่มีเนื้อหา	และการน�าเสนอที่

ดีจะมีเพิ่มมากขึ้น	 หากผู้ชมภาพยนตร์มีความเข้าใจ	 และมีทัศนคติต่อภาพยนตร์

แนวอีโรติกที่ดีขึ้น

อภิปรายผลการศึกษา

หน่วยงานที่ควบคุมการจัดประเภทภาพยนตร์
	 เมือ่พจิารณาจากความคดิเหน็ของผูใ้ห้ข้อมลูผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดั

ประเภทภาพยนตร์แนวอโีรตกิทัง้หมดนัน้พบว่า	คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์	

มีความคิดเห็นว่าการจัดประเภทภาพยนตร์ที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอยู่

นั้น	 มีความเหมาะสมแล้วเพราะเป็นการยากที่จะมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาดูแล	 ซ่ึง

สอดคล้องกันกับมาตรการในการควบคุมสื่อมวลชน	 ในมาตรการควบคุมการ

ปกครอง	(Government	Control)	โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุม	ไม่ว่าจะเป็น 

การควบคมุทางการปกครอง	หรอืทางการเมอืง	ในขณะเดยีวกนัผูม้อีาชพีเกีย่วกบั

ภาพยนตร์	ผู้ให้ข้อมูล	และนักวิชาการสาขาภาพยนตร์มีความคิดเห็นว่าไม่สมควร
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เป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นผูค้วบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์	และผูใ้ห้ข้อมลูจาก

กลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์นั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้ง	2	ฝ่าย	ผู้ผลิตภาพยนตร์

ให้ความคดิเหน็ว่าควรปล่อยให้การจดัประเภทภาพยนตร์เป็นหน้าทีข่องหน่วยงาน

อิสระอย่าง	สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ	และคนในวงการภาพยนตร์ดูแล

กันเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการจัดประเภทภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐ-

อเมริกา	ที่มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เหมาะสมมากขึ้น	จนในปัจจุบันมีหน่วย

งานภาคเอกชนอย่าง	 MPAA	 ท�าหน้าที่ในการจัดประเภทภาพยนตร์	 และไม่มี

กฎหมายบังคับในการจัดประเภทภาพยนตร์	 และตรงตามแนวคิดการควบคุมสื่อ

ภาพยนตร์	 แบบการจัดประเภทภาพยนตร์โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์	 (Industry	

Classification)	เป็นการแบ่งประเภทภาพยนตร์โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์	โดยมี

ประเภทภาพยนตร์ต่างๆ	แตกต่างกนั	วตัถปุระสงค์ของการแบ่งประเภทภาพยนตร์

นี้คือการแจ้งให้แก่สาธารณชนทราบ	 และท่ีส�าคัญคือ	 เป็นข้อแนะน�าให้แก่ 

ผู้ปกครอง	 ปัจจุบัน	 วิธีนี้หรือรูปแบบการก�าหนดประเภทภาพยนตร์นี้	 ใช้กันแพร่

หลายในหลายประเทศ	 อาจแตกต่างกันที่การบังคับใช้หรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

จัดประเภทภาพยนตร์	แต่มีแนวคิดเดียวกัน	คือแบ่งระดับอายุผู้ชมภาพยนตร์

การประชาสัมพันธ์การจัดประเภทภาพยนตร์
	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด

ประเภทภาพยนตร์ขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ทั้งผู้ผลิตและประชาชน	 จึงเกิด

ความไม่เข้าใจในการจดัประเภทภาพยนตร์	ท�าให้เกดิปัญหาและไม่ได้รบัประโยชน์

จากการจดัประเภทภาพยนตร์	เมือ่พจิารณาจากแนวคดิการจดัประเภทภาพยนตร์	

ซึ่งการจัดประเภทภาพยนตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์	 และพ่อแม่ 

ผูป้กครอง	สามารถชมภาพยนตร์และแนะน�าภาพยนตร์แก่บตุรหลานเพือ่ให้ได้รบั

ชมภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับอายุของผู้ชม	 ซึ่งผู้ชมต้องมีความเข้าใจในการจัด

ประเภทภาพยนตร์ว่า	 ภาพยนตร์แต่ละประเภทนั้นมีความเหมาะสมกับผู้ชมอายุ

เท่าใด	และพ่อแม่ผูป้กครองควรแนะน�าบตุรหลานของตนเองอย่างไรในการรบัชม

ภาพยนตร์	 ในขณะที่การจัดประเภทภาพยนตร์	 ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ขาดการประชาสัมพันธ์	จึงท�าให้ประชาชนผู้ชมภาพยนตร์	และพ่อแม่



JC Journal104

ผู้ปกครองไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดประเภทภาพยนตร์ที่มีอยู่อย่างที่ควรจะ 

ได้รับ

การจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
พ.ศ. 2551
	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดประเภทภาพยนตร์ที่มีอยู่

นั้นมีระดับอายุของผู้ชมที่ถี่มากเกินไป	 และขาดความสม�่าเสมอ	 ผู้ให้ข้อมูลจาก 

ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์ให้ความคิดเห็นว่า	 “ภาพยนตร์ประเภทส่งเสริมให้มี

การด”ู	และ	“ภาพยนตร์ทีห้่ามมใิห้เผยแพร่ในราชอาณาจกัร”	นัน้ไม่มคีวามจ�าเป็น

ที่ต้องมี	 และประเภทภาพยนตร์ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัดภาพยนตร์ว่า 

ควรอยูใ่นระดบัใด	ในขณะทีผู่ใ้ห้ข้อมลูจากผูผ้ลติภาพยนตร์มคีวามคดิเหน็ว่าระดบั

อายขุองผูช้มในการจดัประเภทภาพยนตร์นัน้มีระดบัอายทุีสู่งเกนิไป	เม่ือเทยีบกบั

ต่างประเทศ

	 จากความคิดเห็นต่อประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์

และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551	แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากแนวคิดการจัดประเภท

ภาพยนตร์	ทีก่ารจัดประเภทภาพยนตร์นัน้เพือ่เป็นแนวทางของผูช้ม	และผูป้กครอง

ในการเลือกชมภาพยนตร์	จึงไม่มีการจัดประเภทภาพยนตร์ประเภท	“ภาพยนตร์

ประเภทส่งเสรมิให้มกีารด”ู	 และ	 “ภาพยนตร์ทีห้่ามมใิห้เผยแพร่ในราชอาณาจกัร”	

และมีระดับอายุของผู้ชมเร่ิมต้นที่	 13	 ปีเท่ากัน	 แต่การจ�ากัดระดับอายุผู้ชม

ภาพยนตร์สูงสุดคือ	 17	 ปี	 ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี

การจ�ากัดระดับอายุสูงสุดอยู่ที่	 20	 ปี	 จาก	 “ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามผู้ที่มีอายุ 

ต�่ากว่า	20	ปีดู”

การห้ามฉายภาพยนตร์
	 ความคดิเหน็ต่อการห้ามฉายภาพยนตร์ของนกัวชิาการสาขาภาพยนตร์	

และผูใ้ห้ข้อมลูจากผูม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์ให้ความคดิเหน็ว่าไม่จ�าเป็นส�าหรบั

การห้ามฉายภาพยนตร์เพราะต่อให้มีภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสมถูกผลิตออกมานั้น

ก็มีกฎหมายมาตราอ่ืนๆ	 ที่สามารถห้ามไม่ให้น�าภาพยนตร์เรื่องนั้นออกฉายอยู่
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แล้ว	การมีการห้ามฉายเป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพของผูผ้ลติ	และผูช้มภาพยนตร์
มากเกินไป	 ส่วนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ผู้ให้ข้อมูล	 ให้ความคิดเห็น
ว่าการห้ามฉายภาพยนตร์ในประเทศยงัมคีวามจ�าเป็น	เพราะประเทศไทยมสีถาบนั
พระมหากษัตริย์ที่จะล่วงละเมิดไม่ได้	 และวัฒนธรรมไทยยังรับกับเรื่องลามก
อนาจารไม่ได้	 และผู้ที่เป็นผู้ผลิตบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคม	 ส่วน 
ผู้ผลิตภาพยนตร์ให้ความคิดเห็นที่ต่างกันโดยมีความคิดเห็นทั้งสมควรมีการ 
ห้ามฉาย	และไม่ควรมีการห้ามฉาย
	 ความคดิเหน็ทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัการมกีารห้ามฉายภาพยนตร์ซึง่มเีหตผุลว่า	
หากภาพยนตร์มีเนื้อหาที่ล่วงละเมิดบุคคล	หรือสถาบันต่างๆ	ก็มีกฎหมายอาญา
ที่สามารถเอาผิดผู้ผลิตได้	 จึงไม่จ�าเป็นที่ต้องมีการห้ามฉายภาพยนตร์	 ซ่ึงเรื่องนี้
ยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความด้านกฎหมาย	และความซ�้าซ้อนของกฎหมายที่
ต้องมีการแก้ไขพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	ให้มคีวามชดัเจน
มากขึน้	เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหา	และความเข้าใจผดิ	เพราะนอกจากมกีารจดัภาพยนตร์
ประเภท	ห้ามมิให้เผยแพร่ในราชอาณาจักร	หรือการห้ามฉายแล้วยังมีมาตรา	29	
ในพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	ทีเ่ป็นภาพยนตร์ทีไ่ม่อนญุาต
ให้ฉาย	และกฎหมายอาญาอืน่ๆ	อกี	ซึง่ต้องท�าการตคีวามกฎหมายให้ชดัเจนกว่า
ที่เป็นอยู่	เพื่อความชัดเจนในการจัดประเภทภาพยนตร์

ความเหมาะสมของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
	 ความคดิเหน็เรือ่งคณะกรรมการนัน้	ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็
ตรงกันว่าคณะกรรมการที่มีอยู่ขาดความเหมาะสม	 ขาดความรู้ความเข้าใจในส่ือ
ภาพยนตร์	 และขาดมาตรฐานที่ชัดเจนในการพิจารณา	 คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์ผูใ้ห้ข้อมลู	ให้ความคดิเหน็อกีว่าคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์และ
วดีทิศัน์ทีม่าจากหน่วยงานของรฐัไม่ให้เวลา	และไม่ให้ความส�าคัญกบัการพจิารณา
ภาพยนตร์	 ส่วนผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีอาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์ให้ความคิดเห็น
เพิม่เตมิว่าคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์และวดีทิศัน์นัน้	ได้รบัอ�านาจมากเกนิ
ไปโดยไม่มีใครสามารถคานอ�านาจการตดัสนิใจของคณะกรรมการ	และไม่สามารถ
ตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการได้	 ในเรื่องของระยะเวลาในการด�ารง
ต�าแหน่งนั้นก็มีระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งนานเกินไป
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	 ตามแนวคิดการจัดประเภทภาพยนตร์	 การจัดประเภทภาพยนตร์นั้นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับผู้ชมภาพยนตร์	 และผู้ที่เป็นผู้ปกครองว่า

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเหมาะสมกับผู้ชมระดับอายุเท่าใด	 จึงต้องการตัวแทนที่มา 

เป็นคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์ทีม่ลีกัษณะเป็นตวัแทนของผูป้กครอง	และ

ท�างานในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์แบบเต็มเวลา	ซึ่งความคิดเห็นของตัวแทน

ส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ว่า	คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์ในประเทศไทยนัน้

ต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์	 หรือเกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์	 มากกว่าการเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง	 และการท�างานของคณะ

กรรมการพิจารณาภาพยนตร์ในปัจจุบันก็เป็นลักษณะของการท�างานแบบไม่เต็ม

เวลา

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การจดัประเภทภาพยนตร์แต่ละประเภทควรมีระดบัความถีข่องอายุ

ผู้ชมที่มีระยะความห่างของอายุกว้างข้ึน	 เพราะระดับอายุที่มีอายุที่ใกล้เคียงกัน

มากเกินไป	ในภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้ดูที่มีอายุ	13	ปี	15	ปี	และ	18	

ปีขึ้นไป	 ซึ่งอาจส่งผลต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในการ

พิจารณาเนื่องจากระดับอายุที่ไม่ห่างกันนัก	ท�าให้ยากต่อการพิจารณา	และอาจ

สร้างความสับสนให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์อีกด้วย

	 2.	 การประชาสมัพนัธ์เรือ่งของการจดัประเภทภาพยนตร์ต้องมมีากขึน้	

เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจต่อทั้งผู้ผลิต	และผู้ชมภาพยนตร์	ทั้งเรื่องความหมาย

ของการจัดประเภทภาพยนตร์ต่างๆ	และเกณฑ์ในการพิจารณา	 โดยที่ผู้ปกครอง

ควรให้ความส�าคญักบัการจดัประเภทภาพยนตร์	เพือ่ให้เยาวชนได้รบัชมภาพยนตร์

ที่มีความเหมาะสม	 และผู้ปกครองควรศึกษาการจัดประเภทภาพยนตร์	 และชม

ภาพยนตร์	เพื่อสามารถให้ค�าแนะน�าแก่เยาวชนได้อย่างเหมาะสม

	 3.		คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 ควรให้มีคณะ

กรรมการทีท่�าหน้าทีไ่ด้อย่างเตม็เวลา	และสามารถมกีารตรวจสอบการท�างานของ

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้	 เพื่อให้การพิจารณาภาพยนตร์
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มีประสิทธิภาพ	 และเพ่ือให้มีมาตรฐานที่ตรงกันควรมีคณะกรรมการที่มีจ�านวน

น้อยลงแต่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มเวลา	และคณะกรรมการไม่ควรมีอ�านาจ

ในการตัด	หรือห้ามฉายภาพยนตร์	ควรมีหน้าที่ในการจัดภาพยนตร์ให้เหมาะสม

กับระดับอายุของผู้ชมตามการจัดประเภทภาพยนตร์เท่านั้น

	 4.		ผู้ผลิตภาพยนตร์ควรมีการศึกษาการจัดประเภทภาพยนตร์ก่อนการ

ผลติภาพยนตร์	เพือ่ประโยชน์ในการผลติภาพยนตร์	และการจดัประเภทภาพยนตร์

ให้แก่ภาพยนตร์ของตนเอง	 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการถูกห้ามฉาย	 และได้รับการ 

จัดประเภทภาพยนตร์ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้

	 5.		การจัดประเภทภาพยนตร์ควรมีการประเมินผล	และรับฟังความคิด

เห็นจากผู้ผลิตภาพยนตร์	 และผู้ชมภาพยนตร์	 และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข	

ปรบัปรงุการจดัประเภทภาพยนตร์ให้มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสังคม	วฒันธรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไป
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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง	กลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย	 ครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหาร

เฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	โดยมีการศึกษา	กลยุทธ์การน�าเสนอข้อมูล

ข่าวสาร	รูปแบบการน�าเสนอข่าวทางเฟซบุ๊ก	รวมถึงความส�าเร็จและผลตอบรับที่

ได้จากการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์

อุทกภัย	โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	การสังเกตการณ์	

และการค้นคว้าจากเอกสารข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	กลยทุธ์ในการน�าเสนอข่าวสาร 

บนเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยแบ่งออกเป็นการวางแผน	 การจัด

องค์กรการบริหารบุคคล	การสั่งการ	การประสานงาน	การควบคุม	ผู้ศึกษาพบว่า	

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน 

น�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊	โดยอาศัยจดุเด่นของเฟซบุก๊	

ทัง้เรือ่งการสร้างให้เกดิปฏสิมัพนัธ์	น�ามาใช้ในกลยทุธ์การตอบค�าถาม	การให้ข้อมลู

ข่าวสารต่างๆ	แก่ผู้ที่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือผ่านทาง 

เฟซบุ๊กของสถานีฯ	 โดยวัดผลได้จากจ�านวนคนที่เข้ามากดถูกใจ	 (Like)	 เพื่อเป็น

แฟนของเฟซบุก๊ของสถานฯี	นัน้	มจี�านวนเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากในเวลาอนัรวดเรว็	

และยังคงมีจ�านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 รูปแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทศัน์ไทยพบีเีอสในวกิฤตการณ์อทุกภยัมกีารเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนทีส่ดุคอื	การ

มีปฏิสัมพันธ์	 ซึ่งแต่เดิมเน้นการใช้ระบบป้อนข้อมูลข่าวอัตโนมัติ	 โดยไม่เน้นการ

ปฏิสัมพันธ์	แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยขึ้น	ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าหรับสื่อสังคม

ออนไลน์ของสถานฯี	เพราะความต้องการของผูร้บัข่าวสารนัน้มมีากขึน้และไม่สิน้

สุดโดยสถานการณ์ที่เอื้ออ�านวยให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสคือ	หน่วยงานที่

ดูแลรับผิดชอบให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอุทกภัยท�าหน้าที่ไม่ดีนัก	 ส่งผลให้

ประชาชนได้รบัผลกระทบ	สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสมีการปรบัผงัรายการทัง้หมด

ให้สอดรับกับวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดข้ึน	 จึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการน�า

เสนอข่าวไปเป็นอย่างมาก	ทัง้การเปลีย่นในเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องทมีงานซึง่เป็น
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ผูใ้ห้ข้อมูลข่าวสาร	ต้องมกีารปฏสิมัพนัธ์กบัผูท้ีเ่ข้ามาตดิตามข่าวสารและขอความ

ช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 โดยไม่มีการใช้ระบบป้อนข้อมูลข่าวอัตโนมัติ	

ส่วนของรูปแบบด้านการน�าเสนอเน้ือหาของข่าวสารนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นการน�าเสนอข่าวทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวกิฤตอทุกภยัทีก่�าลงัเกดิขึน้	ทัง้เนือ้หาข่าว	

ภาพข่าว	คลปิวดิโีอ	และปรบัรปูแบบการน�าเสนอข่าวให้สอดคล้องกบัความรนุแรง

ของสถานการณ์ด้วยการเพิม่ความถีข่องระยะเวลาในการรายงานให้มากตามความ

ต้องการของผู้ที่เข้ามาติดตามรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของทางสถานีฯ	

	 ส�าหรับความส�าเร็จที่ได้จากการน�าเสนอข่าวทางเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย	 ทางสถานีฯ	 มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่

การให้ข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัย	 พบว่าเกิดผล

ตอบรบัในด้านดเีป็นอย่างมากต่อสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ถอืเป็นการพลกิวกิฤต

ให้เป็นโอกาส	 และท�าให้เฟซบุ๊กของสถานีฯ	 กลายเป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ผู้คน

นิยมเข้ามาติดตามและต้องการรับรู้ข่าวสารอย่างมาก	อีกทั้งยังส่งผลดีต่อทีมงาน

ท�าให้ได้รบัความรู	้และกรณศีกึษาใหม่ๆ	โดยในสถานการณ์น�า้ท่วมครัง้นี	้สือ่สงัคม

ออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีบทบาทส�าคัญ	ที่สามารถพึ่งพาได้ทั้ง

เป็นแหล่งข้อมลู	และประสานความช่วยเหลอื	ทางสถานฯี	เองกม็ุง่หวงัและต้องการ

รักษาคุณภาพที่ดีเช่นนี้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส, วกิฤตการณ์อทุกภยั, เฟซบุก๊, กลยทุธ์การ

บริหารงานข่าว, รูปแบบการน�าเสนอข่าว
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บทน�า

	 วิกฤตการณ์อุทกภัย	 พ.ศ.	 2554	 ในประเทศไทยนั้น	 นับเป็นภัยพิบัต ิ

ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีแบบที่หลายคนคาดไม่ถึง	 เมื่อสถานการณ์เริ่มมี

ความร้ายแรงมากข้ึนเร่ือยๆ	 ตามล�าดับเวลา	 มีผลท�าให้ความต้องการรับรู้ข้อมูล

ต่างมากขึน้	ด้วยพฤตกิรรมของผูร้บัข่าวสารทีเ่ปลีย่นไป	ท�าให้มคีวามคาดหวงัจาก

ภาครัฐที่ดูแลควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ซึ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยนั้น	

มีความสับสนและความผิดพลาดหลายอย่างทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบอย่างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 (ศปภ.)	 ผู้ท�าหน้าที ่

ในการ	“สือ่สาร”	เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบัผูท่ี้รอตดิตามข่าวสาร	ไม่ว่าจะเป็นการ

แถลงการณ์ต่างๆ	ทีก่ลายเป็นข้อมลูทีส่วนทางกบัผลทีเ่กดิขึน้	หรอืการอธบิายผ่าน

ทางสถานีโทรทัศน์ที่เข้าใจได้ยาก	ฯลฯ	สาเหตุเหล่านี้กลายเป็นชนวนที่สั่นคลอน

ความเชือ่ม่ันและท�าให้ผูค้นทีค่าดหวงัจะได้ข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืและต่อเนือ่งเกดิความ

ผิดหวังจากส่ือทางการที่เคยคิดจะหวังพ่ึงพาทางด้านข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่

เกิดภาวะวิกฤตนั้น

	 เมื่อเกิดความไม่มั่นใจในแหล่งข้อมูลของภาครัฐ	ซึ่งเป็นการลดความน่า

เชื่อถือของสื่อที่มาจากภาครัฐและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

(ศปภ.)	เมือ่ความเชือ่มัน่จากทางการไม่สามารถท�าให้เกดิขึน้ได้	ทางภาคประชาชน

จึงเป็นฝ่ายท่ีจ�าเป็นต้องสร้างขึ้นมา	 ท�าให้เห็นภาพการติดตามค้นคว้าข้อมูลและ

เผยแพร่ข่าวสารโดยประชาชน	 หรือคนที่มีความรู้ในแวดวงต่างๆ	 ทั้งนักวิชาการ	

หรือคนที่ท�างานด้านอาสาสมัคร	เป็นต้น

	 สื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก	ทวิตเตอร์	และยูทูป	มีบทบาทส�าคัญใน

การสื่อสารทั้งในระดับองค์กรและชุมชน	 ผู้ใช้งานจะมีการส่งต่อข้อมูลจ�านวน

มากกว่าปกติสู่ครอบครัว	 เพื่อน	 และผู้ร่วมงาน	 ซึ่งข้อมูลที่ผิดๆ	 ก็อาจได้รับการ 

กระจายตัวอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์	จึงมีความส�าคัญอย่าง

ยิง่ทีเ่วบ็ไซต์แหล่งข่าวต่างๆ	จ�าเป็นต้องกรองข่าวสารก่อนน�าเสนอผ่านดจิทิลัมีเดยี	

โดยสือ่สงัคมออนไลน์ถอืได้ว่าเป็นสือ่หลกัทีใ่ช้กระจายข่าวสารไปทัว่โลกได้	ส�าหรบั

ประเทศที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง	เช่น	สึนามิ	ในประเทศญี่ปุ่น	แผ่นดินไหว
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ที่ประเทศนิวซีแลนด์	หรืออุทกภัยในประเทศออสเตรเลีย	จนท�าให้มีผู้ที่พยายาม

ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อน�ามาหาแนวทางป้องกันและเตรียมพร้อม	 โดยเฉพาะ

กลยุทธ์และวิธีการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงภาวะวิกฤต

	 การใช้สือ่ใหม่อย่างสือ่ออนไลน์จงึค่อยๆ	ขยายขอบเขตและความส�าคญั

เพิม่ขึน้เร่ือยๆ	จากในระยะแรกทีถ่กูใช้เป็นช่องทางในการรายงานสถานการณ์จาก

พื้นที่ของทั้งนักข่าวมืออาชีพและนักข่าวพลเมือง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่รวดเร็วทันสถานการณ์	 ต่อมาการใช้สื่อออนไลน์เริ่มพัฒนาสู่การเป็น 

ช่องทางเพื่อแจ้งความเดือดร้อนและขอความช่วยเหลือทั้งจากผู้ประสบภัยและ

หน่วยงานที่เกื้อหนุนช่วยผู้ประสบภัย	และเมื่อสถานการณ์คืบคลานจนเป็นวิกฤต

ของประเทศชาตทิีส่่งผลกระทบกบัชวีติของทัง้คนชนบทและคนเมอืง	สือ่เครอืข่าย

สังคมออนไลน์ที่มีพลวัตสูงอย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่ใน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการต้ังรับกับ

สถานการณ์น�า้ท่วม	นบัเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิเครอืข่ายสงัคมทีต่ืน่ตวัต่อการ

รับรู้และเปลี่ยนจากการแค่เป็นผู้รับข่าวสาร	มาเป็นผู้แสวงหาข้อมูล	และเป็นผู้ส่ง

สารกันมากขึ้น

	 สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ถอืเป็นสือ่สาธารณะทีถ่อืว่ามคีวามตืน่ตวัมาก

ในขณะที่เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยปี	 2554	 โดยเรียกช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์

อทุกภยันีว่้า	“ช่วงฝ่าวกิฤต”	ซึง่มกีารปรบัผงัรายการของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

เพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไทยพีบีเอสได้ยกเลิกผังรายการ

ปกติทั้งหมด	 พร้อมปรับผังรายการหน้าจอให้เป็นรายการพิเศษเพื่อติดตาม

สถานการณ์น�้า	รายงานข่าวสารอย่างรวดเร็ว	ครบถ้วน	รอบด้าน	เพื่อให้ข้อมูลทั้ง

การเตอืนภยั	เฝ้าระวงั	ป้องกนั	อกีทัง้มกีารท�างานกบัเครอืข่ายภาคประชาชนเพือ่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ	เช่น	เปิดพื้นที่หน้าจอให้คนกลุ่มต่างๆ	ได้

ร่วมกันแสดงความเห็นและหาทางแก้ไขปัญหา	 ท�าให้ได้รับความสนใจจาก

ประชาชนเป็นอย่างมาก	

	 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยนั้น	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้น�าเสนอ

ภาพน�า้ท่วมทีเ่กดิในหลากหลายพืน้ที	่รวมถงึผูป้ระสบอทุกภยัทีต่่างถ่ายภาพบ้าน

ของตัวเอง	 พื้นที่ที่ประสบพบเจอ	 จนท�าหน้าที่กลายเป็นเหมือนผู้สื่อข่าวพิเศษ 
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ที่คอยส่งข้อมูลต่างๆ	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 ท�าให้เราได้เห็นภาพความเสียหาย

ของบ้านผู้ประสบภัย	โดยเฉพาะคนในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่นิยมใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุด	 ท�าให้การรับรู้ก็มากตามไปด้วย	

รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ	ที่จ�าเป็นในการรับมือกับสถานการณ์	เช่น	การ

ร่วมกบัทมีงานผูผ้ลติคลปิวดิโีอ	“รู	้สู	้Flood”	ซึง่ไทยพบีเีอสน�ามาช่วยเผยแพร่	เป็น

คลปิทีไ่ด้รบัความนยิมเพราะเข้าใจง่ายมกีารส่งต่อ	(Share)	ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์

ไปในวงกว้าง

	 นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีการน�าเสนอข้อมูลที่มาจาก 

นกัวชิาการทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการบรหิารจดัการน�า้	ผ่านรายการวเิคราะห์สถานการณ์

น�า้ท่วมของ	ดร.เสร	ีศภุราทติย์	เนือ้หารายการได้น�าเสนอการวเิคราะห์สถานการณ์

ที่เกิดขึ้นแต่ละวันให้ประชาชนได้รับรู้	 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นส่ือที่ช่วย

ประสานความชว่ยเหลอื	และให้ข้อมูลขา่วสารทีม่ีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์	

รวมถึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน�าเสนอข่าว

ผ่านหน้าจอหลักของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 โดยจ�านวนคนที่เข้ามาติดตาม 

แฟนเพจในเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงวิกฤตอุทกภัย	 มีเพิ่มเกิน

กว่าเท่าตัวจากสถิติเดือนกันยายน	2554	อยู่ที่จ�านวน	24,341	ราย	เพิ่มขึ้นเป็น

จ�านวนถึง	 57,818	 ราย	 ในเดือนตุลาคม	 2554	 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์

ความรุนแรงของอุทกภัยมากที่สุด

	 จากเหตุผลและความส�าคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง	

กลยุทธ์การบริหารเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย	

โดยมุ่งเน้นการศึกษาถึงกลยุทธ์การบริหารงานข่าว	 รูปแบบการน�าเสนอข่าวสาร	

และความส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

ในวิกฤตการณ์อุทกภัยในปี	2554

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารงานข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย
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	 2.		เพือ่ศกึษารปูแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทย

พีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย

	 3.		เพือ่ศกึษาความส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาเรือ่ง	“กลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

ในวิกฤตการณ์อุทกภัย”	เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์	ผู้ศึกษาได้เลือก

ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research	 Methodology)	 โดย 

ใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	ร่วมกบั

การสังเกตการณ์	(Observation)	การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	Research)	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1.	 การเกบ็รวบรวมข้อมลูเอกสาร	เป็นการรวบรวมจากงานเขยีน	บทความ 

งานวจิยัสิง่พมิพ์ต่างๆ	เวบ็ไซต์	และหนงัสอืรายงานประจ�าปีของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

กบักลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสในวกิฤตการณ์อทุกภยั	

โดยใช้วิธีการบันทึก	(Note	Taking)	และการท�าหนังสืออ้างอิง

	 2.	 การสงัเกตการณ์	จากการใช้เฟซบุก๊เพือ่ตดิตามวธิกีารน�าเสนอข้อมลู

ข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสว่ามีกลยุทธ์	 รูปแบบการ 

น�าเสนอ	 และผลตอบรับจากการน�าเสนอข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กในด้านใดบ้าง	

โดยมีระยะเวลาในการสังเกตการณ์ตั้งแต่เดือนกันยายน	ถึงเดือนมกราคม	2555

	 3.	 การเก็บข้อมูลจากบุคคล	 ผู้ศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-

depth	Interview)	เป็นรายบุคคลตามประเด็นที่ต้องการจะศึกษา	โดยเลือกสนาม

วจิยั	ณ	ส�านกัมลัตมิเีดยีและสารสนเทศ	อาคารส�านกังานใหญ่	สถานโีทรทศัน์ไทย

พีบีเอส	ถนนวิภาวดีรังสิต	และเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง	พร้อมกับมีการบันทึก
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เสียงควบคู่ไปกับการจดบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด	 ทั้งที่เป็นข้อเท็จ

จรงิและทศันะ	ความคดิเหน็ของผูท้ีถ่กูสมัภาษณ์	โดยท�าการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

ที่ไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น	(Non-Probability)	โดยใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การศึกษา	 ซ่ึงได้คัดเลือกบุคคลจากผู้บริหารระดับกลาง	 รวมถึง

พนกังานระดบัปฏบิตักิารงานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	(Social	Media)	และเฟซบุก๊

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	รวมทั้งสิ้น	6	ท่าน

ผลการศึกษา อภิปรายผล

	 จากการศึกษากลยุทธ์การบริหารเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ในวิกฤตการณ์อุทกภัย	 สามารถอภิปรายผลโดยน�าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์

โดยใช้กรอบแนวคิดในเรื่องการท�าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์	 งาน

นิเทศศาสตร์ในยุคสมัยใหม่	 และแนวความคิดเรื่องข่าวและการบริหารงานข่าว	 

รวมถึงผลการวิจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้

	 1.	 กลยทุธ์การบรหิารงานข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

  ในวิกฤตการณ์อุทกภัย

	 ส�าหรับกลยุทธก์ารบริหารงานข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบี

เอสในวกิฤตการณ์อทุกภยันัน้	สอดคล้องกบัแนวความคิดเรือ่งข่าวและการบรหิาร

งานข่าว	ที่กล่าวถึงเรื่องขั้นตอนการบริหารการน�าเสนอข่าวสารให้ออกมาอย่างมี

ประสิทธิภาพในการวางแผนในด้านนโยบาย	ส่วนการวางแผนการปฏิบัติการงาน

ข่าวสอดคล้องกบัการประยกุต์แนวคดิจากการบรหิารงานหนงัสอืพมิพ์ทีเ่น้นระบบ

งาน	 โดย	 เอส.	 เอ็ม.	อาลี	 (S.M.Ali)	 ส่วนแผนการน�าเสนอข่าว	ซึ่งประกอบด้วย

กลยุทธ์ด้านเนื้อหาข่าว	 3	 ด้านหลักๆ	 ในการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทศัน์ไทยพบีเีอสในช่วงวกิฤตอทุกภยั	ได้แก่			1)	เนือ้หาข่าวทีเ่ป็นข้อความล้วน	

(Text)	โดยผูค้นสนใจ	ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัเส้นทางการจราจร,	ระดบัน�า้ในแต่ละพืน้ที่	

ซึ่งการโพสต์ข้อความมีการระบุเวลาให้ข่าวน�าเสนอแบบเรียลไทม์	 (Real	 Time)			 
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2)	เนื้อหาข่าวที่เป็นรูปภาพ	ซึ่งต้องการให้เป็นภาพสดที่ถ่ายมาจากพื้นที่จริง	เพื่อ
ให้ภาพนั้นบอกถึงข้อมูลข่าวสารที่ทางสถานีต้องการน�าเสนอได้อย่างชัดเจนและ
เป็นประโยชน์			3)	เนือ้หาข่าวทีเ่ป็นคลปิวดิโีอ	ทีมี่การตดัต่อคลิปทกุรายการทีฉ่าย
บนหน้าจอทีวีหลักของช่องสถานีฯ	 เพื่อน�าไปโพสต์ลงบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ
สถานีฯ	ให้ผู้ติดตามข่าวสารสามารถเข้าไปดูข่าวสารต่างๆ	ที่ถูกน�าเสนอผ่านหน้า
จอทวีขีองสถานฯี	ย้อนหลงัได้	โดยกลยทุธ์นีก้ย็งัคงสอดรบัไปกบัแนวความคิดของ
กิตติ	กันภัย	(อ้างถึงใน	สุกรี	แมนชัยนิมิต,	2553)	ที่วิเคราะห์ว่าสังคมอย่างเฟซบุ๊ก	
ได้ก่อให้เกดิกลไกของการรวมตวัของสงัคม	ด้วยวธิหีลกั	คอื		1)	การใช้วาทกรรม	วธิี
การใช้ภาษา	การเลือกค�า	การท�าให้ค�านั้นกลายเป็นถ้อยค�าที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน		
2)	การโพสต์ภาพ	การเลอืกภาพ	ท�าให้เกดิการส่งต่อเมล์ไปเรือ่ยๆ	(Viral	Mail)	และ
คอมเมนต์ที่ส่งต่อความหมายบางอย่างได้ทั่วถึง
	 ส�าหรบักลยทุธ์การตอบค�าถามและประสานความช่วยเหลือให้กบัผูท้ีต่ดิ
ต่อบนเฟซบุก๊ของสถานทีีถ่อืเป็นกลยทุธ์ทีม่คีวามส�าคญั	และเป็นการใช้เสน่ห์ของ	
“เฟซบุก๊”	ทีม่บีคุลกิเน้นในการปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่าง
ชัดเจน	 โดยทีมงานใช้กลยุทธ์นี้ประสานความช่วยเหลือให้กับผู้คนที่เข้ามาติดต่อ
ผ่านทางเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัย	
ประทบัใจแก่ผูท้ีเ่ข้ามาตดิตามข้อมลูข่าวสารเป็นอย่างมาก	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด
วิธีการสร้างแฟนเพจให้ประสบความส�าเร็จของอรรถสิทธิ์	เหมือนมาตย์	(2553)	ที่
กล่าวถึงการพูดในสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้รับสารอยากฟัง	 เช่น	 ให้ข้อมูลข่าวสาร	 การใช้
ข้อความที่แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจ	รวมถึงการสร้างองค์กรให้มี	“ตัวตน”	ให้ผู้รับ
สารรู้สึกเหมือนพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อให้องค์กรดูมีชีวิต	และมีความใกล้
ชิด	 ส่วนกลยุทธ์การน�าเสนอข่าวสารที่เป็นภาษาอังกฤษบนแฟนเพจเฟซบุ๊กของ
สถานีฯ	 ในช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัยน้ัน	 สถานีฯ	 ได้จัดให้มีรายการวิเคราะห์
สถานการณ์น�า้ทีด่�าเนนิรายการเป็นภาษาองักฤษ	และมีการโพสต์ข้อความข่าวเป็น
ภาษาอังกฤษรวมถึงคลิปรายการข่าวภาษาอังกฤษนี้ผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 และ
ได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากผูท้ีร่บัข่าวสาร	ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดเรือ่งข่าว
และการบริหารงานข่าวในเรื่องคุณค่าของข่าวรวมไปถึงการจัดองค์กร	การบริหาร
บุคคล	การสั่งการ	การประสานงาน	และการควบคุมก็สอดคล้องกับแนวความคิด
เรื่องข่าวและการบริหารงานข่าวด้วย
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	 2.	 รปูแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส 

	 	 ในวิกฤตอุทกภัย
	 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กของสถานี
โทรทศัน์ไทยพบีเีอสช่วงวกิฤตการณ์อทุกภยั	ปี	พ.ศ.	2554	นัน้สอดคล้องกบัแนวคดิ
เรื่องเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์	อรรถสิทธิ์	เหมือนมาตย์	(2553)	ได้อธิบาย
ว่า	รปูแบบการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานฯี	ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างชดัเจนทีส่ดุ
เมื่อเกิดวิกฤตอุทกภัยคือ	 การเปลี่ยนแปลงด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามา
ตดิตามข่าวสารผ่านเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	จากเดมิเน้นการใช้ระบบ
ป้อนข้อมูลข่าวอัตโนมัติ	 (Auto	 Feed)	 ที่ดึงข่าวจากถังข่าวภายในองค์กรออกมา
โพสต์ขึ้นเป็นข่าวบนหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก	แต่ไม่เน้นการปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆ	จน
กระทั่งเข้าสู่ช่วงวิกฤตการณ์อุทกภัย	 ถือเป็นจุดเปล่ียนส�าหรับส่ือสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องงาน
นิเทศศาสตร์ในยุคสมัยใหม่	และแนวคิดของกิตติ	กันภัย	(อ้างถึงใน	สุกรี	แมนชัย
นิมิต,	 2553)	 ที่วิเคราะห์กลไกของการรวมตัวของสังคมอย่างเฟซบุ๊ก	 ทั้งการใช ้
วาทกรรม	วิธีการใช้ภาษา	การเลือกค�า	และการโพสต์ภาพ	การเลือกภาพ	ท�าให้
เกดิการส่งต่อเมล์ไป	รวมถงึคอมเมนต์ทีส่่งต่อความหมายบางอย่างได้ทัว่ถงึ	เพราะ
การสื่อสารต้องการบอกเล่าเรื่องราว	 ให้เกิดการบอกแบบปากต่อปาก	 (Word	 of	
Mouth)	 เพราะข้อมูลในโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น	 ผู้รับสารที่อยู่ในสังคม
เดียวกันรู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าเหมือนการบอกจากเพื่อนหรือคนรู้จัก	 ตรงกับ
ผลการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
	 รูปแบบการน�าเสนอข่าว	 ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาติดตาม
ข่าวสารและขอความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 อีกทั้งรูปแบบด้านการ 
น�าเสนอเนือ้หา	(Content)	ของข่าวสารกเ็ปลีย่นแปลงไปเป็นการน�าเสนอทัง้ข้อมูล
ข่าว	ภาพข่าว	คลิปวิดีโอ	ทุกเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นใน
เวลานั้น	 รวมไปถึงการปรับรูปแบบการน�าเสนอข่าวให้สอดคล้องกับความรุนแรง
ของสถานการณ์ด้วยการเพิม่ความถีข่องระยะเวลาในการรายงานให้มากตามความ
ต้องการของผู้ที่เข้ามาติดตามรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของทางสถานีฯ	 โดยเสนอ
การน�าเสนอข่าวแบบเรยีลไทม์	(Real	Time)	คอืข่าวทีเ่กดิขึน้ในขณะเวลาทีน่�าเสนอ
ข่าวจริงๆ	 ก็ท�าให้เกิดการพูดปากต่อปากและข้อมูลข่าวสารที่น�าเสนอบนเฟซบุ๊ก
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ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเองก็ได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้ที่เข้ามาติดตามรับ
ข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กของสถานีฯ	อีกด้วย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง
แนวความคิดเรื่องข่าวและการบริหารงานข่าวโดยเคริ์ท	เลวิน	(Kurt	Lewin,	1947,	
อ้างถึงใน	ศุภรัศมิ์	ฐิติกุลเจริญ,	2540,	น.	193)	ว่า	ข่าวสารมักจะไหลผ่านช่องทาง
ต่างๆ	อนัประกอบไปด้วยบรเิวณประตทูีซ่ึง่มกีารปล่อยหรอืกกัข่าวสารต่างๆ	ตาม
กฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้	 หรือโดยวินิจฉัยของผู้เฝ้าประตูเองว่าจะยอมให้ข่าวสารใดไหล
ผ่านไปได้หรือไม่

	 3.	 ความส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ 

  ไทยพีบีเอสในวิกฤตการณ์อุทกภัย

	 ความส�าเร็จจากการรายงานข่าวอุทกภัยบนแฟนเพจเฟซบุ๊กของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้น	สถานีฯ	ไม่ได้คาดหวังความส�าเร็จอยู่ที่จ�านวนของผู้ที่กด

ถูกใจ	 (Like)	 เพ่ือเป็นแฟนของเฟซบุ๊กของสถานีฯ	 ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องวิธีการ

สร้างแฟนเพจให้ประสบความส�าเร็จของอรรถสิทธิ์	เหมือนมาตย์	(2553)	ที่กล่าว

ถงึวธิสีร้างการมปีฏสิมัพนัธ์ไม่ใช่การเน้นยอด	ดงัเช่นเป้าหมายของสถานโีทรทศัน์

ไทยพีบีเอสมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัย	

และต้องการที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมฝ่าวิกฤตอุทกภัย	 และถือว่าผลตอบรับ

เป็นอย่างดีและสถานีฯได้รับความชื่นชม	 ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นสื่อที่มี

การรายงานข่าวได้ทันต่อสถานการณ์จึงถอืว่าประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่

ได้มุ่งหวงัไว้ในส่วนของผลส�าเรจ็ต่อสือ่เฟซบุก๊ในการน�าเสนอข่าวสารในช่วงวิกฤตการณ์

น�้าท่วมนั้นซ่ึงเป็นผลที่สอดคล้องกับบทความเรื่อง	 “บทบาทสื่อสาธารณะ	 ฝ่า

วิกฤต-เยียวยาน�้าท่วม”	โดยกรุงเทพธุรกิจออนไลน์	(2554)	ที่กล่าวถึงการท�างาน

ในบทบาทสือ่สาธารณะของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ทีถ่อืว่าประสบความส�าเรจ็

และได้รับความนยิมเป็นอย่างมากในช่วงทีเ่กดิวกิฤตการณ์อทุกภยั	ทัง้นี	้วกิฤตการณ์

อุทกภัยได้ส่งผลในด้านดีเป็นอย่างมากต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถือเป็นการ

พลกิวกิฤตให้เป็นโอกาส	และท�าให้เฟซบุก๊ของสถานฯี	กลายเป็นสือ่สงัคมออนไลน์

หนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสาร	 ส่งผลให้เฟซบุ๊กและ 

ทวิตเตอร์ของสถานีฯ	มีจ�านวนแฟนที่เพิ่มขึ้น	ทีมงานก็ได้รับความรู้	ได้กรณีศึกษา

ใหม่ๆ	 โดยในสถานการณ์น�้าท่วมคร้ังน้ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถูกมองเป็น
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เหมือนฮีโร่	 ที่สามารถพึ่งพาได้ทั้งเป็นแหล่งข้อมูล	 และประสานความช่วยเหลือ	
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ต้องการรักษาคุณภาพและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 การศกึษาเรือ่ง	“กลยทุธ์การบรหิารเฟซบุก๊ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส
ในวิกฤตการณ์อุทกภัย”	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.		ผู้บริหารสถานีฯ	 จึงควรวางแผนในการพัฒนาทั้งบุคลากรและ
เทคโนโลยีให้เป็นระบบรวมถึงการก�าหนดแนวปฏิบัติ	และวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ที่ชัดเจนในเร่ืองของการน�าเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 เป็นการต่อยอดจาก
ความนิยมที่ได้รับมาแล้วในช่วงวิกฤตอุทกภัยสื่อใหม่นั้นมีลักษณะการพัฒนาที่
รวดเร็ว	 จึงควรเรียนรู้กับสื่อใหม่อื่นๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อช่วยให้การพัฒนางาน
ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต
	 2.		สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	ควรจัดท�าต้นแบบในการบริหารงานข่าว
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ประสบความส�าเร็จในช่วงภาวะวิกฤต	 เพื่อเป็น
แนวทางส�าหรับการด�าเนินงานด้านการน�าเสนอข่าวบนเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ใน
ช่วงวกิฤตการณ์อทุกภยัทีป่ระสบความส�าเรจ็	และน�าไปประยกุต์ใช้กบัสถานการณ์
อื่นๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
	 3.		สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ควรจดักจิกรรมทีร่กัษาฐานของผูต้ดิตาม
เป็นแฟนของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสบนเครอืข่ายสังคมออนไลน์	หรอืการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี 
และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของสถานีให้แข็งแกร่งในบทบาทการเป็นทีวีสาธารณะ 
ที่มีความทันสมัยและปรับตัวอยู่เสมอ
	 4.		ในการศึกษาครั้งหน้า	 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
สถานีฯ	และส�ารวจความคิดเห็น	รวมถึงผลตอบรับของประชาชนผู้รับชมรายการ
ของสถานฯี	เกีย่วกบัการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ	โดยเฉพาะสือ่สงัคม
ออนไลน์	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง	 
เพื่อให้ทีวีสาธารณะสามารถทัดเทียมกับสถานีโทรทัศน์อื่นๆ	ได้
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บทคัดย่อ

	 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยในการจราจรตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญในช่วงเทศกาลเป็นหลัก	 เช่น	 เทศกาล 
ปีใหม่	 เทศกาลสงกรานต์	 เป็นต้น	 ด้วยมาตรการต่างๆ	 ที่ภาครัฐพยายามคิด 
รูปแบบและน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 แต่เมื่อพิจารณาถึง
จ�านวนสถิติที่ผ่านมากลับพบว่า	 จ�านวนอุบัติเหตุบนท้องถนน	 โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานครที่อยู่ในความดูแลของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลนั้น	 ไม่ได ้
ลดลงเท่าทีค่วร	 ซึง่วธิกีารในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบเดมิคงไม่เพยีงพอ	
จงึเป็นทีม่าของ	“สญัลกัษณ์จ่าเฉย”	ซึง่เป็นชือ่เรยีกของหุน่ต�ารวจจราจรทีย่นืประจ�า
ตามจุดต่างๆ	ในกรุงเทพมหานคร	
	 การน�าสญัลกัษณ์มาใช้ในการรณรงค์นัน้	ไม่ใช่สิง่ใหม่	แต่การทีส่ญัลกัษณ์
จ่าเฉยเป็นสิง่ทีน่่าสนใจนัน้	เป็นการรณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจรทีไ่ม่ใช่
เพยีงการให้ความส�าคญัเฉพาะช่วงเทศกาลอกีต่อไป	แต่เป็นการรณรงค์ด้านความ
ปลอดภัยในการจราจร	 ทุกวัน	 ทุกที่	 ทั่วกรุงเทพมหานครและทุกเวลาตลอด	 24	
ชั่วโมง
	 การศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร	 ของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล”	 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับที่มาและพัฒนาการของสัญลักษณ์จ่าเฉย	
กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉยในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย
ในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	โดยผูศ้กึษาได้น�าทฤษฎกีารเรยีนรูพ้ฤตกิรรมจาก
ตัวแบบ	แนวคิดการจัดการการสื่อสารและประเภทการสื่อสาร	แนวคิดการบริหาร
เชงิกลยทุธ์มาใช้ในการศกึษา	นอกเหนอืไปจากการคดิรปูแบบของลกัษณะหน้าตา
ของสญัลกัษณ์จ่าเฉยแล้ว	การเลอืกสถานทีใ่นการน�าไปจดัวางกม็คีวามส�าคญัเป็น
อย่างมาก	รวมไปถงึการใช้สือ่มวลชนเป็นช่องทางการส่ือสาร	ไปยงัประชาชนกลุ่ม
เป้าหมาย	ทั้งนี้จะท�าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์
จ่าเฉย	และสามารถน�ามาแก้ไขปรบัปรงุ	เพือ่การสือ่สารด้านความปลอดภยัในการ
จราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 กลยทุธ์การสือ่สาร,	สญัลกัษณ์จ่าเฉย,	การรณรงค์ด้านความปลอดภยั
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับปริมาณของ
ยานพาหนะในกรุงเทพมหานครที่เพิ่มสูงมาก	สภาพการจราจรอยู่ในสภาพวิกฤต	
เป็นปัญหาทีส่ร้างความเดอืดร้อนให้กบัประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร	เนือ่งมา
จากปัจจยัหลายประการ	แต่สาเหตสุ�าคญัทีส่ดุคอืการทีผู่ข้บัขีข่าดวนิยัจราจร	ท�าให้
เกิดการฝ่าฝืนกฎจราจร	 และกีดขวางการจราจร	 ผลกระทบที่ตามมาจากปัญหา 
ดังกล่าวไม่เพียงสร้างความยากล�าบากในการเดินทางของคนกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น	 แต่ยังก่อปัญหาด้านอื่น	 อาทิ	 การสูญเสียสภาพแวดล้อมที่ดีไป	 การสูญ
เสียทรัพย์สิน	และปัญหาอุบัติเหตุที่น�ามาสู่การสูญเสียชีวิต	 (งามพิศ	สัตย์สงวน,	
2545,	น.	2)	
	 เมือ่พจิารณาถงึสาเหตขุองปัญหาอบุตัเิหตแุละการไม่ขบัรถตามกฎจราจร
โดยถ่องแท้แล้ว	 ปรากฏว่าอุบัติเหตุจราจรทางบกเกิดจากพฤติกรรมหรือการ 
กระท�าของคนเป็นส่วนใหญ่	สาเหตจุากขบัโดยประมาท	คนเดนิถนนและข้ามถนน
ไม่รกัษากฎระเบยีบ	ทางช�ารดุและเครือ่งหมายสญัญาณไม่ชดัเจน	ผูข้บัขีร่ถในบ้าน
เราส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู	้หรอืละเลยไม่ลงมอืปฏบิตัติามกฎแห่งความปลอดภยัหรอื
กฎจราจร	 จึงท�าให้อุบัติเหตุจึงเกิดข้ึนได้	 กฎแห่งความปลอดภัยหรือกฎจราจรจึง
เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือในชั่วขณะใดชั่วขณะหนึ่ง	 
มิฉะนั้นแล้วจะต้องพบกับความสูญเสียที่ไม่อาจจะคาดคะเนได้เลย	
	 การรณรงค์เป็นกจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การเชิญชวน	การสร้างความ
เข้าใจอันดี	 โดยมีกระบวนการในการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามเรื่องที่ต้องการ
รณรงค์	เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืร่วมใจส�าหรบัการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เรือ่งความ
ปลอดภยัในการจราจร	ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาจะมกีารรณรงค์กนัในช่วงเทศกาล
ส�าคัญเป็นหลัก	ด้วยมาตรการต่างๆ	ที่ภาครัฐพยายามคิดรูปแบบและน�าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ปัญหาอุบัติเหตุไม่ได้ลดลงเท่าที่ควร	ซึ่งวิธีการ
ในการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบเดมิคงไม่เพยีงพอ	ผูรู้จ้งึคดิรปูแบบอืน่ทีจ่ะ
น�ามาใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยให้เป็นที่น่าสนใจและ 
มีผลตอบรับ	 จึงเป็นที่มาของ	 “สัญลักษณ์จ่าเฉย”	 ซึ่งเป็นชื่อเรียกของหุ่นต�ารวจ
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จราจร	ทีท่�ามาจากพลาสตกิไฟเบอร์กลาส	โดยเปิดตวัขึน้ใน	พ.ศ.	2551	ซึง่มคีวาม
ประสงค์เพื่อแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากโรงพยาบาลวิภาวดี	 มอบให้กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	 น�าไป
ประจ�าไว้ยังจุดต่างๆ	 ตามถนนในเขตอ�านาจของต�ารวจนครบาล	 เพื่อป้องปราม 
ผู้ขับขี่รถไม่ให้กระท�าผิด	และลดอุบัติเหตุ	
	 รูปลักษณ์ของจ่าเฉยที่จัดสร้างขึ้นมีทั้งครึ่งตัว	 และเต็มตัวเท่าคนจริง	 
โดยอยู่ในท่าวันทยหัตถ์อย่างต�ารวจ	 มีใบหน้าย้ิมแย้มและท่ายืนตรง	 มีใบหน้า
เคร่งขรึม	 ผลตอบรับในช่วงเปิดตัวใหม่ๆ	 คือ	 คนผ่านไปมาตกใจและคิดว่ามี 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรยืนอยู่	 เมื่อเวลาผ่านไปคนเริ่มทราบกันว่าเป็นหุ่นต�ารวจ
ไม่ใช่ต�ารวจจราจรตัวจริงก็เกิดความประมาทและกระท�าผิดกฎจราจรเช่นเดิม	 
ต่อมาได้มีการเรียกเก็บจ่าเฉย	 ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อมีสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ท�าให้เจ้า
หน้าที่ต�ารวจจราจรตัวจริงไม่ปฏิบัติหน้าที่	 ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใน
การเก็บสัญลักษณ์จ่าเฉยในครั้งนั้น	สัญลักษณ์จ่าเฉยแม้จะเกิดมา	ตั้งแต่ปี	2551	
แต่ไม่ใช่เรือ่งเก่าเนือ่งจากพฒันาการทีม่มีาอย่างต่อเนือ่ง	การถกูพฒันาเพือ่น�าไป
สู่การปฏิบัติในการระมัดระวังป้องกันความปลอดภัยในการจราจรจากหน่วยงาน
ต่างๆ	 ร่วมคิดและพัฒนา	 จากการประเมินและวิเคราะห์สัญลักษณ์จ่าเฉยใน 
รปูแบบเดมิและรปูแบบใหม่	กบั	“จา่เฉยอจัฉริยะ”	ทีจ่ะมกีารตดิกล้องกบัโครงการ
ที่เริ่มขึ้นแล้วในปี	2554	เป็นต้นมา	
	 การน�าสัญลักษณ์	 “จ่าเฉย”	 มาเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร
และมีการผลิตมากกว่า	1	ตัว	มีรูปแบบท่าทางที่แตกต่างกันไป	เป็นความต้องการ
ท�าการสื่อสารด้วยตัวแบบที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้	 และความเข้าใจในความ
ปลอดภยัในการจราจร	ซึง่สามารถใช้รณรงค์ความปลอดภยัในการจราจรได้ทกุวนั	
ทุกที่ทั่วกรุงเทพมหานครและตลอด	24	ชั่วโมง
	 โครงการสัญลักษณ์จ่าเฉย	 เกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันกับการน�าระบบ
ตรวจจับรถยนต์ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร	(Red	Light	Camera)	มาใช้งานในเขต
กรุงเทพมหานคร	แต่ก็ไม่ได้ท�าให้การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและอุบัติเหตุลดลง
แต่อย่างใด	ในขณะเดยีวกนักองบญัชาการต�ารวจนครบาลกไ็ด้มกีารน�าสญัลกัษณ์
จ่าเฉยมาใช้	ความแตกต่างอยูท่ีไ่ม่ได้เป็นการน�าเทคโนโลยมีาใช้เหมอืนระบบตรวจ
จบัรถยนต์ทีฝ่่าฝืนสญัญาณไฟจราจร	แต่เป็นการน�าเอาสญัลกัษณ์รปูต�ารวจจราจร
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มาใช้	 เป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งรูปแบบและวิธีการ	
แต่มจีดุประสงค์เดยีวกนั	ดงันัน้ในการศกึษาเรือ่ง	กลยทุธ์การสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์
จ่าเฉย	 เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล	เป็นการศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการของสญัลกัษณ์
จ่าเฉย	 การน�าไปสู ่การพัฒนาของเทคโนโลยีในการประสานเข้ากันระหว่าง
สัญลักษณ์จ่าเฉยกับกล้องตรวจจับความเร็ว	 การวางกลยุทธ์การสื่อสารด้วย
สัญลักษณ์จ่าเฉยเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยในการจราจร	 รวมถึงการใช้
สื่อมวลชน	 ผู้มีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการน�าเสนอข่าวของสัญลักษณ ์
จ่าเฉย	การประยุกต์ใช้สัญลักษณ์จ่าเฉยในการท�างานด้านต่างๆ	ตลอดจนปัญหา
และอปุสรรคในการสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	ทัง้นี	้การเรยีนรูท้ีจ่ะใช้สญัลกัษณ์
เพื่อเป็นตัวแบบในการสื่อสาร	ประกอบกับการใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีและเลือก
ใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างสื่อมวลชน	 เป็นส่ิงที่กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาลตระหนักและพัฒนา	 เพ่ือจะน�ามาปรับใช้กับทุกหน่วยงานของ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสัญลักษณ์จ่าเฉย	

เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร

	 2.	 เพือ่ศกึษากลยทุธ์ทีน่�ามาใช้ในการส่ือสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	เพือ่

การรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร

	 3.	 เพือ่ศกึษาถงึปัญหาและอปุสรรคในการสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	

เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการ

รณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจร	 ของกองบญัชาการต�ารวจนครบาล”	 ครัง้นี	้ 
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ผูศ้กึษาใช้ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้วธีิการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	กับผู้ที่คิดและ

จัดท�าสัญลักษณ์จ่าเฉย	ผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณผู้ร่วมคิดพัฒนาสัญลักษณ์จ่า

เฉยเป็นจ่าเฉยอจัฉรยิะ	และเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรผูน้�าสญัลกัษณ์จ่าเฉย	ไปใช้ใน

การปฏบิตังิาน	จ�านวน	8	คน	เป็นการศกึษาถงึประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการ

ของสญัลกัษณ์จ่าเฉย	รวมถงึกลยทุธ์ทีใ่ช้ในการสือ่สารด้วยสญัลกัษณ์จ่าเฉย	ปัญหา

และอุปสรรคในการสื่อสารด้านความปลอดภัยในการจราจร	 ส�าหรับการรณรงค์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สรุปผลการศึกษา

	 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 กับผู้ที่คิดและ 

จัดท�าสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ	 ผู้ร่วมคิดพัฒนาสัญลักษณ ์

จ่าเฉยเป็นจ่าเฉยอัจฉริยะ	และเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรผู้น�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปใช้

ในการปฏิบัติงาน	รวมจ�านวน	8	คน	สามารถสรุปผลการศึกษา	ตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษา	3	ข้อ	ดังนี้

	 ประวัติความเป็นมาของสัญลักษณ์จ่าเฉยเริ่มจากคุณอนุชิต	 วาณิชย์-

เสริมกุล	เจ้าของบริษัทเมเจอร์เน็ตเวิร์ค	ซึ่งบริษัทเป็นธุรกิจวัสดุจากไฟเบอร์กลาส

เป็นผู้คิดและผลิตสัญลักษณ์จ่าเฉยขึ้นในปี	พ.ศ.	2551	สัญลักษณ์จ่าเฉย	มีรูปร่าง

หน้าตาและการแต่งกายเหมือนต�ารวจจราจร	 ซึ่งเป็นความต้องการของผู้คิดและ

ผลิตที่ต้องการให้หุ่นต�ารวจเป็นสัญลักษณ์ที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	น�ามา

ใช้เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	 เพื่อส่ือสารด้านความปลอดภัยในการ

จราจร	 ปัจจุบันยังคงมีการผลิตสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ออกมาในรูปแบบต่างๆ	 ตาม

ความต้องการของการน�าไปใช้งานและยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย	 มี

ทั้งหมด	 6	 รูปแบบ	 ประกอบไปด้วยจ่าเฉยเป็นหุ่นสัญลักษณ์แทนต�ารวจจราจร

แบบแรก	ที่มีการผลิตออกมาใช้งาน	มีทั้งแบบเต็มตัวและครึ่งตัว	ในท่าทางต่างๆ	

ซึ่งในความต้องการของผู้ผลิตน้ันก็ไม่ได้ต้องการให้เหมือนคนจริง	 ต้องการสร้าง

เป็นหุ่นจ่าแก่ๆ	 ใจดี	 รูปร่างหน้าตาจึงเป็นหุ่นอย่างชัดเจนตรงที่ปากกว้าง	 สีตัวสี
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เขียวๆ	และเครื่องแบบที่มีถุงมือยาวถึงศอก	ที่มายืนปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น จ่าเข้ม

เป็นหุ่นแบบที่สอง	 ความแตกต่างอยู่ที่มีการพัฒนาให้เหมือนต�ารวจจริงๆ	 มาก 

ยิง่ขึน้	โดยมใีบหน้าเคร่งขรมึไม่ใจดเีหมอืนจ่าเฉย	อยูใ่นท่าทางจรงิจงั	สร้างขึน้เพือ่

เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรปรามการกระท�าผิด	 ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกรงกลัว

ต่อการฝ่าฝืนกฎจราจร	จ่ายิ้มเป็นแบบที่สาม	เกิดขึ้นพร้อมๆ	กับโครงการต�ารวจ

จราจรยิ้ม	ที่ผ้าปิดปากของต�ารวจจราจรเป็นรูปยิ้มนั่นเอง	การผลิตจ่ายิ้มออกมา

เป็นเจตนาเดียวกันกับต�ารวจจราจรย้ิม	 การที่ต�ารวจต้องการส่ือสารถึงความเป็น

มิตรต่อประชาชน	 จ่าย้ิมจะเป็นตัวแทนของต�ารวจที่มีหน้าที่อ�านวยความสะดวก	

หรือการเตือนให้ระมัดระวัง	จ่าเคน จ่าติ๊ก	แทนต�ารวจจราจรแบบที่สี่และห้าเกิด

ขึ้นพร้อมกันจากแนวคิดที่การรณรงค์ของหน่วยงานต่างๆ	มีการใช้ศิลปินดารามา

เป็นตวัแทนและได้รบัผลตอบรบัทีด่	ีจ่าเฉยเปรยีบเสมอืนดาราของกองบญัชาการ

ต�ารวจนครบาล	จะมกีารปรบัรปูร่างหน้าตาทีป่รบัแล้วจะมกีารท�าให้หน้าตาคล้าย

กับพระเอกชื่อดัง	เคน	ธีรเดช	วงศ์พัวพัน	และติ๊ก	เจษฎาภรณ์	ผลดี	ด้วย	จ่าเฉย

อัจฉริยะเป็นสัญลักษณ์แทนต�ารวจจราจรแบบที่หก	 ถือเป็นพัฒนาการล่าสุด	 ที่

แตกต่างไปจากเดิมของสัญลักษณ์จ่าเฉย	 การเปิดตัว	 จ่าเฉย	 อัจฉริยะ	 ครั้งนี	้ 

ภายใต้โครงการตรวจจับการกระท�าผิดกฎจราจรโดยอัตโนมัติ	 เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภยับนท้องถนน	จะมส่ีวนช่วยในการท�างานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรมาก

ขึ้น	 เนื่องจากจะมีการน�ากล้องวิดีโอ	 และกล้องตรวจจับความเร็วมาติดตั้งใน

สัญลักษณ์จ่าเฉยให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งขึ้น	ภาระหน้าที่พื้นฐานนี้

เป็นสิง่ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจจราจรปฏบิตัปิระจ�าวนัในการควบคมุการจราจร	เพือ่ป้อง

ปรามผู้ขับขี่รถไม่ให้กระท�าผิดและลดอุบัติเหตุ	แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่สามารถยืน

อยูไ่ด้ตลอดเวลา	การมสีญัลกัษณ์จ่าเฉยมาช่วยท�างานไม่ได้ท�าให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

ท�างานน้อยลง	 เพียงแต่เป็นการแบ่งเบาภาระในการยืน	 ปรับ	 จับ	 และมีเวลาใน

การมาอ�านวยความสะดวกในการจราจรเพิม่มากขึน้	หน้าทีส่�าคัญอกีประการหนึง่

ทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจต้องม	ีคอืการสือ่สารและสร้างความเข้าใจทีเ่กดิจากความเข้าใจ

ผิดเรื่องบทบาทหน้าที่	ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้รถใช้ถนนมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ก็

ไม่ยากที่จะสื่อสารเพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยในการจราจรให้ประสบความ

ส�าเร็จ	
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	 แนวคดิรเิริม่ในการท�าสญัลกัษณ์จ่าเฉยท�าให้เหน็ว่า	การแก้ไขและป้องกนั

ปัญหาการกระท�าผิดกฎจราจร	การป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ	เป็นกลยุทธ์ที่เลือกใช้

เพื่อการป้องปรามอย่างละมุนละม่อม	และต้องการช่วยลดภาระต�ารวจชั้นผู้น้อย

ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดที่เสี่ยงอุบัติเหตุ	 อย่างน้อยคนที่เห็นสัญลักษณ ์

จ่าเฉย	ครั้งแรกก็มีการดึงเข็มขัดนิรภัยมาคาด	หรือท�าผิดกฎจราจรอื่นๆ	เพียงแต่

การตัง้ในจดุเดมิๆ	อาจท�าให้เกดิความเคยชนิและกระท�าผดิ	ซึง่กลยทุธ์ในการเลอืก

จุดจัดวางเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	 การก�าหนดกลยุทธ์หลังจากการ

ตัง้สญัลกัษณ์จ่าเฉยไปแล้วกม็กีารตดิตามดกูารกระท�าผดิทีน้่อยลงและจ�านวนใบสัง่

ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 ส่งผลให้การเพิ่มสถานีต�ารวจที่น�าสัญลักษณ์จ่าเฉย 

ไปตั้ง	การเลือกจุดจัดวางประการที่หนึ่งคือ	จุดที่มีการฝ่าฝืนกฎจราจรบ่อยๆ	เพื่อ

ป้องกันอุบัติเหตุ	 เช่น	คอสะพาน	แยกซึ่งมีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบ่อยครั้ง	

ประการที่สองคือ	 จุดที่มีประชาชนผ่านมาก	 เพราะตัวสัญลักษณ์จ่าเฉยจะมี

ข้อความประชาสัมพันธ์	 เช่น	 อย่าขับรถเร็ว	 โทรอย่าขับ	 หรือสวมหมวกกันน็อก	

และกลยทุธ์ทีส่�าคญัอกีประการหนึง่คอืการเลอืกจดุส�าหรบัจดัวางสญัลกัษณ์จ่าเฉย

ที่ใดที่หนึ่งแล้ว	 ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนจุดวางอยู่บ้าง	 กลุ่มเป้าหมายของการ

รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรคือ	 ผู้ใช้รถใช้ถนน	 สื่อมวลชนมีบทบาท

ส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย

ตลอดมา	ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในปี	 2551	ครั้งแรกที่จ่าเฉยปรากฏตัว	 ในสื่อโทรทัศน์	

และสื่อสิ่งพิมพ์ปรากฏผลตอบรับเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้	 เนื่องจากส่ือมวลชน 

น�าเสนอในแนวทางที่ต�ารวจดูเป็นมิตร	 ท�าให้คนรู้จักสัญลักษณ์จ่าเฉยด้วยความ

รวดเร็ว	 จากน้ันได้มีการออกข่าวทั้งที่เป็นข่าวและรูปแบบของรายการใช้เวลา 

ไม่นานสัญลักษณ์จ่าเฉยจึงติดปากของประชาชน	การน�าเสนอข่าวในรูปแบบใหม่	

ไม่ใช่เพยีงการสือ่สารทางเดยีวดงัเช่นสมยัก่อนอกีต่อไป	หากกลายเป็นการสือ่สาร

สองทาง	 ที่ท�าให้ประชาชนผู้รับสารสามารถตอบรับและเสนอความคิดเห็นกลับ

มายังผู้ส่งสารคือสื่อมวลชนผู้น�าเสนอข่าวนั่นเอง	 เมื่อสื่อน�าเสนอว่าจ่าเฉยมี

ประโยชน์มากกว่าโทษ	ผู้รับสารก็เชื่ออย่างนั้น	

	 ปัญหาและอปุสรรคในส่วนของสญัลกัษณ์จ่าเฉยรุน่แรก	เริม่จากการตอบ

รบัในเรือ่งรปูลกัษณ์และความคดิลบเรือ่งหุน่ไล่กา	ไม่ว่าจะเป็นการดถูกูว่าเป็นการ
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สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์	 รูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัวซึ่ง

ท�าให้ตกใจเมื่อพบเห็นเวลากลางคืน	 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ

สญัลกัษณ์จ่าเฉยกลายเป็นทีม่าของสญัลกัษณ์จ่าเฉยในแบบต่อๆ	มา	ปัญหาด้าน

งบประมาณการสนบัสนนุจัดท�าไม่เพยีงพอ	และยงัขาดงบประมาณในการดแูลการ

ซ่อมแซม	ซึ่งผู้ดูแลคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	ดังนั้น	หากมีผู้ให้การสนับสนุนมาก

ขึ้น	 การผลิตสัญลักษณ์จ่าเฉยมีมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 จ่าเฉยอัจฉริยะ	 ที่มี

การติดกล้องเข้าไป	ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อตัวก็สูงมากขึ้นด้วย	ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้

มีนโยบายหรืองบประมาณสนับสนุน	ด้านการรณรงค์ด้านความปลอดภัยโดยตรง	

จงึต้องอาศยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานเอกชนซึง่ยงัอยูร่ะหว่างการหารอืเพือ่ให้

มาร่วมสนบัสนนุมากขึน้	ปัญหาต่อมาในเรือ่งความเป็นมืออาชีพในการส่ือสารของ

ต�ารวจ	มักใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการสื่อสาร	ไม่ได้มีการคิดเรื่องผลการสื่อสาร

เท่าที่ควร	หลายครั้งการต้องการสื่อสารอย่างหนึ่ง	สื่อมวลชนน�าเสนอการสื่อสาร

อีกอย่างหนึง่	อาจท�าให้การสือ่สารบางอย่างไม่ได้ผล	ปัญหาสุดท้ายคือ	การส่ือสาร

ในสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า	Social	Network	เช่น	Facebook	Twitter	พบว่า	การ

สื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ไม่ได้มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้ให้เป็น

ประโยชน์	ผู้ศึกษาได้มีการค้นหา	Facebook	ของสัญลักษณ์จ่าเฉย	ไม่มีใครทราบ

ว่า	Facebook	สัญลักษณ์จ่าเฉยที่มีนั้น	ใครเป็นผู้ท�าและเป็นผู้ตอบค�าถาม	ดังนั้น	

กองบญัชาการต�ารวจนครบาลต้องมองหาช่องทางการสือ่สารใหม่ทีเ่ป็นทีน่่าสนใจ

และมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายในยุคสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลด้านการสื่อสารมากกว่าในปัจจุบัน

อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล”	 
พบว่าสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นความต้องการน�าเสนอตัวแบบ	 (Modeling)	 คือ	 
การที่บุคคลเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นแล้วสร้างความ
คิดว่าจะสร้างพฤติกรรมใหม่	 ซึ่งในความคิดนี้ถูกใส่รหัสเก็บข้อมูลไว้เป็นเครื่อง
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ชี้แนะการแสดงพฤติกรรมของตน	 เพราะบุคคลสามารถเรียนรู้จากตัวแบบได้ว่า 
ต้องท�าอะไร	อย่างน้อยในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน	 เมื่อบุคคลสังเกตพฤติกรรมของ
ตัวแบบถึงแม้ยังไม่ได้ตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก	 แต่เขาสามารถ
สะสมการตอบสนองจากตัวแบบได้	2	ลักษณะ	คือ	เป็นภาพและเป็นภาษา	การ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขนี้ผู้สังเกตต้องการสังเกตอย่างชัดเจนและหลายๆ	
ครั้ง	เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างถูกต้อง	หลังการน�าเสนอตัวแบบได้รับการใส่
รหสัภาพหรอืค�าเพือ่เป็นตวัแทนของความจ�าแล้วกท็�าหน้าทีเ่ช่ือมโยงไปสู่การเรยีน
รู้และสร้างพฤติกรรมใหม่ต่อไป
	 การเลียนแบบจากตัวแบบ	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น	แต่
อาจเป็นตวัสญัลกัษณ์	เช่น	ตวัแบบทีเ่หน็ในโทรทศัน์	หรอืภาพยนตร์	หรอือาจเป็น
รูปภาพ	การ์ตูน	ก็ได้	นอกจากนี้ค�าบอกเล่าด้วยค�าพูดหรือข้อมูลที่เขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้	 การเรียนรู้พฤติกรรมส�าคัญต่างๆ	 ทั้งที่เสริมสร้าง
สงัคม	พฤตกิรรมทีเ่ป็นภยักบัสงัคม	ได้ให้ความส�าคญัของการเรยีนรูแ้บบการสงัเกต
หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ	ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งตัวบุคคลจริงๆ	เช่น	ครู	เพื่อน	
สัญลักษณ์จ่าเฉยจึงเป็นตัวแบบในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่กองบัญชาการต�ารวจ	
นครบาลน�ามาใช้ในการสือ่สารความปลอดภยัในการจราจร	ในการรณรงค์หรอืตวั
แบบ	เปรียบได้กับการโฆษณาที่มีดาราที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวแบบ	ตามทฤษฎีที่ว่า
ไว้ว่ามนุษย์มีการเรียนรู้ที่จะสนใจ	 และปฏิบัติตามตัวแบบ	 การที่กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาลเลือกใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย	ถือเป็นการต้องการสร้างการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนว่า	 สัญลักษณ์จ่าเฉยคือต�ารวจ	 และต�ารวจปฏิบัติตามกฎหมายซึ่ง
หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกจับ	 ปรับ	 หากผู้ใช้รถใช้ถนนมองสัญลักษณ์จ่าเฉย
เป็นต้นแบบทีจ่ะเรยีนรูพ้ฤตกิรรม	การปฏบิตัติามกฎจราจรแล้ว	กจ็ะตรงตามความ
ต้องการที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องการในการสร้างตัวแบบขึ้นมา	 ทั้งนี้เพื่อค�านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้อื่นในสังคมที่ใช้ถนนร่วมกัน	มีความต้องการสื่อสารบทบาท
ในลักษณะที่เป็นมิตร	 เป็นการเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเรียนรู้ตามแนวความคิด
ของกลุ ่มพฤติกรรมนิยม	 เป็นการเรียนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ใช ่
แค่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก	 แต่หากต้องการให้เกิดการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน	เช่น	ความคิด	ความเชื่อ	และการรับรู้	น�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด	 โดยการสื่อสารมีความต้องการให้สัญลักษณ์ 
จ่าเฉย	มีหน้าที่ในการเป็นตัวแบบ	3	ลักษณะ	คือ	



JC Journal132

	 1.		 หน้าที่สร้างพฤติกรรมใหม่	 คือ	 ต้องการให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ฝ่าฝืน 

กฎจราจร	 ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่	 ในการเรียนรู้จากตัวแบบคือ	สัญลักษณ์

จ่าเฉย	 ส่งผลให้เกิดความตระหนักของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรดังกล่าว	 

ลด	ละ	เลิก	การท�าพฤติกรรมเหล่านั้น	

	 2.		 หน้าที่ในการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น	 กรณีนี้เป็น

พฤติกรรมที่เคยท�าหรือปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่แล้ว	 แต่ขาดทักษะ	 หรือขาดสติ 

ไปบ้าง	 การมีสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นตัวแบบจะช่วยให้ไม่เกิดความประมาทในการ 

ใช้รถใช้ถนน	นอกจากจะช่วยให้เกิดความตระหนักแล้วยังเป็นการท�าให้ผู้ที่ปฏิบัติ

ถูกต้องอยู่แล้วปฏิบัติต่อไป	

	 3.		 ท�าหน้าทีย่บัยัง้การเกดิพฤตกิรรม	ในกรณทีีไ่ม่เคยปฏบิตัผิดิกฎจราจร	

และเป็นผู้ที่ขับรถถูกต้อง	แต่อาจเห็นผู้ที่ขับผิดกฎหรือท�าตัวเป็นตัวอย่างไม่ดีแล้ว

เกิดอยากท�าตาม	 การที่มีสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นตัวแบบจะช่วยให้ระงับความคิด	

หรอืพฤตกิรรมนัน้	และท�าให้คงความถกูต้องทีต่นปฏบิตัดิอียูแ่ล้ว	อกีทัง้ยงัสามารถ

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติส�าหรับผู้อื่นได้อีกด้วย

	 การเรียนรู้จากการสังเกต	 เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ต้องอาศัย

กระบวนการใส่ใจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ตัวแบบควรมีความน่า

ดึงดูดความสนใจอาจมีความสัมพันธ์หรือความคล้ายคลึงกับผู ้สังเกต	 การที่

สัญลักษณ์จ่าเฉย	มีลักษณะเหมือนต�ารวจจราจรที่เป็นผู้รักษากฎหมาย	ยืนอยู่ใน

ท่าทางต่างๆ	เป็นการแสดงถึงการสื่อสารด้วยความใส่ใจ	กระบวนการเก็บจ�าเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเพื่อเอื้อให้ข้อมูลของสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ถูกจัดเก็บ

เข้าไปในความทรงจ�าง่ายข้ึนด้วยรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน	 โดยมีใครเห็นต่างก็พูด

ถงึทัง้แง่บวกแง่ลบ	แต่กไ็ด้สร้างกระบวนการเกบ็จ�าไปแล้วว่าสญัลกัษณ์จ่าเฉย	คอื

ต�ารวจจราจร	กระบวนการกระท�าเป็นกระบวนการทีผู่ส้งัเกตสญัลกัษณ์จ่าเฉยแปลง

ออกมาเป็นการกระท�า	นั่นคือ	ความตระหนักในความปลอดภัย	การไม่ฝ่าฝืนกฎ

จราจร	หรือหากผู้ที่กระท�าผิด	ก็จะเกิดการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน

ทางทีถ่กูต้อง	กระบวนการจงูใจ	เป็นกระบวนการของสิง่ล่อใจภายนอก	ทัง้ทีอ่ยูใ่น

รูปของวัตถุสิ่งของ	การยอมรับของสังคม	ชื่อเสียงเกียรติยศ	หรือเป็นสิ่งล่อใจใน

รูปแบบการประเมินตนเอง	 ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร	 เม่ือเห็นค�าเตือนของสัญลักษณ ์



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 133

จ่าเฉย	หรอืการไม่แน่ใจว่าสญัลกัษณ์จ่าเฉยมกีล้องตดิอยูห่รอืไม่	ท�าให้ระมดัระวงั

หรือเม่ือเราจะฝ่าฝืน	การทีก่องบญัชาการต�ารวจนครบาลเลอืกใช้สญัลกัษณ์จ่าเฉย	

ถอืเป็นการต้องการสร้างการเรยีนรูข้องผูใ้ช้รถใช้ถนนว่า	สญัลกัษณ์จ่าเฉยคอืต�ารวจ	

หากผู้ใช้รถใช้ถนนมองสัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นตัวแบบที่จะเรียนรู้พฤติกรรม	 การ

ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้ว	 ก็จะตรงตามความต้องการที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร

ต้องการในการสร้างตวัแบบขึน้มาเพือ่น�าไปสูผ่ลในทางปฏบิตั	ิการเลอืกใช้กลยทุธ์

ทีด่นีัน้ย่อมน�ามาซึง่ความส�าเรจ็	การบรหิารเชงิกลยทุธ์	เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง

กบักจิกรรม	3	ประการ	คอื	การวเิคราะห์เชงิกลยทุธ์	การก�าหนดกลยทุธ์	การปฏบิตัิ

ตามกลยุทธ์และการควบคุม	 การจัดท�ากิจกรรมหรือโครงการใดนั้นหากเลือกใช้

กลยทุธ์ทีไ่ม่ดพีอ	และไม่มกีารตดิตาม	ควบคมุ	ปรบัเปลีย่น	และประเมนิผล	กอ็าจ

ไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้	 หลังจากการตั้งสัญลักษณ์จ่าเฉยไปแล้ว

ก็มีการติดตามดูการกระท�าผิดที่น้อยลงและจ�านวนใบส่ังที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ส่งผลให้การเพ่ิมสถานีต�ารวจที่น�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปตั้ง	 รวมถึงตามแยกต่างๆ	

ทั่วกรุงเทพมหานคร	 และกลยุทธ์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือการเลือกจุดส�าหรับ

จดัวางสญัลกัษณ์จ่าเฉยทีใ่ดทีห่นึง่แล้ว	ต้องมกีารสลบัสบัเปลีย่นจดุวางอยูบ้่างโดย

เจ้าหน้าทีต่�ารวจผูป้ฏบิตัติามความเหมาะสมกลยทุธ์การบรหิารทีท่รงประสิทธิภาพ	

	 การให้ความส�าคัญของระบบงานคือสาร	 การน�าเสนอส่ิงที่เราต้องการ

สื่อสารไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนในที่นี้คือความปลอดภัย	และองค์การหรือคน	เป็นการ

ให้ความส�าคญักบัผูป้ฏบิตังิานนัน่คอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจร	ทีอ่�านวยความสะดวก

ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและน�าไปสู่ความเข้าใจและร่วมมือในที่สุดการจัดการการสื่อสาร	

ถือเป็นศาสตร์ที่มีความส�าคัญเนื่องจากปัจจุบันนี้การสื่อสารถือเป็นปัจจัยส�าคัญ

หนึ่งในการด�ารงชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากปัจจัยสี่	 เป็นการใช้การสื่อสารด้วย

วิธีการ	รูปแบบ	เทคนิคต่างๆ	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุดที่ได้ตั้งไว้	

	 การสื่อสารมวลชนเป็นผลผลิตของความก้าวหนา้ในด้านเทคโนโลยีและ

วิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารของมนุษย์การใช้สัญลักษณ์จ่าเฉยนั้น	 มีการ

จัดการสื่อสารด้วยการใช้ทั้งการสื่อสารที่เป็นอวจนะภาษาคือ	 สัญลักษณ์จ่าเฉย	 

ทีเ่ป็นตวัแทนของเจ้าหน้าทีต่�ารวจจราจร	และการสือ่สารด้วยการใช้จกัษสุมัผสัหรอื
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การเห็น	การสื่อสารด้วยภาพ	โปสเตอร์	สัญลักษณ์	ทั้งนี้ยังอาศัยวิธีการสื่อสารที่

หลากหลาย	เช่น	การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	มีป้ายค�ารณรงค์	ค�าเตือนที่อยู่บน

ตัวสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ตลอดจนการสื่อสารผ่านส่ือสารมวลชน	 กับมวลชนทั้งหมด

ให้รบัรูข่้าวสาร	พฒันาการของสญัลกัษณ์จ่าเฉย	หรอืการทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจจราจร

ใช้รูปแบบการสื่อสารสาธารณะ	 ซึ่งการท�าการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้าน 

การจราจร	 ด้วยการน�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปตั้งประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ	 ทั่ว

กรุงเทพมหานคร	 วิธีการเหล่านี้มีส่วนส�าคัญท่ีจะท�าให้ความต้องการส่ือสารด้าน

ความปลอดภัยในการจราจรของเจ้าหน้าที่ต�ารวจประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

การที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาลท�าการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการ

จราจรด้วยการสือ่สาร	ได้รบัการออกแบบขึน้มาเพือ่เข้าถงึและจงูใจประชาชน	โดย

การใช้สารผ่านสัญลักษณ์จ่าเฉย	 ที่มีความเฉพาะในการน�ามาใช้รณรงค์	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เชงิทศันคตแิละพฤตกิรรมในการรณรงค์	การใช้บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงหรอื

ได้รับการยอมรับในแวดวงต่างๆ	 ในสังคม	ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด

ข้อมูลจากแกนน�าผ่านสื่อมวลชน	 สู่ประชาชน	 หรือเชิญชวนให้คนร่วมมือกันท�า

กจิกรรมต่างๆ	เพือ่แก้ไขปัญหาหรอือาจท�าหน้าทีท่ีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการสือ่สารผ่าน

สื่อมวลชน	เช่น	การน�าจ่าติ๊ก	จ่าเคนมาใช้	ท�าให้มีผลตอบรับที่ดี	หน่วยงานภาค

รัฐ	เป็นพันธมิตรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการรณรงค์	ในที่นี้คือ	ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต	ิและมผีูร่้วมท�าการรณรงค์เสมอมา	เช่น	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ที่มีหน้าที่

ร่วมกับรัฐบาลในการรณรงค์ป้องกันความปลอดภัยในสาธารณภัยรวมถึงความ

ปลอดภยัในการจราจรด้วย	โดยการให้การสนบัสนนุขององค์การภาคธรุกจิเอกชน

มักเป็นไปในลักษณะของการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนนุในการจัดกิจกรรมต่างๆ	หรือ

การบริจาคสิ่งของต่างๆ	 เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ในที่นี้ได้แก่	 บริษัทเมเจอร์

เน็ตเวิร์ค	 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย	 โรงพยาบาลวิภาวดี	 โรงพยาบาล

พญาไท	 รวมไปถึงหน่วยงานที่มาร่วมพัฒนาสัญลักษณ์จ่าเฉยให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	คือ	 เนคเทค	จากข้อมูลดังกล่าวในข้างต้น	จะเห็นได้ว่าการสื่อสารที่มี

ประสทิธผิลนัน้	ต้องเกดิขึน้จากปัจจยัหลายอย่างประกอบกนั	อนัได้แก่	ปัจจยัด้าน

บคุคล	ปัจจยัด้านสาร	ปัจจยัด้านช่องทางการสือ่สารหรอืสือ่	และปัจจยัด้านสภาพ
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แวดล้อม	 โดยปัจจัยแต่ละตัวต่างมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป	 ซึ่งแนวคิดดังกล่าว

เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้	กล่าวคือการที่ผู้รับสาร	ซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนยอม

ที่จะปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึนหรือไม่	 จากการที่ผู้ส่งสารคือกองบัญชาการ

ต�ารวจนครบาล	 ใช้สัญลักษณ์จ่าเฉยเป็นสาร	 ผ่านช่องทางการรณรงค์โดยมี

สื่อมวลชนเป็นช่องทางในการสื่อสาร	 ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนจะเกิดความตระหนักและ

ปฏิบัติตามกฎจราจรเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น	ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายๆ	ตัว	และ

ต้องเป็นปัจจยัทีม่ปีระสทิธภิาพในกระบวนการการสือ่สาร	จากการศกึษางานวจิยั

ของ	ชรัมพร	จิตต์โกศล	(2547,	น.	บทคัดย่อ)	เรื่อง	“กระบวนการประชาสัมพันธ์

รณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ”	 พบว่า

กลยุทธ์ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ	ประกอบไปด้วย	

	 1.	 กลยทุธ์ด้านการใช้สือ่	ได้แก่	การซือ้ส่ือเองในราคาพเิศษ	เป็นผูใ้ห้การ

สนับสนุนในรายการต่างๆ	ซื้อสื่อตามจุดกลางใจเมือง	 ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง	และ 

ใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้การสื่อสาร

	 2.	 กลยุทธ์ด้านการใช้สาร	ได้แก่	กลยุทธ์สารที่เร้าความกลัวเสนอความ

เป็นเหตุเป็นผล	 เสนอข้อเท็จจริงเสนอสารจากกลุ่มอ้างอิง	 และสารที่สร้าง

สัญลักษณ์ร่วม	

	 3.	 กลยทุธ์ด้านคนหรอืองค์การ	คอื	การท�างานในรปูแบบของเครอืข่าย	

สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์	

	 ปัญหาในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ	 ได้แก่	 ปัญหาเรื่องระยะเวลา

กระชั้นชิด	 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร	 ปัญหาด้านการประสานงาน	 ปัญหา

ด้านสารประชาสัมพันธ์	 และปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการด�าเนินโครงการ	ส่วน

อุปสรรค	 ด้านกลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม	 อุปสรรคด้านวัฒนธรรม	

ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเป็นงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับการใช้สัญลักษณ์

จ่าเฉยในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจ	

นครบาล	เนือ่งจากการสือ่สารทีจ่ะประสบผลส�าเรจ็ได้นัน้ต้องมกีารใช้สือ่และสร้าง

สญัลกัษณ์ร่วม	การสร้างสญัลกัษณ์จ่าเฉยขึน้เพือ่ใช้ในการน�ามารณรงค์นัน้ถอืเป็น

เครื่องมือส�าคัญของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจร	 เพราะนอกจากเป็นการใช้เพื่อแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนคนคือเจ้าหน้าที่ต�ารวจจราจรแล้ว	 ยังมาช่วยแก้และเปล่ียน
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แนวทางสร้างความน่าสนใจให้กับสื่อมวลชนถือเป็นการรณรงค์เพื่อการประชา-
สมัพนัธ์แบบแปลกใหม่	และประสบผลส�าเรจ็ในการตดิตามต่อเนือ่งจากสือ่มวลชน
และน�ามาสู่การรับรู้ของสื่อมวลชนในที่สุด	 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมพงษ์	รัตนแมนสรวง	(2554,	น.	บทคัดย่อ)	เรื่อง	“ทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร”	พบว่า	ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดปัญหาอุบัติเหตุมี	3	สาเหตุ	ได้แก่		ปัจจัยด้านคน		ปัจจัยด้านรถ		และ
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม	 ระดับความรุนแรงจะแบ่งออกตามระดับความ 
เสียหายที่เกิดข้ึนต้ังแต่ระดับที่ทรัพย์สินมีความเสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิต	 และ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาอุบัติเหตุจราจร	 แบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 
ผลกระทบต่อบคุคลทีเ่กดิอบุตัเิหตแุละครอบครวั	ผลกระทบด้านทรพัย์สนิเสยีหาย	
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	และผลกระทบด้านสังคม	ส่วนทัศนะต่อการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน	 ควรเพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าความผิดกฎหมาย
เพิ่มขึ้น	เพื่อน�าไปสู่ผลส�าเร็จในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ	สัญลักษณ์จ่าเฉยเข้า
มาเพื่อตอบโจทย์คนมากขึ้นรถมากขึ้น	 การติดกล้องให้สัญลักษณ์จ่าเฉย	 ให้เป็น
จ่าเฉยอจัฉรยิะจงึถอืเป็นแนวทางน�ามาใช้เพือ่การป้องกนัการฝ่าฝืนกฎจราจรและ
การกระท�าผิดของคนผู้ใช้รถใช้ถนน	ซึ่งน�าไปสู่การลดอุบัติเหตุในที่สุด
	 ทัง้นีส้ามารถสรปุได้ว่า	การรณรงค์เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเพยีงอย่าง
เดยีวนัน้	กลบัท�าให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนไม่ได้ตระหนกัตามสิง่ทีผู่ค้ดิและเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
จราจรต้องการสื่อสาร	จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์เป็นการติดกล้องถ่ายภาพและจับ	
ปรับ	ควบคู่ไปด้วย	ดังนั้น	การปลูกฝังวินัยในการจราจร	การปฏิบัติตามกฎหมาย	
เป็นสิง่ทีต้่องเริม่ตัง้แต่เยาวชนในโรงเรยีน	ดงัค�าสมัภาษณ์จากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องใน
การใช้สญัลกัษณ์จ่าเฉยเพือ่การรณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจร	ทกุคนให้
ความเห็นตรงกันที่ว่า	 เด็กมีส่วนส�าคัญในการเริ่มปลูกฝังความรู้	 ทัศนคติที่ดีต่อ 
การปฏิบตั	ิหลายหน่วยงานทีท่�าการรณรงค์จงึมุง่ไปทีโ่รงเรยีน	เนือ่งจากไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ใหญ่ได้ง่ายนัก	 การสร้างความแข็งแรงและความเช่ือที่
ถูกต้องให้กับเด็กจะเป็นสิ่งที่ได้ผลมากกว่าแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานและต่อ
เนือ่ง	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืภาคเอกชน	มกัให้ความส�าคญั
ในการรณรงค์ด้านความปลอดภยัในการจราจร	ช่วงเทศกาล	เช่น	ปีใหม่	สงกรานต์	
เท่านั้น	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการรณรงค์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุต้องกระท�า
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อย่างต่อเน่ืองตลอดปี	 ปัญหาในส่วนของงบประมาณก็มีส่วนส�าคัญมาก	 หาก

รัฐบาลได้น�าปัญหาด้านความปลอดภยัในการจราจรเป็นวาระส�าคัญแห่งชาตอิย่าง

จริงจังกว่านี้	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การสื่อสารด้วยใช้สัญลักษณ์	 จ่าเฉย	 เพื่อ

การรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจร	ของกองบัญชาการต�ารวจนครบาล”	

ผูศ้กึษามข้ีอเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารการสือ่สาร

โดยใช้สัญลักษณ์จ่าเฉย	 เพื่อการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการจราจรส�าหรับ

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	ดังนี้

	 1.		หน่วยงานภาครัฐ	 ควรสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสัญลักษณ์

จ่าเฉย	และจ่าเฉยอจัฉรยิะ	ตลอดจนการสนบัสนุนงบประมาณในการรณรงค์ด้าน

ความปลอดภัยอย่างจริงจัง

	 2.		กองบัญชาการต�ารวจนครบาลควรมีการวัดผลการด�าเนินงานออก

มาเป็นตวัเลขว่าการใช้สญัลกัษณ์จ่าเฉยในการรณรงค์ด้านความปลอดภยัด้านการ

จราจรมีผลท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนกฎจราจรน้อยลงมากน้อยอย่างไร	 ทั้งนี้เพื่อ

น�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

	 3.		การใช้เครื่องมือในการสื่อสารออนไลน์	เช่น	Facebook	Twitter	เป็น

สิ่งที่กองบัญชาการต�ารวจนครบาลไม่ได้มีการน�ามาใช้	 ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่

สามารถสื่อสารถึงประชาชนได้หลากหลาย	 มีความรวดเร็ว	 และสามารถสื่อสาร

สองทางเพื่อรับฟังความคิดเห็น	เสียงตอบรับของประชาชนได้ทันที	

	 4.		การสือ่สารของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีท่�างานร่วมกนักบัสญัลกัษณ์จ่าเฉย	

ควรมีการสื่อสารภายในเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	 เม่ือมีการ

เปลี่ยนสมัยการปกครองควรมีการประสานงานโครงการอย่างต่อเนื่อง	

	 5.		ควรมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชน	ด้วยการน�าเสนอประโยชน์

ในการท�างานด้านต่างๆ	เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ในทางที่ดีขึ้น
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	 ส�าหรับข้อเสนอแนะในงานวิจัยในอนาคต	มีดังนี้

	 1.		การศึกษาในอนาคต	 ควรมีการศึกษาถึงผู้รับสารที่มีต่อสัญลักษณ์ 

จ่าเฉยเกี่ยวกับการประเมินผลของกลยุทธ์การส่ือสารที่กองบัญชาการต�ารวจ	

นครบาลน�ามาใช้	 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการสื่อสารไปตามวัตถุประสงค ์

ที่วางไว้

	 2.		การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาที่อยู ่ในช่วงเริ่มต้นของการเริ่ม

โครงการสญัลกัษณ์จ่าเฉย	อจัฉรยิะ	จงึท�าให้ไม่สามารถวดัผลความส�าเรจ็ได้ว่าเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่	 ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษา

เฉพาะเจาะจงไปที่	สัญลักษณ์จ่าเฉยอัจฉริยะ	

	 3.		นอกจากการศึกษาการน�าสัญลักษณ์จ่าเฉยมาใช้ในการรณรงค์ด้าน

ความปลอดภัยในการจราจรของกองบัญชาการต�ารวจนครบาลแล้ว	ในการศึกษา

ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงการน�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปใช้ในการท�างานด้านอื่นๆ	

ของหน่วยงานอืน่	เพือ่ให้ทราบถงึประโยชน์ของสญัลกัษณ์จ่าเฉยและความคดิเหน็

จากหน่วยงานอื่นที่น�าสัญลักษณ์จ่าเฉยไปใช้	
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาในเรือ่งการบรหิารและการปรบัตวัเพือ่ความอยูร่อดของบรษิทั

โคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มุ่งเน้นศึกษาถึงการบริหารจัดการของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	

ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการปรับ

ตวัเพือ่ความอยูร่อดของบรษิทัโคเมดี	้ไลน์	ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualita-

tive	Research)	โดยน�าเสนอผลการวจิยัในลกัษณะพรรณนา	(Descriptive	Research)	

จากข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมลูปฐมภมู	ิประเภทบคุคลโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะ

ลึก	 (In-depth	 Interview)	 วิธีแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 และข้อมูล 

ทุติยภูมิเพื่อรวบรวมจากแหล่งเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	คือ

	 1.		เพื่อศึกษาถึงกระบวนการบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 2.		เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหาร	

ธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 3.		เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู ่รอดของบริษัท 

โคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 ผลการศึกษาพบว่า	บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีการบริหารงานโดยแบ่ง

อ�านาจหน้าที่ตามสายงานที่รับผิดชอบโดยแต่ละสายงานจะมีบุคลากรระดับ 

ผูจ้ดัการคอยควบคมุการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	แบ่งเป็น	กรรมการผูจ้ดัการ	รอง

กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	ผู้จัดการในส่วนต่างๆ	มาจนถึงระดับพนักงาน 

ผู้ปฏิบัติการ	 ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ในภาพรวมขององค์กร	 ก�าหนดนโยบาย 

ที่จะน�าองค์กรเป็นผู้น�าในสาขาตลกของประเทศไทย	กล่าวคือผู้บริหารมีประสบ-

การณ์และความเชี่ยวชาญในด้านตลก	 ประกอบกับสายสัมพันธ์ของทีมงานและ 

นักแสดงที่ท�างานร่วมกันมานาน	 จึงมีความม่ันใจที่จะขยายสายงานไปในธุรกิจ

อ่ืนๆ	โดยมพีืน้ฐานอยูท่ีค่วามตลก	สนกุสนาน	เช่น	ภาพยนตร์	และการจดักจิกรรม

พิเศษ	เป็นต้น

	 ในส่วนของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้

ไลน์	จ�ากัด	นั้น	ประกอบด้วย	ปัจจัยแวดล้อมภายในและปัจจัยแวดล้อมภายนอก	
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ซึ่งในส่วนของปัจจัยแวดล้อมภายในจะมีเรื่องคุณภาพของบุคลากรที่มีความ

สามารถในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูงจากการที่ได้ร่วมกันท�างานมายาวนาน	แต่ก็

จะประสบปัญหาในเรือ่งการขาดบคุลากรในระดบัปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอเพือ่รองรบั

การขยายตัวของธุรกิจ	 ส่วนเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานของพนกังานในองค์กร	และยงัช่วยเพิม่ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

ขององค์กร	สดุท้ายเรือ่งของวฒันธรรมองค์กร	บรษิทัยดึถอืวฒันธรรมในการท�างาน

ที่ไม่เคร่งครัดและเน้นสายสัมพันธ์แบบครอบครัวมาตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ	 ส่งผล

ให้บางสถานการณ์ผู้บริหารควบคุมการท�างานของพนักงานได้ยาก	 ในส่วนปัจจัย

ทางด้านองค์กรน้ัน	 จะประกอบไปด้วยเร่ืองของสถานีออกอากาศที่มีอ�านาจ

ก�าหนดนโยบายรายการหลักของบริษัทอย่าง	 “ก่อนบ่ายคลายเครียด”	ท�าให้ขาด

อสิระในการท�างานและมคีวามไม่แน่นอนในการออกอากาศต่อไปในอนาคต	ส่วน

คู่แข่งนั้น	 เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องของรายได้จากงบ

ประมาณในการโฆษณาสินค้ากับทางรายการ	 ผู้บริหารจึงต้องปรับกลยุทธ์การ

บริหารด้านราคาให้ต�่าลง	และสร้างความแตกต่างกับรายการคู่แข่งขันหลัก

	 สุดท้ายเรื่องของการปรับตัว	 บริษัทโคเมด้ี	 ไลน์	 จ�ากัด	 ได้มีการเตรียม

ความพร้อมในการรับมือและการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่พร้อม

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา	 มีการเพิ่มธุรกิจองค์กรอย่างการผลิต

ภาพยนตร์	หรอืการจดักจิกรรมพเิศษ	โดยเน้นทรพัยากรทีม่อียูส่ร้างประโยชน์สงูสดุ	

มีการจบัมือกบับรษิทัพนัธมติรเปิดสถานดีาวเทยีมของตนเองขึน้มาเพือ่รองรบัการ

ขยายธุรกิจขององค์กรในอนาคต	 และได้น�าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่อย่าง	

Social	Media	เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กร

ค�ำส�ำคัญ:	 การบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน นโยบาย การปรับตัว
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 พฒันาการของโทรทศัน์	ตัง้แต่สมยัเริม่ต้นจนถงึปัจจบุนัซึง่แต่เดมิใช้ระบบ

อนาลอก	 (Analog)	 หรือสัญญาณเชิงเส้นในภาคการรับสัญญาณและภาคส่ง

สัญญาณ	(สิทธา	สมัชชานนท์,	2546,	น.	61)	เมื่อระบบคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา

มากขึน้	มีการน�าระบบคอมพวิเตอร์มาช่วยในการผลติรายการโทรทศัน์	เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับเทคโนโลยีของโทรทัศน์	 ท�าให้เกิดประโยชน์อย่าง

มหาศาล	เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นใช้ส่งและรับสัญญาณในระบบดิจิทัล	(Digital)	

ดังนั้น	จึงได้มีการปรับปรุงระบบโทรทัศน์ให้ใช้ระบบดิจิทัลด้วย	ถือได้ว่าเป็นความ

บันเทิงรูปแบบใหม่ในอนาคตและจะเข้ามาแทนที่การท�างานในระบบอนาลอก	

(Analog)	โดยที่ลักษณะการกระจายเสียงแบบดิจิทัลจะสามารถสื่อสารไปยังปลาย

ทางด้วยคณุภาพทีส่งูและสามารถส่งสญัญาณไปยงัช่องต่างๆ	โดยใช้เวลาเพยีงแค่

ครั้งเดียวเท่านั้น	ท�าให้ผู้ชมสามารถเลือกใช้ความบันเทิงต่างๆ	ได้หลากหลายขึ้น	

พร้อมกับคุณภาพของภาพและเสียงที่คมชัดมากขึ้น	

	 ธุรกิจรายการวิทยุโทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในขณะนี้	

เนื่องจากมีผลตอบแทนสูงและได้รับความนิยมมาก	 ทั้งยังได้เปรียบในเรื่องของ

การน�าเสนอภาพและเสยีงทีเ่หมอืนจรงิมากกว่าสือ่ประเภทอืน่และยงัมบีทบาทใน

ด้านการปลูกฝัง	 ค่านิยม	 ความคิด	 และทัศนคติต่างๆ	 อีกทั้งผู้ที่อยู่ในรายการ

โทรทัศน์ยังเป็นผู้ที่รู้จักของบุคคลทั่วไป	ดังนั้นสื่อโทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ได้รับความ

นิยม	 สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกครัวเรือน	 ส่วนในการลงทุนก็ย่อมมีความ

เสี่ยงมากเช่นเดียวกัน	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนการลงทุนก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นต้องกระท�าอย่างย่ิง	 ดังน้ันในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์จึงต้องมีการ

วางแผนอย่างจรงิจัง	และน�ามาก�าหนดกลุม่เป้าหมาย	ก�าหนดขอบเขตของรายการ	

เพื่อน�าเสนอรายการให้ตรงประเด็นตามที่ผู้ชมสนใจ

	 สื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจ�ากัด	 ดังนั้น

จงึต้องค�านงึถงึบทบาทหน้าทีข่องสือ่โทรทศัน์เป็นส�าคญั	เพือ่สร้างความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมต่อไปซ่ึงบทบาทหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ที่ส�าคัญแบ่งได้เป็น	 4	 ประการ	
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ได้แก่		1.	บทบาทหน้าที่ให้ข่าวสาร		2.	บทบาทหน้าที่ให้ความคิดเห็น		3.	บทบาท
หน้าที่ให้การศึกษา		4.	บทบาทหน้าที่ให้ความบันเทิง	(อุษณีย์	ศิริสุนทรไพบูรณ์,	
2552,	น.	286)
	 บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	2528	โดยนายธัญญา	โพธิ์วิจิตร	(เป็ด	เชิญยิ้ม)	มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
กจิการรบัจดัรายการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	เคเบลิทวี	ีวดิโีอ	ตลอดจนรบั
โฆษณาโดยโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิดทั้งภายในประเทศและทั่วโลก
	 ในปี	2539	ประมาณเดือนตุลาคม	ทางบริษัทได้เริ่มผลิตรายการ	“ก่อน
บ่ายคลายเครียด”	 ซ่ึงเป็นรายการที่มีรูปแบบเป็น	 Comedy	 Show	 ออกอากาศ 
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา	12.20-12.50	น.	ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
ก่อนจะปรับมาออกอากาศในทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา	10.25-10.50	น.	ในปัจจุบัน
โดยรายการก่อนบ่ายคลายเครียดนั้น	 ถือเป็นรายการประจ�าเพียงรายการเดียว
ที่ทางบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	 ผลิตตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทจนถึงปัจจุบัน	 และเป็น
รายการที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทจนบริษัทสามารถด�าเนินกิจการมาได้จนถึง
ปัจจุบัน	นับเป็นระยะเวลากว่า	15	ปี	แต่ทางบริษัทก็ได้ด�าเนินกิจกรรมพิเศษทาง
ด้านการจัดคอนเสิร์ตต่างๆ	โดยมีพื้นฐานจากตัวรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	
เป็นส�าคัญควบคู่ไปกับรายการเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัด	
	 ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจต่างๆ	มากขึ้น	 สืบเนื่องมาจากการร่วม
มือกับบริษัทกันตนา	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดช่องทีวีดาวเทียม	สถานีเชิญยิ้มขึ้น
เพือ่ทีจ่ะออกอากาศทางช่องทวีดีาวเทยีมจานด�า	เพือ่ทีจ่ะรองรบัการขยายรายการ
ต่างๆ	ของบรษิทัทัง้ยงัได้มกีารผลติภาพยนตร์	โดยผลงานทีผ่่านมาได้แก่เรือ่ง	“ก่อน
บ่ายคลายเครยีด	เดอะ	มฟูวี”่	และ	“ผูช้าย	ลัน้ล้า”	และมีภาพยนตร์ทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน
ของการถ่ายท�าอีกจ�านวนหนึ่ง	และล่าสุดได้มีการจัดเทศกาลตลกแห่งชาติ	ครั้งที่	
1	โดยน�าเสนอละครเวทีเรื่อง	“มนต์รักสองฝั่งคลอง”	จะเห็นได้ว่าบริษัทมีพื้นฐาน
หลักอยู่ที่รายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	ก่อนที่จะมีการปรับตัวเพื่อขยายธุรกิจ
ของบริษัทในปัจจุบันเพิ่มออกมาในสาขาการจัดกิจกรรมพิเศษ,	คอนเสิร์ต,	ละคร
เวที	และภาพยนตร์	มีการเกิดสถานีดาวเทียมของตนขึ้นมา	จึงเป็นเหตุที่น่าศึกษา
วิสัยทัศน์	การบริหารงานและการปรับตัวของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	ที่สามารถด�าเนิน
กิจการจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า	25	ปี
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษากระบวนการบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 2.		เพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจ

ของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 3.		เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู ่รอดของบริษัท 

โคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 การบริหารธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ของบริษัทโคเมด้ี	 ไลน์	 จ�ากัด	 ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Research)	โดยน�าเสนอผลการวิจัยในลักษณะพรรณนา	(Descriptive	Research)	 

จากข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลโดย	 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 

(In-depth	Interview)	วธิแีบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	และข้อมลูเพือ่รวบรวม

จากแหล่งเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ส่วนที่	1	 กระบวนการบริหารของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด

	 จากการศึกษาพบวา่	ภาพรวมของกระบวนการบริหารบริษัทโคเมดี	้ไลน์	

จ�ากัด	 จะมีการบริหารงานโดยแบ่งอ�านาจหน้าที่ตามสายงานที่ได้รับผิดชอบโดย

แต่ละสายงานจะมบีคุลากรระดบัผูจ้ดัการคอยควบคมุการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	

แบ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ	รองกรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการทั่วไป	ผู้จัดการในส่วน

ต่างๆ	มาจนถึงพนักงานระดับผู้ปฏิบัติการ

	 ส่วนในด้านนโยบายและวสิยัทศัน์ในภาพรวมขององค์กร	ก�าหนดนโยบาย

ที่จะน�าองค์กรเป็นผู้น�าในสาขาตลกของประเทศไทย	 กล่าวคือ	 ผู ้บริหารมี

ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในด้านตลก	ประกอบกบัสายสมัพนัธ์ของทมีงาน
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และนกัแสดงทีท่�างานร่วมกนัมานานจึงมคีวามมัน่ใจทีจ่ะขยายสายงานไปในธรุกจิ
อื่นๆ	 โดยมีพื้นฐานอยู่ในที่ความตลก	 สนุกสนาน	 เช่น	 ภาพยนตร์และการจัด
กิจกรรมพิเศษ	(อีเวนท์)	เป็นต้น
	 ธรุกจิในปัจจบุนัของทางบรษิทัโคเมดี	้ไลน์	จ�ากดั	มรีายการโทรทศัน์ทาง
ช่องฟรทีวีอีย่างรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	เป็นรายการหลกัของบรษิทัเพยีง
รายการเดยีว	แล้วยงัมกีารเตรยีมผลติรายการอย่าง	“เชญิยิม้	เชญิยิม้”	และรายการ	
“โรงระบ�าจ�าอวด”	ในส่วนของรายการ	“โรงระบ�าจ�าอวด”	จะออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ในวันหยุดนักขัตฤกษ์	นอกจากรายการโทรทัศน์แล้วทาง
บริษัทยังได้มีการขยายธุรกิจมาจัดคอนเสิร์ต	 และการจัดกิจกรรมพิเศษ	 สืบ
เนื่องจากที่เคยจัดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	ปีที่	8	
ปีที่	9	และปีที่	10	ก่อนที่จะท�าการสัญจรไปทั่วประเทศและได้รับกระแสตอบรับที่
ค่อนข้างดี	 จึงท�าให้บริษัทเล็งเห็นถึงช่องทางในการเพิ่มโอกาสธุรกิจของบริษัทได้
อกีทางหนึง่	จงึเป็นทีม่าของการจัดกจิกรรมพเิศษต่างๆ	อกีมากมายตามมา	อย่าง
เช่น	 เทศกาลตลกแห่งชาติคร้ังที่	 1	 และงานกิจกรรมพิเศษของกระทรวงต่างๆ	
เป็นต้น	 ในส่วนธุรกิจอื่นที่ทางบริษัทให้ความสนใจ	 คือธุรกิจด้านภาพยนตร์	
เนือ่งจากบรษิทัมพีืน้ฐานและมบีคุลากรทีพ่ร้อมในการรองรบัเพือ่ขยายสายงานสู่
สาขานี้	จึงได้เริ่มมีการผลิตภาพยนตร์	อย่าง	“ก่อนบ่ายคลายเครียด	เดอะ	มูฟวี่”	
ขึ้นในปี	2547	ก่อนที่จะผลิตภาพยนตร์อย่าง	“ผู้ชาย	ลั้นล้า”	ในปี	2553	และยังมี
โครงการจะผลิตภาพยนตร์อีก	2-3	เรื่อง	ในอนาคต
	 ส่วนการวิเคราะห์	SWOT	analysis	ของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	จุดแข็ง
ของทางบรษิทัมองว่า	อยูท่ีบ่คุลากรระดบัผูบ้รหิารมคีวามเชีย่วชาญในสิง่ทีต่นเอง
ก�าลังปฏิบัติ	ท�าให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ	สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น
กับทีมงานและนักแสดง	 จนสามารถสร้างความไว้วางใจกับทางสถานี	 จุดอ่อน	
บริษัทขาดบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอมารองรับการขยายสายงานของบริษัท
พนกังานของบรษิทัในบางต�าแหน่งยงัไม่มคีวามเป็นมอือาชพีในการท�างานทีเ่พยีง
พอ	โอกาส	คอืการขยายธรุกจิของบรษิทัในสาขาอืน่ๆ	โดยยดึพืน้ฐานของการสร้าง
ความตลก	 สนุกสนาน	 เป็นส�าคัญ	 และมีโครงการที่จะผลิตศิลปินตลกหน้าใหม ่
เข้าสู่องค์กร	เพื่อที่จะผลักดันเข้าสู่วงการ	อุปสรรค	อยู่ที่การสร้างการยอมรับของ
ผูช้มกบัสิง่ทีบ่รษิทัก�าลงัด�าเนนิโครงการอย่างการผลิตศิลปินตลกหน้าใหม่สู่วงการ
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	 ส่วนที่	2	 ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการบรหิารของ

บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด
	 จากการศึกษาการบริหารธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
บรษิทัโคเมดี	้ไลน์	จ�ากดั	พบว่า	ปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลต่อการบรหิารธรุกจิประกอบ
ด้วย	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งสรุปได้ดังนี้
	 1.	 ปัจจัยภายใน	
	 ปัจจัยภายในที่มีความส�าคัญ	และมีผลต่อการบริหารบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	
จ�ากัด	ประกอบด้วย
	 	 -	 คณุภาพของบคุลากร	บรษิทัให้ความส�าคญักบับคุลากรทีม่คีณุภาพ
และมีใจรักในการท�างานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างแท้จริง	โดยส่วนใหญ่
บุคลากรภายในองค์กรและทีมงานนักแสดงร่วมงานกันมานานท�าให้การท�างานมี
ประสิทธิภาพ	แต่จากการที่ทีมงานบางต�าแหน่งท�างานกับองค์กรมานานจึงส่งผล
ต่อการท�างานที่ค่อนข้างล่าช้า	 สืบเนื่องจากการขาดความกระตือรือร้นในการ
ท�างาน	 นอกจากนั้นขณะนี้บริษัทยังประสบปัญหาในการขาดบุคลากรที่เพียงพอ
ในการท�างาน	 หลายต�าแหน่งยังขาดบุคลากรที่เพียงพอเพื่อมารองรับการขยาย
สายงานของบริษัทท�าให้พนักงานบางต�าแหน่งรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
ค่อนข้างหนัก	 จึงได้มีการน�าแนวความคิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่จะให้มี
การรับสมัครพนักงานหรือเด็กฝึกงานเพ่ิมเติม	 เพื่อเข้ามาช่วยเหลือในด้านการ
ท�างานในส่วนต่างของการผลิต
  -	 เทคโนโลย	ีบรษัิทมกีารน�าเทคโนโลยต่ีางๆ	มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการท�างานและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ	 ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อื่นของรายการ	 นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่รับชมทางโทรทัศน์	 สามารถน�าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรไปสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว
	 	 -	 วัฒนธรรมองค์กร	 บริษัทยึดถือวัฒนธรรมในการท�างานที่ไม่
เคร่งครัดและเป็นสายสมัพนัธ์แบบครอบครวัมาตัง้แต่เริม่ด�าเนนิธรุกจิ	ส่งผลให้บาง
สถานการณ์ผู้บริหารควบคุมการท�างานของพนักงานได้ยาก
	 2.	 ปัจจัยภายนอก	
	 ปัจจัยที่มีความส�าคัญ	และมีผลต่อการบริหารบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	
ประกอบด้วย
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	 	 -	 สถานีออกอากาศ	ซึ่งบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีรายการก่อนบ่าย
คลายเครียด	เป็นรายการหลักของบริษัทเพียงรายการเดียว	โดยรายการก่อนบ่าย
คลายเครียดเป็นรายการให้สาระของทางสถานีหลักกับบริษัทผลิต	 ดังนั้นสถาน ี
ออกอากาศจะมอี�านาจในการก�าหนดนโยบายและทศิทางการน�าเสนอของรายการ	
ท�าให้บริษัทไม่มีอิสระมากพอในการผลิตรายการ
	 	 -	 คู่แข่ง	 เป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรใน
เรื่องของรายได้จากงบประมาณในการโฆษณาสินค้ากับทางรายการ	 ผู้บริหารจึง
ต้องปรับกลยุทธ์การบริหารด้านราคาให้ต�่าลง	และสร้างความแตกต่างกับรายการ
คู่แข่งหลัก

	 ส่วนท่ี	3	 การปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของบริษัทโคเมดี	้
ไลน์	จ�ากัด

	 จากการศึกษาถึงการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของบริษัท 
โคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	 พบว่าทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม	 เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ผูบ้รหิารมองว่าหากจะผลติรายการ
โทรทัศน์เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาวได้	 จึงมี 
ความคดิทีจ่ะเพิม่ธรุกจิของบรษิทัไปสูง่านด้านการจดักจิกรรมพเิศษ	และภาพยนตร์	
โดยยดึแนวทางในการผลติธรุกจิ	คอืความตลก	สนกุสนานเป็นพืน้ฐาน	ซึง่การขยาย
กถ็อืว่าประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่เนือ่งจากมกีารน�าเอาจดุแขง็จากตวัรายการ	
“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	อย่างนกัแสดงในสงักดัทีม่ชีือ่เสยีงเข้ามาเป็นปัจจยัส�าคญั
ในการต่อยอดธรุกจิในสาขาอืน่ๆ	ท�าให้เป็นข้อได้เปรยีบของทางบรษิทันอกจากมี
การสร้างพนัธมติรจบัมอืกบับรษิทักนัตนา	กรุป๊	จ�ากดั	(มหาชน)	เปิดสถานโีทรทศัน์
ดาวเทยีมชือ่	“สถานเีชญิยิม้”	ของตนเองขึน้มาเพือ่ทีจ่ะรองรบัการขยายธรุกจิของ
บรษิทัต่อไปในอนาคตทัง้ทางด้านรายการโทรทศัน์	ภาพยนตร์	หรอืแม้กระทัง่ละคร	
เป็นต้น	ส่วนสุดท้ายบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการน�าเทคโนโลยีการสื่อสารสมัย
ใหม่อย่าง	สื่อ	Special	Media	เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร	
ตลอดจนเพิม่ช่องทางการน�าเสนอผลงานของบรษิทัจนสามารถเพิม่กลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ๆ	 เข้าสู่องค์กรได้	 เนื่องจากสื่อประเภทนี้จะน�าเสนอข้อมูลได้รวดเร็วและ 
กว้างขวาง
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	 จากการศึกษาพบว่า	 การบริหารธุรกิจของบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	 โดยโครงสร้างการบริหาร

นั้นเป็นแบบโครงสร้างแมทริกซ์	ออแกไนซ์เซชั่น	(Matrix	Organization)	โดยมีการ

จัดแบ่งหน้าที่ตามแนวด่ิง	 และจัดแบ่งลักษณะงานตามแนวนอน	 เนื่องจากท�าให้

องค์กรสามารถใช้ความสามารถของพนกังานแต่ละคนได้อย่างเตม็ที	่และสามารถ

ก�าหนดยุทธวิธีการด�าเนินงานเพียงอย่างเดียว	โดยบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีการ

แบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ	 ตามแผนก	 ทั้งในส่วนของฝ่ายบุคคลที่มีหน้าที่ดูแล

ความเรยีบร้อย	และการท�างานภายในองค์กร	ฝ่ายการตลาดทีค่อยก�าหนดกลยทุธ์

ในการสร้างรายได้สู่องค์กร	และฝ่ายผลิตที่จะคอยผลิตผลงานเพื่อน�าเสนอออกสู่

ตลาด	 โดยในทุกๆ	 ฝ่ายจะมีบุคลากรในต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายคอยควบคุมการ

ท�างานพนักงานระดับปฏิบัติการ	และมีการแบ่งงานประสานงานกันในแต่ละฝ่าย	

ในส่วนของลักษณะการสั่งงานจากบนลงล่างกล่าวคือ	 การส่ังงานจากผู้บริหาร 

สู่หัวหน้างานในส่วนต่างๆ	และลงไปเรื่อยในระดับปฏิบัติงาน

	 กระบวนการด�าเนินงานของบริษัทโคเมดี้	 ไลน์	 จ�ากัด	นั้นประกอบด้วย

สิ่งส�าคัญ	4	ประการ	คือ	คน	วัสดุสิ่งของ	เงิน	และการจัดการ	โดยบริษัทโคเมดี้	

ไลน์	จ�ากัด	ได้ใช้ทั้งหมด	4	ประการ	แล้วยังเพิ่มอีก	3	ประการ	รวมเป็น	7	M’s	

ได้แก่	คน	(Man)	ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร	เงิน	(Money)	ใช้ส�าหรับเป็นค่า

จ้าง	หรือเป็นเงินส�าหรับการท�าโครงการต่างๆ	ขององค์กร	อุปกรณ์	(Materials)	ที่

ใช้ส�าหรับปฏิบัติงานต่างๆ	ในองค์กร	การจัดการ	 (Management)	หรือความรู้ใน

การบริหารจัดการตลอดจนการวางแผน	นโยบายต่างๆ	 เพื่อก�าหนดทิศทางของ

องค์กร	การตลาด	 (Market)	ที่มีการเพิ่มกลยุทธ์ที่เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ	 เข้าสู่

องค์กร	 และข่าวสาร	 (Massage)	 ที่จะช่วยในการติดต่อประสานงาน	 และการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กรต่างๆ	สู่สาธารณะ

	 นอกจากนี้กระบวนการจัดการ	(Management	as	Process)	ได้ยึดหลัก	

POSDC	ตามทัศนะของ	แฮร์โรลด์	ดี	คูนตซ์	(Harold	D.Koontz)	ประกอบด้วย	5	

ขั้นตอน	คือ	การวางแผน	(Planning)	การจัดองค์กร	(Organization)	การจัดคนเข้า

ท�างาน	(Staffing)	การอ�านวยการ	(Direction)	และการควบคุม	(Controlling)	โดย

สามารถน�ามาอภิปรายหลักการบริษัทโคเมดี้	ไลน์	ดังนี้
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	 บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	มีการวางแผนตามแนวนโยบาย	ซึ่งคือ	การวาง
จดุหมายว่าจะเป็นผูน้�าทางด้านตลกของประเทศ	โดยบรษิทัมรีายการโทรทศัน์เป็น
รายการหลักเพียงหนึ่งรายการ	จึงมีแนวความคิดที่จะขยายสายงานของบริษัทไป
สูธ่รุกจิอ่ืนๆ	ทีใ่กล้เคยีง	โดยยดึหลกัพืน้ฐานของการน�าเสนอความตลก	สนกุสนาน
เป็นหัวใจส�าคัญ
	 ในด้านการจัดการองค์กรนั้นมีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานแบบ 
แมททริกซ์	 โดยมีการแบ่งหน้าที่แบ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 และแต่ละฝ่ายก็จะมี
การประสานงานร่วมกนัเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างาน	จงึต้องมีการประชุม	
และคุยกันแต่ละคน	เพื่อให้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
	 ในส่วนการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างานที่มีความเหมาะสมกับต�าแหน่ง
หน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบ	เพือ่สร้างความเป็นมอือาชพีในการท�างาน	พร้อมทัง้ยงัให้
ความส�าคญัในการพฒันาบคุลากรทีม่อียู	่และรกัษาบคุลากรทีม่คีวามสามารถ	ให้
อยู่กับองค์กรนานที่สุด
	 ด้านการบริษัทนั้น	มีลักษณะการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูงสู่พนักงาน
ระดบัปฏิบตักิารผ่านทางผูจ้ดัการส่วนต่างๆ	และบคุลากรในต�าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป
ที่ท�างานตั้งแต่สมัยก่อต้ังบริษัทต้ังแต่เร่ิมแรก	 เป็นผู้คอยควบคุมความเรียบร้อย
ของการท�างานต่างๆ	ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้
	 สุดท้ายคือส่วนของการควบคุม	 จะมีบุคลากรในต�าแหน่งผู้จัดการทั่วไป
ทีมี่ประสบการณ์คอยควบคมุความเรยีบร้อยในการท�างานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไป
ตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด	 และแต่ละฝ่ายในการบริหารงานจะมีบุคลากรใน
ต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายที่คอยควบคุมการท�างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
	 ในส่วนผลลัพธ์นั้น	บริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด	ได้มีผลงานหลักๆ	แบ่งออก
เป็น	3	ส่วน
	 บรษิทัมรีายการโทรทศัน์ทีเ่ป็นรายการประจ�าออกอากาศทางช่องฟรทีวีี
เพียงหนึ่งรายการ	คือ	รายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครียด”	แต่ในอนาคตมีแผนการที่
จะผลติรายการโทรทศัน์จ�านวนมาก	เพือ่มาออกอากาศในช่องสถานดีาวเทยีมของ
ตนเอง	ต่อมาคอืส่วนของการจดักจิกรรมพเิศษ	เป็นการต่อยอดทางธรุกจิ	เพือ่เพิม่
ช่องทางในเรื่องการตลาดองค์กร	 โดยในแต่ละกิจกรรมจะเน้นใช้ทรัพยากรเช่น	
บคุลากรบรษิทัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ซึง่เป็นการสร้างจดุแขง็	และโอกาสทางธรุกจิ
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ของบรษิทัสอดคล้องกบัแนวความคดิ	SWOT	ทีจ่ะท�าการวเิคราะห์องค์กรเพือ่สร้าง

ประโยชน์สูงสุดขององค์กร	ส่วนสุดท้ายคือการผลิตภาพยนตร์นั้น	มีแนวความคิด

สอดคล้องกับแนวความคิดการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 (Low	 Budget	 Film	 

Management)	ทีใ่ห้ความส�าคญัในการควบคมุค่าใช้จ่ายโดยการพจิารณาว่าปัจจยั

ใดบ้างที่ท�าให้ภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงๆ	 ต้องใช้เงินในการลงทุนเป็นจ�านวนมากและ

จะมีวิธีการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	จากภาพยนตร์ทั้ง	2	เรื่องนั้น	นอกจากนักแสดง

หลักอย่าง	 พระเอกของนางเอก	 ที่จะเป็นดาราที่มีช่ือเสียงในประเทศ	 นักแสดง

ประกอบหลกัอืน่ๆ	จะเป็นนกัแสดงในสงักดัทีผ่่านรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	

มาแล้วทั้งสิ้น	 จึงเป็นการประหยัดงบประมาณส่วนหนึ่งและใช้ทีมงานขององค์กร

เป็นทรัพยากรส�าคัญในการผลิตภาพยนตร์

	 การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	ของบริษัทโคเมดี้	

ไลน์	จ�ากดั	นัน้	จะสอดคล้องกบัการวเิคราะห์ตามหลกั	SWOT	ซึง่ต้องมาวเิคราะห์

จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	 เพื่อหาจุดแข็ง	 จุดอ่อน	

ของทางบริษัทดังนี้

	 จุดแข็ง	 (Strength)	 ของบริษัทคือ	 เป็นองค์กรที่ผู้บริหารและทีมงาน 

ทุกคนมีประสบการณ์ในสายงานที่องค์กรก�าลังผลิต	 ท�าให้ผลงานที่ออกมามี

ประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับสร้างสายสัมพันธ์กับศิลปิน	 ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิต

รายการตลกอันดับ	1	ใน	3	ของประเทศ	ท�าให้ได้รับความไว้วางใจจากทางสถานี

	 จุดอ่อน	 (Weakness)	 ของบริษัทปัจจุบันบริษัทก�าลังที่จะขยายสายงาน

ไปทางภาพยนตร์และการจัดกิจกรรมพิเศษ	 ซ่ึงจะท�าให้องค์กรยกระดับสูงขึ้นไป	

แต่พนกังานในบรษิทับางต�าแหน่งยงัขาดความเป็นมอือาชพีในการท�างาน	และปัญหา

ในการขาดบุคลากรที่มีความสามารถรองรับการขยายงานของบริษัทในอนาคต

	 โอกาส	(Opportunity)	ของบรษิทัคอืการขยายสายงานทีบ่รษิทัก�าลงัผลติ

ไปยังสาขาภาพยนตร์และการจัดกิจกรรมพิเศษ	 โดยมีพื้นฐานของการน�าเสนอ

แนวทางของความตลกสนุกสนานเป็นหลัก	 ซึ่งเป็นส่ิงที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ	

และประสบการณ์เป็นทุนเดิมและยังมีการท�าโครงการที่ค้นหาศิลปิน/ดารา	ตลก

หน้าใหม่	เข้าสูอ่งค์กร	เพือ่ทีจ่ะผลกัดนัสูว่งการต่อไป	อนัจะท�าให้บรษิทัมบีคุลากร

ที่เพียงพอ	ที่จะมารองรับเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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	 อปุสรรค	(Threat)	คอืการสร้างความยอมรบัจากบคุลากรภายนอกองค์กร

กบัสิง่ทีบ่รษิทัก�าลงัด�าเนนิโครงการ	เช่น	โครงการค้นหาศิลปิน/ดารา	ตลกหน้าใหม่	

ต้องสร้างการยอมรบัจากกลุม่ผูช้มว่าสามารถเข้ามาทดแทน	ศิลปิน/ดารา	รุน่เก่าได้

	 ด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน

ของบรษิทัโคเมดี	้ไลน์	พบว่า	ปัจจยัทีม่ผีลมอียูห่ลายปัจจยัด้วยกนั	ขึน้อยูก่บัหน้าที่

ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกในองค์กร	ประกอบไปด้วยปัจจยั	2	ด้าน	

ได้แก่	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัย

ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรสื่อสารมวลชน	 กล่าวคือ	 บริษัทโคเมดี้	

ไลน์	ไม่สามารถด�าเนนิงานได้อสิระแต่เพยีงล�าพงั	แต่ต้องด�าเนนิการอยูภ่ายใต้แรง

กดดนัหรอืปัจจยัต่างๆ	ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการบรหิารงาน	ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ

ประกอบด้วยปัจจัย	2	ด้าน	ได้แก่	ปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอกได้	ดังนี้

	 ปัจจัยภายในองค์กรในภาพรวมที่ผู้บริหารค�านึงถึงตลอดระยะเวลาของ

การด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา	 ประกอบด้วย	 คุณภาพของบุคลากร	 เทคโนโลยีและ

วัฒนธรรมองค์กร

	 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เป็นธุรกิจสื่อมวลชนที่มีลักษณะเฉพาะตัว	

คือเป็นบริษัทที่ท�างานหลายข้ันตอน	 ซ่ึงแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยความสามารถ

เฉพาะด้านประสบการณ์ทัง้สิน้	นอกจากนัน้ในการผลติงานชิน้หนึง่ยงัต้องประสาน

การท�างานเป็นทมีตลอดระยะเวลาการท�างานทีย่าวนาน	ดงันัน้	ผูบ้รหิารนอกจาก

ต้องเฟ้นหาบุคคลที่มีความสามารถมาร่วมงานแล้ว	 ยังต้องรักษาบุคลากรที่มี

คุณภาพที่มีอยู่ให้ท�างานกับองค์กรยาวนานท่ีสุด	 และขณะนี้บริษัทก�าลังประสบ

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่เพียงพอจะมารองรับการขยายสายงานของ

บริษัท

	 ในส่วนของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยเพิ่มศักยภาพในการ

ท�างานของพนักงานภายในองค์กร	 ส่วนเทคโนโลยีการส่ือสารที่เข้ามามีส่วนช่วย

เพิม่ช่องทางการสือ่สารแก่องค์กร	สามารถท�าให้องค์กรมีช่องทางในการส่งข่าวสาร	

ข้อมลูต่างๆ	สูส่าธารณะเพิม่ขึน้	และรวดเรว็ยิง่ขึน้	อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่กลุม่เป้าหมาย 

กลุ่มอื่นๆ	 ให้กับรายการก่อนบ่ายคลายเครียด	 นอกจากกลุ่มเป้าหมายที่รับชม

รายการผ่านโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
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	 บรษิทัผลติรายการโทรทศัน์มวีฒันธรรมองค์กรทีแ่ตกต่างจากบรษิทัทัว่ไป	

เนื่องจากธรรมชาติของการด�าเนินธุรกิจนั้น	 ต้องอาศัยวัตถุดิบจากภายนอกเป็น

ส่วนประกอบหลักในการผลิตชิ้นงาน	เช่น	การถ่ายท�าในสตูดิโอ	และข้อมูลที่ใช้ใน

การเขยีนบท	พนกังานบางส่วนจงึต้องท�างานนอกสถานทีเ่ป็นประจ�า	ในขณะทีค่่า

ตอบแทนในการท�างานสายงานผลติรายการโทรทศัน์ต�า่กว่าธรุกจิทัว่ไป	การท�างาน

แบบไม่เคร่งครัดและการพึ่งพากันในลักษณะครอบครัวจึงกลายเป็นวัฒนธรรม

องค์กรที่น�ามาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในการท�างาน	ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรในด้านนี้ 

อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจ	 นั่นคือ	 ไม่สามารถควบคุมพนักงานให้อยู่ใน 

กฎระเบยีบได้	แต่ในอกีแง่มมุหนึง่กบัช่วยสร้างความเข้าใจในองค์กรในภาวะทีเ่กดิ

ปัญหาให้พนักงานมีความเข้าใจและพร้อมร่วมแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างราบรื่น	 

ซึ่งช่วยประคองธุรกิจให้สามารถด�าเนินอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์

	 ปัจจยัแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยภาพรวมทีผู่บ้รหิารบรษิทัผลิตรายการ

โทรทัศน์ค�านึงถึงตลอดระยะเวลาในการท�างาน	ประกอบด้วย	สถานีออกอากาศ

และคู่แข่ง

	 สถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	3	ได้ให้ระยะเวลาในการออกอากาศกบัทาง

บริษัทโคเมดี้	ไลน์	โดยในระยะเริ่มต้นคือ	ช่วงเวลา	12.20-12.50	น.	ทุกวันจันทร์

ถึงศุกร์	ซึ่งทางบริษัทได้เสนอที่จะท�ารายการตลก	เบาสมองหลังเวลารับประทาน

อาหารกลางวนัจนเป็นทีม่าของรายการ	“ก่อนบ่ายคลายเครยีด”	โดยได้ด�าเนนิการ

ออกอากาศมาเป็นระยะเวลากว่า	 15	ปี	 ปัจจุบันถูกย้ายเวลาออกอากาศมาเป็น

ช่วง	 10.25-10.50	น.	 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เช่า 

ช่วงเวลาจากสถานีมาออกอากาศรายการ	 แต่เป็นสถานีที่ให้ช่วงเวลามาผลิต

รายการกับทางบริษัท	ดังนั้นสถานีจะมีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายและทิศทาง

รายการทีจ่ะน�าเสนอได้ส่วนหนึง่	ท�าให้บรษิทัไม่มอีสิระในการผลติรายการมากนกั

	 ในส่วนคู่แข่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับทางบริษัทนั้นคือ	 รายการหมู่	 7	

เด็ดสะระตี่	 เนื่องจากรายการมีรูปแบบน�าเสนอที่คล้ายคลึงกัน	 เวลาในการออก

อากาศอยู่ในช่วงเดียวกันและกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน	 ท�าให้งบในการประชา-

สัมพันธ์สินค้าต่างๆ	 ต้องการที่จะลงโฆษณากับทั้ง	 2	 รายการ	 เป็นเหตุให้งบ

ประมาณในการโฆษณาลดลง	 ซ่ึงทางบริษัทก็ได้ใช้กลยุทธ์ในการลดค่าโฆษณา 
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ให้ต�า่กว่า	และสร้างความแตกต่างในการน�าเสนอเนือ้หารายการ	ให้ผูช้มรบัรูค้วาม

แตกต่างและตัดสินใจเลือกรับชมรายการ

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเร่ือง	 “การบริหารธุรกิจและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ของบริษัทโคเมดี้	ไลน์	จ�ากัด”	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะจากการศึกษาได้	ดังนี้

	 1.		ผูบ้รหิารบรษิทัควรมกีารศกึษาการวางแผนและบรหิารธรุกจิตามหลกั

วิชาการควบคู่ไปกับการหาความรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้

สามารถวางแผนการด�าเนินธุรกิจในระยะยาวได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

	 2.		ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิชาชีพเฉพาะ	

โดยอาจให้มกีารสอบแข่งขนัในเชงิปฏบิตัเิข้ามา	เพือ่ให้บรษิทัมบีคุลากรทีม่คีวามรู้

ความช�านาญเฉพาะด้านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น

	 3.		เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรแบบไม่เคร่งครัดของบริษัทส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจใน	2	แง่มุม	นั่นคือ	ในภาวะปกติผู้บริหารไม่สามารถควบคุมกฎระเบียบ

ของพนักงานได้แต่ในภาวะประสบปัญหาวัฒนธรรมองค์กรช่วยสร้างความเข้าใจ

ให้พนกังานทกุคนพร้อมแก้ไขร่วมกนัเพราะฉะนัน้เพือ่ให้ธรุกจิสามารถด�าเนนิการ

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู ้บริหารควรหาจุดสมดุลระหว่าง

วัฒนธรรมองค์กรกับกฎระเบียบของธุรกิจด้วยการน�าจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ด้าน	

“ความเป็นมืออาชีพ”	 มาเป็นสิ่งเชื่อมโยง	 โดยเฉพาะการรับผิดชอบงานให้บรรลุ

เป้าหมายโดยปลูกฝังให้พนักงานเกิดจิตส�านึกในความเป็นมืออาชีพที่สามารถรับ

ผิดชอบงานให้มีคุณภาพตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดด้วยตนเองโดยไม่ต้องมี 

กฎระเบียบบังคับ	 ซ่ึงจะช่วยให้พนักงานสามารถผลิตงานคุณภาพตามมาตรฐาน 

ที่ผู้บริหารก�าหนดได้ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรแบบไม่เคร่งครัด
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่”	มวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ต ้นทุนต�่าและศึกษา

กระบวนการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ของบรษิทับาแรมย	ูจ�ากดั	โดยมวีตัถปุระสงค์

การศึกษา

	 1.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์

ต้นทุนต�่า

	 2.		เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า

	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการ

สัมภาษณ์	 (Interview)	 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 รวมทั้งด้านการค้นคว้าและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 (Documentary	 Research)	 แล้ว

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าเสนอแบบเชิงพรรณนา	(Descriptive	Method)

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การบริหารการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัท

บาแรมยู	จ�ากัด	มีการก�าหนดนโยบายการพิจารณาการสร้างภาพยนตร์ต้นทุนต�่า

ของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์	 โดยค�านึงถึงการให้

ความรูส้กึแปลกใหม่	สร้างความพงึพอใจให้กบัผูช้มและเป็นภาพยนตร์ทีม่คีณุภาพ	

โดยผูบ้รหิารต้องมคีวามรอบคอบในการบรหิารจดัการให้ปัจจยัภายในบรษิทัต่างๆ	

อยูภ่ายใต้งบประมาณที่จ่�ากดั	ซึง่ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อการผลติภาพยนตร์ต้นทนุ

ต�่าของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด	ได้แก่	การบริหารจัดการ	เทคโนโลยี	และบุคลากร	

	 กระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด	ได้แบ่ง

ขั้นตอนการผลิตออกเป็น	 3	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นตอนก่อนการถ่ายท�าภาพยนตร	์

(Pre-Production)	โดยให้ความส�าคญักบัการวางแผนเพือ่ให้การด�าเนนิงานราบรืน่	

ขั้นตอนการถ่ายท�าภาพยนตร์	 (Production)	 ในขั้นตอนนี้บุคลากรต้องปฏิบัติงาน

ตามแผนทีว่างไว้อย่างเคร่งครดัเพือ่ให้การท�างานลลุ่วงภายใต้งบประมาณทีก่�าหนด	

และขัน้ตอนหลงัการถ่ายท�า	(Post-Production)	ได้แก่	งานตดัต่อ	ท�าเสียงประกอบ

และเก็บรายละเอียดต่างๆ	ช่วยให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

ค�ำส�ำคัญ:	 บริษัทบาแรมยู จ�ากัด ปัจจัยแวดล้อมภายใน ภาพยนตร์ต้นทุนต�่า
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัถอืว่าเป็นสือ่สารมวลชนทีไ่ด้รบัความสนใจมาก
สื่อหนึ่งของประเทศ	 ภาพยนตร์ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทให้ได้เลือกชม	 
ในแต่ละปีมภีาพยนตร์ฉายรวมกนันบัร้อยเรือ่ง	สิง่ทีน่่าสนใจของสือ่ภาพยนตร์	คอื	
เรื่องราวที่ถูกด�าเนินให้จบในช่วงเวลาที่จ�ากัด	 อีกทั้งลักษณะการน�าเสนอของ
ภาพยนตร์ที่ถูกน�าเสนอในรูปแบบของภาพ	สี	 เสียง	และเรื่องราวของภาพยนตร์	
ทีไ่ด้สร้างความน่าสนใจชวนให้ตดิตามเป็นพเิศษหากเทยีบกบัส่ือประเภทอืน่ๆ	ซึง่
สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดีเพื่อน�าเสนอต่อผู้ชม
	 ช่องทางในการรับสื่อภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบทั้ง
ในรปูแบบของโรงภาพยนตร์	วซีดี	ีดวีดี	ีเคเบลิทวี	ีและทางฟรทีวี	ีโดยผูช้มสามารถ
เลอืกชมได้ตามความสะดวกของตนเอง	หากมองภาพรวมของภาพยนตร์ถือได้ว่า
เป็นตลาดท่ีมีกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มาก	 มีความน่าสนใจในตัวเองสูง	 หากมองถึง
ตลาดภาพยนตร์จะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันกันสูงมากทั้งตลาดภาพยนตร์ภายใน
ประเทศและตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศ	 จึงท�าให้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์ในการท�างาน	ทั้งการสร้างภาพยนตร์แบบทุ่มทุนสร้างที่ต้องใช้งบ
ประมาณสูง	 โดยการน�านักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาเป็นจุดขาย	 เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและเกิดการรับชมในกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์หรือบาง
บริษัทนั้นใช้การลดต้นทุนในการสร้างไม่น�าออกฉายในโรงภาพยนตร์แต่ขายใน 
รูปแบบของดีวีดี	 และวีซีดี	 จากการด�าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น	 ก็ได้รับผลตอบรับ 
ทีด่พีอสมควรท�าให้แต่ละบรษิทัต่างให้ความสนใจและหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ต่างๆ	 โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่มีอยู่และสามารถควบคุมได้เพื่อให้บริษัท
ประสบความส�าเร็จ
	 	การลงทุนในการผลิตภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนั้นต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนที่สูงมากในส่วนประกอบและขั้นตอนการผลิตต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ค่าใช้จ่าย
เรื่อง	นักแสดง	ทีมงาน	สถานที่ถ่ายท�า	อุปกรณ์ประกอบฉาก	เครื่องมือภาพและ
บนัทกึเสยีง	การตดัต่อเรยีบเรยีง	บทภาพยนตร์	ทกุสิง่ล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทีบ่รษิทั
ภาพยนตร์ต้องจ่ายแทบทั้งสิ้น	
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	 ปัจจัยที่ส�าคัญต่อการผลิตภาพยนตร์	คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป	

ซึง่เหน็ได้จากการทีเ่ริม่มกีารใช้จ่ายในการรบัชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์	กล่าว

คือผู้บริโภคเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จ�าเป็นหรือคุ้มค่าเท่านั้น	 ในขณะที่สื่อภาพยนตร์ก็

ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกัน	 ผู้ชมที่เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์

จึงเลือกรับชมภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจและรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากขึ้น	

ซึง่พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคนัน้	ส่งผลต่อบรษิทัผูผ้ลติภาพยนตร์	เนือ่งจาก

ปริมาณและความถี่ในการรับชมภาพยนตร์ผ่านโรงภาพยนตร์ของผู้ชมในปัจจุบัน

มีจ�านวนลดลง	

	 ปัจจยัทีส่องทีม่ผีลกระทบ	คอืการพฒันาเตบิโตของเทคโนโลยใีนรบูแบบ

ของวีซีดี	ดีวีดี	เคเบิลทีวี	และทางฟรีทีวี	มีความรวดเร็วในการน�าเสนอภาพยนตร์

หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นเข้าฉายในโรงภาพยนตร์	 ในปัจจัยนี้ยังรวมถึง	 วีซีดี	

ดวีดี	ีเคเบลิทวีเีถือ่น	ทีแ่พร่ระบาด	นอกไปจากนัน้ยงัมกีารวางขายภาพยนตร์ละเมดิ

ลขิสทิธิซ์ึง่เป็นภาพยนตร์ทีย่งัด�าเนนิฉายอยูใ่นโรงภาพยนตร์ในราคาทีถ่กูกว่ามาก

	 ปัจจัยที่สาม	 ได้แก่ปัจจัยด้านเน้ือหาและการเข้ามาแข่งขันของบริษัท

ภาพยนตร์ที่มีจ�านวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยเน้นจุดขายที่เนื้อหา

ที่มีความน่าสนใจมีความหลากหลาย	 และน�าเสนอเทคนิคต่างๆ	 ที่มีการพัฒนา

เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์	 และเพื่อรองรับเนื้อหาของ

ภาพยนตร์ที่น�าเสนอ	

	 ปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้น	ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อธรุกจิภาพยนตร์ไทย

ในปัจจบุนั	ด้วยเหตนุีบ้รษิทัภาพยนตร์ส่วนหนึง่จงึได้เริม่ปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการ

ด�าเนนิธรุกจิโดยเน้นไปในด้านการลดต้นทนุการผลติภาพยนตร์ให้น้อยลง	เพือ่ลด

ความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ผลิต

	 แนวทางในการด�าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวยังสามารถผลิตภาพยนตร์ได้ใน

จ�านวนมากขึ้นอีกด้วยซึ่งภาพยนตร์ที่มีการลดต้นทุนในการผลิตนี้เรียกว่า	

“ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่”	 ในประเทศไทยในปัจจุบนัคอืภาพยนตร์ทีม่ขีนาดความยาว	

90-130	 นาที	 ในการฉายในโรงภาพยนตร์	 ใช้ทุนสร้างไม่รวมค่าประชาสัมพันธ์	

3,000,000-12,000,000	บาท	ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ต�่ามาก	 โดยภาพยนตร์

ปกติจะใช้งบประมาณในการสร้างอย่างต�่า	15,000,000	บาท	ขึ้นไป	โดยไม่รวมค่า
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ประชาสัมพันธ์	 จึงถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงวิธีการบริหารการผลิต

ภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของไทยซึ่งมีแนวโน้มว่าบริษัทผลิตส่ือภาพยนตร์นั้นจะใช้

แนวทางดงักล่าวในการด�าเนนิงานมากขึน้	โดยการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ในการ

ท�างานลงเรื่อยๆ	ในอนาคตข้างหน้า

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์

ต้นทุนต�่า

	 2.		เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “การบริหารการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า”	 เป็นการ 

ศึกษาโดยใช้แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ต้นทุนต�่าจ�านวน	 1	 ท่าน	 ผู้ควบคุมการผลิตจ�านวน	 

2	ท่าน	และผู้ก�ากับจ�านวน	3	ท่าน	ของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด	โดยใช้แนวค�าถาม

เพื่อสอบถามถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าและปัจจัยภายในที่มีผลต่อ

การผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ส่วนที่	1	 ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อกระบวนการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่

	 จากการศกึษาปัจจยัภายในทีส่่งผลต่อกระบวนการผลติภาพยนตร์ต้นทนุ

ต�่าซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 นโยบายการบริหารของบริษัทมีนโยบายที่จะท�าให้องค์กรกลายเป็น

บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีการจัดการในระดับมาตรฐานสากล	ในระบบ	“สตูดิโอ”	

ที่ครบวงจร	 มีระบบการท�างานที่ชัดเจน	 โดยยึดหลักในการสร้างภาพยนตร์คือ	 

“ไอเดียแปลกใหม่-สนุก”
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	 บรษิทัได้วางแผนในการผลติภาพยนตร์ไทย	โดยจะมุ่งเน้นไปทีภ่าพยนตร์
ในหลากหลายประเภทและเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมหลาก
หลายกลุ่ม	 และบริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เช่นเดิม	
แต่จะมีการลดจ�านวนลงเพื่อปรับให้ทันการแข่งขันกับตลาดภาพยนตร์ในปัจจุบัน
	 ปัจจัยที่มาของการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 เนื่องจากตลาดผู ้ชม
ภาพยนตร์ของประเทศไทยเลก็มาก	จงึต้องขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุม่ผูช้มให้มากทีส่ดุ	โดยการลดต้นทนุการผลติเพือ่ให้สามารถสร้างในหลายๆ	
แบบได้	การได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยท�าให้การลงทุน	
มากๆ	นั้นไม่คุ้มค่า	ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงท�าให้บริษัทต้องแบ่งออกมาเป็นระดับๆ	
เพื่อจะจ�ากัดงบการลงทุน	เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด
	 ลักษณะของภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัทภาพยนตร์ที่ใช้งบประมาณ
จ�ากัดประมาณ	 3,000,000-12,000,000	 บาท	 ในการสร้างมีลักษณะที่ให้ความ
ส�าคญัในเรือ่งไอเดยีในการน�าเสนอ	มกีารเน้นจดุเด่นในเรือ่งของการถ่ายทอดเรือ่งราว
ทีจ่ะกระทบต่อความรูส้กึสงู	ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ขึน้อยูก่บัประเภทของภาพยนตร์	
แต่ต้องออกมาอย่างมีคุณภาพ
	 นโยบายในการสร้างภาพยนตร์ต้นทนุต�า่	ได้ก�าหนดนโยบายในการสร้าง
ภาพยนตร์ต้นทุนต�่าซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก	3	ข้อคือ
	 1.		ภาพยนตร์เหล่านั้นจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่
	 2.		ภาพยนตร์เหล่านั้นจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีกลุ่มผู้ชมรองรับและ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชม
	 3.		ภาพยนตร์เหล่านัน้เมือ่น�าไปสร้างในงบประมาณทีจ่�ากดัจะต้องเป็น
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ
	 การแบ่งหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการท�างานของบริษัทผู้อ�านวย
การสร้างคือคนที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจตัดสินใจหลักๆ	 ให้แก ่
ผู้ควบคุมการผลิต	ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่มีทุนสร้างมากผู้อ�านวยการสร้างก็จะเข้าไป
ควบคุมอย่างใกล้ชิด	 แต่ในภาพยนตร์ต้นทุนต�่าก็มอบหมายให้ผู้ควบคุมการผลิต
จดัการเป็นเรือ่งๆ	ไปแล้วแต่ว่าใครจะมคีวามช�านาญภาพยนตร์แนวไหนเป็นพเิศษ	
และเมื่อมอบหมายให้ผู้ควบคุมการผลิตแล้ว	 ผู้อ�านวยการสร้างก็จะคอยแนะน�า 
ผู้ควบคุมการผลิตอยู่ห่างๆ	 เพื่อให้อิสระในหน้าที่และคอยตรวจสอบเป็นระยะ 
ในทุกๆ	ขั้นตอน
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	 การคัดเลือกผู้ก�ากับและทีมงานการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 บุคลากร

ต่างๆ	ทีม่ารบัหน้าทีใ่นการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ของบรษิทัจะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้

	 1.		มีความช�านาญและความรับผิดชอบในแต่ละประเภท

	 2.		มีความรู้ในเร่ืองของศิลปะที่เก่ียวข้องกับภาพยนตร์	 รวมทั้งเข้าใจ 

จุดเด่นของภาพยนตร์	เพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันของทีมงานทั้งหมด

	 3.		เข้าใจกระบวนการสร้างภาพยนตร์และหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

	 4.		มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกคน

	 5.		มคีวามสามารถในการโน้มน้าวและแสดงความคดิเหน็ให้ผูอ้ืน่คล้อยตาม

	 การควบคุมการบริหารภาพยนตร์ของผู้อ�านวยการสร้าง	 ในส่วนของ 

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จะดูแลภาพกว้างๆ	 ของภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่	 โดยหลักๆ	

แล้วคอืการเสนองาน	พดูคยุกบันายทนุในด้านความต้องการสิง่ต่างๆ	ตคีวามจาก

บทภาพยนตร์ออกมาให้เห็นในแง่ธุรกิจ	ท�าศิลปะให้มองเป็นธุรกิจให้ได้

	 ทักษะและเทคนิคการบริหารภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 แบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 

ใหญ่ๆ	คือ

	 1.		ทกัษะในการวเิคราะห์ตลาดภาพยนตร์	โดยต้องเข้าใจในเรือ่ง	ประเภท

ของภาพยนตร์	ช่องทางการจัดการเงินทุนในการผลิต	ช่องทางในการจัดจ�าหน่าย

และที่ส�าคัญคือความต้องการของผู้ชมในปัจจุบัน

	 2.		ทักษะในการบริหารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน	 เพราะค่า

ตอบแทนในแต่ละหน้าทีย่งัถอืว่าต�า่อยูม่าก	และต้องใช้ความอดทนสงูรวมทัง้ระยะ

เวลาในการผลติทีย่าวนานกว่าสือ่อืน่ๆ	ดงันัน้การบรหิารเพือ่สร้างแรงจงูใจ	จงึเป็น

ส่วนส�าคัญที่ผู้บริหารควรระลึกถึงอยู่เสมอ	เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น

และพร้อมในทุกสถานการณ์	

	 องค์ประกอบแวดล้อมภายในบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ 

ต้นทุนต�่าประกอบไปด้วย	 ระบบการจัดการการบริหาร	 จะมีการแบ่งการท�างาน

ออกเป็น	2-3	ชัน้	ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน	โดยทีผู่อ้�านวยการผลติจะเป็นผูว้างกรอบ

แนวคิดและนโยบายในการท�างาน	 ผู้ควบคุมการผลิตท�าหน้าที่ควบคุมดูแลให้

สามารถท�างานตามเป้าหมาย	และน�าไปปฏบิตัร่ิวมกบัผูเ้ขยีนและทมีงาน	โดยเปิด
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โอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็น	 และท�างานได้อย่างเป็นอิสระ	 โดยระบบ

การบริหารจัดการของบริษัทจ�าแนกได้ดังนี้

	 1.		การบริหารงานบุคคล	 (Staffing)	 ผู้ควบคุมการผลิตมีหน้าที่ในการ 

คัดเลือกทีมงานเข้าท�างาน	และก�าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคล	ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ท�างานตามหน้าทีน่ัน้ๆ	โดยยดึความช�านาญเฉพาะอย่างและความช�านาญของ

แต่ละบุคคลเป็นส�าคัญเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

	 2.		การสัง่การ	(Directing)	การสัง่การมคีวามพยายามทีจ่ะให้การกระท�า

ต่างๆ	ของทกุฝ่ายในบรษิทัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและส่งเสรมิให้เกดิประสิทธิภาพ	

สงูทีส่ดุในการท�างาน	โดยทีผู่อ้�านวยการผลติต้องคอยชีแ้นะ	ควบคมุให้การท�างาน

เป็นไปตามความต้องการ

	 3.		การประสานงาน	(Coordinating)	การประสานงานเป็นการท�าให้กลไก

ต่างๆ	ของภาพยนตร์ได้ท�างานอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน	การประสานงาน

ทีด่จีะท�าให้การท�างานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืการท�างานจะสมัฤทธผิลหรอื

ไม่นั้นอาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประสานงานด้วย

	 4.		การรายงานผล	 (Reporting)	 การรายงานผลเป็นการติดต่อส่ือสาร

ภายในองค์กรประเภทหนึ่ง	 โดยการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา	 ให้รับทราบความเป็นไปของการท�างานในการตรวจสอบ

เนือ้หาถงึแม้ว่าในทางปฏบิตัแิล้วมกัจะรายงานผลแบบไม่เป็นทางการค่อนข้างมาก	

กล่าวคือการรายงานผลแต่ละชิ้นไป

	 ปัญหาด้านการบรหิารทีพ่บ	คอื	อ�านาจในการตดัสินใจต้องผ่านผูบ้รหิาร

สงูสดุคอืผูอ้�านวยการสร้างเพยีงผูเ้ดยีวจึงท�าให้การตดัสนิใจในการด�าเนนิงานอาจ

ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเนื้องาน	 ถึงแม้ความต่อเนื่องในการ

ท�างานจะมีความต่อเนือ่งและรวดเรว็กต็าม	ในส่วนของการบรหิารเงนิทนุการผลติ

ภาพยนตร์	พบว่าทีมงานฝ่ายผลิตเป็นผู้ควบคุมงบประมาณในการด�าเนินงานเอง	

จึงท�าให้เกิดปัญหางบประมาณบานปลายหรือเกินความจ�าเป็น	 ดังนั้นทางบริษัท

จึงควรมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการรับผิดชอบ 

งบประมาณแยกออกจากทีมงานฝ่ายผลิตอย่างชัดเจนเพื่อการจ�ากัดงบประมาณ

ที่มีประสิทธิภาพ
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	 เทคโนโลยี	ที่น�ามาใช้ภายในบริษัทมี	2	ประเภท	คือ
	 1.		เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร	 ประกอบด้วย	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 อีเมล	์
(E-mail)	และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในส�านักงาน
	 2.		เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมเขียนบท
ภาพยนตร์	 ใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อขณะถ่ายท�า	 และท�าตัวอย่างเทคนิคพิเศษหลัง
การถ่ายท�า
	 	 ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยี	บุคลากรส่วนใหญ่มีความคุ้นชินกับการ
ท�างานในรูปแบบเดิม	 จึงท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองการปรับตัวกับการเปล่ียนรูปแบบ
การท�างาน	จงึต้องมกีารสอนการใช้งานและใช้วิธีคือการต้องค่อยปรบัวธีิการใช้ร่วม
กบังานไปทลีะน้อย	ทัง้นีบ้รษิทัยงัเกดิปัญหาด้านการจดัการเทคโนโลยสีือ่สารต่างๆ	
ให้กับพนักงานอิสระ	 ตรงนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากทางบริษัทใช้ทีมงาน
จากภายนอกเป็นจ�านวนมาก	หากจะซื้ออุปกรณ์อ�านวยความสะดวกให้ทั้งหมดก็
ไม่สามารถท�าได้	 รวมไปถึงปัญหาด้านการขาดแคลนพนักงานที่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเฉพาะด้านอีกด้วย
	 บุคลากรด้านสื่อหรือความสามารถทางวิชาชีพ	 (Media	 Professional)	
พนกังานส่วนใหญ่มคีวามสามารถในสายอาชพีภาพยนตร์โดยตรงหรอืมีความสนใจ
ในภาพยนตร์อยูแ่ล้วท�าให้เกดิความรูค้วามเข้าใจในการท�างานด้านภาพยนตร์โดย
ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ในเรือ่งของการจดัระเบยีบ	เพือ่ให้เกดิความ
รับผิดชอบและอ�านาจในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับระบบและสภาพ
ของพนักงานในบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท�างาน
	 ปัญหาที่พบในด้านน้ี	 คือ	 ภายในบริษัทขาดแคลนพนักงานในด้านการ
ผลิตและวิเคราะห์บทที่ดี	 บทที่ดีนั้นต้องมีความน่าสนใจและแปลกใหม่	 ในขณะ
เดียวกันทางบริษัทยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรต�าแหน่งผู้ก�ากับที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานก�ากับภาพยนตร์เพื่อที่จะควบคุมดูแลการ
ถ่ายท�าภาพยนตร์ภายใต้งบประมาณการผลิตที่จ�ากัดโดยไม่เสียกรอบแนวคิด	
(Concept)	ของภาพยนตร์ที่วางไว้

	 ส่วนที่	2	 กระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า
	 ขัน้ตอนการผลติจะถกูควบคมุโดยผูค้วบคมุการผลติและผูก้�ากบัเป็นหลกั	
โดยขั้นตอนทั้งหมดผู้ก�ากับจะด�าเนินการ	 และต้องผ่านการตรวจสอบหาจุด
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บกพร่องจากผู้ควบคุมการผลิต	 หลังจากนั้นจะถูกส่งผ่านไปยังผู้อ�านวยการสร้าง

เพื่ออนุมัติด�าเนินการ	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.		ขัน้ตอนก่อนการถ่ายท�าภาพยนตร์	(Pre-Production)	การเตรยีมงาน

ก่อนการถ่ายท�าคือการวางโครงสร้างของภาพยนตร์ในการท�างานของกองถ่าย

ภาพยนตร์ทั้งหมด	โดยมีสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมดังนี้

	 	 1.1	 บทภาพยนตร์	 ในขั้นตอนนี้เป็นการน�าเอาเนื้อหาที่ได้จาก 

ผูป้ระพนัธ์หรอืผูเ้ขยีนบททีม่แีนวคดิทีน่่าสนใจมาผกูเป็นเรือ่งราว	ผ่านการตคีวาม

และวเิคราะห์ในหลากหลายแง่มมุเพือ่แยกส่วนต่างๆ	เพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งค่าใช้

จ่าย	อุปกรณ์ที่จ�าเป็น	นักแสดง	และทีมงานในการรับผิดชอบ

	 	 1.2	 การคดัเลอืกนกัแสดงจะต้องมีการวางคาแรก็เตอร์ของตวัแสดง

ทั้งหมดก่อน	ได้แก่	การวางหน้าตา	การสร้างต้นแบบ	แล้วส่งทั้งหมดให้แก่คนท�า 

แคสติ้ง	 เพื่อที่จะเรียกคนเข้ามา	 จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ก�ากับภาพยนตร์

พิจารณาคัดเลือกผู้แสดงที่มีความเหมาะสม

	 	 1.3		 การจัดหาสถานที่	การเตรียมบรรยากาศ	และสภาพแวดล้อม

ของสถานที่ที่จะใช้ส�าหรับการถ่ายท�าภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 มีปัจจัยด้านสถานที่ 

เข้ามาเกี่ยวข้องสูง	 ต้องมีการจ�ากัดสถานที่ให้แคบลง	 เดินทางง่าย	 และสามารถ

ดัดแปลงถ่ายท�าได้หลายบรรยากาศ

	 	 1.4		 การจัดเตรียมเสื้อผ้านักแสดง	 ในขั้นตอนนี้ผู ้ก�ากับจะบอก 

คาแร็กเตอร์ของตัวละครแก่ฝ่ายเสื้อผ้า	จากนั้นฝ่ายเสื้อผ้าก็ต้องไปตีความว่าควร

จะใช้ชุดแบบใดในการถ่ายท�า	 โดยผู้ก�ากับเลือกชุดเพียงเพื่อเป็นการคุมโทน

ภาพยนตร์เท่านั้น	 โดยส่วนนี้ภาพยนตร์ต้นทุนต�่ามักใช้การติดต่อห้องเส้ือต่างๆ	

เพือ่ขอเสือ้ผ้ามาใช้ในการถ่ายท�าหรอืจ้างฝ่ายจดัเตรยีมเสือ้ผ้าทีเ่กบ็ไว้เพือ่ทีจ่ะน�า

ออกมาใช้และจ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ต�่า

	 	 1.5	 การออกแบบและการสร้างฉากภาพยนตร์	 การออกแบบและ

การสร้างฉากภาพยนตร์นั้น	เป็นการดัดแปลงหรือตกแต่งสถานที่ให้พร้อมส�าหรับ

การลงมือถ่ายท�า	 โดยให้มีบรรยากาศไปตามที่บทภาพยนตร์ก�าหนด	 ซึ่งในด้านนี ้

ผู้ออกแบบจะรับผิดชอบโดยมีการน�าเสนอผู้ก�ากับอย่างละเอียด	เพื่อพิจารณาว่า

อุปกรณ์ส่วนไหนที่ไม่จ�าเป็นเพื่อตัดส่วนนั้นออกไป
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	 	 1.6	 การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์	 การเลือกและการเตรียมสิ่ง

ต่างๆ	ทีจ่ะใช้ในการถ่ายท�าภาพยนตร์ให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อม	ทัง้ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์

การถ่ายท�าและอุปกรณ์ประกอบฉาก	 โดยมีการแยกท�าเป็นเอกสารว่ามีอะไรบ้าง

เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังใช้งาน

	 	 1.7		 การท�าบทถ่ายท�า	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะ

ต้องอธบิายถงึอารมณ์ในฉากให้แก่ทมีงาน	โดยมีการพดูคุยกนัถงึภาพทีจ่ะออกมา	

ในส่วนนี้ภาพยนตร์ต้นทุนต�่าได้ท�าการคัดเลือกการท�าภาพประกอบออกไป	 โดย

เน้นเป็นภาพถ่ายจากสถานทีจ่รงิและใช้การตดัต่อจากคอมพวิเตอร์เข้าช่วยเพือ่ลด

รายจ่ายในส่วนนี้หรือไม่มีการท�าภาพประกอบเป็นเพียงแค่ภาพสถานที่และการ

พูดคุยเพื่อท�าความเข้าใจเท่านั้น

	 	 1.8		 การจัดตารางการถ่ายท�า	เป็นขั้นตอนการล�าดับฉาก	เพื่อการ

ถ่ายท�าแต่ละคร้ัง	 ซ่ึงเป็นตารางการถ่ายท�าภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง	 จะแสดงให ้

ทมีงานได้เหน็ว่าในครัง้หนึง่ๆ	ทีย่กกองถ่ายไปจะต้องถ่ายอะไรบ้าง	สิง่ทีต้่องค�านงึ

ถงึส�าหรบัตารางการถ่ายท�าของภาพยนตร์ต้นทนุต�า่คอืการควบคมุความต่อเนือ่ง

ของการถ่ายท�า	

	 	 1.9		 การก�าหนดงบประมาณ	เป็นการคาดคะเนการใช้จ่ายของงาน

สร้างภาพยนตร์ทัง้หมด	ส�าหรบัภาพยนตร์ทีใ่ช้ต้นทนุต�า่ต้องมีความแม่นย�าสูง	เพือ่

ที่จะสามารถบอกได้ว่าเราจ�าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่วนใดและตัดค่าใช้จ่ายส่วนใด	

โดยมีการตั้งงบประมาณเกินส�ารองไว้ประมาณ	15%	จากงบประมาณที่อนุมัติ

	 2.	 ขั้นตอนการถ่ายท�าภาพยนตร์	(Production)	หลังจากการเตรียมงาน

ถ่ายท�าภาพยนตร์ให้พร้อมที่สุดแล้วขั้นตอนต่อมาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของผู้ก�ากับเป็นส่วนใหญ่	 ทั้งการบริหารงานภายในกองถ่ายภาพยนตร์ให้ด�าเนิน

งานไปอย่างราบรื่นที่สุด

	 	 2.1	 การประชมุทมีงาน	เป็นการประชมุเพือ่การซกัซ้อมความเข้าใจ

และตรวจสอบความพร้อมของทีมงานทั้งหมด	 ก่อนที่จะยกกองถ่ายท�าออกไป

ปฏิบัติงานจริง

	 	 2.2	 การยกกองถ่าย	 การเคลื่อนกองถ่ายภาพยนตร์	 สู่การปฏิบัติ

งานจรงิตามแผนงานทีก่�าหนดไว้	โดยการน�าอปุกรณ์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการถ่ายท�าและ
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บคุลากรไปยงัทีน่ดัหมาย	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายท�าทีไ่ม่ต้องเสยีเวลาและ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น

	 	 2.3	 การด�าเนินการถ่ายท�าภาพยนตร์	 เป็นการลงมือถ่ายท�า 

ภาพยนตร์จรงิๆ	ภายใต้การบรหิารสัง่การของผูก้�ากบั	เพือ่ให้ได้มาซึง่ภาพและเสยีง 

บนจอภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์	ที่ส�าคัญคือต้องถ่ายท�าได้ตามแผนที่วางไว้	ซึ่งใน

ส่วนนี้ผู้ก�ากับนอกจากด�าเนินการถ่ายท�าแล้วยังต้องดูแลควบคุมการตัดต่อหน้า

กองถ่ายเพื่อให้ทราบว่ายังขาดส่วนไหน	 หรือควรเพิ่มเติมอะไร	 และต้องท�าการ

เพิ่มเลย	จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการถ่ายซ่อม

	 3.	 ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท�าภาพยนตร์	(Post-Production)	หลงัจากเสรจ็

สิ้นขั้นตอนการถ่ายท�าตามก�าหนดการแล้ว	 ก็เข้าสู ่ขั้นตอนหลังการถ่ายท�า

ภาพยนตร์	ซึ่งระหว่างการถ่ายท�าอยู่นั้น	ก็อาจจะมีขั้นตอนหลังการถ่ายท�าควบคู่

กนัไปได้	ต่อมาในส่วนของการตดัต่อภาพและเสยีง	เป็นขัน้ตอนคดัเลอืกช๊อต	เพือ่

น�ามาจดัวางให้อยูใ่นช่วงของคทัหรอืซนี	ทีถ่กูต้อง	ควบคูไ่ปกบัการเรยีงและตดัต่อ

เสียงโดยเรียบเรียงตามบทภาพยนตร์	ซึ่งจะประสานงานกับผู้ก�ากับภาพยนตร์อยู่

เสมอเพื่อให้งานออกมาถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้

อภิปรายผล

	 จากผลการศึกษาครั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติงาน

ของบรษิทับาแรมย	ูจ�ากดั	นัน้มปัีจจัยต่างๆ	มากมายเข้ามาเกีย่วข้องในการบรหิาร

การผลิต	 ส่วนของปัจจัยภายในน้ันสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ตามที่

ต้องการได้	 ส่วนที่ส�าคัญที่สุดประการหน่ึงของการบริหารงานบริษัทนั้นคือ	 การ

ควบคุมบุคลากรในการผลิตและการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการผลิต

	 จากการศึกษาปัจจัยภายในทั้งหมด	 สรุปได้ว่า	 องค์ประกอบของปัจจัย

ภายในนัน้ได้แก่	ระบบการจดัการบรหิาร	ซึง่ประกอบไปด้วย	การบรหิารงานบคุคล	

(Staffing)	การสั่งการ	(Directing)	การประสานงาน	(Coordinating)	การรายงานผล	

(Reporting)	องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมด	ทั้งเทคโนโลยีในการสื่อสาร	

และเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์	 องค์ประกอบด้านบุคลากร	 โครงสร้างการ
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บริหารงานและหน้าที่	 ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด�าเนินงานแทบทั้งสิ้น	 บริษัทจะด�าเนินการผลิตภาพยนตร์ไปได้อย่างราบรื่น
หรือไม่นั้น	ทุกองค์ประกอบล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันหมด
	 ดังนั้น	 เจ้าของกิจการหรือผู้อ�านวยการสร้างต้องเข้าใจการวางแผนขั้น
ตอนก่อนถ่ายท�าภาพยนตร์	 (Pre-Production)	 และในขั้นตอนการผลิตต้องเข้าใจ
วธิคีวบคมุและโน้มน้าวใจบคุลากรเพือ่ให้สามารถท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ
และในช่วงหลังการถ่ายท�า	ต้องเข้าใจถึงวิธีการในขั้นตอนหลังการถ่ายท�า	เพื่อให้
เข้าถงึปัญหาในทกุขัน้ตอนของการถ่ายท�าภาพยนตร์และสามารถแก้ปัญหาภายใน
บริษัทได้อย่างถูกจุด
	 ประเด็นส�าคัญที่ควรค�านึงในการบริหารการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 
4	ประเด็น	ได้แก่
 ทุนในการผลิต	 เป็นที่แน่นอนว่าการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าต้องให้
ความส�าคัญกับการจ�ากัดงบประมาณในการผลิตเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายอันจะเกิด
ขึ้นในทุกๆ	 ด้าน	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ทางบริษัทบาแรมยูเองได้ใช้ทุนเป็นตัวก�าหนด
กระบวนการท�างานในหลายภาคส่วน	โดยบาแรมยูได้มีการก�าหนดงบในการผลิต
ภาพยนตร์ก่อนจ�านวนหนึ่งแล้วจึงมาประเมินค่าใช้จ่าย	หลังจากการประเมินแล้ว
พบว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นมากเกินกว่างบประมาณที่ต้ังไว้	 ทางบริษัทก็จะใช้ 
วิธีการระดมทุนโดยการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นในการผลิต	 ซึ่งส่งผลให้
กระบวนการผลิตภาพยนตร์จะอยู่ภายใต้งบที่จ�ากัด
 เนือ้หาของภาพยนตร์	ด้วยงบประมาณอนัจ�ากดัของการผลติภาพยนตร์
ต้นทุนต�่าจึงเน้นไปที่การน�าเสนอแนวคิด	 (Idea)	ที่แตกต่างของเนื้อหาภาพยนตร์
มาเป็นจุดขาย	นอกจากนี้แล้วยังให้ความส�าคัญกับการเน้นการสื่อความหมายให้
ชัดเจนในฉากหนึ่งๆ	 รวมไปถึงการหาสถานที่ในการถ่ายท�าครั้งหนึ่งที่จะต้องหา
สถานที่ที่สามารถถ่ายท�าได้หลายจุดในสถานที่เดียวกัน	 ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นการสร้างความแตกต่างและคุณค่าของเนื้อหา
ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ทีส่ามารถโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตวัภาพยนตร์เองได้นอกเหนอื
จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	
 บุคลากร	 การบริหารและการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าต้องอาศัยความ
สามารถของบุคลากรต�าแหน่งผู้ควบคุมที่มีคุณภาพคือเน้นให้ความส�าคัญกับ
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บุคลากรในต�าแหน่งผู้ควบคุมการผลิตในด้านต่างๆ	 ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือมีความเป็นมืออาชีพในด้านนั้นอย่างแท้จริง	 ซึ่งแม้ว่าผู้ใต้บังคับ

บัญชาของสายงานน้ีมีจ�านวนน้อยหรือขาดประสบการณ์	 แต่ความสามารถของ 

ผู้ควบคุมงานนั้นสามารถท�าให้การปฏิบัติงานส�าเร็จลุล่วงได้	 นอกจากนี้การใช้วิธี

การจ้างบุคลากรในการผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�า	 (Freelance)	 

เป็นอีกวิธีหน่ึงในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการผลิตภายใต้ 

งบประมาณอันจ�ากัดได้เป็นอย่างดี

 เทคโนโลย	ีผูบ้รหิารจดัการควรมกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์	

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบันจะสามารถช่วยให้การด�าเนินงาน

เป็นไปได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพแล้ว	ยงัเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อีกด้วย	 

ซึ่งผลจากการศึกษาเห็นได้ว่า	 บริษัทบาแรมยูได้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งใน

กระบวนการปฏบิตัแิละการตดิต่อสือ่สารขององค์กร	ซึง่ส่งผลให้ประหยดัเวลาและ

ค่าใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ปัจจัยภายในด้านบทภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง

ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่	ทางผูอ้�านวยการสร้างมกีารให้อสิระกบัการผลิตบทภาพยนตร์

มากเกินไป	ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่คือผู้ก�ากับภาพยนตร์จึงมีความเป็นศิลปะมากกว่า

ความต้องการของตลาดผู้ชม	จึงต้องมีการตรวจพิจารณาบทภาพยนตร์ให้มากขึ้น	

ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมให้มากกว่านี้	 เพื่อที่จะได้ผลิตภาพยนตร์ที่ตรงความ

ต้องการของผู้ชมมากขึ้น

 2. ควรมีการประเมินผลการผลิตกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง

การศกึษาถงึพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูช้ม	เพือ่น�ามาพฒันารปูแบบการน�าเสนอ

ให้ตรงตามความต้องการของผู้ชมมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเร่ือง	 “การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บริษัทอมรินทร์ฯ	

ตัดสินใจพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลคือเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด

เป็นหลัก	การเข้ามาของ	 iPad	ส่งผลให้นิตยสารดิจิตอลเกิดกระแสความนิยมจน

พฤตกิรรมการอ่านของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป	ประกอบกบัเมือ่พจิารณาถงึความพร้อม

ของบริษัทในทุกๆ	ด้าน	โดยมีนโยบายจากคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อน�าไปใช้เป็น 

กรอบในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาธรุกจิ	ดงันี	้		1.	นติยสารดจิติอลจะต้องมเีนือ้หา

สาระทีม่คีณุภาพ	ตามมาตรฐานของบรษิทั	 	2.	 ในการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอล

จะต้องด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป	โดยเริ่มจาก	PDF	base	(พื้นฐานของไฟล์

ในรูปแบบของ	 PDF)	 ก่อน	 	 3.	 พัฒนาแอพพลิเคช่ันและซอฟต์แวร์	 NaiinPann	

ส�าหรับจดัจ�าหน่ายและผลตินติยสารดจิติอลของบรษิทัควบคู่ไปกบัการท�านติยสาร

ดิจิตอล	 ทั้งน้ีเพราะทางคณะผู้บริหารระดับสูงได้เล็งเห็นถึงการต่อยอดธุรกิจใน

ระยะยาว	กล่าวคือซอฟต์แวร์	NaiinPann	จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมกับ

ผู้ใช้คนไทยและมีราคาที่ไม่แพง	 อีกทั้งในอนาคตมีการต้ังเป้าหมายให้สามารถมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ	ซึ่งจะสามารถรับผลิตนิตยสาร

ดิจิตอลหรือขายซอฟต์แวร์เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการหารายได้ของบริษัท		 

4.	ในการจ�าหน่าย	(ดาวน์โหลด)	นิตยสารดิจิตอลในแต่ละเดือน/ปักษ์	จะต้องออก

พร้อมนติยสารฉบบันัน้ๆ	หรอืต้องไม่นานเกนิ	2-3	วนั	หลงัจากวางแผง	และสดุท้าย		

5.	ในอนาคตต้องสามารถพัฒนานิตยสารดิจิตอลให้เป็นได้มากกว่า	PDF	base	มี

ความเสถยีรในการใช้ระบบซอฟต์แวร์	มอีนิเตอร์แอก็ทฟี	(Interactive)	กบัผูอ่้านได้

มากกว่าปัจจุบัน	

 ผลการศึกษา

	 1.	 ปัญหาด้านเศรษฐกจิ	โดยแบ่งเป็นปัญหาด้านก�าลงัซือ้ของผูอ่้าน	และ

ปัญหาด้านการขายพื้นที่โฆษณา	กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคไม่มีก�าลังซื้อ	iPad	การเข้า

ถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	มีผู้อ่านน้อย	 โฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลัก

ของการท�าธุรกิจนิตยสารก็จะลดน้อยลง	 แนวทางแก้ไขนอกเหนือจากการขาย
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โฆษณาแบบปกติที่มีการแถมหรือจัดเป็นแพ็กเกจ	 หารายได้จากการขายพื้นที่
โฆษณามาเป็นการหาพันธมิตรร่วมในการจัดโปรโมชั่นต่างๆ	

	 2.	 ปัญหาด้านผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนวัยท�างานอายุประมาณ	 28-50	 ปี	

แต่ปัญหาทีพ่บคอื	กลุม่ทีม่	ีiPad	กลบัให้ความสนใจกบักจิกรรมอืน่ๆ	มากกว่าการ

อ่านหนังสือ	 จึงไม่สนใจโหลดนิตยสารดิจิตอล	 ดังนั้นทางบริษัทจึงเร่งการพัฒนา

นิตยสารดิจิตอลในเครือให้น่าสนใจ	 สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

ได้	

	 3.	 ปัญหาด้านเทคโนโลย	ีแบ่งเป็น	เทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ๆ	เนือ่งจาก

การทีท่กุอย่างยงัไม่นิง่จงึท�าให้การด�าเนนิงานมคีวามเสีย่ง	ทางบรษิทัจงึได้มอบหมาย

ให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายนิวมีเดีย	 ติดตามและวิเคราะห์เทคโนโลยี	 และ

เทคโนโลยีที่หมายถึง	ซอฟต์แวร์	NaiinPann	ที่ยังคงพบปัญหาในการใช้งานบ่อย

ครัง้	ส่งผลให้ขัน้ตอนการผลติเกดิความล่าช้า	ทัง้นีก้�าลงัเรยีนรูปั้ญหาเพือ่แก้ไขแล้ว

พัฒนา	 โดยมีเป้าหมายให้ซอฟต์แวร์	 NaiinPann	 สามารถตอบสนองการใช้งาน

อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี	2555

ค�ำส�ำคัญ:	 ธุรกิจนิตยสารดิจิตอล, บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด 

(มหาชน)
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของการศึกษา
	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในฐานะผู้ผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ	 และเป็นผู้น�าด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการต่อยอดธุรกิจและ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มความนิยมของนิตยสารดิจิตอลด้วย

เช่นกัน	โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	นั้นเป็นบริษัท

ทีท่�าธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์	โดยมจีดุเริม่ต้นจากการทีค่ณุชเูกยีรต	ิอทุกะพนัธุ	์ได้รวบรวม

สมัครพรรคพวกและพนักงานจ�านวนหนึ่งจัดตั้ง	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 วารสารบ้าน

และสวน	 เริ่มผลิตนิตยสาร	 “บ้านและสวน”	 ขึ้นเป็นฉบับแรก	 ออกวางตลาดใน 

เดือนกันยายน	พ.ศ.	2519	โดยอาศัยการจัดพิมพ์จากโรงพิมพ์ภายนอก	ต่อมาจึง

ได้จัดตั้งโรงพิมพ์ของตนเองขึ้นในรูปของ	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดอมรินทร์การพิมพ์	 

เพื่อพิมพ์นิตยสารเองและในขณะเดียวกันก็รับจ้างงานพิมพ์อื่นๆ	ด้วย	จากการที่

กิจการได้ขยายตัวขึ้นท�าให้บริษัทมีความจ�าเป็นต้องระดมทุนเพื่อแปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชน	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	พ.ศ.	

2536	 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	 “บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	

(มหาชน)”

	 ปัจจุบันบริษัทอมรินทร์ฯ	 จึงมีนิตยสารออกจ�าหน่ายทั้งส้ินเป็นจ�านวน	

13	ฉบับ	ได้แก่	บ้านและสวน,	แพรว,	สุดสัปดาห์,	ชีวจิต,	Health	&	Cuisine,	Na-

tional	Geographic	ฉบับภาษาไทย,	room,	WE,	Real	Parenting,	InStyle,	Secret,	

my	home	และ	lemonade	ทั้งรายปักษ์และรายเดือน	เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูอ่้านทีม่รีสนยิมหลากหลาย	(รายงานประจ�าปี,	2554)	เหน็ได้ว่าบรษิทั

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	นั้นมีความพร้อมในการต่อยอด

ธุรกิจใหม่ๆ	เป็นอย่างมาก	ทั้งในส่วนของคอนเทนต์	(Content)	หรือเนื้อหาที่ทาง

บรษิทัมอียูเ่ป็นจ�านวนมหาศาล	ความพร้อมในส่วนของเงนิทนุจากการด�าเนนิธรุกจิ

ในรปูแบบบรษิทัมหาชนจ�ากดั	รวมถงึความพร้อมในด้านทรพัยากรบคุคลทีไ่ด้แบ่ง

ความเชีย่วชาญออกเป็นฝ่ายงานต่างๆ	เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิออกไปอย่างไป

จ�ากัด	โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจแบบ	Content	Business	หรือธุรกิจขายเนื้อหา



JC Journal180

สาระ	เพือ่ขานรบักบัเทคโนโลยแีละการตลาดในอนาคตทีก่�าลงัขยายอทิธพิลอย่าง

ต่อเนื่องมายังโลกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคอนเทนต์	 เป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยในส่วนที่

เกีย่วข้องกบัการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลนัน้	มฝ่ีายงานทีเ่กีย่วข้องอย่างชดัเจน	

คอื	ฝ่ายกองบรรณาธกิาร	และฝ่ายนวิมเีดยี	ซึง่อยูใ่นสายงานนติยสาร	รวมถงึฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ	 ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องมีการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจนิตยสาร

ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางคณะผู้บริหารได้วาง

นโยบายไว้	โดยนอกจากรบัผลตินติยสารดจิติอลให้แก่หน่วยงานภายในองค์กรแล้ว

ยังรับผลิตให้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มให้แก่บริษัทอีกด้วย

	 อย่างไรกด็ี	แม้ว่าการตืน่ตวัในหมูผู่ผ้ลติสือ่สิง่พมิพ์และการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมการอ่านของผู้บริโภคจะกอ่ให้เกิดการซื้อขายนติยสารที่แตกต่างจากใน

อดตีเป็นอย่างมาก	กล่าวคอืในอดตีการซือ้ตามร้านหนงัสือทัว่ไปจะจ่ายเป็นเงนิสด

หรือบัตรเครดิต	 แต่หากเป็นนิตยสารดิจิตอลจะต้องมีการดาวน์โหลดและซื้อขาย

ผ่านบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วเท่านั้น	 อีกทั้งกลุ่มผู ้บริโภคใน

ประเทศไทยมคีวามแตกต่างจากกลุม่ผูบ้รโิภคในประเทศอืน่ๆ	คอืแม้จะมกีารเปิด

รับเทคโนโลยีใหม่ๆ	และพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ	แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ	ที่ท�าให้กลุ่ม

ผู้บริโภคในประเทศไทยไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง	

อาทิ	 ปัจจัยด้านการศึกษา	 ปัจจัยด้านการเงิน	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค

เอง	เป็นต้น	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลได้

	 ดังนั้น	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งก�าลัง

ก้าวเข้าสูก่ารต่อยอด	ขยายธรุกจิจากนติยสารสูน่ติยสารดจิติอล	จะมแีนวทางการ

พฒันาธรุกจิอย่างไรเพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด	และแนวโน้มใน

อนาคตของธรุกจินติยสารดจิติอลจะส่งผลกระทบต่อนติยสารรปูแบบเก่ามากน้อย

เพียงใด	รวมไปถึงนิตยสารดิจิตอลจะมีการพัฒนา	เติบโต	และเปลี่ยนแปลงไปใน

รูปแบบและทิศทางใดได้บ้าง	

	 ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจในการศกึษาการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของ

บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่	จ�ากดั	(มหาชน)	เพือ่ให้ทราบถงึแนวทางใน

การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลให้เติบโตเป็นผู้น�าในตลาด	 รวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการด�าเนินงาน	ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ทางบริษัท
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ได้วางไว้	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาในเรือ่งการบรหิารจดัการธรุกจินติยสาร

ดิจิตอลต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพือ่ศกึษาการบรหิารเพือ่พฒันาธรุกจินติยสารสูก่ารท�าธรุกจินติยสาร

ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

พัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง	 จ�ากัด	

(มหาชน)	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

วิธีการศึกษา

	 ในการศึกษาเรื่อง	“การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์

พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่	จ�ากดั	(มหาชน)”	นีไ้ด้ใช้วธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	4	สายงาน	แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	

โดยสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 (semi-structured	 interview)	 และรวมทั้งเก็บ

ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 (Documentary)	 ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูล	 ต้ังแต่เดือน	

ธันวาคม	2554	ถึงเดือนมิถุนายน	2555	โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษา

ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 เกณฑ์คัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 โดยแบ่ง

บุคคลที่สัมภาษณ์ออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	  1. ผู้บริหารสายงานนิตยสาร	 เป็นผู้มี

ส่วนในการก�าหนดนโยบายและโครงสร้างของการบริหารงาน	 อีกทั้งเป็นผู้มี 

ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูล	 เนื้อหาและการด�าเนินงานต่างๆ	 ของธุรกิจ

นิตยสาร	 จ�านวน	 2	 คน	 	 2. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	 เป็นผู้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจและเป็นผู้ออกแบบระบบการผลิตนิตยสารดิจิตอล

ของบริษัท	 จ�านวน	 1	 คน	 	 3. ผู้จัดการฝ่ายนิวมีเดีย	 เป็นผู้มีความรู้ความ 

เชีย่วชาญในเรือ่งนวิมเีดยี	ทัง้ในส่วนของการวางแผน	การออกแบบ	การผลติ	และ
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แนวโน้มของตลาดจ�านวน	1	คน		4. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายศิลปกรรม	เป็นผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในส่วนงานศิลปกรรม	 และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการผลิต

นติยสารบ้านและสวนฉบบัดจิติอลจ�านวน	2	คน	เพือ่หาความสมัพนัธ์ของแนวคดิ	

นโยบาย	 ปัญหา	 อุปสรรค	 แนวทางแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงการบริหารและ

พฒันาธรุกจินติยสารดจิติอล	ทัง้นีจ้งึได้ศกึษาการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ผลการศึกษาในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดต่างๆ	 เพื่อน�ามาประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมูล	โดยสามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 1.	 มูลเหตุของการพัฒนา เน่ืองจากสื่อใหม่อย่างนิตยสารดิจิตอลได้

รับความนิยมเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน	อันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของ	iPad	ส่งผลให้ 

ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจและกลายเป็นความต้องการส�าหรบัตลาดในปัจจบุนั	บรษิทั

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีความพร้อม	 มีบุคลากรที่มี

ศักยภาพเพียงพอในการต่อยอดขยายธุรกิจนิตยสารสู่ธุรกิจนิตยสารดิจิตอล	ทาง

บริษัทอมรินทร์ฯ	จึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจนิตยสารดิจิตอลอย่างเต็มตัว	

	 2.	 นโยบายและโครงสร้างการบรหิาร พบว่านติยสารดจิติอลไม่มคีวาม

แตกต่างจากโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารในสายงานนิตยสารของ

บรษิทั	เพราะในการด�าเนนิธรุกจินติยสารดจิติอลนัน้ยงัคงต้องมกีารประสานความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายต้ังแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการเช่นเดิม	 และใน

ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงบางท่านได้มอบหมายให้ผู้บริหารสายงานนิตยสารดูแล

รับผิดชอบ	 และมีอ�านาจตัดสินใจในส่วนของนิตยสารดิจิตอลได้	 โดยประสาน 

ความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้แก่	กองบรรณาธิการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ

ฝ่ายนวิมเีดยี	นโยบายหลกัและการอนมุตัต่ิางๆ	ยงัคงต้องผ่านความเหน็ชอบของ

คณะผู้บริหารระดับสูงเช่นเดิมในส่วนของการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลนั้น 

ได้มีนโยบาย	ดังนี้		1.	นิตยสารดิจิตอลจะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของบริษัท	 	 2.	 พัฒนานิตยสารดิจิตอลอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 โดยเริ่มจาก	 PDF	
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base	ก่อน		3.	พฒันาซอฟต์แวร์	(ซอฟต์แวร์	NaiinPann)	ส�าหรบัผลตินติยสารดจิติอล

ของบรษิทัควบคูไ่ปกบัการท�านติยสารดจิติอล	 	 4.	 ในการจ�าหน่าย	 (ดาวน์โหลด)	

นติยสารดจิติอลจะต้องออกจ�าหน่ายพร้อมหรอืช้าได้ไม่เกนิ	2-3	วนั	หลงันติยสาร

ฉบับนั้นๆ	วางแผง	 	 5.	 ในอนาคตต้องสามารถพัฒนานิตยสารดิจิตอลให้เป็นได้

มากกว่า	PDF	base	มีความเสถียรในการใช้ระบบซอฟต์แวร์	

	 3.	 การด�าเนนิงานตามนโยบายการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอล	มกีาร

วางแผนปฏบิตักิารระยะสัน้	คอื	การวางแผนการผลติเป็นการก�าหนดตารางในการ

ท�างาน	โดยมีการก�าหนดวันชัดเจน	แต่การปฏิบัติงานจริงอาจมีการคลาดเคลื่อน

บ้าง	แต่จะไม่มกีารเลือ่นก�าหนดการวางแผงของนติยสารฉบบัปกต	ิโดยการด�าเนนิ

งานจะเหมือนกับนิตยสารปกติ	 ในการน�านโยบายที่คณะผู้บริหารระดับสูงได้

ก�าหนดขึน้มาปฏบิตั	ิได้แบ่งแนวทางการน�าไปปฏบิตัอิอกเป็น	2	ด้าน	คอื	ด้านการ

บรหิารและด้านการผลติ	โดยในส่วนของด้านการบรหิารนัน้	ได้มกีารวางแผนอย่าง

รอบคอบทัง้ในด้านของการจดัสรรงบประมาณทีไ่ด้น�าข้อมูลต่างๆ	ทัง้จากรายงาน

ประจ�าปี	และรายงานที่จัดท�าขึ้นเพื่อมาวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน	และ

ในด้านการก�าหนดหน้าที่แต่ละฝ่ายที่มีความเช่ียวชาญที่แตกต่างกันรับไปปฏิบัติ	

โดยการก�าหนดตารางเวลาการท�างาน	 หรือ	 Timeline	 ขึ้น	 ซึ่งทางผู้บริหารได้เล็ง

เห็นว่าในบางครั้งอาจพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้	จึงได้

มีการยืดหยุ่นเรื่องก�าหนดการส่งงาน	คณะผู้บริหารจึงได้คิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์	

และแอพพลเิคชัน่	NaiinPann	เอง	เพือ่ในอนาคตนอกจากจะผลติและจดัจ�าหน่าย

นิตยสารดิจิตอลในเครือ	 ยังสามารถรับผลิตและจัดจ�าหน่าย	 รวมถึงการขาย

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพ่ือเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ให้กับองค์กรอีกด้วย	 และ

ส�าหรับด้านการผลิตนั้น	แบ่งได้เป็น	2	วิธี	คือ		1.	การจ้าง	Ookbee	ผลิต	โดยฝ่าย

นวิมเีดยี	จะท�าหน้าทีส่่งไฟล์ไปยงั	Ookbee	เพือ่ท�าการผลติหรอืแปลงไฟล์ให้พร้อม

ส่งต่อให้กับบริษัท	 Apple	 น�าข้ึนให้ดาวน์โหลดบน	 แอพพลิเคช่ัน	 e-book	 store	

อย่าง	B2S	และ	AIS	ต่อไป		2.	ทางบริษัทอมรินทร์ผลิตเอง	โดยฝ่ายศิลปกรรม	

จะจัดท�านิตยสารดิจิตอลโดยใช้ซอฟต์แวร์	 NaiinPann	 ในการผลิต	 แล้วส่งไปยัง	

ABook	หรือฝ่ายจัดจ�าหน่าย	เพื่อส่งให้กับ	บริษัท	Apple	ตรวจสอบแล้วน�าขึ้นให้

ดาวน์โหลดบน	แอพพลิเคชั่น	NaiinPann	ต่อไป
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	 4.	 แนวโน้มธรุกจินติยสารดจิติอลในอนาคต	แม้ว่าในอนาคตตลาดของ
นิตยสารดิจิตอลจะมีการเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน	 แต่คาดว่าอย่างไรก็ตามจะ
สามารถท�าก�าไรให้กบับรษิทัได้น้อยกว่านติยสารเล่ม	เพราะในปัจจบุนัรปูแบบของ
นติยสารดจิติอลไม่มคีวามแตกต่างจากนติยสารเล่ม	และยงัมกีลุม่ผูอ่้านทีน่ยิมอ่าน
แบบเล่มมากกว่า	 ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่า	 ในอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยีใน
การผลติจะต้องมกีารพฒันาขึน้	การพฒันานติยสารดจิติอลจงึจะสามารถท�าได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอน	 และจะส่งผลให้
กลุ่มผู้อ่านสนใจนิตยสารดิจิตอลมากยิ่งขึ้น
	 5.	 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาธรุกจินติยสาร
ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ปัญหาด้าน
เศรษฐกจิ ด้านก�าลงัซือ้ของผูอ่้าน	เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนัการจบัจ่าย
ใช้สอยทุกอย่างย่อมอยู่บนพื้นฐานของความจ�าเป็นในการอุปโภคบริโภค	 ทั้งนี้
ส�าหรับนิตยสารดิจิตอลจะไม่เหมือนกับการซื้อนิตยสารบนแผงทั่วไป	กล่าวคือใน
การจะอ่านนติยสารดจิิตอลนัน้ผูอ่้านจะต้องมอีปุกรณ์ในการอ่าน	เช่น	Tablet	การ
วางแผนรองรับปัญหาดังกล่าวด้วยการวางแผนพัฒนานิตยสารดิจิตอลเพื่อให้
สามารถอ่านได้บนแทบ็เลต็ทกุยีห้่อ	ทกุระบบปฏบิตัิการ	และในอนาคตอาจมกีาร
พัฒนาให้สามารถอ่านได้บนสมาร์ทโฟนด้วย	อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างที่ก�าลัง
พฒันาอยูน่ัน้	ทางบรษิทัจะน�านติยสารดจิติอลในเครอืมาให้ผูบ้รโิภคได้ทดลองเล่น
ได้ฟรตีามงานอเีว้นท์ต่างๆ	และปัญหาด้านการขายพืน้ทีโ่ฆษณา	เมือ่ผูบ้รโิภคไม่มี
ก�าลังในการซื้อ	iPad	การเข้าถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	ก็แทบไม่มี
ความเป็นไปได้	เมือ่มผีูอ่้านน้อย	โฆษณาซึง่เป็นรายได้หลกัของการท�าธรุกจินติยสาร
ทั่วไปก็จะลดน้อยตามไปด้วย	 ในปัจจุบันจะเป็นการขายโฆษณาลงนิตยสารเล่ม
แล้วแถมลงให้ในนิตยสารดิจิตอลฟรี	ปัญหาด้านผู้บริโภค	 เพราะกลุ่มเป้าหมาย
ของนติยสารดจิติอลของบรษิทัอมรนิทร์ฯ	จงึเน้นไปทีก่ลุม่คนวยัท�างานอายปุระมาณ 
28-50	ปัญหาที่พบคือผู้ที่มีก�าลังทรัพย์	มี	iPad	เป็นของตนเองมักเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ทีใ่ห้ความสนใจกบัการเล่นเกม	ดหูนงั	ฟังเพลงมากกว่าการอ่านหนงัสอื	ทางบรษิทั
พยายามพฒันานติยสารดจิติอลให้มคีวามน่าสนใจ	สามารถดงึดดูความสนใจจาก
กลุ่มวัยรุ่นได้	 และต้องใช้งานง่าย	 ทั้งนี้ต้องเร่งในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร	์
NaiinPann	 เป็นส�าคัญ	 อีกทั้งเนื้อหาสาระของนิตยสารก็ต้องมีคุณภาพตาม
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มาตรฐานของบริษัทด้วย	ปัญหาด้านเทคโนโลยีภายนอกหมายถึง	 เทคโนโลยี

ทั่วๆ	 ไป	 หรือนวัตกรรมใหม่ๆ	 ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 เช่น	 3G	 แท็บเล็ต	 

สมาร์ทโฟน	อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	เป็นต้น	ซึง่สิง่เหล่านีต่้างมผีลกระทบต่อธรุกจิ

นติยสารดจิติอลเนือ่งจากการทีท่กุอย่างยงัไม่นิง่	ยงัไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกดิ

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ	ขึ้นมาอีก	ท�าให้การด�าเนินงานมีความเสี่ยง

ในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้จึงมอบ

หมายให้ฝ่ายพฒันาธรุกจิและฝ่ายนวิมเีดยี	รบัผดิชอบในการตดิตาม	และวเิคราะห์

เทคโนโลยีเหล่านั้นว่าสามารถน�ามาปรับใช้กับธุรกิจขององค์กร	 ปัญหาด้าน

เทคโนโลยีภายในหมายถึง	 ซอฟต์แวร์	 NaiinPann	 ที่ยังคงต้องมีการพัฒนาอยู่

เรื่อยๆ	เนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง	เช่น	ใส่คลิปวิดีโอลง

ไปแต่เล่นไม่ได้	 หรือเมื่อน�ามาทดลองใช้งานจริงบน	 iPad	 กลับพบว่าหน้าต่างๆ	

บูดเบี้ยวไม่เหมือนกับที่ได้ออกแบบเอาไว้	 เป็นต้น	 ด้วยปัญหาของซอฟต์แวร	์ 

NaiinPann	 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเองยังไม่มีความเสถียรในการ

ใช้งาน	 จึงส่งผลให้ในขั้นตอนการผลิตซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายศิลป์เกิด

ความล่าช้ากว่าก�าหนดการที่ต้ังไว้	 แต่ทางบริษัทก็ไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้และ

พัฒนาให้ดีที่สุด	เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการศึกษาการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้น

ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	สามารถอภิปรายผล	ดังนี้

 ส่วนที่ 1 การพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของบรษิทัอมรนิทร์พริน้

ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ตัดสินใจก้าวเข้า

สู่ธุรกิจนิตยสารดิจิตอลอย่างเต็มตัวในปี	2554	ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้อง

กบัแนวคดิทางด้านการบรหิารงานองค์กรสือ่สารมวลชน	ของ	Denis	McQuail	(1994)	

ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึการด�าเนนิธรุกจิสือ่สารมวลชนทีม่กัอยูภ่ายใต้แรงกดดนัทัง้จาก
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ภายในและภายนอกองค์กร	ดงันัน้สือ่มวลชนจงึไม่สามารถปฏบิตังิานได้อสิระด้วย

ตัวของตัวเอง	แต่ต้องด�าเนินงานอยู่ท่ามกลางความกดดันจากตัวแปรต่างๆ	ที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายและหลักการในการปฏิบัติขององค์กร	

เริม่ตัง้แต่การเข้ามาของ	iPad	ซึง่ตอบสนองความบนัเทงิได้หลากหลายรปูแบบรวม

ไปถึงรองรับการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 (ภูมินทร์	 วิมลศิลป์,	 2555)	 กล่าวคือ	 การ

พฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยสีือ่สารในโลกยคุปัจจบุนั	ท�าให้ข้อมลูข่าวสารมี

บทบาทและกลายมาเป็นปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลต่อการน�าสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ	

มาช่วยด�าเนินกิจกรรมทั้งเพื่อตนเอง	 องค์กร	 สังคม	 และชุมชน	 เทคโนโลยีการ

สือ่สารสมัยใหม่ทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าจนกระทัง่ก่อเกดินวตักรรมชิน้ส�าคญัอย่าง	

iPad	นิตยสารดิจิตอล	แอพพลิเคชั่นต่างๆ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ

นิตยสารดิจิตอล	

	 จากการศกึษาพบว่า	มนีโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสูง	โดยเน้นให้นติยสาร

ดจิติอลจะต้องมเีนือ้หาสาระเป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั	การพฒันาซอฟต์แวร์

ส�าหรับผลิตนิตยสารดิจิตอลของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจนิตยสาร

ดจิติอล	ก�าหนดระยะเวลาในการออกจ�าหน่ายพร้อมนติยสารและนโยบายสดุท้าย

คือการท�าให้ระบบซอฟต์แวร์เสถียร	 โครงสร้างการบริหารนิตยสารดิจิตอลไม่มี

ความแตกต่างจากโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารในสายงานนิตยสาร

ของบริษัท	เพราะในการด�าเนินธุรกิจนิตยสารดิจิตอลนั้นยังคงต้องมีการประสาน

ความร่วมมือจากทกุฝ่ายตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัผูป้ฏบิตักิารเช่นเดมิ	และ

แบ่งแนวทางการน�านโยบายมาปฏิบัติเป็น	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารและด้าน

การผลิต

	 การบรหิารมกีารจดัการบรหิารตามหลกัการของ	POSDCORB	สอดคล้อง

กับการบริหารตามหลักของ	POSDCORB	ที่	Gulick	ได้แสดงทัศนะไว้ว่า	การจัด

องค์กรของฝ่ายการจัดการ	ควรยึดแนวทางของ	POSDCORB	ที่ประกอบด้วย	7	

ขั้นตอน	(ธงชัย	สันติวงษ์,	2539,	น.	105)	อย่างไรก็ตามได้มีการเสริมการบริหาร

งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการน�ากลยุทธ์ต่างๆ	 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลซ่ึงถือเป็นธุรกิจใหม่ของทั้งบริษัทอมรินทร์ฯ	

เองและของตลาดการอ่านในปัจจุบัน	โดยในด้านการวางแผน	จะเป็นการประชุม
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ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ได้แก่	ฝ่ายนิตยสาร	

ฝ่ายนิวมีเดีย	 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	 โดยทางคณะผู้บริหารจะก�าหนดแนวทางใน

การด�าเนินงาน	และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับส่วนงานต่างๆ	

	 ในส่วนของการจัดการองค์กร	 ได้แยกตามสายงาน	 ทั้งสิ้น	 4	 สายงาน	

ได้แก่	สายงานนิตยสาร	สายงานหนังสือเล่ม	สายงานธุรกิจโรงพิมพ์	และสายงาน

พัฒนาธุรกิจ	อีกทั้งปัจจุบันได้มีฝ่ายนิวมีเดีย	ซึ่งอยู่ภายใต้สายงานนิตยสาร	เพื่อ

รองรับธุรกิจดิจิตอลต่างๆ	ด้วย	สอดคล้องกับกับที่	 ดอน	กุสโซ	 (Don	Gussow,	

อ้างถึงใน	นรนิติ์	สุวณิชย์,	2547,	น.	23)	กล่าวไว้ว่า	การที่จะประสบความส�าเร็จ

ในการท�านิตยสารได้น้ัน	 สิ่งหน่ึงที่ต้องค�านึงถึงคือ	 ต้องกระจายอ�านาจในการ

บริหาร	แต่ก็ควรอยู่ในความระมัดระวังด้วย	กล่าวคือในการแบ่งสายงานออกเป็น

สายงานต่างๆ	มกีารจดัล�าดบัขัน้ของต�าแหน่งงานเพือ่เป็นการกระจายอ�านาจและ

รองรบัการพฒันางานในสายงานต่างๆ	ส�าหรบัการบรหิารงานบคุลากร	มกีระบวนการ

จัดหาบุคคลให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน	 จากการศึกษาพบว่า	 ทางคณะ 

ผูบ้รหิาร	ได้เน้นพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่กบัผูบ้รหิาร	หรอืพนกังาน

รุ่นใหม่ๆ	มากกว่าการน�าบุคลากรรุ่นเก่าหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเรียนรู้ในสิ่ง

ทีไ่ม่ใช่ภาระหน้าทีห่ลกัของตนเอง	ให้อสิระทางความคดิในการท�างาน	รวมทัง้การ

ร่วมงานกันอย่างคนในครอบครัว	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์น่านน�้าสีขาว	

(ดนัย	จันทร์เจ้าฉาย,	2551,	น.	6)	

	 ในส่วนของการควบคุมนั้น	 จะเป็นการควบคุมตามแต่สถานการณ์	 แต่

โดยรวมคือการควบคุมเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ	 ตรงเวลา	 และเป็นไปตาม

กรอบแนวทางที่ผู้บริหารวางไว้	 โดยมีการวางแผนปฏิบัติการระยะสั้น	 คือ	 จัดท�า 

ตารางก�าหนดเวลา	(Timeline)	มกีารยดืหยุน่ในการปฏบิตังิานตามสมควร	สอดคล้อง

กับที่	 ดอน	 กุสโซ	 (Don	 Gussow,	 อ้างถึงใน	 นรนิต์ิ	 สุวณิชย์,	 2547,	 น.	 23)	 

กล่าวว่า	สาเหตทุีก่ารท�านติยสารล้มเหลวนัน้	มกัมสีาเหตจุากปัจจยัหลายประการ	

และหนึ่งในนั้นคือการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ช้า	 ขาดความยืดหยุ่นในการ

ด�าเนินการ

	 ในส่วนของการรายงานผล	พบว่าผู้ที่รับผิดชอบส่วนของยอดขายหรือ

ยอดดาวน์โหลด	 คือฝ่ายนิวมีเดีย	 แต่เนื่องจากธุรกิจการซ้ือขายนิตยสารดิจิตอล
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ของบริษัทยังไม่อยู่ในจุดที่คงตัว	คือยังมีความคลาดเคลื่อน	ไม่แน่นอนอยู่	ท�าให้

การรายงานผลในส่วนดังกล่าวต้องมีการรายงานบ่อยครั้ง	

	 เรือ่งของงบประมาณจะมกีารท�ารายงานประจ�าปี	ผูบ้รหิารระดบัสงูจะใช้

ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนงานต่างๆ	 เพื่อน�าไป

พัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป	

 ในส่วนของด้านการผลิต	 จากการศึกษาพบว่าในการผลิตนิตยสาร

ดิจิตอลนั้นจุดเริ่มต้นจะมีกระบวนการเหมือนกับการผลิตนิตยสารเล่มทั่วไป	 

โดยหลังจากบรรณาธิการส่งเป็นไฟล์	 PDF	 ไปยังโรงพิมพ์เพื่อท�าการผลิตออก

จ�าหน่าย	 ขั้นตอนหลังจากนี้คือการผลิตนิตยสารดิจิตอล	 โดยมีการผลิตแบ่งออก

เป็น	2	รูปแบบ	ดังนี้	

	 1.	 การจ้าง	Ookbee	ผลิต	โดยหลังจากทางโรงพิมพ์ได้รับไฟล์ต้นฉบับ

แล้ว	จะส่งต่อไปยัง	ฝ่ายนิวมีเดีย	ซึ่งจะท�าการส่งไปยัง	Ookbee	เพื่อท�าการผลิต

หรือแปลงไฟล์ให้เรียบร้อย	พร้อมส่งต่อให้กับบริษัท	Apple	เพื่อท�าตรวจสอบไฟล์

แล้วจึงน�าขึ้นไปวางขายบน	 แอพพลิเคชั่น	 B2S	 และ	 AIS	 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น	 

e-book	 store	 พร้อมให้ผู้อ่านซ้ือผ่านบัตรเครดิต	 แล้วดาวน์โหลดอ่านบน	 iPad	 

ได้ทันที	

	 2.	 ทางบริษัทอมรินทร์ผลิตเอง	หลังจากทางโรงพิมพ์ได้รับไฟล์ต้นฉบับ

และมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะส่งต่อไปยังฝ่ายศิลปกรรม	 จะใช้ซอฟต์แวร์	

NaiinPann	 ในการผลิต	 โดยน�าคลิปวิดีโอ	 ไฟล์เสียง	 หรือสั่งให้ลิ้งค์ไปหน้าอื่นๆ	

ทั้งนี้ไฟล์ดังกล่าวยังคงเป็น	PDF	อยู่	แต่สามารถเพิ่มมัลติมีเดียต่างๆ	ได้	หากเกิด

ปัญหาจะแจ้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อเร่งด�าเนินการแก้ไข	 จากนั้นท�าการทดลองใช้

งานจริงบน	iPad	และส่งไฟล์ดังกล่าว	ABook	หรือฝ่ายจัดจ�าหน่าย	แล้วส่งต่อให้

กับทาง	บริษัท	Apple	 ได้ตรวจสอบไฟล์และท�าเป็นนิตยสารดิจิตอลที่สมบูรณ์ไป

วางขายบน	แอพพลิเคชั่น	NaiinPann	ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น	e-book	store	พร้อม

ให้ผู้อ่านซื้อผ่านบัตรเครดิต	แล้วดาวน์โหลดอ่านบน	iPad	ได้ทันที

	 ทั้งนี้ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจนิตยสารดิจิตอลในอนาคตนั้น	จากการศึกษา

พบว่า	นติยสารดจิติอลเกดิขึน้มาเพือ่เป็นอกีสือ่ทางเลอืกหนึง่ให้กบัผูอ่้าน	เป็นการ

เติมเต็มช่องว่างในตลาดมากกว่าจะเป็นการแย่งชิงพื้นที่ตลาดของนิตยสารเล่ม	
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และแม้ว่าในอนาคตธุรกิจนิตยสารดิจิตอลจะมีการเติบโตขึ้นมากกว่าปัจจุบัน	 แต่

อย่างไรก็ตามยอดขายส�าหรับนิตยสารดิจิตอลน่าจะเพิ่มขึ้นแต่คงไม่มากนัก

เนื่องจากยังไม่มีผู ้อ่านในตลาดน้ีมากนักเนื่องจากยังมีคนไทยอีกมากที่ไม่มี	

แท็บเล็ต	โดยเฉพาะ	iPad	ไม่เคยใช้	ไม่เคยได้ลองอ่านนิตยสารดิจิตอล	หรือถ้ามี

ส่วนใหญ่จะโหลดเกมมาเล่นไม่ใช่โหลดหนังสือหรือนิตยสารมาอ่าน	ท�าให้ไม่เกิด

ประสบการณ์ในการใช้งานของผู้บริโภค	 อีกทั้งรูปแบบของนิตยสารดิจิตอล	 ไม่มี

ความแตกต่างกับนิตยสารเล่มปกติมากนัก	 ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนิตยสาร

ดจิติอลนัน้มคีวามแตกต่างจากนติยสารเล่มเป็นอย่างมาก	โดยคณุลกัษณะส�าคญั

คอืต้องสามารถมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ่้านได้จนสามารถสร้างประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง

ให้กับผู้อ่านได้อย่างชัดเจน	สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับนิตยสารดิจิตอล	

 ส่วนที่ 2 สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด�าเนิน

งานเพือ่พฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของ บรษิทัอมรนิทร์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

	 พบปัญหาและอุปสรรคทั้งที่อาจใกล้เคียงกับธุรกิจอื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับ

นวัตกรรมใหม่ๆ	หรือสื่อใหม่ๆ	ซึ่งมักเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก	ได้แก่ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ	 ที่ส่งผลต่อทั้งทางด้านก�าลังซื้อของผู้อ่าน	 นิตยสารดิจิตอลของบริษัท 

อมรินทร์ฯ	 รองรับกับ	 iPad	 เท่านั้น	 ซึ่งถือเป็น	 Tablet	ที่มีราคาสูงที่สุดในตลาด	

Tablet	ด้วยกัน	การที่ไม่มี	iPad	ถือเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึงนิตยสารดิจิตอล

ของบรษิทัอมรนิทร์ฯ	ดงันัน้ทางบรษิทัจงึได้วางแผนพฒันานติยสารดจิติอลเพือ่ให้

สามารถอ่านได้บนแทบ็เลต็ทกุยีห้่อ	ทกุระบบปฏบิตัิการ	และในอนาคตอาจมกีาร

พัฒนาให้สามารถอ่านได้บนสมาร์ทโฟนด้วย	 ปัญหาด้านการขายพื้นที่โฆษณา	 

ซึ่งโดยปกติถือเป็นรายได้หลักของธุรกิจนิตยสาร	เมื่อผู้บริโภคไม่มีก�าลังในการซื้อ	

iPad	 การเข้าถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	 ก็แทบไม่มีความเป็นไปได้	

เมือ่มผีูอ่้านน้อย	โฆษณาซึง่เป็นรายได้หลกัของการท�าธรุกจินติยสารทัว่ไปกจ็ะลด

น้อยตามไปด้วย	 ทั้งน้ีแม้ว่าการด�าเนินธุรกิจนิตยสารดิจิตอลจะยังไม่สามารถท�า

รายได้มากนักในตอนน้ี	 แต่ไม่ถือเป็นปัญหาของบริษัทอมรินทร์ฯ	 เนื่องจากทาง

บริษัทได้มีการขยายธุรกิจออกไปอีกหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นรับผลิตเว็บไซต์	 รับ
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จัดจ�าหน่ายหนังสือและนิตยสารของส�านักพิมพ์อื่นผ่านร้านนายอินทร์	 เป็นต้น	 
ซึ่งรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจอื่นๆ	 ที่แตกย่อยออกมาท�าให้แม้
นิตยสารดิจิตอลจะยังไม่สามารถท�าก�าไรได้	ก็จะยังไม่ส่งผลต่อรายได้ของบริษัท	
	 ในด้านพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมาย	คอืกลุม่คนวยัท�างานอายปุระมาณ	
28-50	 ปี	 ปัญหาที่พบคือ	 กลุ่มที่มี	 iPad	 ให้ความสนใจกับการเล่นเกม	 ดูหนัง	 
ฟังเพลงมากกว่าการอ่านหนังสือ	 ดังน้ันจึงไม่โหลดนิตยสารดิจิตอล	 ในทางกลับ
กันผู้ที่มีความสนใจในการอ่านมากกว่ามักเป็นกลุ่มคนวัยท�างานที่อายุค่อนข้าง
มากแล้ว	ในการจะเลอืกซือ้หนงัสอืหรอืนติยสารมาอ่านกจ็ะเลอืกสือ่สิง่พมิพ์ทีเ่ป็น
เล่มซึ่งเป็นสิ่งที่คุ ้นเคยมากกว่าไปเรียนรู้การอ่านด้วยวิธีใหม่ๆ	 สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องกลยุทธ์น่านน�้าสีคราม	
	 สุดท้ายคือปัญหาที่เก่ียวกับเทคโนโลยี	 ทั้งเทคโนโลยีทั่วๆ	 ไป	 หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ	 ซึ่งการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีส้ินสุด	 ท�าให้การด�าเนินงานมี
ความเสีย่งในการเผชญิกบัปัญหาและอปุสรรคทีไ่ม่สามารถคาดเดาหรอืควบคมุได้	
ดังนั้นทางบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายนิวมีเดีย	รับผิดชอบใน
การตดิตาม	และวเิคราะห์เทคโนโลยเีหล่านัน้ว่าสามารถน�ามาปรบัใช้กบัธุรกจิของ
องค์กรได้มากน้อยเพียงใดเพ่ือให้สามารถเรียนรู้	 และเท่าทันเทคโนโลยีนั้นๆ	 ได้
ทัน	 รวมทั้งปัญหาในด้านของซอฟต์แวร์	NaiinPann	 เองที่ยังคงต้องมีการพัฒนา
อยู่เรื่อยๆ	เนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง	และยังไม่มีความ
เสถียรในการใช้งาน	 จึงส่งผลให้ในขั้นตอนการผลิตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ฝ่ายศลิปกรรมเกดิความล่าช้ากว่าก�าหนดการทีต่ัง้ไว้	ทัง้นีปั้จจบุนัยงัอยูใ่นช่วงของ
การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ	แก้ไขแล้วและพัฒนาให้ดีที่สุด	เพื่อให้สามารถตอบสนอง
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศกึษาเรือ่ง	การพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของบรษิทัอมรนิทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งได้ด�าเนินตามขั้นตอนต่างๆ	ตามสรุป
ผลไว้แล้ว	 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจนิตยสาร
ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	ดังต่อไปนี้
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	 1.	 แม้ว่าบรษิทัอมรนิทร์ฯ	จะถอืเป็นองค์กรขนาดใหญ่	และมโีครงสร้าง

โดยรวมที่ชัดเจน	 แต่ในการลงถึงรายละเอียดของโครงสร้างในแต่ละสายงานโดย

เฉพาะสายงานนิตยสารนั้น	ยังพบว่าไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร	มีการ

โยกย้าย	 ปรับเปลี่ยน	 และเพิ่มหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในฝ่ายอยู่บ่อยครั้ง

แต่กลับไม่มีการจัดท�าโครงสร้างสายงานที่ระบุรายชื่อ	 หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

และเป็นปัจจุบัน	ซึ่งส่งผลให้ในบางครั้งในการด�าเนินงานที่ต้องเป็นลักษณะที่เป็น

ทางการจะท�าให้เกิดความยุ่งยากและสับสนในต�าแหน่งหน้าที่ปัญหานี้อาจส่งผล

ในการด�าเนินงานที่ยุ่งยากและอาจมีการท�างานทับซ้อนกันเองในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ได้	ซึ่งจะกลายเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ	ทั้งเวลา	งบประมาณและบุคคล

	 2.	 ในเรือ่งการจัดท�ารายงานโดยเฉพาะในส่วนของการท�าธรุกจินติยสาร

ดิจิตอลนั้น	ทางบริษัทอมรินทร์ฯ	ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องด้วยหลายปัจจัยแม้ว่า

ปัจจุบันฝ่ายนิวมีเดีย	 จะเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แต่ยังพบว่าไม่สามารถรายงานผลที่

ชดัเจนได้	ไม่มกีารระบชุดัเจนว่าส่วนงานใดจะเป็นผูร้บัผดิชอบแล้วรวบรวมรายงาน

เรื่องอะไรบ้าง	ต้องน�าเสนอใคร	ท�าให้ข้อมูลต่างๆ	อาจมีการตกหล่นหรือกระจาย

ไปตามที่ต่างๆ	ยากต่อการค้นหาเพื่อน�ามาใช้งานในอนาคต

	 3.	 ปัจจุบันทางบริษัทอมรินทร์ฯ	 ได้มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ที่เน้นพัฒนาในสิ่งที่บุคคลนั้นๆ	 รับผิดชอบอยู่	 เช่น	 คนที่ถนัดด้านงานเขียนก็จะ

ไม่พฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยใีห้	โดยหากต้องใช้เทคโนโลยใีดๆ	ในการด�าเนนิ

งานก็จะให้ประสานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องแทน	 แต่หากในอนาคตการคัดเลือก

บุคลากรเน้นเลือกบุคคลที่สามารถท�างานได้หลากหลายภายในคนเดียว	จะท�าให้

การด�าเนนิงานต่างๆ	สัน้และกระชบัขึน้	อกีทัง้เป็นการประหยดัทรพัยากรในต่างๆ	

อีกด้วย

	 4.	 การมองว่ากลุ่มเป้าหมายของนิตยสารในเครืออมรินทร์ฯ	ไม่ใช่กลุ่ม

คนประเภทที่ชอบความตื่นตาตื่นใจในนิตยสารดิจิตอลอย่างกลุ่มเป้าหมายของ

นติยสารอืน่ๆ	จงึยงัเน้นการผลตินติยสารดจิติอลในรปูแบบของ	PDF	อยู	่ซึง่ท�าให้

นิตยสารในเครืออมรินทร์ฯ	 ไม่มีความน่าสนใจ	 ไม่ทันสมัย	 แม้จะผลิตงานที่มี

คุณภาพแต่ก็มีคุณภาพในแง่ของเนื้อหา	 ไม่ใช่การน�าเสนอผ่านสื่อใหม่อย่าง

นิตยสารดิจิตอล
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พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจที่มีต่อ
นิตยสารดิจิตอลบน iPad ของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร
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*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) 
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “พฤติกรรมการอ่าน	 และความพึงพอใจที่มีต่อ	
นติยสารดจิติอลบน	iPad	ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	ซึง่มวีตัถปุระสงค์
ในการวิจัย	คือ		(1)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ของ
ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร	 	 (2)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ	 ของผู้อ่านนิตยสาร
ดิจิตอล	บน	iPad	ในเขตกรุงเทพมหานคร	ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก�าหนด
วิธีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ซึ่งมีรูปแบบ
การวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 แบบวัดผลครั้งเดียว	 (One-Shot	 Case	
Study)	 โดยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู	ส่วนวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง	ผูศึ้กษาใช้การก�าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ�านวนประชากร	โดยใช้ความเชื่อมั่น	95%	ดังนั้น	
ผู้ศึกษาจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นจ�านวน	 400	 คน	
และให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค�าตอบด้วยตนเอง	(Self-Administered	Questionnaire)	
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	
ประเภทแจกแจงความถี	่ค่าร้อยละ	คะแนนเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	แล้ว
จงึน�าเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี	่และตารางการจรเพือ่อธบิายข้อมลูทางด้าน
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง	ผลการศึกษาพบว่า
	 1.	 จากกลุ่มตัวอย่างที่อ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้	เป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	71.2	และเป็นเพศชาย	คิด
เป็นร้อยละ	28.8	มีอายุระหว่าง	23-28	ปี	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	41.8	รองลง
มา	คือ	อายุ	29-33	ปี	คิดเป็นร้อยละ	31.2	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	มากที่สุด	
คิดเป็นร้อยละ	 85.3	 รองลงมา	 คือ	 ปริญญาโท	 คิดเป็นร้อยละ	 13.3	 มีอาชีพ
พนกังานบรษิทัมากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	70.5	รองลงมา	คอื	ข้าราชการ/รฐัวสิาหกจิ	
คดิเป็นร้อยละ	23.0	และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมากทีส่ดุ	คอื	10,000-19,999	บาท	
คิดเป็นร้อยละ	 61.3	 รองลงมา	คือ	 20,000-29,999	บาท	คิดเป็นร้อยละ	 22.0	 
ตามล�าดับ
	 2.	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	 iPad	 ประเภทนติยสารผูห้ญงิ	
พบว่า	 Image	 มีผู้ตอบมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 46.75	 ส่วนพฤติกรรมการอ่าน



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 197

นิตยสารผู้ชาย	 พบว่า	 Mars	 Magazine	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 45.9	 
ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารวัยรุ่น	พบว่า	Hamburger	Magazine	มีผู้อ่านมาก
ที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	43.1	ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารสังคม-บันเทิง	พบว่า	
ทีวีอินไซด์มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	36.8	ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสาร
แม่และเด็ก	พบว่า	Real	Parenting	Magazine	Thailand	มีผู้อ่านทั้งหมด	คิดเป็น
ร้อยละ	 31.6	 ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารสุขภาพ	 พบว่า	 นิตยสารชีวจิต	 
มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 28.9	 ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารรถยนต์	 
พบว่า	 Top	Gear	มีผู้อ่านทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	28.3	ส่วนพฤติกรรมการอ่าน
นิตยสารไอที	 พบว่า	 Digital	 Life	 มีผู้อ่านมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 32.1	 ส่วน
พฤติกรรมการอ่านนิตยสารตกแต่งบ้าน	พบว่า	 Livingetc	Thailand	มีผู้อ่านมาก
ทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	34.8	ส่วนพฤตกิรรมการอ่านนติยสารกฬีา	พบว่า	Golf	Digest	
Magazine	มีผู้อ่าน	คิดเป็นร้อยละ	29.3	ตามล�าดับ
	 3.	 คอลมัน์นติยสาร	ดฉินั	ในภาพรวม	มคีวามสนใจอยูร่ะดบัมาก	คดิเป็น
ค่าเฉลี่ย	3.42	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	Harper’s	Bazaar	ในภาพรวม	มีความสนใจ
อยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.53	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	Image	ในภาพรวม	มี
ความสนใจอยู่ระดับมาก	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.53	 ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	Madame	
Figaro	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.65	ส่วนคอลัมน์
นิตยสาร	Seventeen	Thailand	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่า
เฉลี่ย	3.52	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	GM	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมากคิด
เป็นค่าเฉลี่ย	3.64	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	OK!	Magazine	ในภาพรวม	มีความสนใจ
อยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.82	คอลัมน์นิตยสาร	Mars	ในภาพรวม	มีความ
สนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.59	และคอลัมน์นิตยสาร	Men’s	Health	ใน
ภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.63
	 4.		ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 จ�าแนกตาม	
“เนื้อหาในเล่ม”	 ในภาพรวม	 มีความสนใจอยู่ระดับมาก	 คิดเป็นค่าเฉล่ีย	 4.09	 
ส่วนความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 จ�าแนกตาม	 “เนื้อหา
โฆษณา”	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.06	ส่วนความ
พึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 จ�าแนกตาม	 “เทคโนโลยี”	 ใน 

ภาพรวม	 มีความสนใจอยู่ระดับมาก	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.05	 การใช้ประโยชน ์
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จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนกตาม	“การติดต่อกับสังคม	(Social	

Interaction)”	 มีจ�านวนมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 43.86	 ต่อมา	 การใช้ประโยชน ์

จากการอ่านนติยสารดจิติอล	บน	iPad	จ�าแนกตาม	“ความบนัเทงิ	(Entertainment)”	

คิดเป็นร้อยละ	 41.41	 ต่อมา	 การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	

iPad	จ�าแนกตาม	“ข่าวสาร	(Information)	”	คดิเป็นร้อยละ	8.77	และการใช้ประโยชน์

จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	 iPad	จ�าแนกตาม	“ด้านเอกลักษณ์	 (Personal	

Identity)”	คิดเป็นร้อยละ	5.96

ค�ำส�ำคัญ:	 พฤติกรรมการอ่าน, ความพึงพอใจ, นิตยสารดิจิตอลบน iPad 
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 สงัคมในปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งการตดิต่อสือ่สารวทิยาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รบัการพฒันาเพือ่เพิม่ความรวดเรว็ในการตดิต่อส่ือสารให้ครอบคลุม

ทัว่โลก	การตดิต่อสือ่สารทางอนิเทอร์เนต็เป็นการตดิต่อสือ่สารออนไลน์	ทีส่ะดวก

สบายมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการติดต่อส่ือสารโดยวิธี

การอ่ืนท�าให้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมคือมีความหลากหลายในเนื้อหาที่มีทุก

รูปแบบและทุกสาขา	 ซึ่งท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

แบบมลัตมีิเดยีทัง้ในรปูของอกัษร	ภาพนิง่	ภาพเคล่ือนไหวและเสียงสร้างประโยชน์

หลายระดับและหลายรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	 การรับรู้

ข้อมลูข่าวสารเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ	ปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็

เป็นระบบทีท่กุหน่วยงานต้องม	ีจากการประมาณการของบรษิทัศนูย์วจิยันวตักรรม

อินเทอร์เนต็ไทย	จ�ากดั	บรษิทัร่วมทนุ	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า	ปี	2553	จ�านวน

ประชากรการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีจ�านวนกว่า	20	ล้านราย	โตจาก

ปี	 2552	 ประมาณร้อยละ	 27	 ซ่ึงการส�ารวจดังกล่าวพบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ส่วนใหญ่	 ใช้ส�าหรับการหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมล์และรายงานข่าวและผู้ใช้งาน

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษานักวิชาการที่อาศัยอยู ่ในเขตกรุงเทพฯ	 และ

ปริมณฑลในส่วนผู้ใช้งานต่างจังหวัดมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจากข้อมูล 

ดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึการขยายตวัของเครอืข่ายโทรคมนาคมในประเทศและการ

เจริญเติบโตของแหล่งเศรษฐกิจตามภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 (“ยอดผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในไทยปี	53,”	2554)	

	 แนวโน้มในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมีการประยุกต์การใช้งานเพิ่ม

มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นบรกิารโทรศพัท์ผ่านอนิเทอร์เนต็	(Voice	Over	Internet	

Protocol:	 VoIP)	 การแพร่ภาพโทรทัศน์และรายการวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตบริการ

การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตบริการการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตบริการส่ง

ข่าวสารหรือเผยแพร่ข้อมูล	 เป็นต้น	 จนกระทั่งเริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้
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อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ไร้สายมากขึ้น	เช่น	ผ่านโทรศัพท์มือถือ	(Mobile	Internet)	

และแท็บเล็ต	พีซี	(Tablet	Personal	Computer:	Tablet	PC)	เป็นต้น	อนึ่งเนื่องจาก

เทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือโครงข่าย

ไร้สาย	 (Internet	 Broadband/Wireless	 network)	 ท�าได้สะดวกขึ้นประกอบกับ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป	ผูบ้รโิภคต้องการรบัรูข่้าวสารอย่างรวดเรว็	

และข้อมูลข่าวสารต้องปรับให้สอดคล้องเพื่อความสะดวกสบายต่อการพกพา	 

ดังนั้นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์รูปแบบการรับข่าวสารผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี

สมัยใหม่	ในรูปแบบสื่อออนไลน์จึงแพร่หลายมากขึ้น

	 ในปี	ค.ศ.	2007	มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เปิดอ่านหนังสือดิจิตอลของ

เว็บไซต์อเมซอน	(www.amazon.com)	ที่เรียกว่า	คินเดิล	(Kindle)	ปรากฏการณ์ใน

ครัง้นีส้ร้างความนยิมในการอ่านหนงัสอืรปูแบบดจิติอล	(Digital)	ของค่ายอเมซอน	

(Amazon)	และนุ๊ก	แท็บเล็ต	(NookTablet:	e-books	reader)	ของ	บาร์นสแอนด์โน

เบิล	 (Barnes	 &	 Noble)	 เป็นอีกยุคที่เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านหนังสือ	 เมื่อ 

ผู้อ่านหนังสือจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านมาเป็นหนังสือบนเครื่องมือพกพา

ขนาดเล็กที่เดินทางไปกับนักอ่านได้ทุกที่	 ดาวน์โหลดหนังสือออนไลน์	 (e-Book)	

จากอนิเทอร์เนต็มาอ่านได้ฟรแีละการอ่านสบายตากว่าการดจูากจอคอมพวิเตอร์	

	 ถึงแม้ว่าหนังสือออนไลน์	 (e-Book)	 จะตอบสนองการอ่านได้สะดวกยิ่ง

ขึ้นแต่หลายคนมองว่ายังไม่ใช่จุดเปลี่ยนของนิตยสารดิจิตอลที่แท้จริง	 จนกระทั่ง

กระแสความนยิมของ	iPad	ด้วยความนยิมในตวัเครือ่งกบัการท�างานอยูใ่นรปูแบบ

ของแอพพลิเคชั่น	(Application)	บวกกับคอนเทนต์	(Content)	ที่น่าสนใจหลายคน

เชือ่ว่าการปฏวิตัสิิง่พมิพ์ได้เริม่ขึน้เมือ่	iPad	สามารถเป็นได้ทัง้	Digital	Picture	Book	

คือ	 แอพพลิเคชั่นที่ประกอบด้วยเนื้อหาจากหนังสือภาพ	 โดยมีตัวอย่างของ

นติยสารชือ่ดงัอย่างไทม์	(Times)	เป็นนติยสารหวัแรกทีม่แีอพพลเิคชัน่ให้ผูใ้ช้	iPad	

สามารถดาวน์โหลดไปเพื่ออ่านบทความ	ชมวิดีโอ	ฟังโฆษณา	และอื่นๆ	ได้	

	 ดงันัน้ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้ชดัเจน	คอืนติยสารจะไม่ได้มแีต่โฆษณา

ภาพนิ่งอีกต่อไป	 แต่สามารถแสดงในรูปแบบวิดีโอพ่วงเครือข่ายสังคม	 (Social	

Network)	หรือดึงข้อมูลจากระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	(customer	relation-

ship	management-CRM)	ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า	การผลิต
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ด้วยสื่อกระดาษ	เป็นการร่วมสนับสนุนความร่วมมือ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

องค์กรอีกด้วย	(“นิตยสารไทยเริ่มท�ารายได้จาก	iPad	แล้ว,”	2554)	นิตยสารมาร์ส	

ได้น�าเสนอบทความเรื่อง	“เบื้องหลัง	Digital	Magazine	ฉบับแรกของไทย”	ฉบับ

เดือนพฤศจิกายน	2554	(น.	6)	โดยมีใจความเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความของนิตยสาร

ดิจิตอลไว้ว่า	 นิตยสารดิจิตอล	 (Digital	 Magazine)	 เป็นนิตยสารที่ได้รับอิทธิพล 

จากนวัตกรรมไอแพด	 (iPad)	 มีเนื้อหาเหมือนฉบับพริ้นต์	 มีการแปลงรูปแบบให้

สามารถปรากฏบนเคร่ืองมือดิจิตอลได้และถูกพัฒนานิตยสารให้มีการท�างานใน

แบบอนิเตอร์แอก็ทฟีเพือ่ให้สอดคล้องกบัความสามารถของเครือ่งมอืดจิติอลและ

ความแปลกใหม่ของผู้อ่าน	ซึ่ง	1	ปีที่ผ่านมา	ปี	ค.ศ.	2010	มีการจ�าหน่ายเครื่อง	

iPad	 ซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีความต้องการในการใช้งานระหว่าง

เครือ่งคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะ	(Smartphone)	ทีใ่ช้ท�างานร่วมกนั

เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงและมีแอพพลิเคชั่น	(Application)	เพื่อ

การอ่านเอกสารดิจิตอล	

	 ทัง้นีผู้อ่้านสามารถเลอืกซือ้และดาวน์โหลดหนงัสอืหรอืนติยสารดจิติอล

มาเก็บไว้ในตัวเครื่องมีความสะดวกต่อการพกพาและความง่ายต่อการใช้เพราะ 

ไม่ต้องใช้อปุกรณ์ต่อพ่วงอย่างคย์ีบอร์ดและเมาส์ท�าให้เกดิการใช้งานและการสัง่งาน

ด้วยปลายนิว้	อ�านวยความสะดวกในการรบัสารหรอืสือ่สารในรปูแบบทัง้ภาพและ

เสียงได้อย่างโดดเด่น	 ท�าให้เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์น�าเสนอหนังสือ	 และนิตยสาร

ออนไลน์	โดยการให้ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่	(Application)	ทีใ่ช้ในการอ่านนติยสาร

ดิจิตอลลงบนเครื่อง	 iPad	 เพราะเป็นเครื่องมือที่รองรับลูกเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับ

คนอ่านผูอ่้านสามารถอ่านหรอืรบัชมเนือ้หานติยสารดจิติอลและลิง้ค์เพือ่เชือ่มโยง

ไปยังโซเชียล	 มีเดีย	 (Social	 Media)	 ของนักเขียนทั้งเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 และ 

ทวิตเตอร์	 (Twitter)	 ได้ด้วย	ท�าให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ	ทางด้านการน�าเสนอที่ไม่ใช่

เพยีงแค่การน�าเสนอเพยีงแค่ตวัอกัษรและรปูประกอบเท่านัน้แต่มกีารเพิม่มมุมอง

เพิม่เสยีงเพิม่ภาพเคลือ่นไหวมากขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	บรษิทัเน๊กซ์บุค๊	มีเดยี	

(“Digital	Magazine	Features	&	Benefits,”	2011)	ผูผ้ลตินติยสารดจิติอลได้น�าเสนอ

ลักษณะและประโยชน์ของนิตยสารดิจิตอล	ส�าหรับผู้พิมพน์ติยสารและนกัโฆษณา

ในการเลอืกใช้นติยสารดจิติอล	ไว้ดงันี	้ส�าหรบัในประเทศไทยนติยสารดจิติอลทีน่�าเสนอ



JC Journal202

ออนไลน์บนเครื่อง	 ไอแพด	 (iPad)	แบ่งเป็นประเภทต่างๆ	ได้ดังนี้	 (a	day:	 ได้เวลา

อ่านนิตยสารดังบน	iPad/iPhone,	2554)	

	 1.	 นิตยสารผู้หญิง	 ได้แก่	 Woman	 Plus	 Free	 Magazine	 (นิตยสาร 

แจกฟรี),	 Harper’s	 Bazaar	 Thailand,	 Cosmo	 Thailand,	 Madame	 Figaro	 

Thailand,	Herworld	Thailand,	Dichan	Magazine,	LIPS	Magazine,	In	Magazine,	

Image,	OK!	Magazine

	 2.	 นิตยสารผู้ชาย	 ได้แก่	 GM	Magazine,	 Esquire,	 Mars	 (นิตยสาร 

แจกฟรี),	 MAXIM	 Magazine	 Thailand,	 Attitude	 Magazine	 Thailand,	 

TOUCH	Magazine	(นิตยสารแจกฟรี)	

	 3.	 นิตยสารวัยรุ่น	 ได้แก่	 Seventeen	 Thailand,	 A	 day	 BULLETIN	

Magazine	(นิตยสารแจกฟรี),	Hamburger	Magazine

	 4.		นิตยสารสังคม-บันเทิง	 ได้แก่	ทีวีอินไซด์,	Celeb	Online	 (นิตยสาร

แจกฟรี)	

	 5.		นิตยสารแม่และเด็ก	ได้แก่	Real	Parenting	Magazine	Thailand

	 6.		นิตยสารสุขภาพ	ได้แก่	นิตยสารชีวจิต,	Women’s	Health	Thailand,	

Men’s	Health	Thailand

	 7.		นิตยสารรถยนต์	ได้แก่	Top	Gear

	 8.		นิตยสารไอที	 ได้แก่	 Digital	 Life	 (นิตยสารแจกฟรี),	 แบไต๋	 Hitext	 

(นติยสารแจกฟรี)	

	 9.	 นิตยสารตกแต่งบ้าน	ได้แก่	Lamptitude,	Living	etc.	Thailand,	L&H	

Magazine,	SansiriiPad,	Wallpaper

	 10.	นิตยสารกีฬา	ได้แก่	Golf	Digest	Magazine

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	ผู้ศึกษาได้น�านิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	ที่ได้

รับความนิยมจ�านวน	9	เล่ม	ซึ่งนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	เหล่านี้เป็นนิตยสารที่ได้

รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้อ่านทั่วไป	 (“9	 อันดับ	 Digital	 magazine	 

ยอดนิยม	จาก	truehits,”	2011)	ได้แก่	อันดับ	1	นิตยสาร	Mars	อันดับ	2	นิตยสาร

ดิฉัน	อันดับ	3	นิตยสาร	Harper’s	Bazaar,	นิตยสาร	Image,	นิตยสาร	Madame	

Figaro,	นิตยสาร	Seventeen	Thailand,	นิตยสาร	GM,	นิตยสาร	OK!	และนิตยสาร	
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Men’s	Health	ตามล�าดับ	จากยอดขายที่ส�ารวจได้เครื่อง	iPad	1	และ	iPad	2	ใน

ปี	2554	มีจ�านวนมากกว่า	45	ล้านเครื่องในเอเชีย	และ	12.7	ล้านเครื่องเป็นผู้ใช้

ในประเทศไทย	อกีทัง้ในปี	2554	ประเทศไทยมยีอดจ�านวนการดาวน์โหลดนติยสาร

ดิจิตอลบน	iPad	มาอ่านในจ�านวนเดือนละ	4-5	ล้านครั้ง	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	ถึง	

3	เท่าตัว	 (“ผลวิจัยชี้ชัด	“ดิจิตอลแมกกาซีน”	อนาคตสดใส,”	2554)	จะเห็นได้ว่า	

นติยสารแต่ละประเภท	มกีารน�าเสนอเพือ่ตอบสนองความต้องการอ่านของแต่ละ

กลุ่มบุคคล	เพศและอายุของกลุ่มผู้อ่านเป็นหลัก	และมีการดาวน์โหลดทั้งในแบบ

ฟรี,	แบบซื้อและแบบทั้งซื้อและฟรี	ตามเงื่อนไขของนิตยสารนั้นๆ	ก�าหนด	

	 ดังน้ันการน�าเสนอนิตยสารดิจิตอลให้น่าสนใจ	 กองบรรณาธิการเองจะ

ต้องมกีารสร้างสรรค์คอลมัน์และน�าเสนอเนือ้หาทีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมการอ่าน

ของผู้อ่านอย่างแท้จริง	โดยจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมการอ่านและความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย	 อีกทั้งเหตุผลในการอ่านนิตยสารดิจิตอลที่มาเป็นอันดับแรก

คือ	 ประโยชน์ที่ได้รับในด้านเนื้อหาทันสมัย	 83.3%	 ตามมาด้วย	 การได้ความ

บนัเทงิ,	ภาพในเล่มสวย,	เนือ้หาน่าเชือ่ถอื	เป็นต้น	(ผลการวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการ

บริโภคสื่อนิตยสารและแนวโน้มผู้อ่านนิตยสารในปัจจุบันปี	2552,	2552)	

	 จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงวิวัฒนาการของสื่อ

ออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่อง	

“พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	 ของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	ถงึพฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	

และความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 มีลักษณะการใช้และ

ประโยชน์อย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ของผู้ใช้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร

	 2.		เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ในเขต

กรุงเทพมหานคร
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	 3.	 เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “พฤติกรรมการอ่าน	 และความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสาร

ดจิติอล	บน	iPad	ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ	

(Quantitative	Research)	ในรูปแบบของการศึกษาเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	

แบบวดัผลครัง้เดยีว	(One-Shot	Case	Study)	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แล้วท�าการประเมินผล	โดยมีผู้ท�าแบบสอบถามจ�านวน	

400	คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage	Sampling)	

ดังนี้

 ขั้นที่ 1	 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 

โดยอาศัยความน่าจะเป็น	 เพื่อเลือกเขตที่จะไปท�าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจับ

สลาก	จ�านวน	8	เขต	ได้แก่		(1)	เขตจตุจักร		(2)	เขตห้วยขวาง		(3)	เขตบางเขน		 

(4)	เขตบางรัก		(5)	เขตบางกะปิ		(6)	เขตปทุมวัน		(7)	เขตมีนบุรี		(8)	เขตบางนา	

จาก	 50	 เขต	 ในกรุงเทพมหานครและก�าหนดจ�านวนตัวอย่างที่ต้องการให้เป็น

ตัวแทนในแต่ละเขต	เขตละ	50	คน	เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบ	400	คน

 ขั้นที่ 2	 สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ในการเก็บ

ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทีม่อีายรุะหว่าง	18-45	ปี	ทีอ่่านนติยสารดจิติอล	บน	iPad	

เท่านั้น	 จากพ้ืนที่ของห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล	 เดอะมอลล์และโรบินสัน	

ตามเขตพื้นที่จากการจับฉลาก	 โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บข้อมูลว่า		

(1)	“ท่านเป็นผูอ่้านนติยสารดจิติอล	บน	iPad	หรอืไม่”	หากตอบว่า	“ใช่”		(2)		“ท่าน

มีอายุระหว่าง	18-45	ปี	ใช่หรือไม่”		(3)	“ท่านยินดีให้ข้อมูลที่เป็นความจริงต่อการ
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ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 และผู้วิจัยจะไม่แสดงช่ือ-นามสกุลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม”	จึงจะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การอภิปรายผล

	 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง	 “พฤติกรรมการอ่าน	 และความพึงพอใจที่มีต่อ	

นิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	 ผู้ศึกษาจะ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ของผู้ใช้ใน

เขตกรุงเทพมหานครพบว่า

	 	 1.1	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

ผู้หญิง	พบว่า	 Image	มีผู้อ่านนิตยสารมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	46.8	รองลงมา	

คือ	Cosmo	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	44.6	ต่อมา	คือ	OK!	Magazine	คิดเป็นร้อย

ละ	38.1	และ	In	Magazine	มผีูอ่้านน้อยทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	27.1	ซึง่เป็นข้อสงัเกต

ได้ว่า	นิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ประเภทนิตยสารผู้หญิงนั้นจากอันดับความนิยม

ของ	นิตยสารดิฉัน	เป็นนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ประเภทนิตยสารผู้หญิง	ที่มีผู้ให้

ความสนใจมากที่สุด	(“9	อันดับ	Digital	magazine	ยอดนิยม	จาก	truehits,”	2011)	

ซึง่ขดักบัผลการศกึษาในครัง้นีท้ีม่ผีูอ่้านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

ผู้หญิง	 พบว่า	 Image	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 อันจะสะท้อนให้เห็นถึง	 พฤติกรรมของ 

ผูอ่้านทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ชอบเนือ้หาทีเ่ป็นแฟชัน่มากขึน้	นติยสาร	Image	มทีัง้ภาพ

และเนื้อหาที่ดึงดูดใจผู้หญิงให้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	 ได้มากกว่าซึ่ง

สอดคล้องกับเพ็ญพักตร์	ศิริไตรรัตน์	(2554,	น.	144)	ที่พบว่า	นิตยสารผู้หญิงส่วน

ใหญ่มักจะมีเนื้อหาแฟชั่นบรรจุอยู่ทุกฉบับ	และแฟชั่นที่ได้รับความนิยมนั้นมักจะ

เป็นแฟชั่นที่มาจากต่างประเทศ	ดังนั้น	นิตยสารสตรี	จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นที่

ทันสมัยได้เร็วและน่าเชื่อถือกว่านิตยสารประเภทอื่น	และเมื่อภาพแบบฉบับนี้ถูก

ผลิตซ�้าๆ	 ต่อเน่ืองเป็นเวลานานจนกลายเป็นมายาคติ	 (Myth)	 ที่นิตยสารจะมี

บทบาทในการเป็นผู้ก�าหนดแนวทางแฟชั่น	(Trend	Setter)	ให้กับกลุ่มผู้อ่าน	และ

สอดคล้องกบันติยสารผูจั้ดการรายสปัดาห์	(“พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่นติยสารและ
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แนวโน้มผู้อ่านนิตยสารในปัจจุบันปี	2552,”	2552)	ที่พบว่า	ด้านเนื้อหายอดนิยม
ทีผู่อ่้านหญงิชืน่ชอบมากทีส่ดุคอื	ไลฟ์สไตล์ผูห้ญงิ,	ตามมาด้วยสขุภาพความงาม,	
ท่องเที่ยว,	วาไรตี้/บันเทิง,	บ้านสวนและการตกแต่ง,	อาหาร,	ครอบครัว/การเลี้ยง
ดูบุตร,	 ไลฟ์สไตล์	วัยรุ่น	สารคดี/วัฒนธรรมและคอมพิวเตอร์/ไอที	 เมื่อแบ่งตาม
ช่วงอายุออกเป็น	3	ช่วง	คือ	ต�่ากว่า	25	ปี,	25-40	ปี	และ	41-50	ปี	ชื่นชอบเนื้อหา
ไปในทิศทางเดียวกันหมดคือ	ไลฟ์สไตล์ผู้หญิง
	 	 1.2	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร
ผู้ชาย	พบว่า	Mars	Magazine	มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	45.9	รองลงมา	 
คือ	MAXIM	Magazine	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	35.9	ต่อมา	คือ	TOUCH	Maga-
zine	จ�านวน	127	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.9	ส่วนน้อยที่สุดคือ	GM	Magazine	คิด
เป็นร้อยละ	26.9	ตามล�าดับ	โดยจะเห็นได้ว่านิตยสารดิจิตอลที่มีผู้อ่านมากที่สุด
เป็นนิตยสาร	Mars	Magazine	ที่มีความเป็นอินเตอร์แอ็กทีฟมากที่สุดสร้างความ
ตื่นเต้นให้กับผู้อ่าน	 และยังมีเน้ือหาหลากหลาย	 ทันสมัยต่อสภาพสังคมใน 
ช่วงนั้นๆ	ท�าให้ผู้อ่านสามารถรับข่าวสาร	ความรู้รอบตัวได้อย่างเต็มที่	 อีกทั้งยัง 
มีลูกเล่นในการน�าเสนอที่แตกต่าง	 เช่น	 เมื่ออ่านนิตยสารดิจิตอลในแนวต้ังและ
แนวนอน	Mars	Magazine	จะให้รูปแบบและข้อมูลที่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	แม็คคอมส์และเบคเกอร์	 (McCombs	&	Becker,	1979)	พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ	(Media	Exposure)	จะเกิดขึ้นจากเวลาที่ใช้กับสื่อ	(time	spent	with	
the	media)	และความถี่ของการใช้สื่อ	ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนมีสถานภาพทางสังคม
ที่แตกต่างกัน	จึงมีความต้องการต่างๆ	รวมถึงความต้องการมีความรู้	ความเข้าใจ
ต่อสิ่งเร้า	ในสภาวะแวดล้อมของตนและความต้องการได้รับความบันเทิงแตกต่าง
กัน	ผู้รับสารเปิดรับสารเพื่อความตื่นเต้น	 (Excitement)	 เพื่อสร้างความรู้สึกว่าได้
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นด้วย
	 	 1.3	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร
วัยรุ่น	 พบว่า	 Hamburger	 Magazine	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 43.1	 
รองลงมา	คือ	Seventeen	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	33.1	น้อยที่สุด	คือ	A	day	
BULLETIN	Magazine	คิดเป็นร้อยละ	29.8	ตามล�าดับ	จะเห็นได้ว่า	Hamburger	
Magazine	 เป็นนิตยสารวัยรุ่นเฉพาะกลุ่มที่มีเนื้อหา	 และมีแฟช่ันเป็นลักษณะ
เฉพาะตวั	ซึง่กลุม่ผูอ่้านกจ็ะเป็นกลุม่ทีช่ืน่ชอบกบัรปูแบบเฉพาะทาง	โดยทีก่ารน�า
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เสนอในนิตยสารดิจิตอลกับนิตยสารในรูปเล่มพิมพ์มีลักษณะไม่แตกต่างกัน	 จึงท�า 

ให้ผู้อ่านมีความรู้สึกคุ้นเคย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พรทิพย์	 วรกิจโภคาทร	

(2539,	 น.	 292)	 ผู้รับสารมักจะเลือกสื่อที่สอดคล้อง	 (Consistence)	 กับความรู้	 

ค่านิยม	ความเชื่อและทัศนคติของตน	เช่น	นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการ	มักนิยม

อ่านหนงัสอืพมิพ์มตชินหรอืสยามรฐั	มากกว่าหนงัสอืพมิพ์อืน่	เพราะหนงัสอืพมิพ์

ดงักล่าวให้ข่าวสารสาระความรูใ้นแง่วชิาการ	ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตน	

โดยเนื้อหาของนิตยสารดิจิตอล	ประเภทวัยรุ่นจะเน้นที่รูปภาพ	สีสันเป็นหลัก	ซึ่ง

สอดคล้องกับ	ธีรพร	ดีวัน	(2552,	น.	ง.)	ที่พบว่า	พฤติกรรมในการอ่านนิตยสาร

ของวยัรุน่เพศหญงิ	อยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยอ่านบางหน้าอย่างละเอยีด	ทีเ่หลอื

อ่านผ่านๆ	ใช้เวลาในการอ่าน	1-2	วัน	นิตยสารผู้หญิงฉบับล่าสุดที่อ่านส่วนใหญ่	

คือ	 อ่านที่บ้าน	 ซ่ึงสาเหตุที่ซ้ือนิตยสารมาอ่านเพราะมีการอัพเดทแฟชั่นใหม่ๆ	

เครื่องส�าอาง	 นิตยสารผู้หญิงที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจอันดับแรก	 คือแฟชั่น	

และการขายสินค้าต่างๆ	 นอกจากนี้	 นิตยสารได้พยายามที่จะบงการพฤติกรรม

ของผู้อ่านด้วยค�าแนะน�าผ่านทางเนื้อหาต่างๆ	 ซ่ึงผู้อ่านได้ยอมรับอย่างไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว	เพราะนิตยสารได้มีความสัมพันธ์เชิงต่อรองกับผู้อ่านที่เป็นความสัมพันธ์อัน

หลากหลาย	 อันได้แก่	 การใส่ใจในความต้องการของผู้อ่านเป็นหลัก	 โดยการให้ 

ผูอ่้านมส่ีวนร่วมในการผลติเนือ้หา	และการให้ค�าแนะน�าในเรือ่งเกีย่วกบัพฤตกิรรม

ต่างๆ	ให้กับผู้อ่าน

	 	 1.4	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

สังคม-บันเทิงพบว่า	ทีวีอินไซด์มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	36.8	และ	Celeb	

Online	คิดเป็นร้อยละ	24.7	ตามล�าดับ	ดังจะเห็นได้ว่านิตยสารดิจิตอลบน	iPad	

ทวีอิีนไซด์เป็นนติยสารทีเ่น้นเรือ่งความบนัเทงิจากเรือ่งราวของดาราเป็นหลักโดย

มีการน�าภาพหลุด	 หรือเบื้องหลังการถ่ายท�าละครต่างๆ	 มาตีแผ่เรื่องราวส่วนตัว

ของดาราท�าให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานและสามารถติดตามความเคล่ือนไหว

ของดาราที่ตนสนใจได้สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์	 	 วรกิจโภคาทร	 (2539,	 

น.	292)	ผู้รับสารรับสื่อด้วยความอยากรู้อยากเห็น	(Curiosity)	เป็นความต้องการ

ที่อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ	ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง	และยิ่งอยู่ใน

สังคมปัจจุบันที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีประสบการณ์ใหม่ๆ	 มีเรื่องลับที่น่าสนใจให้
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ค้นหาตลอดเวลา	 เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์เปิดรับข่าวสาร	 ซ่ึงนิตยสาร 

ทั้ง	 2	 ฉบับ	 เป็นนิตยสารเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแม็คคอมส	์ 

และเบคเกอร์	(McCombs	&	Becker,	1979,	pp.	51-52)	ที่กล่าวไว้ว่าผู้รับสารมี

การเปิดรบัสือ่เพือ่ความบนัเทงิ	(Entertainment)	เพือ่ความเพลดิเพลนิ	รวมทัง้การ

ผ่อนคลายอารมณ์	(Emotion	Release)	

	 	 1.5	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

แม่และเดก็พบว่า	Real	Parenting	Magazine	Thailand	มีผูอ่้านคิดเป็นร้อยละ	31.6	

ซึง่นติยสารแม่และเดก็เป็นนติยสารทีใ่ห้ความรู	้ค�าแนะน�าและเคลด็ลบัในการเลีย้ง

ลกูส�าหรบัผูท้ีม่บีตุรโดยเฉพาะ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการเปิดรบัสารของแมค็คอมส์

และเบคเกอร์	(McCombs	&	Becker,	1979,	pp.	51-52)	ผู้รับสารมีการเปิดรับสาร

เม่ือต้องการค�าแนะน�า	(Guidance)	ในการปฏบิติัตนให้ถกูต้องและช่วยในการตดัสนิใจ

ในแต่ละวนั	เพือ่ความอยูร่อดของตนเอง	ของระบอบสงัคมและการเมอืงทีเ่ป็นอยู่

	 	 1.6	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารสขุภาพ	พบว่า	นติยสารชวีจติ	มผีูอ่้าน

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	28.9	รองลงมา	คือ	Women’s	Health	Thailand	คิดเป็น

ร้อยละ	27.4	น้อยที่สุด	Men’s	Health	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	18.6	ตามล�าดับ	

นิตยสารสุขภาพโดยส่วนใหญ่นั้นผู้อ่านจะเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมูลในการ

ดแูลสขุภาพ	เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ	และสขุภาพของตนให้ดอียูเ่สมอซึง่สอดคล้อง

กับแนวความคิดการเปิดรับข่าวสารของฮันท์และรูเบน	 (Hunt	 &	 Ruben,	 1993,	 

p.	65)	ทีว่่ามนษุย์มกีารเปิดรบัสือ่เพราะมเีป้าหมายในการด�ารงชวีติ	(Goals)	มนษุย์

ทกุคนย่อมมเีป้าหมายในการด�ารงชวีติทัง้ในเรือ่งอาชพี	การเข้าสงัคม	การพกัผ่อน	

สุขภาพ	 ซึ่งเป้าหมายในกิจกรรมต่างๆ	 ที่บุคคลก�าหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้สื่อมวลชน	 การเลือกข่าวสารการเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ�า	

เพื่อสนองเป้าหมายของตน

	 	 1.7	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร	

รถยนต์พบว่า	 Top	 Gear	 มีผู้อ่าน	 คิดเป็นร้อยละ	 28.3	 ซึ่งนิตยสารรถยนต์เป็น

นติยสารของผูอ่้านทีม่คีวามสนใจเฉพาะทางทีส่นใจในเนือ้หาเกีย่วกบัรถยนต์และ

อุปกรณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับรถยนต์เป็นหลัก	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในกระบวนการ	

การเปิดรับสื่อของแครปเปอร์	(Klapper,	1960,	pp.	19-26)	ผู้รับสารมีการเลือกให้
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ความสนใจ	(Selective	Attention)	หลังจากบุคคลเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารแล้ว	

ต่อมาบุคคลจะเลือกให้ความสนใจต่อสื่อและข่าวสาร	 เฉพาะสื่อและข่าวสารที่

สอดคล้องและสนบัสนนุทศันคต	ิความคดิ	ความชอบและความเชือ่ดัง้เดมิของตน	

และหลีกเลี่ยงที่จะให้ความสนใจสื่อและข่าวสารที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับ

ทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพงษ์	 

จันทวงค์	(2553)	ที่พบว่า	องค์ประกอบนิตยสารแต่งรถยนต์ด้านปกหน้า	และหน้า

เปดิเรือ่งมผีลต่อพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผู้บริโภค	นอกจากนี้	หนา้เปิดเรื่องมีผล

ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเน้ือเร่ืองมีผลต่อการซื้อซ�้าของผู้บริโภค	ปกหน้ามี

ผลต่อการแนะน�าต่อของผูบ้รโิภค	องค์ประกอบนติยสารแต่งรถยนต์	เนือ้เรือ่งและ

หน้าบรรณาธิการมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคหน้าบรรณาธิการ

	 	 การมส่ีวนร่วมตามสถานการณ์และการมส่ีวนร่วมอย่างถาวรมผีลต่อ

พฤติกรรมหลังการซื้อนิตยสารแต่งรถยนต์	และความพึงพอใจของผู้บริโภค	การมี

ส่วนร่วมอย่างถาวรมีผลต่อการซื้อซ�้าของผู้บริโภค	 ดังนั้นควรเน้นความส�าคัญใน

องค์ประกอบของนิตยสารในส่วนของปกโดยเน้นการดีไซน์ที่โดดเด่น	 ควรเลือก

ภาพรถยนต์รุ่นปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจมาขึ้นหน้าปก	 และควรเน้นการใช้

กระดาษที่มีคุณภาพในการท�าปกนิตยสารแต่งรถยนต์	เพื่อสร้างและกระตุ้นความ

สนใจจากผู้บริโภค	 ผลการศึกษานี้อาจมีประโยชน์ต่อนักโฆษณานิตยสารแต่ง

รถยนต์และนกัการตลาดทีท่ราบถงึความชืน่ชอบของผูบ้รโิภคในส่วนประกอบของ

นิตยสารแต่งรถยนต์ได้

	 	 1.8	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร	

ไอที	พบว่า	Digital	Life	มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	32.1	รองลงมาคือ	แบไต๋	

(hitext)	คิดเป็นร้อยละ	31.3	ตามล�าดับ	นิตยสารดิจิตอลทั้ง	2	เล่ม	ดังกล่าวเป็น

นิตยสารที่เปิดให้มีการดาวน์โหลดได้ฟรี	ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านและท�าให้

ผู้อ่านที่เริ่มอ่านนิตยสารดิจิตอลเลือกอ่านเป็นอันดับแรก	เพราะเข้าถึงได้ง่ายกว่า	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ของผู้รับสารต่อข่าวสาร	ของ	พรทิพย์	วรกิจ

โภคาทร	ที่ว่า	ผู้รับสารมีความต้องการข่าวสารที่สะดวกในการได้มา	(Availability)	

ผู้รับสารนั้นจะมีข้อจ�ากัดในการเปิดรับข่าวสาร	 ถึงแม้ว่าข่าวสารจะเป็นข่าวสารที่

ให้ประโยชน์และสอดคล้องกับตัวเอง	 แต่ถ้าข่าวสารดังกล่าวได้มาด้วยความยาก
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ล�าบากหรอืไม่สะดวก	ผูร้บัสารกไ็ม่อาจเปิดรบัข่าวสารนัน้ได้	ดงันัน้	พฤตกิรรมหนึง่

ของผู้รับสาร	คือ	ความสะดวกในการรับข่าวสาร

	 	 1.9	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

ตกแต่งบ้านพบว่า	 Livingetc	 Thailand	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 34.8	 

รองลงมา	คือ	L&H	Magazine	คิดเป็นร้อยละ	28.6	และน้อยที่สุด	คือ	Wallpaper	

magazine	 คิดเป็นร้อยละ	 17.1	 ตามล�าดับ	 ซึ่งผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	

ประเภทนติยสารตกแต่งมกัจะเป็นผูต้้องการแนวคดิใหม่ๆ	ในการออกแบบตกแต่ง

บ้านเพือ่เสรมิมมุมอง	เพิม่โลกทศัน์ให้ทีพ่กัอาศยัของตนเองเป็นไปในแบบทีต่นเอง

ต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮันท์และรูเบน	 (Hunt	 &	 Ruben,	 1993,	 

p.	65)	เรื่องการใช้ประโยชน์จากสื่อ	(Utility)	โดยทั่วไปบุคคลจะให้ความสนใจและ

ใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจและจดจ�าข่าวสารที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้เท่านั้น	 เช่น	 คนที่ต้องการจะซ้ือรถใหม่	 ก็จะพยายามหาข้อมูล	 โฆษณาหรือ

บทความต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ศกึษาหาข้อมลูเกีย่วกบัเรือ่งทีต่นสนใจ	การเปิดรบั

สือ่กบับคุคลจงึเป็นการกระท�าทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

	 	 1.10	 พฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ประเภทนิตยสาร

กีฬา	พบว่า	Golf	Digest	Magazine	มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	29.3	ตาม

ล�าดับ	นิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ประเภทนิตยสาร	กีฬา	เป็นนิตยสารที่มีการต่อ

เชื่อมลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ	 (permalink)	 ภายนอกไว้มากเพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อมูล

จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง	 โดยเฉพาะซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดการเปิดรับสารของแม็คคอมส์และเบคเกอร์	(McCombs	&	Becker,	1979,	

pp.	51-52)	ผู้รับสารมีการเปิดรับสารเมื่อต้องการค�าแนะน�า	 (Guidance)	 ในการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและช่วยในการตัดสินใจในแต่ละวัน	 เพื่อความอยู่รอดของ

ตนเอง	ของระบอบสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ	 ของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	 iPad	 ใน

เขตกรุงเทพมหานครพบว่า

	 	 2.1	 ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนก

ตาม	“เนือ้หาในเล่ม”	ในภาพรวม	มคีวามสนใจอยูร่ะดบัมาก	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.09	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 จะมีความสนใจในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยเรียง
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ล�าดับ	คือ		(1)	รายละเอียดเหมือนนิตยสารรูปเล่ม	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.31		(2)	มี

เสียงเพลงประกอบ	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.23		(3)	มีเสียงพูดบรรยายเนื้อหา	คิดเป็น 

ค่าเฉลี่ย	 4.08	 และน้อยที่สุดมีกรอบเนื้อหาเพิ่มเติม	 (Pop	 Up)	 คิดเป็นค่าเฉล่ีย	

3.90	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้อ่านที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการ

อ่านจากนิตยสารเล่ม	 มาอ่านบน	 iPad	 แต่สาระส�าคัญของการบริโภคสื่อนั้นๆ	 

คอืเนือ้หาสาระของสือ่และความใกล้เคยีงกบัประสบการณ์เดมิของผูอ่้านแต่กค็วร

ที่จะมีลักษณะที่โดดเด่นของการอ่านบน	 iPad	 ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย	 เพื่อเป็นการ

ชดเชยประสบการณ์เดิมๆ	ที่ผู้อ่านเคยสัมผัสมา

	 	 จึงสอดคล้องกับไรเบิร์ค	 (Ryberg,	 2010,	 p.	 32)	 ที่พบว่า	 Digital	

Magazine	 เป็นนิตยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท�างานบนเครื่องมือแสดงผล

อิเล็กทรอนิกส์	 ในรูปแบบดิจิตอล	 (Digital	Device)	มีรูปแบบพื้นฐานการจัดเรียง

เหมือนนิตยสารเล่ม	 แต่สามารถเพ่ิมลูกเล่นปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 กับผู้อ่าน 

ได้ตื่นตาตื่นใจมากกว่านิตยสารเล่ม	 และสอดคล้องกับจุงยู	 ไล	 และฉิเยน	 ชาง	

(Jung-Yu	Lai	&	Chih-Yen	Chang,	2010)	และไรเบิร์ค	(Ryberg,	2010,	p.	32)	ที่

พบว่า	 ความก้าวหน้าทางวิทยาการท�าให้เกิด	 Digital	 Magazine	 และผู้ที่นิยม 

อ่านหนังสือธรรมดาจะเปลี่ยนมาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นจ�าเป็นต้องเพิ่ม 

รปูแบบการน�าเสนอ	หรอืการท�างานบางอย่างเพือ่ทดแทนข้อดใีนหนงัสอืรปูแบบเดมิ

ทีห่ายไปได้	เช่น	การแบ่งปันให้ผูอ้ืน่ยมือ่านหรอืการตดัข้อความหรอืหวัข้อทีส่นใจ

ออกมาเก็บไว้ได้	 หรือการพิมพ์หน้าหนังสือออกมาแทนการน�าหนังสือไปถ่าย

เอกสาร	เป็นต้น

	 	 2.2	 ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนก

ตาม	“เนือ้หาโฆษณา”	ในภาพรวม	มคีวามสนใจอยูร่ะดบัมาก	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.06	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะมีความสนใจในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยเรียง

ล�าดับ	คือ		(1)	สามารถอ่านโฆษณาหรือรายชื่อผู้สนับสนุนที่อยู่บนแถบเครื่องมือ	

(Toolbar	Ads/Sponsors)	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.56		(2)	มกีารโฆษณาแบบแฟลช	(Flash	

Ad)	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.24	 	 (3)	 มีการใช้ภาพและเสียงประกอบในโฆษณา	 (Use	

audio	and	video	in	ads.)	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.20	และน้อยที่สุด	คือ	สามารถกรอก

แบบสอบถามบนหน้าจอ	 (Interactive	 Surveys)	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.73	 ซึ่งเมื่อ
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พฤตกิรรมผูอ่้านเปลีย่นจากการอ่านหนงัสอืเล่มมาเป็นการอ่านบน	iPad	การเปิด

รบัสือ่โฆษณาของผูอ่้านยงัมากขึน้อกีด้วย	ดงัจะเหน็ได้จากการทีผู่อ่้านสามารถซือ้

ของจากแถบเครือ่งมอื	(Toolbar	Ads/Sponsors)	ในนติยสารดจิติอลได้เลยเป็นการ

เปิดโอกาสให้กับผู้อ่านได้เข้าถึงสินค้าและเลือกซื้อได้อย่างสะดวกมากขึ้น	 ซึ่ง

สอดคล้องกบัไรเบร์ิค	(Ryberg,	2010,	p.	32)	ทีพ่บว่า	ธรุกจิสือ่นติยสารก�าลงัก้าวไป

สู่ยุคสื่อดิจิตอลบนความเติบโตของกระแสเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	 (Tablet)	 

ดงัเช่นกระแสความนยิมในเครือ่ง	iPad	1	หรอื	iPad	2	หรอืกระแส	แทบ็เลต็	(Tablet) 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	 (Android)	 บนเคร่ืองยอดนิยมอย่างซัมซุง	 กาแล็กซ่ี	 

แท็บ	(Samsung	Galaxy	Tab)	ในรุ่นต่างๆ	เพื่อรองรับกับความต้องการ	ซึ่งสอดคล้อง

กับไรเบิร์ค	 (Ryberg,	 2010,	 p.	 32)	 ที่พบว่า	 Digital	 Magazine	 ไว้ว่า	 ดิจิตอล

แมกกาซีน	 คือ	 นิตยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท�างานบนเครื่องมือแสดงผล

อเิลก็ทรอนกิส์	 ในรูปแบบดิจิตอล	 (Digital	 Device)	 มีรูปแบบพื้นฐานการจัดเรียง

เหมือนนิตยสารเล่ม	แต่สามารถเพิ่มลูกเล่นปฏิสัมพันธ์	(Interactive)	กับผู้อ่านได้

ตื่นตาตื่นใจมากกว่านิตยสารเล่ม

	 	 2.3	 ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนก

ตาม	“เทคโนโลยี”	 ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.00	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 จะมีความสนใจในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยเรียง

ล�าดับ	คือ		(1)	สามารถส่งหัวข้อที่น่าสนใจไปให้กับเพื่อนๆ	ทางอีเมล์ได้	(Send	to	

friend’s	E-mail)	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.31		(2)	สามารถเลอืกสัง่พมิพ์เอกสารออกมาทัง้

หน้าเดี่ยวและหน้าคู่ไว้อ่านได้ในเวลาที่สะดวก	(Single	and	Multi-Page	Printing)	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.30		(3)	สามารถกดเครื่องหมายเพื่อส่งอีเมล์โดยตรงถึงทีมงาน

ของนิตยสารได้	 (E-mail	 links)	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.27	 และน้อยที่สุด	 คือ	 มีที่คั่น

หนังสือแบบดิจิตอล	 เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการกลับมาอ่านในภายหลัง	 (Book-

marks)	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.61	ดังจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้อ่านในยุคนี้เป็นยุค

แห่งการแพร่กระจายข่าวสารจากบุคคลสู่บุคคล	และจากบุคคลสู่กลุ่มมากที่สุดจึง

ท�าให้ลักษณะความพึงพอใจในข้อนี้สามารถส่งหัวข้อที่น่าสนใจไปให้กับเพื่อนๆ	

ทางอีเมล์ได้	 (Send	to	friend’s	E-mail)	มีมากที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

อุบลรัตน์	 ศิริยุวศักด์ิ	 (2547)	 ผู้รับสารใช้สื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ
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คนรอบข้าง	(Personal	Relationship);	ออสท์วีน,	วิ	มุยร์เฮด	และ	กู้ดแมน	(Oost-

veen,	Muirhead,	&	Goodman,	2011);	จุงยู	ไล	และฉิเยน	ชาง	(Jung-Yu	Lai	&	

Chih-Yen	Chang,	2010)	ที่พบว่า	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อ�านวยความสะดวก

สบายในการอ่านหนงัสอืเป็นอย่างมาก	นอกจากนัน้ยงัเอือ้ให้ผูอ่้านสามารถเข้าถงึ

สื่อต่างๆ	 ได้ดีกว่าหนังสือที่เป็นรูปเล่ม	 อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการท�าให้

เกิดเครื่องมือ	(device)	ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

	 3.	 เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร

ดิจิตอล	บน	iPad	โดยจ�าแนกตาม	“การติดต่อกับสังคม	(Social	Interaction)”	ซึ่งมี

จ�านวนมากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	43.86	ต่อมาการใช้ประโยชน์จากการอ่านนติยสาร

ดิจิตอล	 บน	 iPad	 ด้าน	 “ความบันเทิง	 (Entertainment)”	 คิดเป็นร้อยละ	 41.41	 

ต่อมาการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 ด้าน	 “ข่าวสาร	 

(Information)”	 คิดเป็นร้อยละ	 8.77	 ต่อมาการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร

ดิจิตอลบน	iPad	ด้าน	“เอกลักษณ์	(Personal	Identity)”		คิดเป็นร้อยละ	5.96	น้อย

ทีส่ดุ	จากผลการศกึษาเรือ่งประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	

ในเขตกรงุเทพมหานคร	ทัง้	4	ด้าน	สอดคล้องตามแนวคดิของแมคเควล	และคณะ	

(McQuail	 et	 al.,	 1972)	 ที่ว่าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ	 ไม่ได้ให้

ความหมายเพียงว่าสื่อมีอิทธิพลต่อมนุษย์เท่านั้น	 แต่มนุษย์ต่างหากที่ใช้สื่อเพื่อ

สนองความต้องการของตนเอง	 การมองดูหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อผู้รับสาร	

(Functional	approach)	นัน้เอง	ดงันัน้	การศกึษาการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ

สื่อในยุคเริ่มต้น	 จึงค่อนข้างให้ความส�าคัญเก่ียวกับการแบ่งประเภทหน้าที่ของ

สื่อมวลชนท่ีมีต่อผู้รับสารโดยหน้าที่ของสื่อมวลชนจากมุมมองของปัจเจกบุคคล	

ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้อ่านนิตยสารแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	

iPad	 แล้วมีการติดต่อกับสังคมภายนอกในการส่งอีเมล์และเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 

หาเพื่อนๆ	 มากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของเมอร์ริลล์และโลเวนสไตน	์ 

(Merrill	&	Lowenstein,	1971)	ได้แสดงความเห็นว่าการเลือกหรือเลือกใช้สื่อของ

บุคคลมีแรงผลักดันที่เป็นปัจจัยพื้นฐานมาจาก	ความเหงาซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยา

ทีเ่ชือ่ว่า	คนเราไม่ชอบทีจ่ะอยูโ่ดดเดีย่วตามล�าพงั	เนือ่งจากความรูส้กึสบัสน	วติก
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กงัวล	หวาดกลวั	ไม่อยากถกูเมนิเฉยจากสงัคม	จงึชอบหรอืพยายามทีจ่ะรวมกลุม่

สังสรรค์กันเท่าที่โอกาสอ�านวย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน	 iPad	 ควรมีการจัดท�าคู่มือ	 ผู้ศึกษามี 

ข้อเสนอแนะว่านิตยสารดิจิตอลแต่ละเล่มน้ันมีลูกเล่นการน�าเสนอที่แตกต่างกัน

ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้โดยจัดท�าเป็นคู่มือ	 เพื่อช่วยให้ผู ้อ่าน

สามารถใช้งานดิจิตอล	แมกกาซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 2.	 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหา	 iPad	 ควรมีการปรับปรุงและอัปเดตด้าน

เนื้อหาในนิตยสาร	 ซึ่งข้อมูลต้องมีที่มาที่ไปอ้างอิงได้,	 ข้อมูลทันสมัย	 น�ามาปรับ

ใช้ได้จริง,	 ภาษาที่ใช้ต้องสุภาพ	 เข้าใจง่าย,	 ส่ิงที่น�าเสนอต้องไม่ละเมิดสิทธ์ิของ 

ผู้อ่าน	และเนื้อหาหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านในแต่ละวัย

	 3.	 ข้อเสนอแนะด้านโฆษณาในนติยสาร	นัน้	ผูอ่้านต้องการสดัส่วนของ

โฆษณาและเนื้อหาควรมีความสมดุลกัน,	 โฆษณาจะได้รับความสนใจมากขึ้น	 ถ้า

ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของผูอ่้าน,	ภาพลกัษณ์ของนติยสารมีผลต่อภาพลักษณ์และความ

น่าเชือ่ถอืของสนิค้า,	โฆษณาแบบ	Oneshot	product	เช่น	ความนยิมในกลุ่มท�างาน

เพศหญิงอายุ	25-40	ปี	นอกจากนั้นแล้วสินค้าตัวอย่างที่แนบไปกับนิตยสารควร

เป็นสนิค้าอปุโภคมากกว่าบรโิภค	ขณะทีโ่ฆษณารงิโทน/โหลดภาพวาบหววิไม่ควร

มีในนติยสาร	ผูห้ญงิ/วยัรุน่/เยาวชน	นอกจากนี	้โฆษณาในหน้านติยสารทีช่ีใ้ห้เหน็

ถึงโฆษณาที่ผู้อ่านจะเปิดผ่านคือ	มีข้อมูลสินค้ามากเกินไป,	ตัวหนังสือขนาดเล็ก

อ่านยาก,	ข้อมูลหรือภาพไม่สอดคล้องกับตัวสินค้า	และโฆษณาที่มีแต่ตัวหนังสือ

ไม่มีภาพประกอบ	ทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบโฆษณาที่ผู้อ่านไม่สนใจ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป

	 1.	 การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเรือ่ง	“พฤตกิรรมการอ่านและความ

พึงพอใจที่มีต่อนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	
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โดยท�าการศึกษาเฉพาะเพียงพฤติกรรมและความพึงพอใจเท่านั้น	 ดังนั้นในการ

ศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาในรปูแบบการวจิยัเชงิคณุภาพ	(Quantitative	Research)	

เช่น	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	และการสนทนากลุม่	(Focus	Group)	

เพื่อเก็บข้อมูล	 และรายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับการเปิดรับ	 ความพึงพอใจ	 และ

ความคาดหวังของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลต่างๆ	เพื่อน�าข้อมูลมาเป็นแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไข	และพัฒนาให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษาถึงระดับความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมการใช้งาน	 ระดับความสนใจ	 และระดับความพึงพอใจของการอ่าน

ดจิติอลแมกกาซนี	โดยท�าการทดสอบสมมตฐิาน	เพือ่ให้ทราบว่า	ปัจจยัส่วนบคุคล	

เช่น	 ปัจจัยทางด้านเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษาอาชีพ	 รายได้	 และอื่นๆ	 เป็นต้น	

ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่าน	 ระดับความสนใจและความพึง

พอใจต่อการอ่านดิจิตอลแมกกาซีนมากที่สุด

	 3.	 ในการศกึษาครัง้ต่อไป	ควรจะมกีารศึกษาเกีย่วกบักลยทุธ์เพือ่เปรยีบ

เทียบยอดขายทางการตลาดของกลุ่มนิตยสารในแต่ละประเภท	 เพื่อให้ทราบว่า	

นติยสารดจิติอลเล่มใดมส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากกว่าคูแ่ข่ง	และเพือ่ให้ทราบว่า	

ท�าไมนิตยสารดิจิตอลฉบับนั้น	ถึงมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า	ซึ่งผู้ประกอบการ

ใช้เทคนิควิธีการใด	 ในการออกแบบนิตยสารเล่มนั้นเพื่อให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่านสูงสุด
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บทคัดย่อ

	 เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเป็นเครือ่งดืม่ทีน่ยิมของกลุม่นกัเรยีนนกัศกึษำท�ำให้

มีกำรผลิตออกมำแข่งขันหลำยยี่ห้อและมีกำรโฆษณำสรรพคุณผ่ำนช่องทำง 

สื่อโทรทัศน์โดยมีเน้ือหำโฆษณำเป็นกำรสร้ำงมำยำคติให้ผู้บริโภคเชื่อในสิ่งที่เกิด

จำกกำรประกอบสร้ำงจงึน่ำสนใจทีจ่ะศกึษำกำรโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี

และกำรบริโภคมำยำคติของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

	 กำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพโดยผู้วิจัยได้แบ่งกำร

ศึกษำออกเป็น	 2	ส่วน	คือ	ส่วนที่	 1	 เป็นกำรวิเครำะห์เนื้อหำโฆษณำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนทำงสื่อโทรทัศน์จ�ำนวน	 5	 ชุด	 ส่วนที่	 2	 เป็นกำรศึกษำข้อมูล

จำกกลุ่มเป้ำหมำยเก่ียวกับพฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนกำร

เปิดรบัชมโทรทศัน์กำรรบัรูม้ำยำคตใินโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทีส่่งผล

ต่อกำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนโดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะ

ลึกในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครจ�ำนวน	 10	 คน 

ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้

	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคตขิองเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีมกัจะน�ำเสนอ

มำยำคตผ่ิำนกระบวนกำรสร้ำงชดุควำมคดิทศันคตแิละควำมเชือ่ต่อเครือ่งดืม่บ�ำรงุ

สมองเปปทีนในสองระดับคือ

	 1.		มำยำคติระดับต้น	 คือ	 ด่ืมแล้วท�ำให้ระบบประสำทและสมองดีขึ้น

ท�ำให้จดจ�ำบทเรียนได้มำกขึ้น

	 2.		มำยำคติระดับซับซ้อนคือสร้ำงค่ำนิยมว่ำหำกปฏิบัติตนตำมที่ 

เปปทนีแนะน�ำผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	กล่ำวคือสมัคร

ติวข้อสอบทบทวนบทเรียนและด่ืมเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนทุกวันก่อนอ่ำน

หนังสือและท�ำข้อสอบจะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำ

	 กำรรบัรูม้ำยำคตใินโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทำงส่ือโทรทศัน์

ของนกัเรยีนในเขตกรงุเทพมหำนครพบว่ำนกัเรยีนในเขตกรงุเทพมหำนครมคีวำม

คดิเหน็ว่ำกำรได้ชมโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีส่งผลให้ตดัสนิใจเลอืกดืม่

เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีโดยมำยำคตทิีร่บัรูค้อืเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีช่วย
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ให้ระบบประสำทและสมองท�ำงำนดีขึ้น	 จดจ�ำบทเรียนได้มำกขึ้น	 อนึ่งเหตุผลที่
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครตัดสินใจเลือกด่ืมเครื่องด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีน
เพรำะมองว่ำโฆษณำมีควำมจดจ�ำง่ำยและจูงใจให้ตัดสินใจเพรำะมีควำมเชื่อใน
โฆษณำที่ถ่ำยทอดออกมำ	 โดยมีปัจจัยประกอบหลำยด้ำน	 เช่น	 เนื้อหำโฆษณำ 
นกัแสดงน�ำและประสบกำรณ์ร่วมในโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	
เนือ่งจำกผูป้ระกอบกำรให้ควำมส�ำคญักบักำรโฆษณำโดยซือ้พืน้ทีโ่ฆษณำผ่ำนสือ่
และเป็นสปอนเซอร์และจดักจิกรรมในรปูแบบต่ำงๆ	โดยเฉพำะกจิกรรม	PEPTEiN	
GENiUS	GENERATION	จึงส่งผลให้ผู้บริโภคจดจ�ำสินค้ำได้ง่ำยและตัดสินใจเลือก
สินค้ำ	 อย่ำงไรก็ตำมสื่อโฆษณำได้สร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง 
สมองเปปทีนว่ำเป็นสินค้ำที่บริโภคแล้วช่วยให้ดื่มแล้วท�ำให้ระบบประสำทและ
สมองดีขึ้นท�ำให้จดจ�ำบทเรียนได้มำกขึ้น	นอกจำกนี้ยังสร้ำงค่ำนิยมว่ำหำกปฏิบัติ
ตนตำมทีเ่ปปทนีแนะน�ำผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	จะท�ำให้
ประสบควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำซ่ึงท�ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมหลงเช่ือและส่งผลให้
ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนมำบริโภคเป็นประจ�ำ
	 กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนสำมำรถใช้สัญญะต่ำงๆ	ที่เป็น
จุดจับใจท�ำให้ผู้บริโภคติดตำติดใจ	 เช่น	 กำรใช้นักแสดงน�ำเนื้อหำที่ถ่ำยทอดและ
อำรมณ์ร่วมจำกประสบกำรณ์ในโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	ซึ่ง
มีผลให้ผู้บริโภคเชื่อและยอมรับในมำยำคติที่น�ำเสนอในสื่อโฆษณำ	 อีกทั้งเป็น
ปัจจยัทีก่ระตุน้ให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีโดยนกัเรยีนใน
เขตกรุงเทพมหำนครนิยมดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	4,000	มิลลิกรัม	ขวดสี
ฟ้ำเป็นประจ�ำโดยให้เหตผุลว่ำเพรำะรบัรูผ่้ำนสือ่โฆษณำในรปูแบบต่ำงๆ	ว่ำเครือ่ง
ดื่มชนิดนั้นเหมำะส�ำหรับนักเรียนนักศึกษำโดยดื่มวันละ	1	ขวด	หรือมำกกว่ำตำม
แต่โอกำสและควำมจ�ำเป็นและช่วงเวลำในกำรดื่มมักจะดื่มก่อนที่จะท�ำกิจกรรม
เช่น	กำรอ่ำนหนงัสอืหรอืท�ำข้อสอบก่อนไปโรงเรยีน	เป็นต้น	อย่ำงไรกต็ำมนกัเรยีน
ในเขตกรุงเทพมหำนครมีควำมคิดเห็นว่ำด่ืมแล้วท�ำให้มีสมำธิดีขึ้นและจดจ�ำได้ดี
ขึ้นมำกที่สุด	 รองลงมำคือดื่มแล้วท�ำให้รู้สึกม่ันใจในกำรท�ำข้อสอบมำกขึ้น	 รู้สึก 
รับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น	รู้สึกผ่อนคลำย	และรู้สึกหำยจำกอำกำรเหนื่อยล้ำ

ค�ำส�ำคัญ:	 โฆษณา	เครื่องดื่มบ�ารุงสมองเปปทีน	การบริโภคมายาคติ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรผลิต	 ท�ำให้สินค้ำจ�ำนวนมำก
ในแต่ละตรำสนิค้ำไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัในสำยตำผูบ้รโิภค	ประกอบกบัพฤตกิรรม
ผู้บริโภคมีควำมเป็นปัจเจกมำกข้ึน	 จุดมุ่งหมำยในกำรบริโภค	 จึงเปล่ียนแปลงไป	
จำกเดิมบริโภคเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนทำงกำยภำพไปสู่กำรตอบ
สนองควำมต้องกำรมตีวัตน	ต�ำแหน่งแห่งทีใ่นสงัคม	ดงันัน้นกัโฆษณำจงึใช้จดุอ่อน
นีใ้นกำรประกอบสร้ำงควำมหมำยลงในงำนโฆษณำเพือ่เตมิเตม็ควำมรูส้กึขำด	และ
สร้ำงภำพแห่งอุดมคติให้แก่ผู้บริโภคในรูปแบบที่เรียกว่ำกำรบริโภคเชิงสัญญะ
	 Stuart	Hall	ได้ขยำยควำมถงึหลกัสญัวทิยำว่ำอนัทีจ่รงิแล้วควำมเป็นจรงิ
ในโลกนีล้้วนแล้วแต่ถกูสร้ำงขึน้มำโดยกระบวนกำรของกำรใช้ภำษำ	ทัง้นีน้กัโฆษณำ
จะรังสรรค์ผลงำนด้วยควำมพถิพีถินัไม่ว่ำจะเป็นกำรเลอืกใช้ภำษำ	ภำพดนตร	ีฯลฯ	
ที่จะสำมำรถโน้มน้ำวให้ผู้รับสำรเกิดควำมเชื่อว่ำสินค้ำนั้นจ�ำเป็นส�ำหรับตนและ
ตดัสนิใจซือ้สนิค้ำนัน้มำบรโิภคทัง้ทีผู่ร้บัสำรอำจไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้สนิค้ำนัน้	
ส่วนโรล็องค์	 บำร์ตส์	 เรียกว่ำ	 “มำยำคติ”	 (myth)	 ซึ่งก็คือสิ่งที่รับรู้โดยธรรมชำติ
ปรำศจำกกำรถกเถียง	และซึมซับไปว่ำเป็นสิ่งสำมัญธรรมดำ	โดยที่ควำมจริงแล้ว
มันมีอะไรลึกซึ้งซุกซ่อนอยู่	 และควำมปกติดังกล่ำวหำใช่ควำมจริงตำมธรรมชำติ	
เพรำะมำยำคติถูกหล่อหลอมขึ้น	ซึ่ง	Ferdinand	de	Saussure	ที่ว่ำ	ภำษำมิได้ถ่ำย
สะท้อนควำมเป็นจริงจำกโลกภำยนอกหำกส่ือควำมหมำยด้วยกำรประกอบกัน
ระหว่ำง	รูปสัญญะ	(signifier)	กับควำมหมำยทำงสัญญะ	(signified)	ซึ่งเป็นที่ตกลง
กันในสังคมหนึ่งๆ	
	 ฉะนั้น	 กำรบริโภคเชิงสัญญะจึงเป็นกำรพิจำรณำถึงกำรส่ือควำมหมำย	
หรือกำรสื่อสำรของรหัสหมำยของคุณค่ำใดคุณค่ำหนึ่ง	ด้วยกำรน�ำเอำสินค้ำและ
กำรบริโภคสินค้ำมำเป็นกระบวนกำรของกำรส่ือคุณค่ำ	 หรือควำมหมำยทำง
วัฒนธรรมที่ต้องกำรผ่ำนไปยังผู้รับหรือผู้บริโภคในสังคม	 ดังนั้นวัตถุหรือสินค้ำที่
ผ่ำนกำรโฆษณำจึงไม่ได้มีประโยชน์ในกำรใช้สอยจำกคุณสมบัติทำงธรรมชำติใน
ตัวของมันแต่เพียงอย่ำงเดียว	 หำกแต่ยังถูกก�ำหนดให้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่ำหรือรหัสหมำยที่แฝงอยู่ด้วย	
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	 ทุกวันน้ีโฆษณำถูกสร้ำงข้ึนเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดควำมจงรักภักดีกับสินค้ำ

ที่ระบบน�ำเสนอก็คือมำยำคตินั่นเอง	ท�ำให้ผู้บริโภคต้องเสียค่ำใช้จ่ำยไปกับสินค้ำ

หลำยอย่ำงดงัเช่น	 สนิค้ำประเภทเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมอง	ทีท่�ำให้ผูบ้รโิภคเกดิมำยำคติ

ว่ำ	 กำรบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองวันละหนึ่งขวดแล้วจะช่วยให้กำรท�ำงำนของ

ประสำทและสมองดขีึน้	ท�ำให้จดจ�ำบทเรยีนได้ดขีึน้	นยัแฝงคอืสร้ำงค่ำนยิมว่ำหำก

ปฏิบัติตนตำมที่เปปทีนแนะน�ำผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	

กล่ำวคือ	สมัครติวข้อสอบ	ทบทวนบทเรียน	และดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	

ทุกวันก่อนอ่ำนหนังสือและท�ำข้อสอบ	จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำ	

ซึง่เป็นกำรแฝงมำยำคตใินกำรสร้ำงค่ำนยิมว่ำหำกปฏบิตัตินตำมทีเ่ปปทนีแนะน�ำ

ผ่ำนโครงกำรดงักล่ำว	จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ทำงกำรศกึษำ	และมกัใช้นกัเรยีน

ที่เข้ำร่วมโครงกำร	 “เตรียมสมองติวเข้ม	 by	 PEPTEiN	 GENiUS	 GENERATION	 

สู่คณะที่ใช่	 สำขำที่ชอบ”	 มำเป็นนักแสดงน�ำในโฆษณำเพื่อตอกย�้ำให้มำยำคต ิ

ที่นักโฆษณำสร้ำงนั้นดูมีน�้ำหนักมำกยิ่งขึ้น	 โดยที่ควำมเป็นจริงแล้วกำรบริโภค

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองดังกล่ำวไม่ได้ช่วยให้ผู้บริโภคประสบควำมส�ำเร็จด้ำนกำร

ศึกษำได้เท่ำกับควำมมุ่งมั่นและควำมเพียรในกำรเรียน	 ดังนั้นกำรสร้ำงมำยำคติ

ของโฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองส่งผลให้กลุ่มนักเรียนเกิดควำมเช่ือและนิยมซื้อ

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเพื่อกำรบริโภคอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ	 สะท้อนให้เห็นว่ำโฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองสำมำรถท�ำให้ผู้บริโภคตก

เป็นเหยื่อของมำยำคติโดยไม่รู้ตัว	

	 กำรวิจัยครั้งนี้	 มุ่งศึกษำในแง่กระบวนกำรสร้ำงควำมหมำยของกำร

โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทีป่รำกฏในสือ่โทรทศัน์ของไทย	ว่ำมกีำรสร้ำง

มำยำคติหรือควำมจริงลวงอย่ำงไร	 และมำยำคติเหล่ำนั้นมีผลต่อกำรตัดสินใจ

บริโภคหรือไม่	 ข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 

นักโฆษณำในกำรตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่	 ในกำรผลิตโฆษณำบนพื้นฐำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 เป็นแนวทำงส�ำหรับหน่วยงำนรัฐบำลในกำรพิจำรณำ

ควบคุมกำรเผยแพร่โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองให้มีควำมเหมำะสม	 ตลอดจน

เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริโภคส�ำหรับเรียนรู้เท่ำทันสื่อ
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วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1.		เพ่ือศึกษำวิเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนทำงสื่อโทรทัศน์

	 2.		เพ่ือศึกษำกำรรับรู้มำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

	 3.		เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

วิธีการศึกษา

	 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง	 “กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนและกำร

บริโภคมำยำคติของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร”	เพื่อศึกษำกำรอ่ำนมำยำคติ

ในระดับกำรหำระบบสร้ำงควำมหมำยของมำยำคติ	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติ	

กำรบรโิภคเชงิสญัญะ	และแรงจูงใจในงำนโฆษณำทีอ่อกอำกำศทำงสถำนโีทรทศัน์

ในประเทศไทย	รวมทั้งศึกษำกำรรับรู้มำยำคติและพฤติกรรมกำรบริโภคเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนว่ำมีผลต่อกำรตัดสินใจบริโภคหรือไม่อย่ำงไร

	 ผู้วิจัยใช้วิธีกำรศึกษำตำมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ	 ด้วยกำรวิเครำะห์

สญัญะในโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีทำงสือ่โทรทศัน์ผ่ำนเนือ้หำทีป่รำกฏ

ในโฆษณำ	และวเิครำะห์กระบวนกำรสร้ำงมำยำคต	ิรวมถงึกำรสงัเกตกำรณ์อย่ำง

มีส่วนร่วม	(Participant	Observation)	และสัมภำษณ์แหล่งข้อมูลส�ำคัญแบบเจำะ

ลึก	(In-depth	Interview)	โดยประชำกรที่เลือกศึกษำคือกลุ่มนักเรียนอำยุ	15	ปีขึ้น

ไปในเขตกรุงเทพมหำนคร	 ที่เคยชมภำพยนตร์โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 

เปปทีนออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์ในประเทศไทยช่องฟรีทีวี	 และเคเบิลทีวี 

ในช่วงเดือนมกรำคม	พ.ศ.	2554	–	เดือนมกรำคม	พ.ศ.	2555	อย่ำงน้อย	1	ครั้ง	

และเคยบริโภคเครื่องดื่มดังกล่ำวอย่ำงน้อย	1	ครั้ง
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ภำพนิสิตนักศึกษำอยู่

ในห้องสมุดอ่ำนหนังสือ

และเปิดต�ำรำเรียน

ภำพหมู่นิสิตนักศึกษำ

ก�ำลังกวดวิชำและยก

มือถือเครื่องดื่มบ�ำรุง

สมองเปปทีนพร้อมให้

ค�ำแนะน�ำกำรเรียน	

-	นิสิตนักศึกษำชำย

	 ค้นหำหรืออ่ำนหนังสือ

ในห้องสมุด

-	นิสิตนักศึกษำหญิง

	 ก�ำลังอ่ำนหนังสือ

	 เปิดต�ำรำเรียน

-	กลุ่มนิสิตนักศึกษำ

	 ทั้งหญิงชำยก�ำลังตั้งใจ

อ่ำนหนังสือ

-	ยกมืออีกข้ำงแสดง

	 เครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง

	 เปปทีนและกล่ำวถึง

	 โครงกำรฯ

-	ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ

-	ควำมขยันเล่ำเรียน

	 ศึกษำ

-	ควำมคำดหวัง

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมเท่ำเทียมกัน

	 ทั้งชำยและหญิง

ตารางที่ 1 ภำพยนตร์โฆษณำเคร่ืองด่ืมย่ีห้อเปปทีน	 ชุดน้องใหม่	 54	 คณะ 

	 แพทยศำสตร์ทั่วประเทศ

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

ผลการศึกษาและอภิปราย

 ส่วนที่ 1 กระบวนการสร้างมายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุง 

สมองเปปทีนทางสื่อโทรทัศน์
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	 มำยำคติที่กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถรับรู้ได้จำกโฆษณำชุดนี้คือหำกปฏิบัติ

ตำมค�ำแนะน�ำ	เช่น	กำรสมคัรเข้ำโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	และ

เลอืกดืม่เครือ่งดืม่เปปทนีก่อนท�ำกจิกรรมต่ำงๆ	เช่น	อ่ำนหนงัสอืท�ำข้อสอบ	ฯลฯ

ซึง่โฆษณำชดุนีก้ล่ำวถงึจะท�ำให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเพยีงพอเพือ่จะแข่งขนัสอบ

เข้ำศึกษำต่อคณะแพทยศำสตร์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนี้เลือกที่จะน�ำเสนอ

มุมมองด้ำนค่ำนิยมทำงกำรศึกษำของประเทศไทยเพียงมุมหนึ่ง

ภำพนิสิตนักศึกษำแต่ละ

คนแต่ละสถำนที่บอก

กล่ำวควำมส�ำเร็จที่ติด

คณะสำขำตำมต้องกำร

ภำพหมู่นิสิตนักศึกษำโชว์

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปป

ทีนและภำพประกอบ

ฉำกหลังเป็นกำรโยงใย

ควำมคิดของแต่ละคน

เป็นรูปสมอง

-	 นิสิตนักศึกษำชำยและ

หญิงบอกกล่ำวคณะที่

ตัวเองสอบติด

-	ภำพนิสิตนักศึกษำโชว์

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง

	 เปปทีน

-	ภำพโยงใยควำมคิด

	 เป็นรูปสมอง

-	ควำมคำดหวัง

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมต้องกำร

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมเท่ำเทียม

ตารางที่ 2 ภำพยนตร์โฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดน้องใหม่ที่	 1	 ใน 

	 ดวงใจสอบติดทั่วประเทศ

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 มำยำคติทีผู่้บริโภคสำมำรถรบัรูไ้ด้จำกโฆษณำชดุนีห้ำกท�ำตำมแนวทำง

ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำโดยกำรเข้ำโครงกำรฯและเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 

ดงักล่ำวตำมรปูแบบและแนวทำงโฆษณำชดุนีก้ล่ำวถงึจะท�ำให้มีควำมพร้อมเพยีง

พอต่อกำรเข้ำสอบแข่งขันเพื่อศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำในคณะยอดนิยมและ
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มหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงได้	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนี้เลือกที่จะน�ำเสนอมุม

มองด้ำนควำมต้องกำรควำมส�ำเรจ็เป็นพืน้ฐำนควำมต้องกำรของมนษุย์มำใช้เป็น

บรบิทในกำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจและท้ำยทีสุ่ดน�ำไปสู่กำรตดัสินใจเข้ำร่วม

โครงกำรฯและเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองดังกล่ำว	 เพรำะต้องกำรที่จะประสบ

ควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรศึกษำเท่ำนั้น

ภำพบรรยำกำศกำรนั่ง

เรียนในห้องประชุมของ

นักเรียน

ภำพนิสิตนักศึกษำ

แต่ละภูมิภำคที่น�ำเสนอ

บอกเล่ำตำมภำษำ

ท้องถิ่น

-	ห้องประชุมขนำดใหญ่

	 มีนักเรียนทั้งชำยและ

	 หญิงนั่งเรียนอย่ำง

	 สนใจจ�ำนวนมำก

-	ภำพนิสิตนักศึกษำ

	 แต่ละภูมิภำคยืน

	 บอกเล่ำ

-	ควำมมั่นใจ

-	ควำมพร้อม

-	ควำมมั่นใจ

-	ควำมเท่ำเทียม

ตารางที่ 3 ภำพยนตร์โฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดโครงกำรเตรียม 

	 สมองติวเข้มปี	2011	สู่คณะที่ใช่สำขำที่ชอบ

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 ภำพมำยำคตใินโฆษณำกล่ำวถงึกำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูก้�ำลงัเลอืก

ทำงควำมส�ำเรจ็ทีต่นเองคำดหวงั	โดยสือ่ผ่ำนภำพบรรยำกำศจรงิทีป่รำกฏในห้อง

ประชุมที่มีนักเรียนผู้สนใจเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ�ำนวนมำก	 โดยสื่อผ่ำนค�ำพูด 

เป็นภำษำถิ่นเพ่ือบ่งบอกควำมส�ำเร็จของตนเอง	 ท�ำให้นักเรียนในทั่วทุกภูมิภำค

ตดัสนิใจเข้ำโครงกำรฯ	ได้ง่ำยขึน้	จงึแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนีเ้ลือกทีจ่ะน�ำเสนอ

มุมมองด้ำนควำมมั่นใจหรือควำมทัดเทียมกันซ่ึงเป็นพื้นฐำนควำมต้องกำรของ

มนุษย์
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ภำพนักเรียนก�ำลังวิ่งขึ้น

อำคำรจ�ำนวนมำก	

ภำพนักแสดงน�ำหญิง

สวมแว่นตำโชว์เครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีน

ภำพนักเรียนอยู่ในห้อง

คอมพิวเตอร์จ�ำนวนมำก

-	นักเรียนชำยและหญิง

จ�ำนวนมำก

-	อำคำรเรียน

-	นกัเรยีนหญงิโชว์เครือ่ง

	 ดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน

	 พร้อมพูดว่ำอยำก

	 เป็นหมอ

-	นักเรียนชำยและหญิง

	 จ�ำนวนมำก

-	ห้องคอมพิวเตอร์	

-	ควำมตื่นตัว

-	ควำมสนใจ

-	ควำมคำดหวัง

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมตื่นตัว

-	ควำมสนใจ

ตารางที่ 4 ภำพยนตร์โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดอยำกเป็นหมอ 

	 เตรียมสมองติวเข้มปี	2011

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 มำยำคตทิีผู่บ้รโิภคสำมำรถรบัรูไ้ด้จำกโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองชดุนี้

รับรู้บรรยำกำศหรือได้เห็นภำพกำรตื่นตัวของกลุ่มนักเรียนที่เป็นนักแสดงน�ำใน

โฆษณำจะท�ำให้นกัเรยีนทัว่ไปทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรตดัสินใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ	ไม่ลังเล

ที่จะเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโฆษณำชุดนี้เลือกที่จะน�ำเสนอ 

มุมมองด้ำนกำรตดิต่อสือ่สำรหรอืกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ซึง่เป็นช่องทำงทีส่ำมำรถ

ท�ำให้นักเรียนผู้สนใจได้เข้ำร่วมโครงกำรฯอย่ำงแพร่หลำยและมีประสิทธิภำพ
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ภำพกำรประชุมร่วมกัน

ระหว่ำงผู้บริหำรและ

ผู้ร่วมงำนในห้องประชุม

ภำพของผู้ร่วมงำนและ

ผู้บริหำรได้มอบกระเช้ำ

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง

เปปทีนให้แก่กัน

ภำพกำรดื่มเครื่องดื่ม

เปปทีนร่วมกันของ

ผู้บริหำรและทีมงำน

และกำรแสดงผลิตภัณฑ์

ในแต่ละประเภท

-	ผู้บริหำรและทีมงำน

	 ในห้องประชุมก�ำลัง

	 น�ำเสนอผล

	 ประกอบกำร

-	ผู้บริหำรและทีมงำน

	 มอบกระเช้ำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนให้

	 แก่กันในห้องประชุม

-	ผู้บริหำรและทีมงำน

	 ยืนดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุง

	 สมองในห้องประชุม

-	ควำมส�ำเร็จ

-	ควำมสำมัคคี

-	ควำมส�ำเร็จ

-	กำรให้

-	ค�ำขอบคุณ

-	ควำมสำมัคคี

-	กำรให้

-	กำรแบ่งบัน

ตารางที่ 5 ภำพยนตร์โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนชุดมอบเปปทีนมอบ 

	 ควำมรู้สึกดีๆ		ที่มีให้กันทุกวัน

ภาพที่เห็นใน
โฆษณา

รูปสัญญะ
(Signifier)

ความหมายสัญญะ
(Signified)

	 มำยำคติที่ผู้บริโภคสำมำรถรับรู้ได้จำกโฆษณำชุดนี้	 คือ	 หำกต้องกำร

ควำมส�ำเร็จหรือกำรรับรู้ควำมส�ำเร็จร่วมกัน	นอกจำกรับรู้จำกค�ำชื่นชมและควำม

ยนิดร่ีวมกนัในองค์กรแล้ว	ควรมกีำรให้รำงวลัอย่ำงเป็นรปูธรรม	หรอืแบ่งปันควำม

สขุให้แก่กนัด้วยกำรมอบเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีให้กนัและกนั	ซึง่แสดงให้เหน็

ว่ำโฆษณำชดุนีเ้ลอืกทีจ่ะน�ำเสนอมมุมองด้ำนรำงวลัควำมส�ำเรจ็ในกำรท�ำงำนด้วย

กันอย่ำงประสบควำมส�ำเร็จด้วยกำรมอบเครื่องด่ืมบ�ำรุงสมองดังกล่ำว	 ซ่ึงเป็น

เพียงส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของกำรท�ำงำนในองค์กรต่ำง	ๆ	



JC Journal228

 ส่วนท่ี 2 การรับรู้มายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุงสมองเปปทีน 
ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 จำกกำรสัมภำษณ์สรุปได้ว่ำนักเรียนส่วนใหญ่	 รับชมโฆษณำเปปทีนจบ
ทุกครั้งที่มีโอกำสได้ชม	 เหตุผลเพรำะต้องรับชมฆ่ำเวลำเพื่อรอกำรรับชมละคร 
หลังข่ำวและรำยกำรโทรทัศน์ที่ชื่นชอบ	ส่วนเหตุผลในกำรเลือกจดจ�ำแตกต่ำงกัน	
โดยผู้วิจัยสำมำรถวิเครำะห์ออกมำได้	4	ข้อสรุป	ดังนี้
	 1.		จดจ�ำเสียงได้มำกที่สุดโดยทุกคนที่จ�ำน�้ำเสียงของนักแสดงน�ำหรือ 
พรีเซนเตอร์ได้	
	 2.		รองลงมำจดจ�ำเนื้อเรื่องโฆษณำได้	
	 3.		ต่อมำจดจ�ำนักแสดงน�ำหรือพรีเซนเตอร์ในโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	
	 4.		จดจ�ำประโยค	Key	Massage	ในโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	
	 ส่วนเหตุผลในกำรเลือกจดจ�ำมีควำมแตกต่ำงกัน	 ผู้วิจัยจึงสรุปได้	 3	 
ข้อสรุป	ดังนี้
	 1.		กลุ่มที่จดจ�ำเสียงได้และประโยค	 Key	 Massage	 ในโฆษณำชุด 
ดังกล่ำวได้	โดยจะไม่มีควำมตั้งใจในกำรชมมำกนัก	แต่อำศัยควำมถี่ในกำรรับชม	
และมักมีพฤติกรรมในระหว่ำงกำรรับชม	กล่ำวคือท�ำกิจกรรมอื่นๆ		ไปด้วย	
	 2.	 กลุ่มที่จดจ�ำเน้ือเร่ืองโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	 โดยให้ควำมเห็นด้วย
เหตผุลทีว่่ำเพรำะอยำกได้รบัผลประโยชน์จำกโฆษณำชดุดงักล่ำว	และคดิว่ำจะน�ำ
ประโยชน์ด้ำนนั้นๆ		มำใช้เพื่อขจัดปัญหำของตนเอง	
	 3.	 กลุ่มที่จดจ�ำนักแสดงน�ำในโฆษณำชุดดังกล่ำวได้	 มักจะเป็นกลุ่ม
นกัเรยีนชำย	ทีช่ืน่ชอบกำรรบัชมรำยกำรโทรทศัน์	หรอืละครและมคีวำมตัง้ใจ	หรอื
มีสมำธิในกำรรับชมสูง	
	 ส่วนในด้ำนของเหตุผลเก่ียวกับควำมชอบมีควำมแตกต่ำงกัน	 ซึ่งผู้วิจัย
ได้สรุปและจ�ำแนกออกเป็น	3	เหตุผล	ดังนี้
	 1.	 ส่วนใหญ่ชอบเพรำะควำมถีใ่นกำรรบัชม	เป็นเหตผุลทีท่�ำให้เกดิควำม
รู้สึกว่ำมีควำมคุ้นเคย	และน�ำไปสู่ควำมรู้สึกชื่นชอบขึ้นมำ	
	 2.	 ส่วนหน่ึงชอบเพรำะ	 มองว่ำโฆษณำมีประโยชน์ส�ำหรับตัวพวกเขำ	
เพรำะในโฆษณำชุดนี้จะมีกำรบอกวิธีกำรสมัครติวโครงกำร	 “PEPTEiN	 GENiUS	
GENERATION”	จึงสนใจดูทุกครั้ง
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	 3.	 มส่ีวนน้อยทีช่อบเพรำะตวันกัแสดงน�ำ	โดยมองว่ำกำรเลือกนกัแสดง
น�ำที่มีควำมน่ำดึงดูดใจ	
	 ส�ำหรับกำรรับชมโฆษณำมีผลต่อกำรตัดสินใจซื้ออย่ำงไรนั้น	 ผู้วิจัย
สำมำรถสรุปได้ทั้งหมด	3	แนวควำมเห็น	นั่นคือ	
	 1.		กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำมีกำรได้รับชมโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง
สมองเปปทีนนั้น	มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อเป็นอย่ำงมำก	
	 2.		กลุม่ตวัอย่ำงส่วนหนึง่มองว่ำกำรโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี 
มผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บ้ำง	โดยท�ำให้เกดิกำรรบัรูแ้ละกำรรูจ้กัต่อพวกเขำ	แต่ไม่มี
อิทธิพลในกำรตัดสินใจซื้อทั้งหมด	
	 3.		กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวนน้อยมองว่ำกำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 
เปปทีนไม่มีผลในกำรตัดสินใจซื้อเลย	 โดยให้ควำมเห็นว่ำเพรำะกำรตัดสินใจซ้ือ
ของพวกเขำ	จะเกิดจำกกำรทดลองใช้อำศัยบุคคลอ้ำงอิง	และผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ	
	 ด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	สำมำรถ
สรุปได้	3	แนวทำงควำมเห็น	ดังนี้
	 1.		กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำเป็นกำรบ่งบอกสรรพคณุของผลติภณัฑ์	
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำยว่ำ	 ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวคืออะไร	 ผู้บริโภคจะได้
รับคุณประโยชน์	หรือมีสรรพคุณอย่ำงไร
	 2.		รองลงมำ	 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมเห็นว่ำ	 กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง
สมองเปปทีนเป็นกำรโฆษณำเพื่อให้ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค	
	 3.		กลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยมองว่ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน
เป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย	 โดยให้เหตุผลว่ำ	 กำรที่เปปทีน 
คัดเลือกนักแสดงน�ำจำกผู้ที่เคยดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนและเข้ำโครงกำร	
“PEPTEiN	GENiUS	GENERATION”	
	 ส�ำหรับประเด็นควำมคิดเห็นต่อควำมน่ำสนใจของตัวนักแสดงน�ำ 
ในโฆษณำเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนน้ัน	 ผู้วิจัยสำมำรถสรุปโดยแยกเป็น	 2	
แนวทำงควำมเห็น	คือ	
	 1.	 ตวันกัแสดงน�ำหรอืพรเีซนเตอร์ในโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี 
มีควำมน่ำสนใจเพรำะเปปทีน	 จะเลือกนักแสดงน�ำที่เป็นบุคคลที่ผ่ำนโครงกำร	
“PEPTEiN	GENiUS	GENERATION”	จริงมำแสดงน�ำ	และถ่ำยทอดเรื่องรำวที่เป็น
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จรงิในควำมส�ำเรจ็ด้ำนกำรศกึษำของพวกเขำเหล่ำนัน้	ท�ำให้พวกเขำรูส้กึว่ำเป็นกำร
ให้ข้อมูลเท็จจริงที่มีควำมน่ำเชื่อถือนั่นเอง

	 2.	 กลุม่ตวัอย่ำงส่วนน้อยทีใ่ห้ควำมเหน็ว่ำนกัแสดงน�ำในโฆษณำเครือ่ง

ดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีไม่มคีวำมน่ำสนใจ	เพรำะพวกเขำมคีวำมรูส้กึว่ำ	ถ้ำหำกเปปทนี

คดัเลอืกนกัแสดงน�ำในโฆษณำเป็นบคุคลทีม่ชีือ่เสียง	น่ำจะท�ำให้เกดิกำรจดจ�ำและ

ท�ำให้โฆษณำมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น	

	 ส่วนควำมคดิเหน็ต่อโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีว่ำมคีวำมจดจ�ำ

ได้ง่ำยและจูงใจให้ตัดสินใจซื้อหรือไม่จำกประเด็นค�ำตอบ	กล่ำวคือ

	 1.		กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

มีควำมจดจ�ำง่ำยและจูงใจให้ตัดสินใจเพรำะพวกเขำมีควำมเชื่อในโฆษณำที่

ถ่ำยทอดออกมำ	

	 2.		กลุ่มตัวอย่ำงอีกส่วนหนึ่งมองว่ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

มีควำมจดจ�ำง่ำยแต่กลับไม่ได้จูงใจให้ตัดสินใจซื้อโดยทำงตรง	เพรำะกำรตัดสินใจ

ซือ้ไม่ได้เกดิจำกตวัพวกเขำทัง้หมด	โดยมกัจะมปัีจจยัอืน่เข้ำมำเกีย่วข้องด้วย	อำท	ิ

ตัดสินใจซื้อจำกกำรบอกต่อของบุคคลใกล้ชิด	

	 3.	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยที่สุดให้เหตุผลว่ำ	กำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง

สมองเปปทนีนัน้มคีวำมจดจ�ำง่ำย	แต่ไม่ส่งผลในกำรตดัสนิใจซือ้เลย	เพยีงแต่ท�ำให้

รับทรำบว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดและมีคุณประโยชน์หรือสรรพคุณอย่ำงไร

เท่ำนั้น

	 ประเดน็เกีย่วกบัควำมคดิเหน็ต่อสโลแกนว่ำท�ำให้จดจ�ำได้ง่ำยหรอืไม่ได้

ข้อสรุปว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำสโลแกนของเครื่องดื่มบ�ำรุง 

สมองเปปทนีมคีวำมจดจ�ำง่ำย	กลุม่ตวัอย่ำงอกีส่วนหนึง่ซึง่มองว่ำ	จดจ�ำไม่ได้เลย	

	 ส่วนควำมเหน็ต่อเนือ้เรือ่งในโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีในด้ำน

ควำมน่ำสนใจท�ำให้เกิดจินตนำกำรตำมเร่ืองนั้น	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยมี

ควำมเห็นว่ำ	 ไม่มีจินตนำกำรตำมเน้ือเร่ืองในโฆษณำ	 เหตุเพรำะมองว่ำโฆษณำ

ทุกชุดเป็นกำรถ่ำยทอดในเชิงรูปธรรม	 ท�ำให้ไม่เกิดจินตนำกำรตำม	 แต่กลับมอง

ว่ำเปปทนีจะถ่ำยทอดเนือ้เรือ่งให้กลุม่เป้ำหมำยมคีวำมรบัรูแ้ละเข้ำใจเนือ้เรือ่งโดย

ทันที	
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	 ส�ำหรับควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มองว่ำ	 โฆษณำเครื่องดื่ม

บ�ำรุงสมองเปปทีนท�ำให้มีจินตนำกำรตำมเน้ือเรื่อง	 ซึ่งจินตนำกำรดังกล่ำวที่เกิด

ขึ้นจะเป็นไปตำมในแนวทำงเกี่ยวกับเรื่องรำวที่พวกเขำมีควำมรู้สึกกังวล	ส่วนอีก

กลุ่มหนึ่งจะจินตนำกำรในลักษณะที่ตนเองได้เข้ำไปอยู่ในบรรยำกำศของกำร 

ติวเข้มในโครงกำร	 “PEPTEiN	 GENiUS	 GENERATION”	 และได้มีโอกำสพบปะ 

เพื่อนฝูงใหม่ๆ	 และกำรติวก็ท�ำให้พวกเขำประสบควำมส�ำเร็จ	 และท้ำยที่สุดก็มี

ควำมหวังว่ำตนเองจะได้เป็นนักแสดงน�ำอย่ำงนักแสดงน�ำรุ่นพี่คนอื่นๆ	บ้ำง	

	 สุดท้ำยควำมเห็นต่อดนตรีและเพลงประกอบโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง 

สมองเปปทีนชุดต่ำงๆ	 ท�ำให้จินตนำกำรตำมเนื้อเรื่อง	 พบว่ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำไม่มีผลท�ำให้พวกเขำเกิดจินตนำกำรตำมเนื้อเรื่องเลย	และให้

ควำมเห็นว่ำพวกเขำจดจ�ำดนตรีหรือเพลงประกอบโฆษณำชุดใดไม่ได้เลย	มีเพียง

กลุม่ตวัอย่ำง	1	คนเท่ำนัน้ทีใ่ห้ควำมเหน็ว่ำดนตรหีรอืเพลงประกอบโฆษณำส�ำหรบั

บำงชุดที่มีประกอบในโฆษณำจะท�ำให้เกิดจินตนำกำรสอดคล้องไปตำมเนื้อหำ	

โดยจะจินตนำกำรคล้อยตำมไปกับเพลงหรือดนตรีและท�ำให้เนื้อเรื่องที่ถ่ำยทอด

ออกมำนั้นเกิดเป็นควำมรู้สึกร่วมไปกับโฆษณำชุดนั้นๆ		

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงสมองเปปทีนของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 จำกกำรสัมภำษณ์สรุปได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทุกคนเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุง

สมองเปปทีนชนิด	4,000	มิลลิกรัม	ขวดสีฟ้ำเป็นประจ�ำ	เพรำะมีกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ

โฆษณำของเปปทนีในรปูแบบและช่องทำงต่ำงๆ		ว่ำ	เครือ่งดืม่ชนดิดงักล่ำวเหมำะ

ส�ำหรับนักเรียน	นักศึกษำ	และจำกกำรรับรู้ดังกล่ำว	ท�ำให้พวกเขำมีควำมรู้สึกคุ้น

เคยกับเครื่องดื่มชนิดดังกล่ำว	 และน�ำไปสู่พฤติกรรมกำรใช้	 กล่ำวคือ	 จะต้องรับ

ประทำนยำให้ถูกขนำนน่ันเอง	 อีกกลุ่มตัวอย่ำงส่วนหนึ่งให้เหตุผลที่เลือกดื่ม 

เครื่องดื่มชนิดดังกล่ำวเป็นประจ�ำเพรำะผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจซื้อซื้อให้ดื่ม	และหำก

จ�ำเป็นจะต้องซื้อดื่มเอง	 ก็ยังคงเลือกดื่มชนิดดังกล่ำว	 เพรำะมีควำมคุ้นเคยกับ

เครื่องดื่มชนิดดังกล่ำว
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	 ส�ำหรับปริมำณในกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนนั้น	 ผู้วิจัยพบว่ำ	

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนเพียงวันละ	 1	 ครั้ง	 โดยให้

เหตุผลว่ำปริมำณดังกล่ำวน้ันพวกเขำมีควำมรู้สึกว่ำเพียงพอต่อควำมต้องกำรใน

แต่ละวันส่วนหนึ่งดื่มวันละ	1	ครั้ง	เพรำะเหตุผลด้ำนของก�ำลังซื้อมีเพียงแค่วันละ	

1	ขวดเท่ำนั้น	ส่วนในด้ำนควำมคิดเห็นหลังจำกกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้สึกว่ำกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน

แล้วจะท�ำให้รู้สึกลดควำมเหน่ือยล้ำได้และกลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยระบุว่ำมีควำม

รูส้กึบ้ำงว่ำช่วยลดควำมเหนือ่ยล้ำเพยีงแต่ไม่มคีวำมรูส้กึอย่ำงชดัเจน	จงึเป็นเพยีง

แต่กำรให้ควำมเห็นว่ำมีควำมรู้สึกเช่นนั้นอยู่บ้ำงเท่ำนั้น

	 ในด้ำนควำมรูส้กึหลงัจำกดืม่เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีแล้วสมำธิดขีึน้	

พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงทุกคนให้ควำมเห็นเหมือนกันว่ำมีควำมรู้สึกมีสมำธิดีขึ้น	 โดย

ให้เหตุผลสรุปได้	2	สำเหตุ	ดังนี้

	 1.		ดื่มแล้วรู้สึกมีสมำธิดีขึ้นเนื่องจำกมองว่ำเป็นกำรเสริมสร้ำงก�ำลังใจ	

ท�ำให้กำรท�ำกิจกรรมเช่นอ่ำนหนังสือได้ยำวนำนขึ้น	

	 2.		ดืม่แล้วรูส้กึมสีมำธดิขีึน้เนือ่งจำกมองว่ำรำคำของเครือ่งดืม่ดงักล่ำว

ค่อนข้ำงสูงท�ำให้เกิดควำมกดดันให้เขำจะต้องมีควำมตั้งใจท�ำกิจกรรมนั้นๆ		และ

มองว่ำหำกไม่ตั้งใจจะรู้สึกไม่คุ้มค่ำกับเงินที่จ่ำยไป	 จึงให้ควำมเห็นว่ำมีผลท�ำให้

สมำธิยำวนำนขึ้น	

	 กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ยงัมองว่ำกำรดืม่เครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีแล้ว

รู้สึกเรียนรู้เร็วขึ้นนั้น	เป็นผลต่อเนื่องจำกกำรที่รู้สึกว่ำมีสมำธิดีขึ้น	และจดจ�ำดีขึ้น	

จงึส่งผลต่อเนือ่งคอืท�ำให้เข้ำใจอะไรได้ง่ำยขึน้	ส�ำหรบัควำมเหน็เกีย่วกบัควำมรูส้กึ

เป็นอัจฉริยะหลังจำกที่ได้ดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วน

ใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำไม่มีควำมรู้สึกว่ำกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนแล้วรู้สึก

เป็นอัจฉริยะได้	 โดยทุกคนมองว่ำโดยส่วนตัวค�ำว่ำอัจฉริยะเป็นเรื่องที่ไกลตัวจน

เกินไป	จึงไม่มีควำมรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นเลย	และมีกลุ่มตัวอย่ำงส่วนน้อยที่มองว่ำมี

ควำมรูส้กึว่ำเป็นอจัฉรยิะ	โดยบอกว่ำพวกเขำคดิเสมอว่ำดืม่แล้วจะดเีด่นกว่ำใครๆ		

และบ่อยครั้งมักคิดว่ำตนเองเป็นพวกเด็กอัจฉริยะ	 แต่ไม่กล้ำบอกเล่ำควำมรู้สึก

เหล่ำนี้ให้ใครได้รับรู้
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สรุปผลการศึกษา

 ข้อสรุปท่ี 1 กระบวนการสร้างมายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุง
สมองเปปทีนทางสื่อโทรทัศน์

	 1.	 โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	 ชุดน้องใหม่	 54	 คณะแพทย-
ศำสตร์ทั่วประเทศ
	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำน	รูปสัญญะและตัวหมำย	(Signifier)	ที่
ถูกน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชุดนี้	 ได้แก่	ภำพของนิสิตนักศึกษำถือต�ำรำเรียน	และ
มำนั่งอ่ำนหนังสือบนโต๊ะภำยในห้องสมุด	 บ่งบอกและสะท้อนถึงควำมขยันตั้งใจ
เรียนตำมแบบที่นิสิตนักศึกษำที่ดีได้ยึดถือปฏิบัติในวัยที่ก�ำลังศึกษำในระบบกำร
ศึกษำ	โดยพยำยำมสะท้อนนิสิตนักศึกษำทั้งชำยและหญิงว่ำมีควำมเท่ำเทียมกัน
ในด้ำนควำมรู้	 ด้ำนควำมสำมำรถหำกต้ังใจเรียน	 โดยโฆษณำชุดนี้ได้สร้ำงภำพ
ลกัษณ์ของสนิค้ำเป็นกำรสร้ำงควำมหมำยให้กบัผูบ้รโิภคมคีวำมสมัพนัธ์กบัสนิค้ำ	
คือ	 สิ่งที่คำดหวังจะเป็นจริงได้	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐำนที่ดีในด้ำนกำรเรียน	
ควำมขยันหมั่นเพียร	 ฐำนะทำงสังคม	 เพศ	 หรือภูมิล�ำเนำใดๆ	 ก็ตำม	 เพียงแค่
สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ	ปฏบิตัตินตำมค�ำแนะน�ำของโครงกำรฯ	และเลอืกดืม่เครือ่ง
ดื่มบ�ำรุงสมองดังที่นักแสดงน�ำทุกคนได้กล่ำวถึง	สำมำรถส�ำเร็จได้ตำมที่แต่ละคน 
คำดหวังไว้
	 2.	 โฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	ชุดน้องใหม่ที่	1	ในดวงใจสอบ
ติดทั่วประเทศ
	 	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติของโฆษณำชุดนี้	 หำกวิเครำะห์สัญญะ	
พบว่ำกำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำน	 รูปสัญญะและตัวหมำย	 (Signifier)	 ที่ถูกน�ำมำใช้ 
ในภำพโฆษณำชุดนี้	ได้แก่	ภำพของนิสิตนักศึกษำถือเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	
พร้อมบอกกล่ำวควำมส�ำเร็จตำมคณะที่ตัวเองคำดหวัง	 ซึ่งโฆษณำชุดนี้ได้สร้ำง
ภำพลักษณ์ของสินค้ำเป็นกำรสร้ำงควำมหมำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์กับ
สินค้ำ	 คือ	 สิ่งที่คำดหวังจะเป็นจริงได้	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐำนที่ดีในด้ำนกำร
เรียน	ควำมขยันหมั่นเพียร	ฐำนะทำงสังคม	เพศ	หรือภูมิล�ำเนำใดๆ		ก็ตำม	เพียง
แค่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ	และเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองดังที่นักแสดงน�ำทุก
คนได้กล่ำวถึง	
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	 3.	 โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ชดุโครงกำรเตรยีมสมองตวิเข้ม

ปี	2011	สู่คณะที่ใช่	สำขำที่ชอบ

	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำน	รูปสัญญะและตัวหมำย	(Signifier)	ที่

ถูกน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชุดนี้	 ได้แก่	 บรรยำกำศกำรนั่งเรียนในห้องประชุมของ

นักเรียน	เพื่อมั่นใจว่ำมีบรรยำกำศกำรเรียนที่น่ำเรียน	และมีควำมพร้อมด้ำนกำร

เรียนกำรสอน	 ซ่ึงโฆษณำชุดน้ีได้สร้ำงภำพลักษณ์ของสินค้ำเป็นกำรสร้ำงควำม

หมำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์กับสินค้ำ	คือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ	 ไม่ว่ำจะอยู่

ภูมิภำคใดก็สำมำรถสอบแข่งขันเข้ำศึกษำต่อในคณะแพทยศำสตร์ได้	 หำกได้เข้ำ

ร่วมโครงกำรดังที่นักแสดงน�ำได้กล่ำวถึง

	 4.	 โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ชดุอยำกเป็นหมอเตรยีมสมอง

ติวเข้มปี	2011

	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำนรูปสัญญะและตัวหมำย	 (Signifier)	 

ที่ถูกน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชุดน้ี	 ได้แก่	 กำรเดินหรือวิ่งออกจำกห้องเรียนของ

นักเรียนจ�ำนวนมำก	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกำรกระตุ้นควำมสนใจหรือเพื่อแสดงให้เห็น

ว่ำนกัเรยีนได้ทรำบข่ำวจำกทำงใดทำงหนึง่	และต้องรบีด�ำเนนิกำรก่อนทีจ่ะปิดรบั

หรอืหมดเวลำลง	ซึง่โฆษณำชดุนีไ้ด้สร้ำงภำพลกัษณ์ของสนิค้ำเป็นกำรสร้ำงควำม

หมำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสัมพันธ์กับสินค้ำ	 คือ	 กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน	 

ไม่ว่ำจะอยู่ภูมิภำคใดก็คำดหวังที่จะศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำในคณะยอดนิยม 

ซึง่ในทีน่ีห้มำยถงึคณะแพทยศำสตร์ได้	และสิง่ทีจ่ะช่วยให้ควำมคำดหวงันัน้ประสบ

ควำมส�ำเร็จคอืกำรสมคัรเพือ่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	ดงัทีน่กัแสดงน�ำในโฆษณำดงักล่ำว

ได้กล่ำวถึง

	 5.	 โฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ชดุมอบเปปทนีมอบควำมรูส้กึ

ดีๆ	ที่มีให้กันทุกวัน

	 	 กำรวิเครำะห์ถูกน�ำเสนอผ่ำนรูปสัญญะและตัวหมำย	 (Signifier)	 

ทีถ่กูน�ำมำใช้ในภำพโฆษณำชดุนี้	ได้แก่	ภำพของผูบ้รหิำรได้แสดงหรอือธบิำยรำย

ละเอยีดผลกำรด�ำเนนิกำรผลประกอบกำรและกำรประชมุรำยละเอยีดกำรด�ำเนนิ

กำรของธรุกจิให้แก่ผูร่้วมงำน	ผลปรำกฏว่ำประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงสงู	ซึง่บ่งบอก

และสะท้อนควำมร่วมมือร่วมใจในกำรท�ำงำนร่วมกัน	กำรรู้จักแบ่งปัน	กำรท�ำงำน
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เป็นทีม	ท�ำให้องค์กรประสบควำมส�ำเร็จได้	ซึ่งโฆษณำภำพสุดท้ำยได้แสดงให้เห็น

ว่ำภำพกำรแบ่งปัน	 กำรร่วมมือกันท�ำงำน	 หรือกำรมอบส่ิงดีๆ	 นั่นเอง	 โดย

แสดงออกมำเป็นรูปธรรมด้วยกำรมอบเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนให้แก่กัน

	 	 กล่ำวโดยสรุปในภำพรวมจำกกำรโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน 

ทั้ง	5	ชุด	จะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรสร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมอง 

เปปทีนทำงสื่อโทรทัศน์	มักจะน�ำเสนอมำยำคติ	โดยใช้กำรโฆษณำเป็นเครื่องมือ

ในกำรกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดควำมรู้สึกถึงควำมจ�ำเป็นในสินค้ำ	 กล่ำวอีกนัยว่ำ

เป็นกำรใช้โฆษณำเป็นกระบวนกำรก่อให้ผู้บริโภคเกิดควำมต้องกำรขึ้น	 โดยอำจ

จะไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์จำกสินค้ำตัวดังกล่ำว	 นอกจำกนี้ในปัจจุบัน

กจิกรรมทำงกำรตลำดยงัคงให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคอย่ำง

สม�ำ่เสมอ	สงัเกตได้จำกปรมิำณควำมถีข่องโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีที่

ปรำกฏทำงสือ่โทรทศัน์	รวมถงึเนือ้หำทีมุ่ง่กระตุน้ควำมต้องกำรจนในบำงครัง้เกดิ

กำรสร้ำงมำยำคติผ่ำนกำรโฆษณำเกินควำมเป็นจริง	

 ข้อสรุปที่ 2 การรับรู ้มายาคติในโฆษณาเครื่องดื่มบ�ารุงสมอง 

เปปทีนทางส่ือโทรทัศน์ของนักเรียนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร

	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรรับชมในแต่ละครั้งจะชมโฆษณำ

จนจบ	เหตผุลเพรำะต้องรบัชมฆ่ำเวลำเพือ่รอกำรรบัชมละครหลงัข่ำวและรำยกำร

โทรทัศน์ที่ชื่นชอบ	 ในช่วงเวลำไพร์มไทม์โดยจดจ�ำน�้ำเสียงและประโยค	 Key	 

Massage	ของพรีเซนเตอร์ได้มำกที่สุด	ส่วนใหญ่มองว่ำโฆษณำมีควำมจดจ�ำง่ำย

และจูงใจให้ตัดสินใจเพรำะมีควำมเชื่อในโฆษณำที่ถ่ำยทอดออกมำ	 โดยมีปัจจัย

ประกอบหลำยด้ำน	 เช่น	 เน้ือหำโฆษณำ	 พรีเซนเตอร์	 และประสบกำรณ์ร่วมใน

โครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	นอกจำกนี้เหตุผลที่ท�ำให้นักเรียนใน

เขตกรุงเทพมหำนครชื่นชอบและจดจ�ำโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนได้ดี	

คือ	 เนื้อเรื่องมีกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวที่ใกล้ตัว	 รองลงมำคือค�ำขวัญของโฆษณำ

เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองง่ำยต่อกำรจดจ�ำ	 อีกทั้งเนื้อหำของเรื่องท�ำให้เขำเกิด

จินตนำกำรตำมเรื่องและเกิดเป็นแรงบันดำลใจส�ำหรับพวกเขำ
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 ข้อสรุปที่ 3 พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่บ�ารงุสมองเปปทนีของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 พบว่ำ	 เคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนที่นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนคร

เลือกดื่มเป็นประจ�ำ	คือ	เครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	4,000	มิลลิกรัม	ขวดสีฟ้ำ	

เหตุผลที่ท�ำให้นักเรียนในเขตกรุงเทพมหำนครเลือกดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองชนิด

ดังกล่ำวเป็นประจ�ำเพรำะรับรู้ผ่ำนสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ	ว่ำ	 เครื่องดื่มชนิด

นั้นเหมำะส�ำหรับนักเรียน	 นักศึกษำ	 โดยด่ืมวันละ	 1	 ขวด	 หรือมำกกว่ำตำมแต่

โอกำสและควำมจ�ำเป็น	และช่วงเวลำในกำรดืม่มักจะดืม่ก่อนทีจ่ะท�ำกจิกรรม	เช่น

กำรอ่ำนหนงัสอื	หรอืท�ำข้อสอบ	ก่อนไปโรงเรยีน	โดยส่วนใหญ่มคีวำมเหน็ว่ำภำย

หลังจำกกำรได้ดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนแล้ว	 ท�ำให้มีสมำธิดีขึ้นและจดจ�ำ 

ได้ดีขึ้นมำกท่ีสุด	 รองลงมำคือ	 ด่ืมแล้วท�ำให้รู้สึกมั่นใจในกำรท�ำข้อสอบมำกขึ้น	

รู้สึกรับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น	รู้สึกผ่อนคลำย	และรู้สึกหำยจำกอำกำรเหนื่อยล้ำ

อภิปรายผล

	 1.	 กระบวนกำรสร้ำงมำยำคติในโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีน	

ทำงสื่อโทรทัศน์พบว่ำมีกำรใช้กำรโฆษณำเป็นเครื่องมือในกำรกระตุ้นผู้บริโภคให้

เกดิควำมรูส้กึถงึควำมจ�ำเป็นในสนิค้ำ	โดยอำจจะไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์

จำกสินค้ำตัวดังกล่ำว	 นอกจำกนี้ในปัจจุบันกิจกรรมทำงกำรตลำดยังคงให้ควำม

ส�ำคญัในเรือ่งควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ใช้กำรโฆษณำเป็นเครือ่ง

มือในกำรจูงใจ	 กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดควำมต้องกำรในสินค้ำที่โฆษณำขึ้น	 ขณะ

เดียวกันในปัจจุบันผู้ผลิตรำยกำรโฆษณำ	 ผู้ประกอบกำรเน้นกำรน�ำเสนอเนื้อหำ

ที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนส�ำหรับผู้บริโภคที่

มีควำมต้องกำรอยูแ่ล้ว	และกำรโฆษณำจะเป็นตวัเร่งให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจได้เรว็ขึน้	

โดยใช้พรเีซนเตอร์ทีเ่ป็นทีอ่ยูใ่นวยัเดยีวกบักลุม่เป้ำหมำยและพยำยำมน�ำเสนอว่ำ

บุคคลเหล่ำนี้เป็นบุคคลที่ผ่ำนโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	และ

ดื่มเครื่องดื่มเปปทีนเป็นประจ�ำ	
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	 2.	 กำรรบัรูม้ำยำคตใินโฆษณำเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีของนกัเรยีน
ในเขตกรุงเทพมหำนครกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกำรรับชมในแต่ละครั้ง
จะชมโฆษณำจนจบเหตผุลเพรำะต้องรบัชมฆ่ำเวลำเพือ่รอกำรรบัชมละครหลงัข่ำว
และรำยกำรโทรทัศน์ที่ชื่นชอบในช่วงเวลำไพร์มไทม์	 ส่วนใหญ่มองว่ำโฆษณำมี
ควำมจดจ�ำง่ำยและจงูใจให้ตดัสนิใจเพรำะมคีวำมเช่ือในโฆษณำทีถ่่ำยทอดออกมำ	
โดยมปัีจจยัประกอบหลำยด้ำน	เช่น	เนือ้หำโฆษณำ	พรเีซนเตอร์	และประสบกำรณ์
ร่วมในโครงกำร	PEPTEiN	GENiUS	GENERATION	นอกจำกนี้เพรำะเนื้อเรื่องมี
กำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวที่ใกล้ตัว	 รองลงมำคือค�ำขวัญของโฆษณำเครื่องดื่มบ�ำรุง
สมองง่ำยต่อกำรจดจ�ำ	 อีกทั้งเนื้อหำของเรื่องท�ำให้เขำเกิดจินตนำกำรตำมเรื่อง
และเกิดเป็นแรงบันดำลใจส�ำหรับพวกเขำ
	 3.	 พฤตกิรรมกำรบรโิภคเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีของนกัเรยีนในเขต
กรุงเทพมหำนครพบว่ำ	 เคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีนที่นักเรียนในเขตกรุงเทพ- 
มหำนครเลือกด่ืมเป็นประจ�ำ	 คือเคร่ืองด่ืมบ�ำรุงสมองเปปทีน	 4,000	 มิลลิกรัม	 
ขวดสีฟ้ำ	เพรำะรับรู้ผ่ำนสื่อโฆษณำในรูปแบบต่ำงๆ	ว่ำ	เครื่องดื่มชนิดนั้นเหมำะ
ส�ำหรับนักเรียน	นักศึกษำ	โดยดื่มวันละ	1	ขวด	หรือมำกกว่ำตำมแต่โอกำสและ
ควำมจ�ำเป็น	และช่วงเวลำในกำรดื่มมักจะดื่มก่อนที่จะท�ำกิจกรรม	เช่น	กำรอ่ำน
หนงัสอืหรอืท�ำข้อสอบ	ก่อนไปโรงเรยีน	โดยภำยหลงัจำกกำรได้ดืม่เครือ่งดืม่บ�ำรงุ
สมองเปปทีนแล้วท�ำให้มีสมำธิดีขึ้นและจดจ�ำได้ดีขึ้นมำกที่สุด	 รองลงมำคือ	 ดื่ม
แล้วท�ำให้รู้สึกมั่นใจในกำรท�ำข้อสอบมำกขึ้น	รู้สึกรับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น	รู้สึกผ่อนคลำย	
และรู้สึกหำยจำกอำกำรเหนื่อยล้ำ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ผู้สร้ำงโฆษณำไม่ควรน�ำเสนอเนื้อหำโฆษณำแฝงมำยำคติโดยมุ่ง 
น�ำเสนอเพียงด้ำนเดียว	 อำทิเช่น	 ด้ำนกำรศึกษำที่พยำยำมน�ำเสนอมำยำคติว่ำ	
หำกเข้ำร่วมโครงกำร	 PEPTEiN	 GENiUS	 GENERATION	 และปฏิบัติตนตำม 
ค�ำแนะน�ำของเปปทีน	 ควบคู่ไปกับกำรดื่มเครื่องดื่มบ�ำรุงสมองเปปทีนทุกวัน	 
จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จด้ำนกำรศึกษำ	 ทั้งที่ในควำมเป็นจริงแล้วควำมขยัน
หมั่นเพียร	และตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเท่ำนั้นที่จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จได้	
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	 2.	 ผูส้ร้ำงโฆษณำควรน�ำเสนอโฆษณำในแง่มุมอืน่ควบคู่กนัไปด้วย	โดย

ไม่ควรน�ำเสนอมำยำคติในเรื่องควำมส�ำเร็จด้ำนกำรศึกษำที่หมำยควำมถึงเฉพำะ

กำรสอบแข่งขันเข้ำศึกษำในคณะยอดนิยมและมหำวิทยำลัยช้ันน�ำได้เท่ำนั้น	 ซึ่ง

เรื่องดังกล่ำวเป็นเพียงหนึ่งในควำมส�ำเร็จเท่ำนั้น	 ในควำมเป็นจริงแล้วยังมีอีก

หลำกหลำยควำมส�ำเร็จเกี่ยวกับกำรศึกษำ

	 3.		ผูผ้ลติเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนี	ควรน�ำข้อมลูพฤตกิรรมกำรบรโิภค	

กำรรับรู้มำยำคต	ิต่อเครือ่งดืม่บ�ำรงุสมองเปปทนีของนกัเรยีนในเขตกรงุเทพมหำนคร

ไปใช้ในกำรปรบัปรงุและกำรพฒันำด้ำนกำรตลำดในทศิทำงทีเ่หมำะสมบนพืน้ฐำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

	 4.	 หน่วยงำนรฐับำลควรพจิำรณำควบคมุกำรเผยแพร่โฆษณำเครือ่งดืม่

บ�ำรุงสมองเปปทีนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม

	 5.	 ผู้บริโภคควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรชมโฆษณำไม่ให้ถูก

ครอบง�ำจำกกระบวนสร้ำงมำยำคตขิองผูส้ร้ำงโฆษณำ	โดยผูบ้รโิภคควรตัง้ค�ำถำม

กับตนเองทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้ำถึงควำมจ�ำเป็น	 ประกอบกับกำร

พิจำรณำควำมคุ้มค่ำ	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงประโยชน์ที่จะได้รับกับค่ำใช้จ่ำยที่

เกิดขึ้น	หรือบริโภคสินค้ำอย่ำงมีสตินั่นเอง
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเร่ือง	 “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนโยบายของบริษัท 

เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	เป็นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการก�าหนดนโยบาย	ตลอดจนศึกษานโยบายในการบรหิาร

งาน	 กลยุทธ์การบริหารงานตามนโยบายและตัวช้ีวัดความส�าเร็จของการบริหาร

งานตามนโยบาย	โดยในการศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษาใช้การวจิยัเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	 โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 จาก 

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร	จ�านวน	10	ท่าน	และการส�ารวจเอกสารทุติยภูมิ

	 ผลการศกึษาพบว่า	ปัจจยัทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบายบรหิารของบรษิทั

เวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบไปด้วยปัจจยัภายในและ

ปัจจัยภายนอกโดยปัจจัยภายใน	ได้แก่	ปัจจัยด้านบุคลากร	ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

องค์กร	ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงานของบริษัทปัจจัยด้านเงินทุน	และปัจจัย

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์	ส่วนปัจจัยภายนอก	ได้แก่	ปัจจัยด้านกฎหมาย	ปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ	 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและปัจจัยด้าน 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทนโยบายในการบริหารจะถูกก�าหนดโดยผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร	 โดยใช้วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมในการก�าหนดนโยบายบริหารและ

กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัทฯ	 ซึ่งนโยบายหลักในการบริหารงานของบริษัท

เวิร์คพอยท์ฯ	 คือ	 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยตระหนักและให้ความส�าคัญต่อ 

ผูถ้อืหุน้	และให้สทิธผิูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม

กนั	โดยมนีโยบายอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย

อย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินการของ 

บริษัทฯ	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุกลุม่	และในส่วนของกลยทุธ์การบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	

คือ	การสร้างสรรค์และพัฒนารายการให้ดีอยู่เสมอ	มีการก�าหนดราคาให้มีความ

เป็นธรรมและคุม้ค่าต่อลกูค้า	บรษิทัฯ	มุง่เน้นผลติรายการเพือ่กลุม่ผูช้ม	เป้าหมาย

ส่วนใหญ่คอืผูค้นทกุกลุม่ทกุสาขาอาชพีสามารถชมได้และได้รบัสาระความบนัเทงิ	
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	 ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ในการบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	

4	ด้าน	ได้แก่	รายได้	ค่าความนิยมรายการ	ระบบปฏิบัติงานภายในองค์กร	และ

คุณภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับ	 จากการศึกษาพบว่าการบริหารงานตาม

นโยบายบริหารของบริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง	 เนื่องจากรายได้ใน

ธรุกจิผูผ้ลติรายการไปไม่ถงึเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	แต่ผลประกอบการรวมเป็นทีน่่า

พอใจของกลุม่ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูถ้อืหุน้และค่าความนยิมรายการทีสู่งเฉพาะ 

บางรายการ	ซึ่งยังคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนารายการที่ค่าความนิยมยังไม่เป็นที่

พอใจต่อไป	ส่วนระบบปฏิบัติงานภายในองค์กร	มีความคิดเห็นแบ่งเป็น	 2	 ส่วน

คือ	 ส่วนแรกมีความเห็นว่าระบบปฏิบัติงานภายในองค์กรมีความเป็นระบบมาก

ขึ้น	 ส่วนที่	 2	 เห็นว่ากระบวนการบริหารภายในบางส่วนควรปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	 ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนานโยบายในการบริหารและ

กลยุทธ์ในการบริหารให้ดีขึ้นต่อไป	

ค�ำส�ำคัญ:	 กลยุทธ์การบริหาร บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน)
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 สือ่สารมวลชนมหีน้าทีท่ีจ่ะคดักรองข่าวสารทีจ่ะท�าการส่งไปยงัผูร้บัสาร	

แต่ในปัจจุบันองค์การสื่อสารมวลชนล้วนแข่งขันกันอย่างสุดความสามารถ	 เพื่อ

แย่งชงิความมอี�านาจในการครองใจผูร้บัสาร	เพือ่ผลประโยชน์ทางธุรกจิต่างๆ	และ

เนื่องจากการแข่งขันองค์การสื่อสารมวลชนจะแต่ละองค์การ	จ�าเป็นจะต้องมีการ

บรหิารงานทีด่	ีเพือ่ให้ธรุกจิสามารถเตบิโตไปได้ควบคูก่บัการครองใจผูร้บัสารส่วน

มาก	ด้วยเนื้อหาข่าวสารที่ส่งออกไปให้ทั้งโดนใจผู้รับสารและยังเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณชนส่วนรวมอีกด้วย	ในการด�าเนินธุรกิจ	การบริหารงานที่ดีจะต้องเริ่มมา

จากการวางแผนและก�าหนดนโยบายบริหารงาน	เนื่องจากนโยบายเป็นเครื่องบ่ง

ชี้ทิศทางในการบริหารงาน	และเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารใช้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจ	

การบรรลุเป้าหมายจะสามารถเป็นไปได้ด้วยนโยบายที่ก�าหนดขึ้น	 การก�าหนด

นโยบายเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการจัดการ	 ซ่ึงเป็นหนึ่งใน	 4	 ปัจจัยของการบริหาร	 

จึงมีความส�าคัญต่อการบริหารงานขององค์การ

	 บริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นองค์การ

สือ่สารมวลชนทีผ่ลติรายการโทรทศัน์	ภาพยนตร์	สือ่สิง่พมิพ์	ละครโทรทศัน์	ละคร

เวที	 การจัดแสดงคอนเสิร์ตและโชว์บิซ	 การผลิตและตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์	(Animation)	การรับจ้างจัดงาน	(Event	Marketing)	และธุรกิจ

การเช่าสตูดิโอบันทึกเสียง	โดยมุ่งมั่น	สร้างสรรค์	พัฒนา	และเพิ่มมูลค่าให้บริษัท

เติบโตต่อไปในอนาคต	

	 โดยบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เริ่มจากการ

เป็นองค์การสือ่สารมวลชนขนาดเลก็ทีมุ่ง่ผลติเฉพาะรายการโทรทศัน์เพือ่น�าเสนอ

แก่ประชาชนด้วยจุดประสงค์เพื่อมอบความบันเทิงและความสนุกสนาน	แต่ด้วย

การบริหารงานของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพท�าให้องค์การขนาดเล็กสามารถ

เตบิโตขึน้เป็นอย่างมาก	เหน็ได้จากการทีม่กีารแตกแขนงประเภทธรุกจิต่างๆ	ออก

อย่างมากมายทัง้ธรุกจิสิง่พมิพ์	ภาพยนตร์	งานอเีว้นท์	การจดัแสดงคอนเสร์ิต	และ

การเปิดสถานโีทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม	เป็นต้น	รวมถงึการเป็นเจ้าของสตดูโิอทีใ่หญ่
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ที่สุดในแถบเอเชีย	ซึ่งท�าให้บริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	
มคีวามมัน่คงและน่าเชือ่ถอืในกลุม่ของผูล้งทนุ	ได้รบัความสนใจในการตดิตามชม
ผลงานต่างๆ	ของบริษัทจากประชาชนทั่วไป	ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่
ซือ้โฆษณา	และกลุม่ลกูค้าทีต้่องการใช้บรกิารต่างๆ	ของบรษิทัในเครอื	การเตบิโต
ของธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง	20	ปี	จ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่
ดใีนทกุๆ	ด้าน	เริม่ตัง้แต่ข้ันตอนการก�าหนดนโยบายซึง่เป็นขัน้ตอนในการวางแผน
เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องท�าในการบริหารงาน	 โดยเป็นการก�าหนดเป้าหมาย	
วัตถุประสงค์	 และแนวทางในการด�าเนินงานขององค์การ	 ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน	ดังนั้นการศึกษาเรื่อง	“กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนโยบายของบริษัท
เวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 ซึ่งเป็นการศึกษาถึงนโยบาย	 
รูปแบบการด�าเนินงาน	 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ภายในและภายนอก	 ที่มีผลต่อ
การก�าหนดนโยบายบริหาร	 ตลอดจนการด�าเนินงาน	 และกลยุทธ์ในการด�าเนิน
งานตามนโยบายของบริษัทจึงมีความส�าคัญเนื่องจากจะช่วยให้ผู้ศึกษาได้ทราบ
แนวทางการก�าหนดนโยบายบริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท	์
จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานมากย่ิงข้ึนต่อไป	 อีกทั้งยังช่วยให้องค์การด้านการ
สื่อสารมวลชนอ่ืนๆ	 ได้น�าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก�าหนดนโยบายบริหาร	เพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพือ่ศกึษาปัจจยัภายในและภายนอก	ทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบาย
บริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 2.		เพ่ือศึกษานโยบายในการบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็น- 
เทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 3.		เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการบริหารงานตามนโยบายของบริษัทเวิร์ค-
พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 4.		เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดความส�าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายของ
บริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านนโยบายของบริษัท

เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qual-

itative	Research)	เพื่อศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ

ก�าหนดนโยบาย	 รวมทั้งศึกษานโยบายบริหารและการด�าเนินงานตามนโยบาย

บริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	รวมทั้งการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสารต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 (Documentary	 Research)	 เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

ปัจจัยต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบาย	 และการด�าเนินงานตามนโยบาย

บริหารนั้นประสบความส�าเร็จหรือไม่

ผลการศึกษา

	 ส่วนที	่1	 ปัจจยัภายในและภายนอก	ทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบาย

บริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท	์

จ�ากัด	(มหาชน)

 ปัจจัยภายใน	 เป็นปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายในบริษัทในการก�าหนด

นโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

ภายใน	 เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมภายในเป็นสิ่งที่อยู่ภายในองค์การ	 จึงย่อมมีผล

ต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ	 ของบริษัทดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล	

เพือ่น�ามาก�าหนดนโยบายในการบรหิารงาน	ซึง่ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อการก�าหนด

นโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มีดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยด้านบุคลากร	บริษัทต้องมีบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ	และ

มคีวามคดิสร้างสรรค์	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	มบีคุลากรทีม่คีณุภาพสงู	ทัง้ในส่วนของ

ดารานักแสดงในสังกัด	 พนักงานของบริษัทรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องมีการประสานงานร่วมกัน
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	 ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ	วฒันธรรมองค์การทีเ่ป็นเอกลักษณ์ชัดเจน	

ซึง่มาจากผูก่้อตัง้บรษิทัฯ	ได้แก่	คณุปัญญา	นรินัดร์กลุ	และคณุประภาส	ชลศรานนท์	

โดยเป็นภาพของคนที่ท�างานหนัก	 ท�างานอย่างทุ่มเท	 เพื่อสร้างสรรค์แต่ผลงาน 

ที่มีคุณภาพ

	 ปัจจยัด้านรปูแบบการบรหิารงานของบรษิทัเป็นการสัง่การจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงูลงมายงัผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัล่าง	และส่งต่อไปยงัพนกังานระดบั

ปฏิบัติการ	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ให้ตรงตามทิศทาง 

ที่ก�าหนดไว้

	 ปัจจยัด้านเงนิทนุ	ต้องมกีารวางแผนเรือ่งงบประมาณในการด�าเนนิงาน	

ผู้บริหารจึงต้องค�านึงถึงปัจจัยด้านเงินทุนเพื่อให้รองรับกับนโยบาย	 หรือปรับ

นโยบายให้รองรับกับปัจจัยด้านเงินทุน	 เพื่อให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน	

สามารถด�าเนินงานตามนโยบายได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

	 ปัจจยัด้านเครือ่งมอื	อปุกรณ์	หรอืทรพัยากรของบรษิทัในการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ	 ที่มีคุณภาพและมีความทันสมัย	 รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร 

ของบริษัทฯ	 อีกด้วย	 เช่น	 ดารา	 นักแสดง	 พิธีกร	 ที่จะสามารถบริหารจัดการ 

เพื่อต่อยอดออกไปในส่วนอื่น	เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ	มากยิ่งขึ้น

 ปัจจัยภายนอก	เป็นปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายนอกบริษัทในการก�าหนด

นโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

ภายนอก	เนือ่งจากเป็นปัจจยัแวดล้อมทีอ่ยูร่อบๆ	องค์การ	จงึต้องมกีารวเิคราะห์

ข้อมูล	เพือ่น�ามาก�าหนดนโยบายในการบรหิารงานซึง่ปัจจยัภายนอกทีมี่ผลต่อการ

ก�าหนดนโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มีดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยด้านกฎหมาย	 และข้อบังคับ	 จะต้องถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้ 

ข้อบังคับของกฎหมายพระราชบัญญัติ	หรือระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ	ที่ทางรัฐบาล

ได้บัญญัติขึ้น	ซึ่งกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องขององค์การสื่อสารนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่า

จะเป็น	พ.ร.บ.	คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคว่าด้วยเรือ่งของโฆษณาแฝงหรอื	พ.ร.บ.	เรือ่ง

การเซนเซอร์	 เป็นต้น	 ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นจะถูกตั้งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับ 

ของสถานี	 และส่งผลมาเป็นข้อบังคับแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศใน

สถานีนั้น	
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	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	มีการเตรียมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจ	หรือเตรียม

ความพร้อมส�าหรับการลงทุนใหม่ๆ	การขยายหรือพัฒนาธุรกิจในอนาคต	รวมถึง

แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในอนาคต	การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	โดยปัจจยัด้านเศรษฐกจิสามารถแยกออก

เป็น	3	ปัจจัย	คือ	ด้านลูกค้า	ด้านผู้รับสาร	และด้านคู่แข่ง

	 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม	 การบริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ได้

แบ่งมุมมองปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมออกเป็น	 2	 ด้าน	คือ	 ความเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของสังคม	และการท�ากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม

	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	มีการพัฒนาในองค์การของตนให้มีความทันสมัย

เท่าทันกับเทคโนโลยี	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ	 เทคโนโลยี	 High-Definition	 (HD),	 

TV	Mobile,	YouTube	หรือ	social	network	บริษัทฯ	จึงมีทิศทางในการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีให้เท่าทันอยู่เสมอ	

	 ปัจจัยด้านผู้ถือหุ้นของบริษัทมีผลต่อการก�าหนดนโยบายบริหารของ 

บรษิทัฯ	ในส่วนของนโยบายในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	และยงัส่งผลต่อ

การก�าหนดนโยบายบริหารของบริษัทฯ	 ทางอ้อมจากการที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย	

	 ส่วนที	่2	 นโยบายในการบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็น- 

เทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 การก�าหนดนโยบายเป็นกระบวนการส�าคัญต่อการบรหิารและการด�าเนนิ

งานขององค์การ	เพราะนโยบายจะก�าหนดแนวทางและวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิ

งานอย่างกว้างๆ	 ให้บุคลากรทุกส่วนภายในองค์การสามารถด�าเนินงานไปใน

ทศิทางเดยีวกนั	จากปัจจัยภายในและภายนอก	โดยนโยบายบรหิารของบรษิทัเวร์ิค

พอยท์ฯ	มีดังนี้	

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น	 และให้สิทธิ 

ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	มกีารก�าหนดให้มกีารจดัประชมุใน	วนั	เวลา	และสถาน

ที่ประชุม	 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	 และระบุเอกสารที่ต้องใช้

แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือ
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กรรมการอิสระของบริษัทฯ	 เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความ

คิดเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน

	 2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะ

ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ	และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	บริษัทฯ	ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่

ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	หรอืผูร้บัมอบอ�านาจ

เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้	

	 3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียบริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	

ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้	พนกังาน	ลกูค้า	คูค้่าและ/หรอืเจ้าหนีคู้แ่ข่งทางการค้า	และสงัคม

ส่วนรวม	

	 4.		การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส	บรษิทัฯ	มกีารเผยแพร่ทัง้ข้อมลู

ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และโปร่งใส	ผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้ง

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ	WEBSITE	ของบริษัทฯ	ด้วย	

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และนกัวเิคราะห์	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	มนีโยบายปรบัปรงุข่าวสารให้ทนั

สมัยอยู่เสมอ

	 5.		ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 มีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึง

ปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน	เกีย่วกบัหน้าที	่ความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	มีความโปร่งใส	โดยก�าหนด

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ	 4	 ครั้ง	 และมีการประชุมพิเศษ	 

เช่น	 การวางแผนงานครึ่งปี	 และวางแผนงานประจ�าปี	 และได้ให้ความส�าคัญต่อ

ระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์	
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	 ส่วนที่	3	 กลยุทธ์ในการบริหารงานตามนโยบายของบริษัทเวิร์ค-

พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

 การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

 1.	 จุดแข็ง	(Strengths)

	 	 การมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัทัง้ในประเทศและต่างประเทศจากการด�าเนนิ

งานตลอด	20	ปีที่ผ่านมา	การมีธุรกิจเป็นผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ที่ครบวงจรและใหญ่

ทีส่ดุในเอเชยี	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	มธีรุกจิเป็นผูผ้ลติสือ่โทรทศัน์ครบวงจรและใหญ่

ที่สุดในเอเชีย	โดยมี	6	ธุรกิจ	คือ	ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์	ธุรกิจสิ่งพิมพ์	ธุรกิจ

ผลิตตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (Animation)	 ธุรกิจภาพยนตร์	

ธรุกจิละครเวทแีละคอนเสร์ิต	ธรุกจิรบัจ้างจดังาน	การมีจ�านวนรายการหลากหลาย	

จากการที่บริษัทฯ	มีจ�านวนรายการมากถึง	20	รายการ	ซึ่งส่งฉายตามสถานีฟรีทีวี

ทกุช่อง	ซึง่สามารถจับกลุม่คนดตูัง้แต่เดก็จนถงึผูส้งูอาย	ุทกุเพศ	ทกุการศกึษา	โดย

ผู้ชมสามารถเลือกชมรายการของทางบริษัทฯ	ได้หลากหลาย	จุดแข็งที่ส�าคัญของ

บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	คือความสามารถในการผลิตเกมโชว์	

 2.	 จุดอ่อน	(Weakness)

	 	 พึ่งพานักแสดงหลัก	หม�่า	เท่ง	โหน่ง	และคุณปัญญามากไปจากการ

ที่บริษัทฯ	 เติบโตมาจากผู้ผลิตรายการ	แต่เนื่องจากการที่นักแสดงและพิธีกรเป็น

บุคคล	 ซึ่งมีอายุขัยหากขาดนักแสดงและพิธีกรไปท�าให้บริษัทขาดเสถียรภาพไป

การผลติรายการอืน่ๆ	นอกเหนอืจากเกมโชว์ไม่โดดเด่นภาพลกัษณ์บรษิทัไม่ชดัเจน	

โดยประชาชนผู้ชมทั่วไปรับรู้ถึงรายการชิงร้อยชิงล้านแต่ไม่รู้จักบริษัทเวิร์คพอยท์

เท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในต่างจังหวัด	 ซ่ึงรายการชิงร้อยชิงล้าน

กลายเป็นตัวแทนบริษัทฯ	 ทรัพยากรบุคคลขาดแคลนเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ	

เป็นการผลิตและขายความคิดสร้างสรรค์โดยทรัพยากรที่ส�าคัญของบริษัทผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์หรือโฆษณาต่างๆ	 คือ	 บุคลากรซ่ึงประกอบด้วย	 ครีเอทีฟ	

โปรดิวเซอร์	ผู้ก�ากับรายการ	ผู้ประสานงานรายการต่างๆ	

 3.	 โอกาส	(Opportunity)

	 	 การขยายตัวทางด้านอีเว้นต์	 เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคม

เปลีย่นไป	ประกอบกบัคนรุน่ใหม่หรอืวยัรุน่ยคุปัจจบุนัได้ลดการบรโิภคสือ่ประเภท
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รายการโทรทศัน์ลง	ส่งผลท�าให้ผูป้ระกอบการผลติสนิค้าและบรกิารหนัมาเพิม่การ

ออกอีเว้นต์ไปตามสถานที่ต่างๆ	แทนการโฆษณาผ่านโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น	ส่วน

การเตบิโตในช่องเคเบลิทวีี	สงัคมออนไลน์	(social	network)	และโปรแกรมทวีผ่ีาน

อนิเทอร์เนต็	ถงึแม้ว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นไปจากการชมรายการโทรทศัน์ผ่าน

ฟรีทีวี	 ส่วนการเติบโตของธุรกิจบันเทิงในประเทศเพื่อนบ้านการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนา	

	 4.	 อุปสรรค	(Threat)

	 	 การเติบโตของเคเบิลทีวีและโปรแกรมรายการทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต

การเติบโตของจ�านวนช่องสถานีทางเคเบิลทีวีและรายการทีวีโปรแกรมผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก	คู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นในตลาดจ�านวนผู้แข่งขันใน

ตลาดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก	 รวมถึงข้อก�าหนดปลีกย่อยในการ

โฆษณาโปรโมตสินค้าหรือบริการในรายการต่างๆ	 รวมถึงเทรนด์คนดูโทรทัศน์ 

ลดลง	 ไปเล่นสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในปัจจุบันการส่ือสารหรือส่ือทาง	

Internet	มกีารขยายตวัอย่างมากและค่าใช้จ่ายถกูลง	ส่งผลท�าให้คนรุน่ใหม่หรอืวยั

รุน่ในเมอืงใหญ่ใช้เวลาในการเล่นเกม	ดหูนงั	ท่องโลกออนไลน์	มากกว่าการรบัชม

รายการโทรทัศน์ผ่านฟรีทีวี	

	 ส่วนท่ี	4	 ตัวช้ีวัดความส�าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายของ

บริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 การด�าเนินงานตามนโยบายบริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 เมื่อมีการ

ถ่ายทอดนโยบายลงมาสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานแล้วจะสามารถวัดผลความส�าเร็จของ

การบริหารงานตามนโยบายได้จากผลตอบรับของผู้ปฏิบัติงานผ่านมายังผู้บังคับ

บญัชาเพือ่ท�าการรายงานกลบัไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยมตีวัชีว้ดัผลส�าเรจ็ในการ

บริหารงาน	ได้แก่

	 1.		ผลประกอบการ	รายได้	และก�าไร	ในปี	2553	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มี

การตั้งเป้าหมายผลประกอบการจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ไว้ที่	 1,122	 ล้าน

บาท	แต่บริษัทฯ	ท�ายอดขายได้เพียง	1,087.65	ล้านบาท	แต่บริษัทฯ	มีรายได้ใน

ธุรกิจอื่นๆ	รวมรายได้ทั้งสิ้นเป็นมูลค่าถึง	1,353.50	ล้านบาท
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	 2.		ความนยิม	หรอืเรทติง้ธรุกจิผูผ้ลติรายการโทรทศัน์	จะสามารถวดัผล

ได้จากค่าความนิยม	 หรือเรทต้ิงเน่ืองจากเป็นส่ิงที่สามารถบ่งบอกได้ถึงจ�านวน 

ผู้ชมรายการแต่ละรายการ	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ได้มีการก�าหนดเป้าหมายในด้าน

ความนิยม	ซึ่งผลคือรายการของบริษัทฯ	มีเรตติ้งในระดับที่น่าพอใจในเฉพาะบาง

รายการเท่านั้น	

	 3.		กระบวนการบริหารภายในที่เป็นระบบมากขึ้น	 จากตัวชี้วัดด้าน

กระบวนการบริหารภายในจากการบริหารงานตามนโยบายของบริษัทมีความคิด

เห็นแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกมีความเห็นว่า	การบริหารงานตามนโยบายส่ง

ผลให้กระบวนการท�างานหรือระเบียบต่างๆ	ของบริษัทฯ	เข้าสู่การเป็นระบบมาก

ยิ่งขึ้น	 ส่วนที่	 2	 มีความเห็นว่าเน่ืองจากการตั้งเป้าหมาย	 และระบบภายในบาง

อย่างยังไม่ชัดเจน	จึงส่งผลให้การบริหารงานตามนโยบายยังไม่สามารถด�าเนินไป

ได้อย่างเต็มที่	

	 4.		คุณภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับการบริหารงานตามนโยบาย

ส่งผลให้การด�าเนินงานบางส่วนเป็นระบบและเป็นไปตามทิศทางที่ก�าหนดมาก 

ยิ่งขึ้น	พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ส่งผลต่อผลงานที่

ออกสู่สายตาสาธารณชน	 ให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับและ 

ผลตอบรับที่ดีจากสังคม	

อภิปรายผลการศึกษา

	 บรษิทัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	มกีารบรหิารธรุกจิ

โดยเริ่มจากการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการก�าหนดนโยบายบริหารของบริษัทเพื่อ

น�านโยบายมาเป็นกรอบแนวทางในการบรหิารงานให้เป็นทศิทางเดยีวกนั	โดยการ

ก�าหนดนโยบายบริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ซึ่งมีที่มาจากปัจจัยต่างๆ	 ที่

แวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอก	โดยปัจจัยภายใน	ได้แก่	ปัจจัยด้าน

บุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดเนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน

องค์การ	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	ต้องใช้บคุลากรในการผลติและคดิสร้างสรรค์รายการ

ต่างๆ	ให้มคีณุภาพ	บคุลากรต้องมกีารท�างานอย่างทุม่เทและยดึถอืหลกัคณุธรรม
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จริยธรรมตามปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ	 ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารงาน 
ของบริษัท	 โดยระบบการสั่งการจากผู้บริหารจากดับสูงลงมายังพนักงานระดับ
ปฏบิตักิาร	ปัจจยัด้านเงนิทนุ	และปัจจยัด้านเครือ่งมืออปุกรณ์	หรอืทรพัยากรของ 
บริษัทส่วนปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านกฎหมาย	 และข้อบังคับ	 ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ	ซึ่งได้แก่	ลูกค้า	ผู้รับสาร	คู่แข่ง	ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม	ปัจจัย
ด้านเทคโนโลยี	 และปัจจัยด้านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา 
ของฐานิดา	 สมุลไพร	 (2548)	 ที่ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานการผลิตรายการ

โทรทศัน์	 กรณศีกึษา:	 รายการบ้านและสวน	 บรษิทัอมัรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ 
จ�ากัด	(มหาชน)	พบว่า	บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	ควรท�าการศึกษาและเข้าถึง
ปัจจัยแวดล้อมองค์การที่มีผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจของตน	เนื่องจากบริษัท
ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่างๆ	 ของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ	
	 ในเรือ่งของนโยบายบรหิารของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	คอื	การดแูลสทิธขิอง
ผูถ้อืหุน้	โดยตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อผูถ้อืหุน้	และให้สทิธผิูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน,	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยมีนโยบายอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมในการตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ,	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 จากการศึกษากลยุทธ์การ
บริหารงานของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ซึ่งได้น�ากรอบแนวคิดของศิริวรรณ	 เสรีรัตน	์
และคณะ	(2542,	น.	1-2)	ที่กล่าวว่า	นโยบายและกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของแผน	
องค์การธุรกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ	์ แม้ว่าระดับความซับ
ซ้อนและความเป็นทางการจะแตกต่างกนัด้านการก�าหนดกลยทุธ์	เป็นการพฒันา
แผนระยะยาวบนรากฐานของปัจจัยภายใน	 และภายนอก	 ซึ่งจะต้องมีการระบุ
ภารกิจ	 การก�าหนดเป้าหมาย	 การพัฒนากลยุทธ์	 และการด�าเนินนโยบายของ
บริษัทซึ่งกลยุทธ์ในการด�าเนินงานตามนโยบายของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 คือการ
สร้างสรรค์และพัฒนารายการให้ดีอยู่เสมอ	 โดยการควบคุมคุณภาพ	 และตรวจ
สอบคณุภาพ	รวมถงึการจ�าหน่ายและส่งเสรมิการจ�าหน่ายบรกิาร	และสือ่โฆษณา
ของบริษัทโดยมีการจัดท�าโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจเพื่อส่งเสริมการขาย	 และมีการ
ก�าหนดราคาให้มีความเป็นธรรมและคุ้มค่าต่อลูกค้า
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	 การด�าเนินกลยุทธ์	 จะด�าเนินตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้เพื่อให้สอดคล้อง

กบันโยบาย	และค่านยิมของบรษิทัฯ	ยกตวัอย่างเช่นการด�าเนนิกลยทุธ์ในการผลติ

รายการ	ทีมสร้างสรรค์รายการจะมีการประชุมเพื่อหารือวางรูปแบบรายการ	เพื่อ

ให้ผลงานทีอ่อกมามคีณุภาพ	ส่วนการควบคมุกลยทุธ์	เป็นการตรวจสอบกจิกรรม

และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและใช้ข้อมลูทีไ่ด้จากการตรวจสอบเพือ่แก้ปัญหา

ของบริษัทซึ่งได้มีฝ่ายตรวจสอบเพื่อควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินงานและ

กลยุทธ์ต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องกับนโยบายและไม่ขัดต่อนโยบายหลัก	

หรือค่านิยมของบริษัทฯ	ทั้งในส่วนของการควบคุมคุณภาพของรายการที่จะออก

อากาศ	หรือในส่วนของการตรวจสอบด้านรายรับ	รายจ่ายของบริษัทฯ	เป็นต้น	

	 ในการศึกษาตัวชี้วัดความส�าเร็จของการบริหารงานตามนโยบายของ

บริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	 (มหาชน)	จากการศึกษาพบว่าการ

บรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัฯประสบความส�าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจในระดบัหนึง่	

โดยมีตัวชี้วัดผลความส�าเร็จ	4	ด้าน	คือ	รายได้	ค่าความนิยมรายการ	ระบบปฏิบัติ

งานภายในองค์การ	และรางวัลต่างๆ	ที่บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	ได้รับ	สอดคล้องตาม

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบ	 Balanced	 Scorecard	 ของ	 Professor	 Robert	

Kaplan	และ	Dr.	David	Norton	(พสุ	เดชะรินทร์,	2545)	ซึ่งกล่าวถึงตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จของการบริหารงานในมุมมองทั้ง	 4	 ประกอบด้วย	 มุมมองด้านการเงิน	 

(Financial	 Perspective)	 มุมมองด้านลูกค้า	 (Customer	 Perspective)	 มุมมอง 

ด้านกระบวนการภายใน	 (Internal	 Process	 Perspective)	 และมุมมองด้านการ 

เรียนรู้และการพัฒนา	(Learning	and	Growth	Perspective)	Balanced	Scorecard	

เป็นเครือ่งมอืทางด้านการจัดการทีช่่วยในการน�ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบิตั	ิโดยอาศยั

การวัดหรือประเมิน	 ที่จะช่วยท�าให้องค์การเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์การ

	 จงึสามารถสรปุได้ว่าการบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ

ประสบความส�าเรจ็ในระดบัหนึง่	แต่ควรจะต้องมกีารปรบัปรงุและพฒันานโยบาย

และกลยทุธ์ในการบรหิารงานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เพือ่ให้บรษิทัฯ	สามารถ

บริหารงานให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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สรุปผลการศึกษา

	 1.		ปัจจยัภายในและภายนอก	ทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบายบรหิารงาน

ของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ด้านปัจจยัภายใน	ได้แก่	

ปัจจัยด้านบุคลากร,	ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ,	ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหาร

งานของบรษิทั,	ปัจจยัด้านเงนิทนุ	และปัจจยัด้านเครือ่งมอือปุกรณ์	หรอืทรพัยากร

ของบริษัทส่วนปัจจัยภายนอก	 เป็นปัจจัยแวดล้อมที่อยู่ภายนอกบริษัทปัจจัย

ภายนอกทีม่ผีลต่อการก�าหนดนโยบายบรหิารงานของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	 เอน็เทอร์-

เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญและมีผล 

ต่อการก�าหนดนโยบายบริหารงานของบริษัททั้งส้ิน	 ซึ่งผู้บริหารจะต้องน�าข้อมูล

ปัจจยัต่างๆ	มาวเิคราะห์เพือ่ใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัก�าหนดเป็นนโยบายบรหิาร	รวม

ถึงรูปแบบ	และกลยุทธ์ในการบริหารงานของบริษัทฯ	นโยบายในการบริหารงาน	

ของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	 กลยทุธ์การบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	 เอน็เทอร์-

เทนเมนท์	จ�ากดั	(มหาชน)	คอืการสร้างสรรค์และพฒันารายการให้ดอียูเ่สมอ	โดย

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจ�านวน	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา	

(Agency)	และกลุ่มบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าโดยตรง	(Direct	Cus-

tomer)	และบริษัทมุ่งเน้นผลิตรายการเพื่อกลุ่มผู้ชม	เป้าหมายส่วนใหญ่	คือผู้คน

ทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพสามารถชมได้และได้รับสาระและความบันเทิง	ในส่วนของ

ขัน้ตอนการผลติ	บรษิทัฯ	มกีารประชมุเพือ่หารอืวางรปูแบบรายการเพือ่ให้ผลงาน

ที่ออกมามีคุณภาพ	

	 3.		ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของการบรหิารงานตามนโยบายของบรษิทัเวร์ิค-

พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้แก่	ผลประกอบการ	รายได้	และ

ก�าไร,	 ค่าความนิยม	 หรือเรทต้ิง,	 กระบวนการบริหารภายในที่เป็นระบบมากขึ้น	

และคุณภาพของผลงานที่ได้รับการยอมรับ	เห็นได้จากรางวัลต่างๆ	ที่บริษัทได้รับ	

ซึ่งตัวชี้วัดเหล่าน้ีจะแสดงถึงการประสบความส�าเร็จของการบริหารงานตาม

นโยบายบริหารของบริษัทฯ	 ซึ่งสรุปได้ว่าการบริหารงานตามนโยบายบริหารของ 

บริษัทฯ	 ประสบความส�าเร็จในระดับหน่ึงเท่านั้น	 เนื่องจากยอดรายได้ของธุรกิจ 
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ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไม่ถึงเป้า	 ค่าความนิยมบางรายการที่ยังไม่ดีเท่าที่ควร	

กระบวนการบริหารภายในเรื่องขั้นตอน	 และการต้ังเป้าหมายด้านค่าความนิยม 

ที่ยังไม่ชัดเจน	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 ยังไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร	 ซ่ึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในแต่ละภาค

ส่วนจึงจะสามารถท�าให้การบริหารงานตามนโยบายบริหารของบริษัทฯ	 ประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 จากการศึกษาพบว่าในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารลงมาสู่

พนักงานระดับปฏิบัติการจะเน้นในการปฏิบัติแสดงเป็นแบบอย่าง	 และอยู่ในรูป

ของการอบรม	หรอืประชมุบ้างปะปนกนัไป	ดงันัน้ในการถ่ายทอดนโยบายควรจะ

มีการสื่อสารกันอย่างเป็นขั้นตอน	 และเป็นทางการ	 เพื่อเป้าหมายในการให้

พนกังานทกุฝ่าย	ทกุระดบัชัน้รบัทราบข้อมลูทีถ่กูต้องตรงกนัเพือ่ให้สามารถด�าเนนิ

งานไปในทิศทางที่ก�าหนดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

	 2.		จากการศึกษาพบว่าแม้บริษัทจะมีระบบการตรวจสอบขององค์การ

อย่างเป็นระบบ	และมีการควบคุมและตรวจสอบการบริหารและด�าเนินงานอย่าง

สม�า่เสมอ	แต่ในบางฝ่ายยงัไม่มข้ีอระบชุดัเจนถงึเป้าหมายในการด�าเนนิการตรวจ

สอบ	หรือเป้าหมายที่จะน�ามาเป็นตัวชี้วัดผลความส�าเร็จในการบริหาร	 เช่น	การ

ตัง้เป้าหมายในเรือ่งค่าความนยิมของรายการทีจ่ะต้องท�าให้ถงึในระดบัทีพ่อใจของ

บริษัทเป็นต้น

	 3.		จากการศึกษาพบว่าบริษัทฯ	 ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ	

เนื่องจากการที่บริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วท�าให้ภารกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น	

ท�าให้จ�านวนภารกิจน้ันมีมากกว่าจ�านวนบุคลากร	 และการคัดสรรบุคลากรที่มี

คณุภาพเข้ามาร่วมงานยงัไม่รวดเรว็เพยีงพอต่อความต้องการ	ส่งผลให้การด�าเนนิ

งานของบริษัทยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

	 4.	 จากการศึกษาพบว่าควรพัฒนานโยบายเรื่องการรักษาบุคลากร 

ให้คงอยูก่บับรษิทั	เนือ่งจากบคุลากรเป็นปัจจยัส�าคัญในการด�าเนนิงานของบรษิทั
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ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงควรพิจารณาและพัฒนานโยบายด้านการรักษาบุคลากรให้คง 

อยู่กับบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เพื่อป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่มี

คุณภาพ

	 5.		จากการศกึษาพบว่าความส�าเรจ็จากการบรหิารงานตามนโยบายของ

บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 ประสบความส�าเร็จเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น	 จากปัจจัย

ต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 

ดังนั้นบริษัทฯ	ควรมีการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การบริหารเพื่อให้การด�าเนิน

งานขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง	“การศกึษาปัจจยัทางการตลาด	และ

พฤติกรรมการเปิดรับเกมบน	Facebook”	ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	ปัจจัย

ทางการตลาด	 และพฤติกรรมการเปิดรับเกมบน	 Facebook	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน	400	คน	ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	วเิคราะห์ข้อมลูเชงิสถติ	ิได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าคะแนนเฉลีย่	

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่	 Independent,	

t-test,	One-way	ANOVA	และ	Pearson	Product	Moment	Correlation	Coefficient	

ผลการวิจัยพบว่า

	 1.		ลกัษณะทางประชากรเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ	อายตุ�า่กว่า	15	

ปี	 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	 เป็นนักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา	มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า	5,000	บาท

	 2.		พฤตกิรรมการเล่นเกมกลุม่ตวัอย่างเกอืบครึง่หนึง่มปีระสบการณ์ใน

การเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	4	ปี	โดยส่วนใหญ่บ้านเป็นสถานทีใ่นการเล่นเกมมาก

ที่สุด	ในช่วงเวลา	20.01	–	24.00	น.	เฉลี่ย	7	วัน/สัปดาห์	และเฉลี่ย	3	ชั่วโมง/วัน

มากที่สุด	ซึ่งประเภทของเกมบน	Facebook	ที่ชอบมากที่สุด	คือ	Puzzle	Game	 

เกมปริศนา	และมีพฤติกรรมไม่ยึดติดในลักษณะเกมแบบเดิม

	 3.		พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	 Facebook	 รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	Facebook	จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	และประเภทของ

เวบ็ไซต์ทีก่ลุม่ตวัอย่างเลอืกเข้าไปใช้บรกิารอนัดบั	มากทีสุ่ด	คือ	เวบ็สังคมออนไลน์	

เช่น	Facebook,	Hi	5

	 4.		ด้านปัจจยัทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์	พบว่า	ประเดน็ทีมี่ผลต่อการ

ตดัสนิใจของกลุม่ตวัอย่างมากทีส่ดุ	คอื	“ความสวยงาม	สมจรงิของกราฟิก	ภายใน

เกม”	ด้านราคา	พบว่า	ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	

คือ	“ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเล่น”	ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	พบว่า	ประเด็นที่มี
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ผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “สามารถเล่นผ่าน	 Facebook	

ได้เลย”

	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	พบว่าประเดน็ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของกลุม่

ตัวอย่างมากที่สุด	คือ	“มีสิ่งของแจกหรือแถมเมื่อซื้อบัตรเติมเงิน”

ค�ำส�ำคัญ:	 ปัจจัยทางการตลาด, พฤติกรรมการเปิดรับ, เกมบน Facebook
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 ปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็เป็นสิง่ส�าคญัทีส่่งเสรมิให้เกดิกจิกรรมออนไลน์ต่างๆ	

เว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น	เว็บ	Social	Network	หรือเครือข่ายสังคมที่ก�าลังเป็นที่นิยม

อยู่ในขณะนี้	คือ	Facebook	โดยมีผู้ใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ	1	ของโลก	การ

ได้รับความนิยมของ	 Facebook	 อาจเน่ืองมาจากบน	 Facebook	 นั้น	 ผู้ใช้งาน

สามารถใช้เพือ่ตดิต่อสือ่สารหรอืร่วมท�ากจิกรรมกบัผูใ้ช้งานท่านอืน่ได้	ผ่านแอพพล-ิ

เคชั่นเสริม	 (Applications)	 ที่มีอยู่อย่างมากมาย	 ซึ่งแอพพลิเคช่ันดังกล่าวได้ถูก

พัฒนาเข้ามาเพ่ิมเติมอยู่เร่ือยๆ	 ด้วยเหตุน้ี	 Facebook	 จึงได้รับความนิยมไปทั่ว

โลก	(http://www.socialbakers.com)

	 Facebook	ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดใีนเมอืงไทย	โดยคนไทยให้ความ

สนใจและใช้กบัเกมออนไลน์	ซึง่เป็นกจิกรรมบนัเทงิทีผู่ค้นทกุวยัต่างให้ความสนใจ

และนยิมเล่น	เนือ่งจากมคีวามแปลกใหม่และสสีนัทีส่มจรงิมาก	รวมถงึเนือ้หาของ

เกมที่มีความท้าทายและพัฒนาทักษะของผู้เล่น	ดังนั้นเกมประเภท	Social	Game	

หรือเกมบน	Facebook	ได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมออนไลน์อย่างมาก

	 เกมประเภท	Social	Game	จากข้อมูลของเว็บไชต์ชุมชนออนไลน์	และ

ผู้ก่อตั้งชุมชนคนเล่นเกมบน	 Facebook	 (http://mashable.com/2010/02/20/

farmville-80-million-users/ปี	 2554)	 พบว่าสถิติคนเล่นเกม	 City	 Ville	 มีผู้เล่น

มากกว่า	80	ล้านคนทั่วโลก	และ	Zynga	บริษัทผู้สร้าง	Farm	Ville	ถูกตีมูลค่าบริษัท

มากกว่า	 1,000	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ต้ังแต่เมื่อปลายปี	 2553	 ซึ่งแนวโน้มตลาด	

Social	Game	บน	Facebook	นัน้เพิม่สงูขึน้เนือ่งจากจ�านวนของผูใ้ช้งาน	Facebook	

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ	ปี	โดยกลุ่มผู้เล่นเกมหลักนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นตามโครงสร้าง

ประชากร	คือกลุ่มอายุ	10-19	ปี	

	 ปัจจบุนัจากการทีม่ผีูเ้ล่นเกมเพิม่สงูขึน้ท�าให้เกดิสถานการณ์การแข่งขนั

ในกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการ	Social	Game	เพิ่มสูงขึ้น	เนื่องจากมีเกมใหม่ๆ	ที่เปิดให้

บริการเล่นฟรอียูเ่ป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้บรษิทัผูพ้ฒันาเกมบน	Facebook	มากมาย

ในตลาดซึง่แต่ละบรษิทัต่างผลติและพฒันาเกมออกมาอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากราย
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ได้จากการขายลิขสิทธิ์แล้วยังมีรายได้อ่ืนๆ	 จากการขาย	 Item	 ซึ่งจะเป็นรายได้ 

จากส่วนแบ่งของยอดขาย	นอกจากนี้	การวัดความนิยมของเกมจากจ�านวนผู้เล่น	

ส่งผลถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

	 ส่งผลให้ธุรกิจเกมมีมูลค่าถึงพันล้าน	 ซึ่งมี	 2	 บริษัทที่มีความโดดเด่น 

คือ	 Zynga	 และ	 Playfish	 สองผู้ผลิตเกมบน	 Facebook	 ซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่า 

กิจการเป็นหลายร้อยล้านบาท	

	 นอกจากนีก้ารทีก่ลุม่ลกูค้ามคีวามผกูพนักบัเกมของบรษิทันัน้ๆ	มากขึน้	

ซึ่งผู้ได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของเกม	ที่จะมีโอกาสทั้งขาย	Item	ในเกมให้กับผู้ใช้	และ

ขายพื้นที่โฆษณาให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ	 ได้มากขึ้น	 อีกด้วย	 รายได้จาก 

การ	ขาย	Item	เป็นรูปแบบที่บริษัทเกมออนไลน์ท�ากันมานาน	และถูกน�ามาใช้ใน	

Facebook	การซือ้	Item	ด้วยการใช้เงนิจ�านวนเล็กน้อย	จะท�าให้ผูเ้ล่นได้เงนิในเกม

เพิ่มมหาศาล	 และได้สิทธิพิเศษที่ผู้เล่นฟรีท�าไม่ได้	 ท�าให้ชีวิตในเกมง่าย	 สะดวก	

และสนุกขึ้นมาก

	 การทีบ่รษิทัซือ้ลขิสทิธิเ์กมจากต่างประเทศน�าเข้ามาให้บรกิารในประเทศ	

ถือเป็นการลงทุนที่สูง	มีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวอย่างมาก	มีตัวอย่างให้เห็นใน

หลายๆ	เกมที่จ�าเป็นต้องปิดตัวลง	เช่น	War	Story	เป็นต้น	ทั้งนี้เนื่องมาจากผล

ตอบแทนทีไ่ด้ไม่คุม้กบัการลงทนุ	เพราะมผีูเ้ล่นน้อย	ตวัเกมไม่น่าสนใจไม่สามารถ

ดึงดูดให้ผู้เล่นมีความภักดีกับตัวเกมได้	 ดังน้ันข้อมูลทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมการขาย	ราคา	และช่องทางการจัดจ�าหน่ายจึงมีส่วนส�าคัญในเรื่องนี้ที่

จะช่วยท�าให้รู้ถึงพฤติกรรมการบริโภคว่าผู้บริโภคต้องการที่จะให้มีเกมแบบไหน

และบริการแบบไหน	ถงึจะท�าให้ผูบ้รโิภคพงึพอใจทีสุ่ดและอยูใ่นจดุทีบ่รษิทัสามารถ

ตอบสนองได้โดยมีผลก�าไรประกอบควบคู่กันไปด้วย	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์	

คอืส่วนหนึง่ทีท่�าให้ผูเ้ล่นทราบความเคลือ่นไหวของเกมได้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ยิง่เกม

ใดมีชื่อเสียงก็ย่อมมีคนรอคอย	 แต่การสร้างการรับรู้ให้กับผู้เล่นอาจเป็นสิ่งที่จะ

ท�าให้ผู้ให้บริการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุหากท�าไม่ตรงกลุ่มผู้เล่น	ซึ่งในปัจจุบัน

มีสือ่มากมายทีผู่ใ้ห้บรกิารเกมใช้เป็นเครือ่งมอืในการกระจายข่าวสาร	รวมถงึสร้าง

การรบัรูใ้ห้กบัผูเ้ล่น	อาท	ิสือ่โทรทศัน์	เช่น	รายการแบไต๋ไฮเทค	เป็นรายการทีอ่อก

อากาศทางเคเบลิทวี	ีโดยกลุม่เป้าหมายเป็นเดก็มธัยม	รายการให้สาระความรูท้าง
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ด้านเทคโนโลยีและเกมต่างๆ	 มากมายท�าให้ผู้ชมเกิดความสนใจและเข้าถึงความ

สนกุของเกมได้ง่าย	 อีกหนึง่ส่ือทีบ่รษัิทผู้ให้บรกิารเกมนยิมใช้คอืช่องทางอนิเทอร์เนต็ 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นเกมออนไลน์จะเป็นบุคคลที่เล่นคอมพิวเตอร์และเช่ือม

ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจ�าอยู่แล้ว	ดังนั้น	ผู้ให้บริการเกมจึงสามารถวิเคราะห์

ชนดิของเกมต่างๆ	เพือ่ให้ตรงตามพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะมาเล่นเกมใน

อนาคตได้	เช่น	คนที่ชอบฟังเพลง	ก็อาจจะมีแนวโน้มในการเล่นเกมเต้น	เป็นต้น

วัตถุประสงค์

	 1.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรกบัพฤตกิรรม

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	Facebook

	 2.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมบน	Facebook	มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	Facebook

	 3.		เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเล่นเกม	มผีลต่อการให้ความส�าคญัต่อปัจจยั

ทางการตลาดของเกมบน	Facebook

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเร่ือง	 “การศึกษาปัจจัยทางการตลาด	 และพฤติกรรมการเปิด

รับเกมบน	Facebook”	ผู้วิจัยได้ก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	

Research)	 เป็นการวิจัยข้อมูลเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 มีแบบสอบถาม	

(Questionnaire)	 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้คือ	ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและผู้บริโภคอื่นๆ	ที่เล่นเกมบน	Face-

book	ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสม	(Mixed	-	Method	Sampling)	ในการศึกษา

วิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อต้องการทราบการศึกษาปัจจัย

ทางการตลาดและพฤติกรรมการเล่นเกมบน	Facebook	โดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ

รวบรวมข้อมูลเอง	 ซึ่งก่อนที่จะออกท�าการเก็บข้อมูลจริงในแต่ละครั้ง	 จะท�าการ

อบรมระหว่างคณะผูว้จิยัด้วยกนัเอง	เพือ่ให้ทกุคนในคณะเกดิความเข้าใจเกีย่วกบั
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	และซักถามข้อข้องใจต่างๆ	ทั้งนี้การเก็บข้อมูลด้วยการ 

กรอกแบบสอบถาม	 และสัมภาษณ์ประกอบในกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจค�าถาม

ในทศิทางเดยีวกนั	คณะผูว้จิยัจะเดนิทางไปท�าการส�ารวจด้วยตนเอง	โดยการเข้าไป

แนะน�าตวัแจ้งความจ�านงให้ทราบ	และขอความร่วมมอืในการกรอกแบบสอบถาม	

อธบิายวธิกีารกรอกแบบสอบถาม	และรอเกบ็แบบสอบถามพร้อมค�าตอบกลบัมา

เลย	ทั้งนี้ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน	1-30	เมษายน	2555

ผลการศึกษา อภิปรายผล

ผลการศึกษา
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
	 เพศ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	 อายุ	 พบว่า	 

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอายุต�่ากว่า	15	ปี	รองลงมาคือ	อายุ	25	–	29	ปี,	15	–	19	

ปี,	อายุ	20	–	24	ปี	และอายุ	30	ปี	ขึ้นไป	ระดับการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ระดบัมธัยมศกึษา/เทยีบเท่า	รองลงมาคอื	ระดบัปรญิญา

ตรีเทียบเท่า	ระดับประถมศึกษา	และระดับสูงกว่าปริญญาตรี	อาชีพ	พบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษารองลงมา	 คือ	 ลูกจ้างหรือ

พนักงานบริษัท,	 ประกอบอาชีพอิสระ,	 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 และ	

ข้าราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ	รายได้ต่อเดอืน	พบว่า	เกอืบครึง่หนึง่ของกลุ่ม

ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า	 5,000	บาท	 รองลงมาคือ	 รายได้	 10,001	 –	

20,000	บาท,	รายได้	20,001	–	30,000	บาท,	รายได้	5,001	–	10,000	บาท	และ	

รายได้มากกว่า	30,000	บาท	ขึ้นไป	

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นเกม
	 ประสบการณ์ในการเล่นเกม	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	 4	 ปี	 มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 มี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้ว	 1-2	 ปี,	 ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้ว	

3-4	ปี	และประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วน้อยกว่า	1	ปี	ตามล�าดับ
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	 สถานที่ในการเล่นเกม	พบว่า	ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้บ้านเป็นสถานที่

ในการเล่นเกมมากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	ร้านให้บรกิารอนิเทอร์เนต็และเกมออนไลน์,	

ที่ท�างาน	และสถานศึกษาตามล�าดับ	

	 ช่วงเวลาในการเล่นเกม	พบว่า	ช่วงเวลาทีก่ลุม่ตวัอย่างนยิมเล่นเกมมาก

ที่สุด	คือ	ช่วงเวลา	20.01	–	24.00	น.	รองลงมาคือ	ช่วงเวลา	12.01	–	16.00	น.,	

ช่วงเวลา	16.01	–	20.00	น.,	ช่วงเวลา	8.01	–	12.00	น.,	ช่วงเวลา	24.01	–	04.00	

น.	ร้อยละ	6.0	และช่วงเวลา	04.01	–	8.00	น.	ตามล�าดับ	

	 ความถีใ่นการเล่นเกม	(วนั/สปัดาห์)	พบว่า	โดยปกตกิลุม่ตวัอย่างเล่นเกม

ออนไลน์เฉลีย่	7	วนั/สปัดาห์	มากทีส่ดุ	รองลงมา	คอื	5	วนั/สปัดาห์,	4	วนั/สปัดาห์,	

3	วัน/สัปดาห์,	6	วัน/สัปดาห์,	2	วัน/สัปดาห์	และ	1	วัน/สัปดาห์	ตามล�าดับ	

	 ระยะเวลาและปริมาณในการเล่นเกม	(ชั่วโมง/วัน)	พบว่า	โดยปกติกลุ่ม

ตวัอย่างเล่นเกมออนไลน์เฉลีย่	3	ชัว่โมง/วนั	มากทีส่ดุ	รองลงมาคอื	เฉลีย่	2	ชัว่โมง/

วัน,	เฉลี่ย	1	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	4	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	5	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	6	ชั่วโมง/

วนั,	เฉลีย่	10	ชัว่โมง/วนั,	เฉลีย่	8	ชัว่โมง/วนั,	เฉลีย่	12	ชัว่โมง/วนั,	เฉลีย่	9	ชัว่โมง/

วัน,	เฉลี่ย	7	ชั่วโมง/วัน,	เฉลี่ย	11	ชั่วโมง/วัน	และเฉลี่ย	24	ชั่วโมง/วัน	เท่าๆ	กัน,	

และเฉลี่ย	15	ชั่วโมง/วัน	เฉลี่ย	16	ชั่วโมง/วัน	เท่าๆ	กันตามล�าดับ	

	 ประเภทของเกมบน	 Facebook	 ที่ชอบ	 พบว่า	 ประเภทของเกมบน	 

Facebook	ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	คือ	Puzzle	Game	เกมปริศนา	รองลงมา

คือ	Simulation	Game	เกมจ�าลองสถานการณ์	ร้อยละ	16.2	Action	Game	เกม

แอ็กชั่น	 RPG	 Game	 เกมที่มีลักษณะเป็นการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง	

Gamble	Game	เกมการพนัน	Strategy	Game	เกมวางกลยุทธ์	Sport	Game	เกม

กีฬา	และ	Racing	Game	เกมแข่งขันความเร็วตามล�าดับ	

	 พฤติกรรมในการเลือกเล่นเกม	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมี

พฤติกรรมในการเลือกเล่นเกมในลักษณะเปลี่ยนเกมบ้างบางครั้ง	 แต่ไม่ยึดติดใน

ลักษณะเกมแบบเดิมมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 59.8	 รองลงมาคือ	 เล่นเกมเดิม 

ไม่ชอบเปลีย่นแปลง	และเปลีย่นเกมทีเ่ล่นเป็นประจ�าแต่ยงัเน้นลกัษณะเกมคล้าย

แบบเดิม	ตามล�าดับ
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	 ส่วนที่	3	พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมบน	Facebook	
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกมบน	 Facebook	 จากส่ือต่างๆ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง	 
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	 Facebook	 จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	 รองลงมา	
คอื	เพือ่น/แฟน,	นติยสาร/วารสาร,	พ่อ/แม่/ญาต,ิ	โทรทศัน์,	โปสเตอร์,	งาน	Event,	
หนังสือพิมพ์,	แผ่นพับ/ใบปลิว,	และวิทยุ	ตามล�าดับ
	 ประเภทของเว็บไซต์ที่เลือกเข้าไปใช้บริการ	พบว่า	ประเภทของเว็บไซต์
ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้าไปใช้บริการมากที่สุด	คือ	เว็บสังคมออนไลน์	 เช่น	Face-
book,	Hi5,	รองลงมาคือ	เว็บเกมออนไลน์	เช่น	Online	Station,	Comp	Gamer,	
เว็บบันเทิงประเภทรวมเนื้อหาหลากหลาย	เช่น	Sanook,	Kapook,	Hunsa,	 เว็บ 
กระดานสนทนา	 เช่น	 Pantip,	 เด็กดี	 และเว็บข่าว	 เช่น	 ผู้จัดการ	 เช่น	 ไทยรัฐ,	 
เดลินิวส์	ตามล�าดับ
	 ส่วนที่	4	ข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์	พบว่า	ประเด็น
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	คือ	“ความสวยงาม	สมจริงของ
กราฟิก	ภายในเกม”	รองลงมาคือ	“วิธีการเล่นเกม	ไม่ซ�้าซ้อน	เข้าใจง่าย”,	“มีการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่น”,	 “เซิฟเวอร์ของเกมมีคุณภาพ	 และ
พอเพียงต่อจ�านวนผู้เล่น”,	 “ไม่ต้อง	 Download	 และติดตั้ง”,	 “ชื่อเสียงของเกมที่
เปิดให้บริการ”,	“โปรแกรมเกม	ไม่มี	Bug	หรือข้อผิดพลาด”,	“Game	Master	(GM)	
เอาใจใส่ดูแลผู้เล่นเป็นอย่างดี”	และ	“ความมีชื่อเสียงของบริษัทผู้ให้บริการเกม”	
	 ด้านราคา	 พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมาก
ทีส่ดุ	คอื	“ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเล่น”	รองลงมาคอื	“ราคาของบตัรเตมิเงนิมคีวาม
เหมาะสมและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป”	และ	“ราคาของ	Item	หรือสิ่งของภายในเกม	
มีความเหมาะสมและยุติธรรม”	ตามล�าดับ
	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	พบว่า	ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
กลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “สามารถเล่นผ่าน	 Facebook	 ได้เลย”	 รองลงมาคือ	
“บตัรเตมิเงนิหาซือ้ได้ง่าย”	“มช่ีองทางในการเตมิเงนิหลายช่องทาง”	และ	“สามารถ
เล่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆ	นอกสถานที่”	ตามล�าดับ
	 ด้านการส่งเสรมิการตลาด	พบว่า	ประเดน็ทีมี่ผลต่อการตดัสินใจของกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “มีสิ่งของแจกหรือแถมเมื่อซื้อบัตรเติมเงิน	 (เช่น	 ไอเทม
ภายในเกม	หรือสิ่งของภายนอกเกม	 เช่น	 ตุ๊กตา)”	 รองลงมาคือ	 “มีการลดราคา



JC Journal268

ของไอเทม	 หรือบัตรเติมเงินในช่วงเทศกาลต่างๆ”,	 “มีการจัดกิจกรรม	 (event)	 

เพื่อช่วยเหลือสังคม”,	“มีการจัดกิจกรรม	(event)	งานเกมตามสถานที่ต่างๆ	”	และ	

“มีการโฆษณาตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ”	ตามล�าดับ

อภิปรายผล

ด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
	 เพศ	 ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยในครั้งนี้เล่นเกมบน	 Facebook	 เป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิง	 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอายุต�่ากว่า	 15	ปี	 มีระดับการ

ศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง

เป็นนกัเรยีน/นสิติ/นกัศกึษา	และเกอืบครึง่หนึง่ของกลุม่ตวัอย่างมรีายได้ต่อเดอืน

น้อยกว่า	 5,000	 บาท	 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ผู้บริโภค	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความ

ต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ	 และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุ้นทางการตลาดให้

เหมาะสม	ปัจจยัส่วนบคุคล	(Personal	Factors)	การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ได้รบัอทิธพิล

จากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ	 ได้แก่	 อายุ	 ขั้นตอน	 วัฏจักรชีวิต

ครอบครวั	อาชพี	โอกาสทางการศกึษา	รปูแบบการด�ารงชวีติ	บคุลกิภาพ	และแนว

ความคิดส่วนบุคคล	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	2546,	น.	196-205)	ซึ่งผลวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 จิรดา	 มหาเจริญ	 (2547)	 ได้ท�าการศึกษาเรื่อง	 “การ

ศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์	 ของนักเรียน

มัธยมศึกษา	ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม”	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย	 อายุระหว่าง	 11-19	 ปี	 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 

ในโรงเรียนต่างๆ	 ในจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น	 10	 โรงเรียน	 และส่วนใหญ่มีรายได	้

251-500	บาท	ต่อสัปดาห์

ด้านพฤติกรรมการเล่นเกม
	 ประสบการณ์ในการเล่นเกม	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งมี

ประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	4	ปี	มากทีส่ดุ	ส�าหรบัช่วงเวลาในการ
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เล่นเกม	 พบว่า	 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างนิยมเล่นเกมมากที่สุด	 คือ	 ช่วงเวลา	 

20.01	–	24.00	น.	ความถีใ่นการเล่นเกม	(วนั/สัปดาห์)	พบว่า	โดยปกตกิลุ่มตวัอย่าง

เล่นเกมออนไลน์เฉลี่ย	 7	 วัน/สัปดาห์	 มากที่สุด	 และระยะเวลาและปริมาณใน 

การเล่นเกม	 (ชั่วโมง/วัน)	 พบว่า	 โดยปกติกลุ่มตัวอย่างเล่นเกมออนไลน์เฉล่ีย	 

3	ชั่วโมง/วัน	มากที่สุด	ประเภทของเกมบน	Facebook	ที่ชอบ	พบว่า	ประเภทของ

เกมบน	Facebook	ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุด	คือ	Puzzle	Game	เกมปริศนา	

และพฤติกรรมในการเลือกเล่นเกม	 พบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมี

พฤติกรรมในการเลือกเล่นเกมในลักษณะเปลี่ยนเกมบ้างบางครั้ง	 แต่ไม่ยึดติดใน

ลักษณะเกมแบบเดิมมากที่สุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเชนษฏ์	 วิชชจุฑากุล	

(2552)	 ได้ท�าการศึกษาเร่ือง	 ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อไอเทมเกม

ออนไลน์:	กรณศีกึษา	บรษิทัเอเซยีซอฟท์	คอเปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	พบว่ากลุม่

ตวัอย่างทีท่�าการศกึษาส่วนใหญ่ใช้บ้านเป็นสถานทีเ่ล่นเกมออนไลน์	มีปรมิาณการ

เล่นเกมออนไลน์เฉลี่ยต่อวันประมาณ	3-5	ชั่วโมง	มีประสบการณ์ในการเล่นเกม

ออนไลน์มากกว่า	5	ปี

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมออนไลน์
	 จากทฤษฎีการเปิดรับสื่อ	 สามารถพิจารณาได้ในแง่ของประเภทของ

เนื้อหาที่เปิดรับซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิด

รบัสือ่ดงักล่าวทีส่�าคญัในหลายๆ	แง่มมุ	คอื	สือ่อนิเทอร์เนต็,	ส่ือโทรทศัน์,	ส่ือพ่อ/

แม่/ญาติ,	 สื่อนิตยสาร/วารสาร	 และสื่อเพื่อน/แฟนจากผลวิจัยซ่ึงพบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ	 Facebook	 จากส่ืออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	

เนือ่งจากการเตบิโตของการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	(Broadband	Inter-

net)	โดยปัจจบุนัมอีตัราค่าบรกิารทีค่วามเรว็ประมาณ	1.0	-	2.0	เมกะบติต่อวนิาที

ที่ประมาณ	 500	 -	 900	 บาท	 ต่อเดือนซ่ึงถือว่าค่อนข้างต�่าจึงท�าให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย	 และจากการที่การเล่นเกม

ออนไลน์ต้องการความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อความสนุกในการเล่นเกม	

จงึท�าให้มีผูส้นใจเล่นเกมออนไลน์เพิม่ขึน้ตามไปด้วย	ซึง่ได้ช่วยเพิม่โอกาสให้บรกิาร

เกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้น	 ในแง่ส่ือ
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อื่นๆ	เช่น	สื่อพ่อ/แม่/ญาติ	สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	

2546,	น.	196-205	ปัจจยัด้านสงัคม	(Social	Factors)	เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในชวีติ

ประจ�าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้	ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วยกลุม่

อ้างองิ	เป็นกลุม่ทีบ่คุคลเข้าไปเกีย่วข้องด้วย	กลุม่นี	้จะมอีทิธพิลทางด้านการเลอืก

พฤติกรรม	 และการด�าเนินชีวิต	 รวมทั้งทัศนคติ	 ความคิดเห็น	 แบบค่านิยมของ

บคุคลในกลุม่เนือ่งจากบคุคลต้องการให้เป็นทีย่อมรบัของกลุม่	จงึต้องปฏบิตัติาม	

และยอมรับความคิดเห็นต่างๆ	กลุ่มอ้างอิง	คือ	กลุ่มปฐมภูมิ	 (Primary	Groups)	

ได้แก่	ครอบครัว	เพื่อนสนิท	และเพื่อนบ้าน	กลุ่มเหล่านี้จะมีความใกล้ชิดผูกพัน

กับผู้เล่นเกมเป็นอย่างมาก	 อาทิ	 พ่อแม่ชวนลูกๆ	 มาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด	หรือเห็นเพื่อนสนิทเล่นเกมแล้วเกิดความรู้สึกอยากเล่นบ้าง	เป็นต้น	

และพบว่า	ประเภทของเว็บไซต์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้าไปใช้บริการมากที่สุด	 คือ	

เว็บสังคมออนไลน์	เช่น	Facebook,	Hi5	สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความต้องการ

ยอมรับ	และความรัก	(Belongingness	and	Love	Need)	เป็นความต้องการการ

ยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม

ด้านข้อมูลด้านปัจจัยทางการตลาด
	 ด้านผลิตภัณฑ์	 พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง

มากที่สุด	คือ	“ความสวยงาม	สมจริงของกราฟิก	ภายในเกม”	สอดคล้องกับทฤษฎี

และแนวความคิดส่วนประสมทางการตลาด	 เรื่องความแตกต่างของผลิตภัณฑ	์

(Product	differentiation)	และความแตกต่างทางการแข่งขนั	ซึง่ผูใ้ห้บรกิารเกมต้อง

น�าเสนอถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ด้านราคา	พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการ

ตดัสนิใจของกลุม่ตวัอย่างมากทีส่ดุ	คอื	“ไม่เสยีค่าใช้จ่ายในการเล่น”	เนือ่งจากเกม

บน	 Facebook	 ในปัจจุบันเป็นระบบ	 Free	 Play	 ดังนั้น	 ปัจจัยด้านราคาจึงไม่ม ี

อุปสรรค์ในการเล่นเกม	 แต่รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการขาย	 ไอเทมในเกมซึ่ง 

ผูเ้ล่นอาจจะซือ้หรอืไม่ขึน้อยูก่บัไอเทมนัน้ๆ	จะสามารถตอบสนองความพอใจของ

ผู้เล่นได้มากเพียงใดสอดคล้องกับความหมายเรื่อง	 อรรถประโยชน์	 (Utility)	 คือ	

คณุสมบตัขิองสิง่ใดสิง่หนึง่ทีส่ามารถสนองความต้องการของมนษุย์ให้พอใจ	ความ
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สามารถในการสนองความต้องการให้เกดิความพอใจ	ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย	

พบว่า	 ประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	 คือ	 “สามารถ 

เล่นผ่าน	 Facebook	 ได้เลย”	 สอดคล้องกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ผูบ้รโิภค	ส่วนด้านการส่งเสรมิการตลาด	พบว่า	ประเดน็ทีมี่ผลต่อการตดัสินใจของ

กลุม่ตวัอย่างมากทีส่ดุ	คอื	“มสีิง่ของแจกหรอืแถมเมือ่ซือ้บตัรเตมิเงนิ	(เช่น	ไอเทม

ภายในเกม	หรือสิ่งของภายนอกเกม	เช่น	ตุ๊กตา)”	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงควรเน้นไปที่บน	Facebook	อาทิ	การ

สร้าง	Fanpage	ส�าหรบัเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและกจิกรรมของเกม,	การโฆษณา

บน	Facebook,	การสร้าง	Application	ส�าหรับแสดงให้เพื่อนๆ	เห็นว่าผู้เล่นก�าลัง

เล่นเกมนั้นๆ	อยู่	หรือแม้แต่	การโฆษณาบน	Banner	ของ	Hi5	เป็นต้น

	 2.		บรษิทัผูใ้ห้บรกิารจงึควรด�าเนนิการวางแผนการตลาดในการให้บรกิาร

เกมบน	Facebook	เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด	เนื่องจากกลุ่มผู้เล่นที่มี

แนวโน้มส่วนใหญ่	มีประสบการณ์ในการเล่นเกมมาแล้วมากกว่า	4	ปี	ขึ้นไป	และ

มีลักษณะเปลี่ยนเกมในบางคร้ังและไม่ยึดติดในลักษณะเกมแบบเดิม	 ด้าน

ผลิตภัณฑ์ซึ่งนอกจากมีความสวยงาม	 สมจริงแล้วยังต้องมีรูปแบบเกมที่สนุก

ท้าทายแปลกใหม่เพราะถ้าเป็นเกมตลาดทั่วไป	 ผู้เล่นจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง

เท่าไรนัก	เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นเกมมักมีประสบการณ์	มีความรู้และทักษะ

ด้านเกมอยู่แล้ว	 เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์แก่ผู้เล่น	 กราฟิกจึง

เป็นสิ่งแรกที่ควรค�านึงถึง	 เช่น	 ภาพแบบ	 2	 มิติ	 หรือภาพแบบสวยสมจริงแบบ	

Unreal	Engine	เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพในเกมที่ให้ความสวยสมจริง	มีความ

ละเอียดในตัวคนมากและคมชัดขึ้นจึงให้อรรถรสในการเล่นที่มีความสนุกมากขึ้น

และท�าให้ผู้เล่นรู้สึกอยากเล่นบ่อยๆ	 นอกจากนี้การเพิ่มความสัมพันธ์กันในเกม

เป็นสิ่งที่จะสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นชอบเล่นเกมได้มากขึ้น	 เนื่องจากผู้เล่นเกม

ต้องการสังคมภายในเกม	จึงจะเล่นสนุกมากขึ้นและท�าให้เข้ามาเล่นเกมถี่ขึ้น
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	 3.		ความสะดวกสบายในการเล่นเกมบน	Facebook	ทีง่่ายดายอกีทัง้ยงั

สามารถเล่นกบัเพือ่นๆ	ได้อกีด้วย	จงึท�าให้ผูเ้ล่นมคีวามสนกุสนานมากขึน้เรือ่ยๆ	

รวมทั้งรูปแบบเกมที่มีความสนุกสนานและสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เล่นต้องเข้ามา

ท�ากิจกรรมภายในเกมทุกๆ	วัน	เช่น	การรดน�้าต้นไม้,	ปลูกผัก,	เก็บผัก	ใน	Farm	

Ville	เป็นต้น

	 4.		บริษัทผู้ให้บริการจึงไม่ควรน�าระบบการเก็บค่าบริการก่อนเล่นมาใช้

ส่วนผู้เล่นยังให้ความส�าคัญในเรื่องราคาของบัตรเติมเงินที่มีความเหมาะสมและ

คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป	 และราคาของไอเทมหรือส่ิงของภายในเกม	 มีความเหมาะ

สมและยุติธรรม	ผู้เล่นยังค�านึงถึงความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป	แต่อยากได้ของแถม	

ดังนั้นผู้ให้บรกิารสามารถใช้กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดได้ตามความเหมาะ

สม	เนื่องจากผู้เล่นไม่มีอุปสรรคทางด้านราคามากนัก
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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง	“การประสานงานการบริหารจัดการ

โครงการพิเศษระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรส่ือสารมวลชนภาคเอกชน	 กรณี

ศึกษา	The	Contemporarist	by	OCAC”	เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร

จดัการ	กระบวนการบรหิารจดัการ	ปัญหา	อปุสรรค	ผลลัพธ์	และแนวโน้มในอนาคต

ของการประสานงานของโครงการพเิศษทีเ่กดิขึน้ระหว่างองค์กรภาครฐัและองค์กร

สื่อสารมวลชนภาคเอกชน	โดยศึกษาโครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	ที่

เกิดจากความร่วมมือประสานงานกันระหว่างส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	

กระทรวงวัฒนธรรม	 ร่วมมือกับ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research	Method)	 โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามี	 

2	ประเภท	ได้แก่	ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	โดยท�าการสัมภาษณ์เจาะลึก	และ

ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	เป็นแหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและการส�ารวจ	

	 โดยการศึกษาพบว่า	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 สังกัด

กระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นองค์กรภาครัฐได้จัดท�าโครงการในการส่งเสริมวงการนัก

ออกแบบเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย	 จึงร่วมมือประสานงานกับองค์กรสื่อสารมวลชน

ภาคเอกชน	คือ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ในโครงการ	The	Contemporarist	by	

OCAC	 เพื่อจัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแอล	 บางกอก	

แฟชัน่	วคี	โดยให้นกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายรุน่ใหม่ซึง่เป็นผูช้นะเลศิทัง้จาก

เวทกีารประกวดออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายจากโครงการ	“จากเส้นใยสูภ่มูปัิญญา 

จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”	 จ�านวน	3	ท่าน	สร้างสรรค์ผลงาน	 เมื่อมีการตกลงท�า

สัญญาระหว่าง	สคร.	 และนิตยสารแอลแล้ว	ทั้งสององค์กรได้ท�าการตกลงกันว่า

จะมีตัวแทนที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน	 ระหว่าง	 2	 องค์กร	 คือ	 บริษัท 

วัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้ลงนามเป็นองค์กรกลางดูแล

ประสานงานระหว่างสององค์กร	บรหิารจดัการโครงการให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์

ที่ได้ก�าหนดไว้	 เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้วถือได้ว่าบรรลุเป้าหมายทางด้าน

วิทยาการ	 เพราะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหนึ่ง	

การขยายแนวคิดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสู่ประชาชนวงกว้างและ
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เป็นการเรียนรู้ในการจัดงานในด้านสื่อมวลชนอีกด้วย	 ในขณะที่นิตยสารแอล	

ประเทศไทย	 เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้วนอกจากที่นิตยสารแอล	ประเทศไทย	

จะบรรลุเป้าหมายทางด้านวิทยาการแล้ว	 ยังถือว่าบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

อีกด้วย	ถึงแม้ว่าเป้าหมายไม่ได้ออกมาในรูปตัวเงิน	แต่การบรรลุเป้าหมายในครั้ง

นี้สามารถพิจารณาได้จากการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้องค์กร	สร้างข้อได้เปรียบใน

การแข่งขันเมื่อเทียบกับองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชนอื่นๆ	 สคร.	 มองว่า 

ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดพันธมิตรอื่นๆ	เข้ามาร่วมประสานงานกับองค์กร	การสร้าง

พนัธมิตรใหม่ๆ	เป็นเรือ่งทีด่แีต่สิง่ทีจ่�าเป็นคอืต้องพจิารณาถงึเงือ่นไขทีส่อดคล้อง

กับเป้าหมายขององค์กร	 ในส่วนหน่วยงานส่ือสารมวลชนภาคเอกชนอย่าง 

นิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 มองว่าการประสานงานกับ	 สคร.	 ส่งผลดีเช่นกันแก่

องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 เพราะการประสานงานที่เกิดขึ้นถือว่าองค์กร

ภาครัฐให้ความเชื่อถือในภาพลักษณ์	 ความสามารถขององค์กร	 และเชื่อว่า 

นิตยสารแอล	ประเทศไทย	สามารถประสานงานปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่องค์กรภาครัฐวางไว้ได้

ค�ำส�ำคัญ:  การประสานงาน, การบริหารจัดการโครงการพิเศษ, องค์กรภาครัฐ, 

องค์กรสื่อสารมวลชน
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันอย่างไม่หยุดยั้ง	 ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กรอยูต่ลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐัหรอืองค์กรภาคเอกชน	เช่น	สภาพ
แวดล้อมทางสังคม	 วัฒนธรรม	 การเมืองการปกครอง	 หรือความทันสมัยของ
เทคโนโลยีสารนิเทศ	 เป็นต้น	 ต่างขยายขีดความสามารถในการด�าเนินงานทั้งใน
รปูของการให้บรกิารและการผลติสนิค้าเพือ่ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของตนให้
มากยิง่ขึน้	องค์กรในปัจจบุนัจึงต้องด�าเนนิงานบรหิารจดัการท่ามกลางการแข่งขนั
ทีข่ยายวงกว้างออกไปทกุพืน้ที	่องค์กรแต่ละองค์กรต่างมกีารบรหิารจดัการทีแ่ตก
ต่างกันไปตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมาย	ณัฐวุฒิ	พงศ์สิริ	(2551,	น.	31)	ได้
กล่าวไว้ว่า	องค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต้องเผชญิกบัปัญหาและความท้าทาย
คล้ายๆ	กนั	ท�าให้บทบาทหน้าทีร่วมทัง้ความรบัผดิชอบไม่ค่อยจะแตกต่างกนัมาก
เหมอืนในอดตี	องค์กรภาคเอกชนต้องหนัมาให้ความสนใจในเรือ่งธรุกจิเพือ่สงัคม	
นอกเหนอืจากมุง่แสวงหาผลก�าไรแต่เพยีงอย่างเดยีว	องค์กรภาครฐักต้็องค�านงึถงึ
ต้นทนุไปพร้อมๆ	กบัการรกัษามาตรฐานการให้บรกิารสาธารณะทีต้่องการกระจาย
อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม	เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิบรกิารจดัการองค์กรนัน้ให้ประสบ
ผลส�าเร็จ	ดังนั้นในปัจจุบันจะได้พบเห็นถึงการร่วมมือกันท�างานขององค์กรต่างๆ	
ไม่ว่าระหว่างองค์กรภาครฐัด้วยกนัหรอืระหว่างองค์กรภาคเอกชนและการร่วมมือ
ของสององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะทางธุรกิจ	 (Public-Private	
Partnership)	 โดยการร่วมงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจะประสบผลส�าเร็จ
ได้นัน้	ทัง้สองฝ่ายจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าใจเงือ่นไข	ข้อจ�ากดั	สิง่แวดล้อมและวฒันธรรม
องค์กรที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง	 การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน	 ทั้ง
ระหว่างบุคลากรและองค์กรโดยรวม	 จะสร้างความเข้าใจในการท�างานของแต่ละ
ฝ่ายให้มากขึ้น	และยังเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน	แม้ว่าความแตกต่างยังคงมีอยู่	
ดงันัน้	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจ�าเป็นต้องเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัเข้าหากนัจงึจะท�าให้
การร่วมงานของทั้งสองฝ่ายประสบผลส�าเร็จ
	 เมื่อวันที่	 21	 ม.ค.	 46	 คณะรัฐมนตรีในสมัย	 พ.ต.ท.	 ทักษิณ	 ชินวัตร	 
ได้เห็นชอบเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ	 เมืองแฟช่ัน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
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ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านแฟชั่น	 และตราสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ	

สร้างมูลค่าเพิ่มในการส่งออก	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแฟช่ันอย่างแท้จริง	 กลุ่ม

อุตสาหกรรมแฟชัน่ของประเทศไทยนัน้ประกอบไปด้วยกลุ่มอตุสาหกรรม	ด้วยกนั	

3	กลุ่ม	คือ	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง

หนัง	อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	

	 จากจดุเริม่ต้นของโครงการกรงุเทพฯ	เมอืงแฟชัน่	จนถงึจดุสิน้สดุทีอ่งค์กร

ภาครัฐลดบทบาทในการสนับสนุน	 บุคลากรหลายท่านในวงการแฟชั่นต่างแสดง

ความคดิเหน็ว่าแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่ของประเทศไทยให้ทดัเทยีม

นานาประเทศนั้นได้ยุติลงแล้ว	และโครงการกรุงเทพฯ	เมืองแฟชั่นนี้จะกลายเป็น

เพียงเหตุการณ์หน่ึงในประวัติศาสตร์ของประเทศเท่านั้น	 เหตุการณ์ดังกล่าวถือ

เป็นเรื่องที่น่าเสียดายและการเสียโอกาสอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	

เพราะประเทศไทยนัน้มศีกัยภาพสงูในอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครือ่งนุง่ห่ม	การได้

รบัการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งโดยการวางแผนโครงการทัง้ในระยะส้ัน	ระยะกลาง

และระยะยาว	จะสามารถพฒันาจนท�าให้ประเทศไทยสามารถกลายเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมแฟชั่นได้ในอีกจุดหน่ึงของโลกเช่นเดียวกับต่างประเทศ	 ถึงแม้ว่า

โครงการกรุงเทพฯ	 เมืองแฟชั่นจะจบลงไปแล้ว	 แต่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยยังคง

พัฒนาต่อไป	ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายถือเป็น

สิ่งที่ส�าคัญ	 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีโครงการดีๆ	 หลายต่อหลายโครงการ	 ทั้ง

โครงการของภาครัฐและโครงการของภาคเอกชนของไทยที่ต้องการที่จะเฟ้นหา

และให้การสนับสนุนให้นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชาวไทยหน้าใหม่ให้มี

พื้นที่เวทีที่จะสามารถน�าเสนอความคิดของตนได้	

	 การผลักดันในโครงการต่างๆ	 ต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นโครงการใน

ระยะยาวและหวังผลให้เกิดความส�าเร็จมากที่สุดจากการร่วมมือจากหลายๆ	

องค์กรทีร่่วมผลกัดนั	เพือ่พฒันาโครงการ	โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	
เป็นโครงการหนึง่ทีน่่าสนใจ	เพราะเกดิขึน้จากการร่วมมอืประสานงานของส�านกังาน

ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	(สคร.)	กระทรวงวฒันธรรม	และนติยสารแอล	ประเทศไทย	

ซึ่งเกิดจากการประสานงานการบริหารจัดการระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กร

สือ่สารมวลชนภาคเอกชน	และเป็นโครงการทีมุ่ง่พฒันาความรูค้วามสามารถของ

นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหน้าใหม่อย่างแท้จริง
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	 The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นโครงการที	่จดัแสดงผลงานโครงการ

ส่งเสริมการจดัแสดงผลงานการออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายในงานแอล	บางกอก	

แฟชั่น	 วีค	ปี	พ.ศ.	 2554	 โดยน�าเสนอผลงานจาก	3	นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่อง 

แต่งกายรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ชนะจากการประกวดเวที	 “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา	 จาก

ภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”	ที่ร่วมออกแบบผลงานที่สร้างสรรค์จากผ้าไทย	และสะท้อน

ถึงวิถีวัฒนธรรมไทย	

	 การประกวดนักออกแบบเครื่องแต่งกายหน้าใหม่เป็นโครงการที่เปิด

โอกาสให้ประชาชนผู้มีความสนใจในการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเข้าร่วม

ประกวด	เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กาย	 ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบโดยใช้อัตลักษณ์แห่งศิลป-

วัฒนธรรมไทย	 ผ่านศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย	 ต่อจากนั้นได้ผลักดัน 

ให้นักออกแบบที่เป็นผู้ชนะ	3	คน	มีโอกาสแสดงผลงานการออกแบบใหม่อีกครั้ง

ผ่านเวทแีสดงผลงานการออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายในงานแอล	บางกอก	แฟชัน่	

วคี	ภายใต้โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC

	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 

เป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และเผยแพร่

กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาและ

ประยุกต์ใช้ในสังคมได้จริง	

	 นิตยสารแอล	 เป็นนิตยสารแฟชั่นจากประเทศฝรั่งเศสที่มียอดขายเป็น

อันดับหนึ่งท่ัวโลก	 นิตยสารแอลเปิดตัวฉบับภาคภาษาไทยเป็นครั้งแรกเม่ือวันที	่

27	ตุลาคม	พ.ศ.	2537	โดยบริษัทโพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด	ปัจจุบัน

นี้	นิตยสารแอล	มีการตีพิมพ์ถึง	42	ประเทศทั่วโลก	ส�าหรับเนื้อหาของนิตยสาร

แอล	ประเทศไทย	ยงัคงเน้นหนกัในเรือ่งความงามและแฟชัน่ตามแนวคดิของบรษิทั

แม่	แต่กป็รบัแนวทางการน�าเสนอให้เข้ากบัวถิขีองคนไทย	โดยมกีลุม่เป้าหมาย	คอื	

สตรอีายรุะหว่าง	20-35	ปี	ได้เป็นผูเ้ปิดโลกทศัน์ผูห้ญงิไทยพร้อมทัง้กระตุน้วงการ

แฟชั่นไทย	ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก	

	 The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นโครงการทีไ่ด้รบัการประสานงานการ

บรหิารจดัการระหว่างองค์กรภาครฐัและองค์กรสือ่สารมวลชนภาคเอกชน	จงึถอืเป็น



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 283

โครงการทีม่คีวามน่าสนใจในการท�าการศกึษาเพือ่วเิคราะห์ถงึรปูแบบ	กระบวนการ

บริหารจัดการ	ผลลัพธ์	ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในอนาคตที่เกิดขึ้น	

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโครงการพิเศษที่เกิดจากการ

ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

	 2.	 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการโครงการพิเศษที่เกิดจากการ

ประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

	 3.	 เพือ่ศกึษาผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ของโครงการพเิศษทีเ่กดิจากการประสาน

งานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

	 4.	 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการโครงการพิเศษ

ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาค

เอกชน

	 5.	 เพื่อศึกษาแนวโน้มในอนาคตของการประสานงานระหว่างองค์กร

ภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน

วิธีการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง	 “การประสานงานการบรหิารจดัการโครงการพเิศษระหว่าง

องค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	กรณีศึกษา	The	Contempo-

rarist	by	OCAC”	ผูศ้กึษาได้เลอืกระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research	

Method)	โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(Depth	Interview)	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

 1.	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	Data)	คือ	แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล	

ได้แก่	 พนักงานของส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 พนักงานของ 

นติยสารแอล	ประเทศไทย	กรรมการโครงการ	“จากเส้นใยสูภู่มปัิญญา	จากภูมปัิญญา 

สู่อาภรณ์”	และผู้ประสานงานโครงการ	“The	Contemporarist	by	OCAC”	บริษัท

วัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก	 ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
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ศึกษาและกลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	โดย

ใช้เครื่องบันทึกเทปท�าการบันทึกบทสนทนาขณะท�าการสัมภาษณ์	 จากนั้นจึง

ท�าการถอดเทปบทสัมภาษณ์ในภายหลัง	 โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการประสานงานโครงการจ�านวน	7	คน	ดังต่อไปนี้

 ส�ำนกังำนศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	(สคร.)	สงักดักระทรวงวฒันธรรม

	 -		นายวิชระวิชญ์	 อัครสันติสุข	 นักวิชาการวัฒนธรรม	 ส�านักงานศิลป-

วัฒนธรรมร่วมสมัย

	 นิตยสำรแอล	ประเทศไทย

	 -		นางสาวปรารถนา	พานิชชีวะกุล	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

	 -	นางสาวอทิตยา	ประเสริฐสังข์	ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมการขาย

	 ผู้ประสำนงำนโครงกำร	“The	Contemporarist	by	OCAC”	บริษัท

วัน	เอเอ็ม	จ�ำกัด

	 -	นายพลัฏฐ์	 ศรีลลิตสร้อย	 นักออกแบบเครื่องแต่งกาย	 เจ้าของตรา 

สินค้า	“รีล”

	 -	นายสันติ	เลิศชัยอุดมโชค	แฟชั่นสไตลิสต์

กรรมกำรผูต้ดัสนิโครงกำร	“จำกเส้นใยสูภ่มูปัิญญำ	จำกภมูปัิญญำสูอ่ำภรณ์”

	 -		นายทเนศ	บญุประสาน	อาจารย์มหาวทิยาลยั	และนกัออกแบบเครือ่ง

แต่งกาย

	 -		นายชัย	เจียมกิตติกุล	นักออกแบบเครื่องแต่งกาย	

 2.	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 คือ	 แหล่งข้อมูลประเภท

เอกสำร	 (Document	 Data)	 โดยมีตั้งแต่ข้อมูลในด้านแนวคิด	ทฤษฎีและผลงาน

วิจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 การศกึษาเรือ่ง	 “การประสานงานการบรหิารจดัการโครงการพเิศษระหว่าง

องค์กรภาครฐั	และองค์กรสือ่สารมวลชนภาคเอกชน	กรณศีกึษา	The	Contempo-

rarist	by	OCAC”	แบ่งการรายงานผลออกเป็น	5	ส่วน	ดังนี้
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	 ส่วนที	่1	 รปูแบบกำรบรหิำรจดักำรของโครงกำร	The	Contempo-

rarist	by	OCAC

	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	ได้

จดัโครงการส่งเสรมิวงการนกัออกแบบเครือ่งแต่งกาย	ร่วมกบัองค์กรสือ่สารมวลชน

ภาคเอกชน	นติยสารแอล	ประเทศไทย	ในโครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	

จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	เปิด

โอกาสให้นกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายรุน่ใหม่ทีช่นะเลศิจากเวทกีารประกวด

ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโครงการ	 “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา	จากภูมิปัญญา

สู่อาภรณ์”	จ�านวน	3	คน	สร้างสรรค์ผลงานชุดใหม่	และทั้งสององค์กรได้ท�าการ

ตกลงกันว่าจะมีตัวกลางในการประสานงาน	ระหว่าง	2	องค์กร	บริษัทวัน	เอเอ็ม	

จ�ากัด	 ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ได้ลงนามเป็นองค์กรกลาง	 ดูแล	 ติดต่อการ

ประสานงานระหว่างสององค์กร	บริหารจัดการโครงการ	The	Contemporarist	by	

OCAC	ให้ประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ก�าหนดไว้

	 ส่วนท่ี	2	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	 The	 Contem-

porarist	by	OCAC

	 องค์กรทีม่ส่ีวนร่วมในการประสานงานในโครงการ	The	Contemporarist	

by	OCAC	ประกอบด้วย	3	องค์กร	คือ	ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	และบริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	

โดยแบ่งหน้าที่	ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร	ซึ่ง	สคร.	ให้นักวิชาการ

วัฒนธรรม	เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงาน	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ให้ผู้ช่วย

ฝ่ายส่งเสรมิการขายเป็นผูด้แูลตดิต่อประสานงานกบัทมีงานบรษิทัวนั	เอเอม็	จ�ากดั	

และนักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้ง	3	คน	โดยต้องก�าหนดรูปแบบผลงานที่

ชัดเจนกับทีมงานบริษัทวัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 ติดตามความก้าวหน้าของงานและน�า

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เสร็จสมบูรณ์น�ามาถ่ายภาพเพื่อประกอบการเขียน

ประชาสัมพันธ์	ในส่วนของบริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	จัดท�าแผนการด�าเนินการ	ขอ

อนุมัติด�าเนินโครงการประสานกับนักออกแบบเครื่องแต่งกาย	 ชี้แจงรายละเอียด

แก่นักออกแบบ	ด�าเนินการจ่ายค่าตอบแทน	ประสานงานกับคณะผู้จัดงานแสดง
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ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	เพื่อท�าสัญญาการ

จดัแสดงผลงาน	และท้ายสดุจัดท�ารายงานผลการด�าเนนิงานโครงการเมือ่งานเสรจ็

สมบูรณ์	ส่งให้	สคร.

	 ส่วนที่	3	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโครงกำร	The	Contemporarist	by	

OCAC

	 ผลลพัธ์ของโครงการ	ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีส่�านกังานศลิป-

วัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	และนิตยสารแอล	ประเทศไทย	ได้วางไว้	ด้วยตัวชี้วัด

ความส�าเร็จพิจารณาจ�านวนผู้เข้าชมในการจัดแสดงผลงานการออกแบบเครื่อง 

แต่งกายในงาน	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	ข่าวที่ปรากฏตามนิตยสารแฟชั่นชั้นน�า	

ผลงานของนกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายถกูน�ามาถ่ายลงในนติยสารแฟชัน่ชือ่

ดังต่างๆ	

	 ส่วนท่ี	4	 ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	

The	Contemporarist	by	OCAC

	 ปัญหาและอปุสรรคทีท่างส�านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	และ	

นิตยสารแอล	ประเทศไทย	พบจากการจัดการบริหารประสานงานโครงการ	 The	

Contemporarist	 by	 OCAC	 และการประกวดโครงการ	 “จากเส้นใยสู่ภูมิปัญญา	

จากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์”	นี้คือ	ปัญหาเรื่องความแตกต่างของรูปแบบการบริหาร

จัดการและวัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการกับระบบเอกชนที่เป็นองค์กรที่มี

มาตรฐานการท�างานระบบสากล	การหาจดุร่วมทีเ่หมาะสมของการท�างานระหว่าง	

2	 องค์กร	 การท�าสัญญาว่าจ้างองค์กรเอกชนเข้ามาบริหารจัดการประสานงาน

โครงการ	จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด	ส�าหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้น	คือ	การปรับเปลี่ยน 

ผู้บริหารตามวาระของระบบองค์กรภาครัฐ	 เพราะการเปล่ียนแปลงโยกย้าย

ต�าแหน่งผู้บริหารภายในองค์กรอาจท�าให้โครงการมีอันต้องหยุดชะงักลงไปหรือ

ล้มเลิกไป
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	 ส่วนที่	5	 แนวโน้มในอนำคตของกำรประสำนงำนกนัระหว่ำงองค์กร

ภำครัฐและองค์กรสื่อสำรมวลชนภำคเอกชน

	 แนวโน้มในอนาคตส�าหรับการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ	 ทั้งองค์กร

ภาครฐัและองค์กรสือ่สารมวลชนภาคเอกชนในอนาคต	ส�านกังานศลิปวฒันธรรม

ร่วมสมัย	 (สคร.)	 มีมุมมองว่าในอนาคตไม่ว่าจะเกิดพันธมิตรอื่นๆ	 เข้ามาร่วม

ประสานงานกบั	สคร.	การสร้างพนัธมติรใหม่ๆ	เป็นเรือ่งทีด่แีต่สิง่ทีจ่�าเป็นคอืต้อง

พจิารณาถงึเงือ่นไขทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร	ในส่วนหน่วยงานสือ่สาร

มวลชนภาคเอกชนอย่างนิตยสารแอล	ประเทศไทย	พิจารณาว่าการประสานงาน

กับ	สคร.	ส่งผลดีแก่องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชนเช่นกัน	เพราะการประสาน

งานที่เกิดขึ้นถือว่าองค์กรภาครัฐให้ความเชื่อถือในภาพลักษณ์	องค์กรภาครัฐเชื่อ

ว่านติยสารแอล	ประเทศไทย	สามารถประสานงานปฏบิตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่องค์กรภาครัฐวางไว้ได้

	 ส�าหรับโครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	นั้น	สคร.	ต้องการ 

ให้เกดิการผลกัดนัจดัการประกวดนกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายรุน่ใหม่และมี

การสนับสนุนให้นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้มีโอกาสสร้างผลงานใหม่ๆ	

แผนงานในระยะยาวที่วางไว้คือโครงการการอบรมการน�าเสนอผลงานการออกแบบ

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักออกแบบรุ่นใหม่	 โครงการน�าตราสินค้าที่มีอยู่แล้ว

เข้าไปเรียนรู้การทอผ้าในท้องถิ่นต่างๆ	ของประเทศ	เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

และพัฒนาองค์ความรู้	น�ามาตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	การน�าวิทยากรระดับ

โลกเข้ามาร่วมมือพัฒนาผ้าในท้องถิ่นกับคนท้องถิ่นนั้นเพื่อสร้างเอกลักษณ์	 เป็น

โครงการที	่สคร.	จดัขึน้เพือ่ให้ประชาชนชาวไทยเหน็คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย

ก่อนที่จะสูญหายไปและร่วมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเพิ่มพูน

ปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม

อภิปรายผลการศึกษา

	 การศึกษาเร่ือง	 “การประสานงานการบริหารจัดการโครงการพิเศษ

ระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 กรณีศึกษา	 The	
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Contemporarist	 by	 OCAC”	 ผลการศึกษาในครั้งนี้	 มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้และสามารถอธิปรายผลได้ดังต่อไปนี้

	 ส่วนที	่1	 รปูแบบกำรบรหิำรจดักำรของโครงกำร	The	Contempo-

rarist	by	OCAC

	 รูปแบบของการบริหารจัดการซึ่งเป็นลักษณะของการประสานงานระหว่าง

องค์กรภาครัฐและองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชนของโครงการที่พบนั้นม	ี 

2	รปูแบบ	การเป็นพนัธมติรธรุกจิตามแนวคดิของปีเตอร์	โลแลงค์	และจอนห์	รกุส์	

(อ้างถึงในยุดา	รักไทย	และสุภาวดี	วิทยะประพันธ์,	2545,	น.	22-26)	มีดังนี้

 1.	 รูปแบบกำรสร้ำงพันธมิตรแบบ	 “กำรร่วมมือ	 (Consortium)”	

ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 เป็นองค์กรภาครัฐได้จัดท�าโครงการใน

การส่งเสริมวงการนกัออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย	ด้วยการร่วมมอืประสานงาน

กับองค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	คือ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	ในโครงการ	

The	 Contemporarist	 by	 OCAC	 จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเครื่อง 

แต่งกาย	แอล	บางกอก	แฟชั่น	วีค	การร่วมมือประสานงานที่เกิดขึ้นระหว่างสอง

องค์กรนี้เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ	 ตามแนวคิดของปีเตอร์	 โลแลงค์	 และ	

จอนห์	 รุกส์	 โดยโครงสร้างของพันธมิตรเป็นรูปแบบ	 “การร่วมมือ”	 กล่าวคือการ

ร่วมมอืของสององค์กรนีเ้ป็นการท�าสญัญาเพือ่ก�าหนดว่าใครจะท�าอะไรในองค์กร

ของตนเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทีว่างรวมกนัไว้	โดยการวางแผนร่วมมอืครัง้นีเ้ป็นการ

วางแผนร่วมมือในระยะยาวจากแผนงานระยะยาวที่	สคร.ได้วางไว้	

 2.	 รูปแบบกำรสร้ำงพันธมิตรแบบ	 “กำรรวมกำรเฉพำะกิจ	 (Ad	 

Hoc	Pool)”	 การจ้างบรษิทัวนั	 เอเอม็	 จ�ากดั	มาเป็นองค์กรกลางในการประสานงาน	 

จึงเป็นการสร้างพันธมิตรแบบ	 “การรวมการเฉพาะกิจ”	 ตามแนวคิดของปีเตอร	์ 

โลแลงค์	 และจอนห์	 รุกส์	 โดยบริษัทวัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 จะร่วมมือในการลงทุน 

ในคน	เงิน	และเทคโนโลยี	นอกจากนีด้้วยแผนงานการร่วมมือนัน้มีระยะเวลาทีส้ั่น

จ�ากัดคือเพียงแค่	2	เดือน	และมีวัตถุประสงค์ในการร่วมงานเพียงอย่างเดียว	ซึ่ง

ก็คือ	 การบริหารจัดการโครงการ	 The	 Contemporarist	 by	 OCAC	 ให้ประสบ 

ความส�าเร็จ	ซึ่งท�าให้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมีความเฉพาะเจาะจง	โดยทาง	สคร.	และ	

นติยสารแอล	ประเทศไทย	จะเป็นผูป้ระเมนิว่าพนัธมิตรนัน้	บรหิารจดัการโครงการ
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บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	จึงท�าให้รูปแบบการบริหารจัดการของบริษัทวัน	เอเอ็ม	

จ�ากัด	เป็นเพียงรูปแบบการรวมการเฉพาะกิจ

	 ส่วนท่ี	2	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	 The	 Contem-

porarist	by	OCAC

 1.	 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	The	Contemporarist	

by	OCAC	ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	(สคร.)	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	

และบริษัทวัน	 เอเอ็ม	 จ�ากัด	 ทั้งสามองค์กรมีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานกัน

อย่างชัดเจน	 โดยกระบวนการบริหารจัดการของโครงการเริ่มต้นจากการวางแผน	

(Planning)	ระหว่าง	สคร.	กับ	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	เพื่อก�าหนดวัตถุประสงค์

ของโครงการ	จากนั้นมีการจัดการองค์กร	และการบริหารบุคคล	โดยการก�าหนด

บคุคลภายในองค์กรของตนเข้ามารบัผดิชอบประสานงานในโครงการและมีว่าจ้าง

ท�าสัญญาให้องค์กรกลาง	ซึ่งก็คือ	บริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	มาดูแลบริหารจัดการ

โครงการ	 โดยทั้งสามองค์การจะมีการประสานงาน	 (Co-ordinating)	 ระหว่างกัน

ตลอดเวลา	 มีการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี	 มีการพบปะของสมาชิกของ

โครงการทีเ่กีย่วข้องจากองค์กรต่างๆ	ทัง้ในระดบับนสูร่ะดบัล่าง	ระดบัล่างสูร่ะดบั

บน	 และในระดับเดียวกัน	 นอกจากนี้แต่ละองค์กรยังมีการรายงาน	 และการงบ

ประมาณ	โดยที่บริษัทวัน	 เอเอ็ม	จ�ากัด	ต้องดูแลในการบริหารจัดการทรัพยากร

ด้านค่าใช้จ่ายให้คุ้มทุน	ให้มีคุณภาพและควบคุมระยะเวลาตามมาตรฐานที่	สคร.	

และนิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 ที่ได้ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจาก

กระบวนการบริหารจัดการของโครงการดังกล่าวจะพบว่าขั้นตอนต่างๆ	 มีความ

สมัพนัธ์ต่อเนือ่งกนัอย่างใกล้ชดิ	มคีวามต่อเนือ่งและสอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	ประสบความส�าเร็จ

	 2.	 รูปแบบกำรประสำนงำนของโครงกำร	 The	 Contemporarist	 

by	OCAC	มีทั้งรูปแบบการประสานงานตามแนวด่ิง	 (Vertical)	 และรูปแบบการ

ประสานงานตามแนวนอน	(Horizontal)	โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

 	 2.1	 รปูแบบการประสานงานตามแนวดิง่	ผูบ้รหิารองค์กรประสานงาน

กับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรของทั้งสามองค์กรกล่าวคือ	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย	(สคร.)	นิตยสารแอล	ประเทศไทย	และบริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	ต่างมีผู้
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บริหารองค์กรเป็นผู้ควบคุมดูแลในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ	 ผู้บริหารองค์กรแต่ละ

องค์กรจะมีการวางแผน	 สั่งการและชี้แนะผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรของตนให้

ด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ

	 	 2.2	 รูปแบบการประสานงานตามแนวนอน	 การประสานงาน

ระหว่างกนัของส�านกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั	(สคร.)	นติยสารแอล	ประเทศไทย	

กับ	บริษัทวัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	กล่าวคือในระดับผู้บริหารแต่ละองค์กรนั้นต้องมีการ

สื่อสาร	และประสานงานระหว่างกันของโครงการเพือ่ท�าการตกลงก�าหนดทิศทาง	

การลงนาม	และการประเมินผล	ในระยะขั้นตอนการด�าเนินโครงการผู้ปฏิบัติการ

ของแต่ละองค์กรต้องมีการประสานงานระหว่างกัน	 เพื่อร่วมมือ	 แสดงความคิด

เห็น	 แลกเปลี่ยนความรู้	 วิทยาการเพ่ือให้เกิดความส�าเร็จของโครงการ	 บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย	 โดยต้องมีการส่ือสารเพื่อการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพและชัดเจนในการปฏิบัติงานเพ่ือการสร้างความไว้ใจและการเรียนรู้

ซึ่งกันละกัน

 3.	 กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงองค์กรภำครัฐและองค์กรภำคเอกชน	

ประเภทของการตดิต่อสือ่สารระหว่างองค์กรภาครฐัและองค์กรภาคเอกชนในการ

ปฏิบัติงานของโครงการที่พบมีดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 การติดต่อสื่อสารแบบพิธีการ	 การติดต่อส่ือสารแบบพิธีการ	

(สมิต	สัชฌุกร,	2527,	น.	18)	ที่ปรากฏนั้น	กล่าวคือ	โครงการ	The	Contemporar-

ist	by	OCAC	เป็นโครงการทีเ่กดิจากการประสานงานตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัของ

ทัง้สามองค์กรทีม่รีะบบการบรหิารจดัการองค์กรทีแ่ตกต่างกนันัน้จงึต้องมรีะเบยีบ

แบบแผนที่ชัดเจน	การติดต่อสื่อสารจึงต้องมีการวางข้อก�าหนดไว้โดยชัดเจนด้วย

รายงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ	ซึง่จะเหน็ได้จาก

ในแต่ละระยะการด�าเนินงานของโครงการ

	 	 3.2	 การสื่อสารแบบสองทาง	 (Two-way	 Communication)	 การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่ปรากฏในการปฏิบัติ

งานของโครงการ	คือ	การสื่อสารแบบสองทาง	(สมิต	สัชฌุกร,	2527,	น.	19)	โดย

เป็นการตดิต่อสือ่สารทีเ่กดิขึน้ระหว่าง	สคร.	นติยสารแอล	ประเทศไทย	และบรษิทั

วัน	เอเอ็ม	จ�ากัด	ด้วย	โครงการ	The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นการจัดแสดง
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ผลงานเครื่องแต่งกายที่เกิดจากการประสานงานขององค์กรภาครัฐและองค์กร

สื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 บุคลากร	 ผู้ประสานงาน	 ผู้ปฏิบัติงานมาจากหลาย 

หน่วยงาน	การสือ่สารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัละกนัถอืเป็นหวัใจหลักส�าคัญ

ของการประสานงานโดยจะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

องค์กร	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน	สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	สร้างความ

ไว้ใจ	น�ามาซึ่งความส�าเร็จของโครงการ

	 ส่วนที่	3	 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของโครงกำร	The	Contemporarist	by	

OCAC

	 ผลลพัธ์ของโครงการประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายตามวตัถปุระสงค์

ในการสร้างพันธมิตร	(สุพานี	สฤษฏ์วานิช,	2546,	น.	325-329)	ที่ทางส�านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	 และนิตยสารแอล	

ประเทศไทย	ได้วางไว้	ซึ่งสามารถแบ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

	 1.	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 เม่ือพิจารณาจากผลลัพธ์แล้ว 

ถอืได้ว่าบรรลเุป้าหมายทางด้านวทิยาการ	เพราะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรูจ้าก

องค์กรหนึ่งไปสู่อีกองค์กรหน่ึง	 การขยายแนวคิดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัยไปสู่ประชาชนวงกว้างและเป็นการเรียนรู้ในการจัดงานในด้านสื่อมวลชนอีก

ด้วย

	 2.	 นิตยสารแอล	ประเทศไทย	เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้ว	นอกจาก

ที่นิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 จะบรรลุเป้าหมายทางด้านวิทยาการแล้ว	 ยังถือว่า

บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจอีกด้วย	ถึงแม้ว่าเป้าหมายไม่ได้ออกมาในรูปตัวเงิน	

แต่การบรรลเุป้าหมายในครัง้นีส้ามารถพจิารณาได้จากการเพิม่ความน่าเชือ่ถอืให้

องค์กร	 การได้รับความไว้วางใจจากองค์การภาครัฐ	 เม่ือเทียบกับองค์กรส่ือสาร

มวลชนภาคเอกชนอื่น	ๆ

	 ส่วนท่ี	4	 ปัญหำและอุปสรรคของกำรบริหำรจัดกำรของโครงกำร	

The	Contemporarist	by	OCAC

	 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการบริหารประสานงานโครงการ	 The	

Contemporarist	by	OCAC	ที่ปรากฏนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
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 1.	 ปัญหำของกำรจัดกำรบริหำรประสำนงำนโครงกำร	 The	 Con-

temporarist	 by	 OCAC	 ปัญหาของโครงการที่เกิดระหว่างการสานงานของ 

สององค์กรนั้นมาจากสาเหตุ	2	ประการ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ความแตกต่างของรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและ

วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 มี 

รปูแบบการบรหิารจดัการภายในองค์กรด้วยระบบราชการ	ในขณะทีน่ติยสารแอล	

ประเทศไทย	มรีปูแบบการบรหิารจัดการด้วยระบบเอกชนทีม่มีาตรฐานการท�างาน

ระบบสากล	 ทางแก้ปัญหาคือการวางแผนในการท�างานอย่างรัดกุมเพื่อลดทอน

ปัญหา	การเลอืกองค์กรกลางทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานและมพีนัธมติรอยูม่าก

จะท�าให้การบริหารจัดการโครงการประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

	 	 1.2	 การขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ	 โครงการ	

The	Contemporarist	by	OCAC	เป็นโครงการที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของ	สคร.	

ดังนั้นด้วยความใหม่ในการบริหารจัดการโครงการ	ข้อจ�ากัดของระยะเวลาในการ 

เตรียมงานและการวางแผนงบประมาณจึงถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น	 ดังนั้นการ 

เตรยีมงานทีด่เีพือ่ลดทอนปัญหาและการท�าสญัญาว่าจ้างองค์กรเอกชนภายนอก

เข้ามาบรหิารจดัการในการประสานงานโครงการ	จงึเป็นทางออกในการแก้ปัญหา

ที่ดีที่สุด

 2.	 อปุสรรคของกำรจดักำรบรหิำรประสำนงำนโครงกำร	The	Con-

temporarist	 by	OCAC	 เกิดขึ้นมีเพียงประการเดียวคือ	อุปสรรคที่เกิดจากการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรตามระเบียบวาระของระบบ

ราชการส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	 เป็นองค์กรภาครัฐ	 การปรับ

เปลีย่นผูบ้รหิารจะเป็นไปตามระเบยีบวาระของระบบราชการ	ซึง่จะสร้างอปุสรรค

ต่อการบรหิารจดัการและก�าหนดทศิทางในอนาคตของโครงการ	เพราะผูบ้รหิารที่

เข้ารับต�าแหน่งคนใหม่อาจไม่มคีวามสนใจทีจ่ะด�าเนนิการสานต่อโครงการ	จงึท�าให้

โครงการมกีารหยดุชะงกัหรอืล้มเลกิไป	ซึง่ถอืเป็นอปุสรรคทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อปัจจยั

ด้านการวจิยั	การพฒันาและการจดัเกบ็ข้อมลู	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของ

ไทยต่อไป	เพราะการวางแผนโครงการที่ไม่ต่อเนื่อง
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	 ส่วนที่	5	 แนวโน้มในอนำคตของกำรประสำนงำนกนัระหว่ำงองค์กร

ภำครัฐและองค์กรสื่อสำรมวลชนภำคเอกชน

	 แนวโน้มในอนาคตของการประสานงานกันระหว่างองค์กรภาครัฐและ

องค์กรสื่อสารมวลชนภาคเอกชน	 ทางส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 (สคร.)	

ต้องการให้เกดิการผลกัดนัให้นกัออกแบบได้มโีอกาสสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	โดย

มีการวางแผนงานในระยะยาว	เพือ่บรหิารโครงการให้บรรลวุสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และ

ยทุธศาสตร์ขององค์กร	และให้ชาวไทยเหน็คณุค่าของศลิปวฒันธรรมไทย	และร่วม

สร้างสรรค์งานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัเพือ่เพิม่พนูปัญญาและประยกุต์ใช้ในสงัคม	

การผลกัดนัดงักล่าวจะท�าให้เกดิแนวคดิเศรษฐศาสตร์หรอืไม่นัน้	ทาง	สคร.	มคีวาม

พร้อมทีจ่ะพฒันาให้ศลิปะทางด้านแฟชัน่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างเอกลักษณ์และ

ความแตกต่าง	 ส�าหรับการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ	 ทั้งองค์กรภาครัฐและ

องค์กรภาคเอกชนในอนาคตมกีารเกดิขึน้อย่างแน่นอนแต่ต้องพจิารณาถงึเงือ่นไข

ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วย	 ในส่วนหน่วยงานส่ือสารมวลชนภาค

เอกชน	นติยสารแอล	ประเทศไทย	มองว่าการประสานงานกบัองค์กรภาครฐัส่งผล

ดแีก่องค์กรสือ่สารมวลชน	เป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอืและสร้างความเข้มแขง็ให้

แก่องค์กร	 โดยในอนาคต	 นิตยสารแอล	 ประเทศไทย	 พร้อมยินดีที่จะร่วมมือ

ประสานงานโครงการต่างๆ	ที่มาจากองค์กรภาครัฐ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

	 1.	 ควรมีการประสานงานกันระหว่างองค์กรภาครัฐและองค์กรภาค

เอกชนต่อไปและผลกัดนัให้โครงการทีเ่กดิขึน้นัน้ด�าเนนิอย่างต่อเนือ่งเป็นโครงการ

ในระยะยาวเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มความสามารถให้เกิดขึ้นกับ 

นักออกแบบเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายในประเทศ	 โดยองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นองค์กร 

หลักควรให้ความส�าคัญ	เอาใจใส่	และไม่ล้มเลิกโครงการ

	 2.		องค์กรภาครัฐควรมีการสร้างพันธมิตรใหม่ๆ	 และมีการขยายเครือ

ข่ายให้กว้างมากขึน้	เพือ่แลกเปลีย่นสร้างเสรมิ	บรูณาการองค์วามรูใ้หม่ๆ	ระหว่าง

องค์กรต่างๆ	
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	 3.	 เพือ่ให้โครงการประสบผลส�าเรจ็มากยิง่ขึน้	ควรจะมกีารประสานงาน

โครงการพิเศษกับองค์กรภายนอกประเทศด้วย	 เพื่อที่จะสร้างผลดีต่อการพัฒนา

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นให้แก่บุคลากรและความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์

ขององค์กร

	 4.	 ควรมีการประเมินผลการจัดแสดงผลงานออกแบบเส้ือผ้าเครื่อง 

แต่งกายโดยการประเมินจากผู้รับสารหรือผู้ที่เข้าร่วมชมการจัดแสดงผลงาน	 โดย

วัดผลในด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้	ทัศนคติ	การใช้ประโยชน์และความพึง

พอใจเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ชัดเจนมีมาตรฐานและสามารถอ้างอิงได้
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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง	“กลยุทธ์การบริหารจัดการนักแสดง

ในสังกัด:	กรณีศึกษา	สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7”	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.		เพือ่ศกึษาช่องทางการหานกัแสดงในสงักดัของสถานโีทรทศัน์กองทพั

บกช่อง	7	

	 2.		เพ่ือศึกษาวิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดของ

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7

	 3.		เพือ่ศกึษากลยทุธ์การบรหิารจัดการนกัแสดงในสงักดัสถานโีทรทศัน์

กองทัพบกช่อง	7

	 4.		เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัดสถานี

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7

	 ใช้แนวคดิ	ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นกรอบในการศกึษาและ

การอธิบาย	คือ	แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล	(Human	Resource	Manage-

ment)	 แนวคิดในการจัดคนเข้าท�างาน	 (Staffing)	 แนวคิดเรื่องคุณสมบัติที่ดีของ 

นักแสดงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative)	โดยใช้

วธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	แหล่งข้อมลูคอืรวบรวมเอกสาร

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	Research)	และแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล	เพื่อ

น�ามาศึกษาวิเคราะห์

	 ผลการศึกษาพบว่า	 	สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	7	นับว่าเป็นสถานี 

ที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นของประเทศไทย	และเนื่องจากความส�าเร็จของ

ทางสถานี	 ส่งผลให้นักแสดงต่างก็ต้องการร่วมงานด้วย	 ผลงานและชื่อเสียงที่

ยาวนานของทางสถาน	ีส่งผลต่อการตดัสนิใจเซน็สัญญาเป็นนกัแสดงในสังกดัของ

นักแสดง	 โดยช่องทางการสรรหานักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก

ช่อง	7	แบ่งออกเป็น	4	ช่องทาง	ดังนี้		1.	สมัครด้วยตนเอง		2.	เวทีการประกวด

ที่สถานีจัดขึ้นและเวทีการประกวดที่เป็นพันธมิตรกับทางสถานี	 	3.	บริษัทโมเดล

ลิ่ง/ผู้จัดหานักแสดง		4.	สื่อมวลชน
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 โดยสถานีมีวิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดเบื้องต้น	 

คือ	 คัดเลือกจากประวัติและรูปภาพ	 โดยจะต้องมีลักษณะทางกายภาพ	 มีบุคลิก 

ที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ทางสถานี	 เพ่ือน�ามาทดสอบหน้ากล้อง	 หลังจากนั้น 

น�าไปพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญา	และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะต่อไป	ส�าหรับกลยุทธ์

ในการบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัของทางสถาน	ีจากการศกึษาพบว่า	ทางสถานี

เน้นการบริหารแบบครอบครัว	เพื่อสร้างความสนิทสนมกับนกัแสดงในสงักดัและมี

การมอบหมายงานตามความสามารถและตามความเหมาะสมของนักแสดงแต่ละคน	

โดยทางสถานีไม่ได้มีกฎระเบียบข้อบังคับตายตัว	แต่ให้ความส�าคัญในเรื่องความ

ประพฤติ	 การวางตัวในสังคมของนักแสดงจะต้องไม่กระทบภาพลักษณ์ของทาง

สถานี	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคหลักของการบริหารจัดการนักแสดงของทาง

สถานี	คือ	การขาดแคลนนักแสดงที่มีจ�านวนไม่เพียงพอต่อจ�านวนการผลิตละคร

	 ส�าหรับในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัด

ของทางสถานี	 ประสิทธิผลของนักแสดงวัดจากพัฒนาการในด้านการแสดงของ 

นักแสดงแต่ละคน	 รวมไปถึงการมีคุณสมบัติของนักแสดงที่ดี	 โดยส่วนหนึ่งทาง

สถานีจะวัดจากเรตต้ิงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด	 เน่ืองจากเรตติ้งมีปัจจัยและตัวแปรหลาก

หลาย	จากการศึกษาพบว่าคนภายนอกองค์กรอย่าง	บริษัทโมเดลลิ่ง	นักปั้น	รวม

ไปถึงสื่อมวลชนต่างมองว่าความส�าเร็จของนักแสดงขึ้นอยู่ที่ผลการตอบรับของ

ประชาชน

ค�ำส�ำคัญ:	 นกัแสดง สถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7 กลยทุธ์การบรหิารจดัการ

นักแสดง
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงและมีความเจริญเติบโต 

เร็วมากในปัจจุบัน	 ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคล่ือนธุรกิจดังกล่าว

นอกจากบุคลากรในส่วนต่างๆ	 แล้วก็คือ	 ศิลปินหรือนักแสดง	 ดังนั้นคงไม่อาจ

ปฏิเสธได้ว่าหนึ่งอาชีพที่อยู่ในความนิยม	เนื่องจากสามารถสร้างชื่อเสียงและราย

ได้คือ	อาชีพนักแสดงหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า	“ดารา”	ซึ่งนับว่าเป็นอาชีพที่

อยู่ในความสนใจและอยู่ในกระแสของสังคมตลอดเวลา

	 โดยเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนี้	 ในอดีตนักแสดงหรือนักร้อง 

บางคน	 เริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการชักน�าของบริษัทโมเดลลิ่งของบุคคลที่เรียก

ตนเองว่า	นกัป้ัน/แมวมอง	ซึง่กม็ผีูจ้ดัหานกัแสดงหลายคนทีมี่ช่ือเสียงป้ันนกัแสดง

ให้กับวงการบันเทิงหลายคน	อาทิ	คุณพจน์-อานนท์	คุณเอ-ศุภชัย	คุณอุ๊บ-วิริยะ	

เป็นต้น	 แต่ในปัจจบุนักม็หีลากหลายช่องทางทีเ่ปิดโอกาสให้คนธรรมดา	 ก้าวเข้ามา 

สู่การเป็นนักแสดงหรือการเป็นดารามากขึ้นโดยผ่านเวทีการประกวดที่ท�าหน้าที่

เป็นบันไดก้าวแรกที่ท�าให้อาชีพในฝันของใครหลายๆ	 คนกลายเป็นความจริงได้	

ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าปัจจบุนัโอกาสในการทีจ่ะเข้ามาประกอบอาชีพในวงการบนัเทงิ	

มิได้เป็นเรื่องยากเหมือนดังในสมัยอดีตอีกแล้ว	 เนื่องจากมีเวทีที่เปิดโอกาสให้ได้

แสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนั่นเอง

	 ในขณะที่ปัจจุบันมีดารานักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย	 ย่อมเป็น

ธรรมดาตามกฎธรรมชาติคือ	เมื่อคลื่นลูกใหม่มา	คลื่นลูกเก่าก็ต้องไป	ดังนั้นจึงไม่

น่าแปลกใจว่าท�าไมศิลปินผู้ที่เคยโด่งดังในอดีตกลับค่อยๆ	 หายไปจากวงการ	

เพราะสิ่งส�าคัญมากกว่าความส�าเร็จบนเส้นทางนี้คือจะท�าอย่างไรให้สามารถยืน

อยู่บนเส้นทางน้ีได้นาน	 และจากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าจะมีงานรองรับ	 และ

โดยเฉพาะการแสดงในสถานีโทรทัศน์แล้ว	 ย่ิงเป็นการเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์

ให้กับตนเอง
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	 การบริหารนักแสดงในสังกัดของแต่ละสถานีโทรทัศน์	 ก็จะมีการบริหาร

แตกต่างกันไป	ทั้งในเรื่องของการคัดเลือก	การมอบหมายงาน	รวมไปถึงการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับนักแสดง	 ต่างก็มีผลต่อการจดจ�าของผู้ชมด้วยกันทั้งสิ้น	 ดังนั้น

หลายๆ	บรษิทัโมเดลลิง่จึงนยิมผลกัดนันกัแสดงในสงักดัของตวัเองให้ได้เซน็สญัญา

กับทางสถานีโทรทัศน์	 เพราะนั่นหมายถึงอนาคตของนักแสดงในสังกัดและความ

มีชื่อเสียงของบริษัทของตน

	 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 7	 ได้ก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2510	 ตาม 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท	 จ�ากัด	 ใช้ชื่อว่า	

บรษิทักรงุเทพโทรทศัน์และวทิย	ุจ�ากดั	แพร่ภาพระบบส	ีCCIR	สญัญาณ	625	เส้น	

ระบบสี	 PAL	 เป็นคร้ังแรก	 ต้ังแต่วันที่	 27	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2510	 ปัจจุบันมี 

คุณสุรางค์	เปรมปรีดิ์	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 

ช่อง	7	เป็นสถานีที่มีความเป็นผู้น�าในเรื่องของเรตติ้งละครโทรทัศน์	โดยจากการ

ส�ารวจความนิยมของละครโทรทัศน์ของสถานีทุกช่องจากช่วงเวลาละครหลังข่าว	 

ซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุด	จากการวัดความนิยมของ	AGB	Nielsen	

Media	Research	(Thailand)	ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม	ปี	2554	พบว่าละคร

โทรทศัน์ของสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง	7	มเีรตติง้อยูใ่นระดบัต้นๆ	มาตลอด	

เมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์อ่ืนๆ	 ซ่ึงน่ันหมายถึงความนิยมนั่นเอง	 และตัวแปร

ส�าคัญที่เป็นที่มาของความนิยมในละครแต่ละเรื่องนั้นก็คือนักแสดง	

	 ในแต่ละสถานีจึงให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกนักแสดงเข้ามาเซ็น

สญัญาเป็นนกัแสดงในสงักดั	เพราะนกัแสดงเปรยีบเสมอืนตวัแทนและภาพลกัษณ์

ของสถานซีึง่เป็นทีม่าของความนยิม	จงึท�าให้สถานมีนีกัแสดงในสงักดัเป็นจ�านวน

มาก	 โดยนักแสดงแต่ละคนต่างก็ให้ความภักดีกับทางสถานีและยังคงให้ความไว้

วางใจทางสถานีเป็นผู้ดูแลงานแสดงมาตลอดอาทิ	 กบ-สุวนันท์	 อั้ม-พัชราภา	 

ขวัญ-อุษามณี	เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงช่องทางการสรรหา

นักแสดงในสังกัด	วิธีการ	และหลักการในการคัดเลือก	ตลอดจนกระบวนการดูแล	

กลยุทธ์บริหารจัดการนักแสดงในสังกัด	 ว่ามีหลักการบริหารอย่างไร	 จึงสามารถ

บริหารจัดการนักแสดงในสังกัดให้มีความภักดีกับทางสถานี	 พร้อมทั้งแข่งขันกับ 

นักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1.  เพือ่ศกึษาช่องทางการสรรหานกัแสดงในสงักดัสถานโีทรทศัน์กองทพับก

ช่อง	7

	 2.		เพ่ือศึกษาวิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดของ

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7

	 3.		เพือ่ศกึษากลยทุธ์การบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัสถานโีทรทศัน์

สีกองทัพบกช่อง	7

	 4.		เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัดสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “กลยุทธ์การบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดกรณีศึกษา:	

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7”	 ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)	จากข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-depth	Interview)	และ

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(Documentary	Research)	เพื่อ

ศกึษาแนวทางการบรหิารและกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7

ผลการศึกษาและอภิปราย

ช่องทางการสรรหานกัแสดงในสงักดัของสถานโีทรทศัน์กองทพับกช่อง  7
	 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	นับได้ว่าเป็นสถานีที่ได้รับความนิยม

อยู่ในอันดับต้นๆ	ของประเทศไทย	และเนื่องจากความส�าเร็จของละคร	7	สีส่งผล

ให้นักแสดงต่างก็ต้องการมาร่วมงานและด้วยผลงานที่ได้รับการตอบรับที่ดีจาก

ประชาชน	 และชื่อเสียงที่ยาวนานของทางสถานี	 สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของการเซน็สญัญาเป็นนกัแสดงในสงักดัของนกัแสดง	และในปัจจบุนัช่องทางการ

สรรหานักแสดงเปิดกว้างมากขึ้นจากในอดีต
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		 โดยสามารถสรปุช่องทางการจดัหานกัแสดงได้ดงันี	้เบือ้งต้นเริม่จากการ

สมัครด้วยตนเองซึง่เป็นช่องทางแรกส�าหรบัผูท่ี้ต้องการเป็นนกัแสดงในสังกดัสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ช่องทางต่อมาคือการผ่านเวทีการประกวดต่างๆ	 มี

นกัแสดงหรอืศลิปินหลายท่านในวงการบนัเทงิทีใ่ช้เวทกีารประกวดเป็นเวทแีจ้งเกดิ	

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�าให้ผู้ที่มีความต้องการเป็นนักแสดงแสดงความสามารถ	

เพื่อได้รับการพิจารณาเป็นนักแสดงในสังกัด	 โดยมีการแบ่งลักษณะเวทีการ 

ประกวดเป็น	2	ลักษณะ	คือ	เวทีการประกวดที่ทางสถานีจัดขึ้น	อาทิ	เวทีมิสไทย

แลนด์	ยนูเิวอร์ส	เวทไีทยซเูปอร์โมเดล	เป็นต้น	และเวทกีารประกวดทีเ่ป็นพนัธมิตร

กับทางสถานี	 อาทิ	 เวทีมิสทีนไทยแลนด์	 เวทีการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล

เป็นต้น	และนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีอีกหนึ่งเวที	คือ	เรียลลิตี้ทรูอะคาเดมี่	แฟนเท

เซีย	หรือที่รู้จักกันในนามการประกวด	AF	ที่ทางผู้บริหารช่อง	7	มีความสนใจดึง

นักแสดงจากเวทีการประกวดนี้มาร่วมงาน

		 โดยเวทีการประกวดเหล่านี้นับว่าเป็นแหล่งที่มาของนักแสดงในสังกัด

ของสถานีโทรทัศน์สกีองทพับกช่อง	7	ซึง่ทางสถานไีมไ่ด้เปิดโอกาสให้เพยีงแต่ผูท้ี่

ชนะการประกวดเท่านั้น	ผู้ที่ได้ในต�าแหน่งอื่นๆ	ก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ที่ได้รางวัล

ชนะเลศิขึน้อยูก่บัรปูร่างหน้าตา	บคุลกิของแต่ละคนตรงกบัความต้องการของทาง

สถานหีรอืไม่	ซึง่สถานจีะเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสม	นอกจากนีก้ารเข้ามา

เป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์ต่างๆ	 โดยการชักน�าของบริษัทโมเดลลิ่ง

หรือผู ้จัดหานักแสดงต่างก็ถือว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีส�าหรับนักแสดงคนนั้นๆ	

เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทหรือชื่อเสียงของผู้จัดหานักแสดงเป็นการรับรอง

คุณภาพและสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ยังเป็นสถานีอันดับต้นๆ	ที่เหล่า

บริษัทโมเดลลิ่งหรือผู้จัดหานักแสดงต่างก็น�านักแสดงในสังกัดของตนไปให้ทาง

สถานีเลือกก่อน		

	 ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ท�างานร่วมกันมานานของบริษัทโมเดลล่ิงและ 

ผูจ้ดัหานกัแสดงกบัทางสถาน	ีการน�านกัแสดงในสังกดัของตนเองเข้ามาแนะน�าให้

กับทางสถานี	เป็นลักษณะการท�างานที่เกื้อกูลกัน	นอกจากนี้เหตุผลหลักของการ

ไว้วางใจให้ทางสถานีเป็นผู้ดูแลงานละครให้กับนักแสดงในสังกัดส่วนหนึ่งมาจาก

ความมีชื่อเสียงของทางสถานี	 โดยเชื่อว่าทางสถานีจะให้ความมั่นคงกับนักแสดง
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ในสังกัดของตนได้	และอีกช่องทางหนึ่งคือสื่อมวลชน	เนื่องด้วยหน้าที่การท�างาน

ของสื่อมวลชนกับนักแสดงที่ต้องท�างานร่วมกัน	 และด้วยประสบการณ์ในการ

ท�างานที่ท�าให้รู้จักผู้ใหญ่ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจหลายท่าน	 สื่อมวลชนจึงเป็น

อีกช่องทางหนึ่งที่นักแสดงในปัจจุบันนิยมให้เป็นผู้ดูแลงานหรือหางานให้และถึง

แม้สือ่มวลชนจะมคีวามน่าเชือ่ถอื	แต่ด้วยความทีบ่รษิทัสือ่กย็งัมข้ีอจ�ากดั	 เนือ่งจาก

ไม่สามารถแสดงตัวชัดเจนว่าจะผลักดันนักแสดงคนใดเป็นพิเศษ	 เนื่องจากต้อง

ท�าตัวเป็นกลางซึ่งก็เป็นที่รู้กันเฉพาะในวงการเท่านั้น	นอกจากนี้ชื่อเสียงของทาง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ในทัศนคติของส่ือมวลชนก็มองว่าเป็นสถานี 

อนัดบัต้นๆ	ทีน่กัแสดงหลายท่านอยากร่วมงานด้วย	ด้วยเหตผุลหลกัคอืความเป็น

สถานทีีเ่ป็นทีรู่จ้กัเป็นวงกว้าง	สามารถเจาะกลุม่เป้าหมายได้อย่างกว้างขวางส่งผล

ต่อการจดจ�า

วิธีการและหลักการในการคัดเลือกนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบกช่อง 7 
	 เนื่องจากแต่ละสถานีโทรทัศน์มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป	บุคลิก	

คุณสมบัติ	 ลักษณะของนักแสดงในแต่ละสังกัดจึงมีความแตกต่างกันออกไปตาม

แต่ภาพลักษณ์ของสถานีน้ันๆ	 รวมไปถึงวิธีการและหลักการของแต่ละสถานีโดย

วิธีการและหลักการของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 มีวิธีการและหลักการ 

ในการคัดเลือกนักแสดงเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด	 จะเริ่มจากการ 

คดัเลอืกประวตัแิละรปูภาพ	ซึง่นบัได้ว่าเป็นข้อมลูเบือ้งต้นทีท่�าให้ทางสถานไีด้รูจ้กั

กับนักแสดง	 โดยผู้ที่ต้องการเป็นนักแสดงจะต้องมีประวัติผลงานที่ผ่านมาพร้อม

ทัง้รูปถ่ายแบบเตม็ตวัและครึง่ตวั	เพือ่เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการพจิารณาหรอืแม้แต่

บริษัทโมเดลลิ่งหรือผู้จัดหานักแสดงก็จะต้องมีประวัติของนักแสดงในสังกัดของ

แต่ละคน	เพื่อน�าเข้ามาให้ทางสถานีเลือก	

	 โดยทางสถานีจะคัดเลือกจากลักษณะทางกายภาพ	 บุคลิกที่เหมาะกับ

ภาพลักษณ์ของทางสถานี	เนื่องจากนักแสดงเปรียบเสมือนตัวแทนของทางสถานี	

เพราะเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่ออกสู่สาธารณชน	 ฉะนั้นบุคลิกและลักษณะทางกายภาพ

ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกได้ว่านักแสดงคนนี้สังกัดอยู่ในสถานีใด	 โดยสถานี
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โทรทศัน์กองทพับกช่อง	7	จะเน้นผูท้ีม่ลีกัษณะใบหน้าไทย	ดสูวยคม	หล่อเข้ม	เป็น

เกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือก	 และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหลักของทางสถานี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 เป็นคนกลุ่มใหญ่	 โดยเฉพาะในต่างจังหวัด	 เพราะ

ฉะนัน้ในการคดัเลอืกนกัแสดงแต่ละคนจงึต้องค�านงึถงึจดุนีด้้วย	เพือ่ให้เข้าถงึกลุ่ม

เป้าหมายได้มากขึ้น	

	 หลังจากที่ผ่านขั้นตอนในการคัดเลือกรูปร่างหน้าตา	 บุคลิกลักษณะที่

เหมาะสมกบัความต้องการของสถานแีล้ว	ขัน้ต่อไปคอืการทดสอบหน้ากล้อง	ถอืว่า

เป็นการทดสอบความสามารถโดยมีการถ่ายวิดีโอในการแนะน�าตัว	 พร้อมทั้ง

ทดสอบตามบทบาทต่างๆ	ที่ทางสถานีจัดให้ไว้		นอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ทางสถานี

น�ามาเป็นส่วนในการตดัสนิใจในการคดัเลอืกนกัแสดงแต่ละคนเซน็สญัญาเป็นนกั

แสดงในสังกัดคือ	น�้าเสียง	 โดยจะต้องมีโทนเสียงที่น่าฟัง	ออกเสียงภาษาไทยได้

ชดัเจน	ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์ของนกัแสดงของสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง	7	

และหลงัจากทีไ่ด้มกีารพจิารณาตามกระบวนการขัน้ตอนดงัทีก่ล่าวมาเบือ้งต้นทาง

สถานีจะน�าวิดีโอที่ได้ท�าการทดสอบนักแสดงแต่ละคนเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ว่าสนใจนักแสดงคนนี้หรือไม่	 แล้วน�าลงมติ	 ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกัน	 ก็

จะมีการตดิต่อเรยีกนกัแสดงคนนัน้เข้ามาเซน็สญัญาเป็นนกัแสดงในสังกดั	ซึง่ระยะ

เวลาในการเซ็นขั้นต�่าอยู่ที่	 5–7	 ปี	 และการเซ็นสัญญากับทางสถานีได้มีการเปิด

กว้างมากขึ้น	จากในอดีตที่เซ็นสัญญาเฉพาะพระเอก	นางเอก	แต่ในปัจจุบันทาง

สถานีให้นักแสดงที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเซ็นสัญญาทุกคน	

	 ส่วนบทบาทที่ได้รับข้ึนอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล	 และหลัง

จากที่ได้มีการผ่านขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงจวบจนขั้นตอนได้เซ็นสัญญาเป็น

นักแสดงในสังกัดแล้ว	จะถึงขั้นตอนของการฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ	ให้

กับนักแสดงในสังกัด	เนื่องจากแต่ละคนมีพื้นฐานการแสดงที่แตกต่างกัน	บางคน

อาจจะเคยผ่านการแสดงมาบ้างแล้ว	 ในขณะท่ีบางคนไม่เคย	 ทางสถานีจะมีการ

ฝึกฝนพื้นฐานการแสดงให้กับนักแสดงในสังกัด	รวมไปถึงเรื่องของการพูด	การใช้

เสียง	 การวางตัวต่อสาธารณชน	 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์	 และอุปนิสัยของ 

นกัแสดงแต่ละคนด้วยว่าจะมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันาความสามารถของตน

เพียงใด
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กลยทุธ์บริหารจดัการนกัแสดงในสงักดัของสถานโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง 7
	 ในการบริหารจัดการนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 มี

การวางโครงสร้างองค์การ	 โดยมีการแบ่งฝ่ายในการบริหารจัดการนักแสดงฝ่าย

ศลิปินสมัพนัธ์	ท�าหน้าทีจ่ดัหานกัแสดงหน้าใหม่เพือ่เข้ามาเซน็สัญญาเป็นนกัแสดง

ในสงักดั	ส่งเสรมิทกัษะพร้อมทัง้ตดิตามข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ	ฝ่ายบรหิาร

นักแสดง	 ท�าหน้าที่บริหารภาพลักษณ์นักแสดง	 และประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 คณะกรรมการพิจารณาละคร	 ท�าหน้าที่

พจิารณาคดัเลอืกนกัแสดงเซน็สญัญาเป็นนกัแสดงในสงักดั	โดยเฉพาะบทพระเอก-

นางเอก	ทางช่องจะเป็นผู้เลือกเพื่อส่งทางค่ายละครน�าไปผลิตต่อไป	และส�าหรับ

ตัวละครอื่นๆ	จะมีการตัดสินใจร่วมกับค่ายละคร

		 โดยสถานีมีการบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดคือใช้หลักความเป็น

ครอบครัว	เพื่อสร้างความสนิทสนมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับนักแสดง	เพื่อให้

นักแสดงกล้าที่จะเข้ามาพูดคุย	 นอกจากน้ีการสร้างความคุ้นเคยกับนักแสดง	 ซึ่ง

ถอืเป็นวฒันธรรมองค์การอย่างหนึง่โดยวธิกีารเข้าไปร่วมอวยพรวนัเกดิไปร่วมงาน

สงัสรรค์ปิดกล้อง	เป็นต้น	และในส่วนของการมอบหมายงานส�าหรบันกัแสดงทีเ่ซน็

สญัญากบัทางสถาน	ีทางสถานจีะดแูลงานในส่วนของละครให้ทัง้หมด	รวมถงึการ

ออกงานต่างๆ	 กับทางสถานี	 โดยในที่นี้ไม่ได้หมายรวมกับงานอื่นๆ	 อาทิ	 งาน

โฆษณา	งานโชว์ตัวต่างๆ	งานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักแสดงเอง	หรือ

นกัแสดงคนใดทีม่ผีูจ้ดัการส่วนตวั	หรอืบรษิทัโมเดลล่ิงคอยดแูลงานให้	บคุคลหรอื

กลุ่มคนเหล่าน้ันจะเป็นผู้คิดอัตราค่าจ้างในแต่ละงาน	 ดูแลคิวงานต่างๆ	 ซึ่งไม่

เกี่ยวข้องกับทางสถานีแต่อย่างใด	 แต่ในกรณีของงานโฆษณา	 บริษัทเอเจนซ่ีที่

วางตัวผู้แสดงเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีจะต้องท�าเรื่องเพื่อขออนุญาต	หรือ

ตัวนักแสดงเองต้องแจ้งกับทางสถานีก่อนว่ามีโฆษณาตัวใดติดต่อเข้ามา	 ซึ่งทาง

สถานีจะช่วยให้ค�าปรึกษากับนักแสดง

	 ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของทางสถานี	 และส�าหรับในส่วน

ของงานละคร	 ทางสถานีจะคัดเลือกและมอบหมายงานตามความสามารถและ

ความเหมาะสมของนักแสดงแต่ละคน	 นอกจากนี้ทางสถานีจะดูจากกระแสการ

ตอบรับของประชาชนว่าชื่นชอบนักแสดงคนใด	 ต้องการให้เล่นคู่กับใคร	 เพื่อ
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ประกอบในการตดัสนิใจในการวางบทบาทในละครแต่ละเรือ่ง	นอกจากนียั้งมนีกัแสดง

บางคนที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับทางสถานีหรือที่เรียกกันว่า	 “สัญญาใจ”	 นั้นเองโดย

ทางสถานีไม่ได้มีการบริหารจัดการใดๆ	 กับกลุ่มนักแสดงเหล่านี้	 ทุกอย่างขึ้นอยู่

กับใจ	 โดยทางสถานีจะติดต่อนักแสดงเหล่านี้มาร่วมงานด้วยเมื่อมีบทบาทที่ทาง

สถานเีหน็ว่าเหมาะสม	ส�าหรบัเรือ่งของการตดัสนิใจขึน้อยูก่บันกัแสดงคนนัน้ๆ	ว่า

จะเล่นหรือไม่เล่น	

	 กรณีนักแสดงบางคนที่หมดสัญญากับทางสถานีไปแล้ว	 ในปัจจุบันอาจ

ไม่ได้มีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 แต่นักแสดงเหล่านั้นก็อยู่ด้วยใจด้วยความ

รู้สึกที่ผูกพันและคุ้นเคย	เปรียบสถานีคือบ้านของเขาเหล่านั้นนั่นเอง	และส�าหรับ

เรื่องกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ทางสถานีค่อนข้างให้ความส�าคัญกับเรื่องของภาพ

ลักษณ์	 เพราะนักแสดงคือตัวแทนสถานี	 ถ้าประพฤติตัวไม่เหมาะสม	 ก็จะส่งผล 

กระทบต่อช่ือเสียงของสถานีด้วย	 พร้อมกันนี้นักแสดงจะต้องประพฤติตนเป็น

ตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน	 รวมไปถึงจะต้องมีความรับผิดชอบงานตามหน้าที่	 หรือ

งานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ไม่ร่วมงานทีขั่ดแย้งต่อภาพลกัษณ์และช่องทีเ่ป็นคูแ่ข่งของ

สถานี	

	 ส่วนในกรณีที่นักแสดงประพฤติตนไม่เหมาะสม	หรือมีข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้น

ทางสถานีจะเรียกนักแสดงคนนั้นมาพบ	 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถ้าพบว่าผิดจริง

ในเบื้องต้นจะมีการเตือน	 แต่ถ้ายังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมดังกล่าว	 ทางสถานีก็จะ

ยกเลิกสัญญาเป็นขั้นตอนต่อไปและจากการศึกษาพบว่าปัญหาหลักในเรื่องของ

การบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดของสถานีคือ	 ปัญหาการขาดแคลนนักแสดง	

จึงเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าทางสถานีใช้แต่นักแสดงหน้าซ�้าๆ	ดังนั้น

ทางสถานีจึงต้องหานักแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อจ�านวนละครที่ทางสถานี

ผลิตในแต่ละปีซึ่งมีประมาณ	60	เรื่อง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง 7
	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักแสดงขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การบริหาร

จัดการนักแสดงที่ทางสถานีได้น�ามาปฏิบัติ	ส�าหรับในส่วนของประสิทธิภาพ	ทาง
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สถานมิีได้มีหลกัเกณฑ์ทีต่ายตวั	โดยจะวดัผลจากพฒันาการของนกัแสดงแต่ละคน	

จากจุดเริ่มต้นที่ก้าวเข้ามา	จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางใด	มี

ทกัษะในส่วนใดทีต้่องได้รบัการฝึกฝนเพิม่เตมิ	โดยในแต่ละปีทางสถานจีะพยายาม

มอบหมายงานที่หลากหลายให้กับนักแสดง	ทั้งงานละครและพิธีกร	 เพื่อเป็นการ

เพิ่มความสามารถที่หลากหลายในการท�างานให้กับนักแสดง	

	 นอกจากนี้ทางสถานีจะมอบหมายบทบาทในละครแต่ละเรื่องให้มี

บทบาทที่หลากหลายให้กับนักแสดงแต่ละคนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นนักแสดงใน

บทบาทที่ไม่ซ�้าเดิม	 โดยทางสถานีจะดูจากกระแสตอบรับอีกทีว่าประชาชนชอบ

ให้นกัแสดงคนนีเ้ล่นบทแบบใด	และนกัแสดงทีม่ปีระสทิธภิาพคอืนกัแสดงทีต้่องมี

คณุสมบตัขิองการเป็นนกัแสดงทีด่คีอืการมวีนิยัในตวัเองและวนิยัในหมูค่ณะ	โดย

เริม่จากการเป็นคนตรงต่อเวลา	มคีวามรบัผดิชอบ	และมคีวามสม�า่เสมอในกจิกรรม

ที่ต้องกระท�า	 อาทิ	 การฝึกหัด	 เตรียมความพร้อมของร่างกายและเสียง	 การเข้า

ร่วมซ้อมอย่างตรงเวลาและจรงิจงัในทกุๆ	ครัง้	ทัง้นีร้วมถงึนสิยัของนกัแสดงแต่ละ

คน	ทีม่คีวามนอบน้อม	ถ่อมตน	สิง่เหล่านี้	ถอืเป็นความรบัผดิชอบทีน่กัแสดงต้อง

มีเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะถึงแม้นักแสดงจะมีความสามารถเพียงใด	แต่ไม่อาจท�างาน

ร่วมกับคนส่วนรวมได้อย่างรับผิดชอบ	 หรือไม่มีมารยาทที่ดี	 ย่อมส่งผลทางร้าย

มากกว่าดีในการท�างาน

	 ส�าหรบัในส่วนของประสทิธผิลของนกัแสดงส่วนหนึง่ทางสถานจีะวดัจาก

เรตติ้ง	แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการวัดผลความส�าเร็จของนักแสดงในสังกัด	 เนื่องจาก

เรตติง้มีปัจจยัและตวัแปรหลากหลาย	ซึง่เรตติง้มส่ีวนในการวดัประสทิธผิลในด้าน

กระแสความนิยมในตัวบุคคล	 และเน้ือหาองค์ประกอบโดยรวมของละคร	 และ 

จากการสัมภาษณ์คนภายนอกองค์การอย่างบริษัทโมเดลล่ิง	 ผู้จัดหานักแสดง	 

รวมไปถึงสื่อมวลชนต่างมองว่าความส�าเร็จของนักแสดงขึ้นอยู่ที่ผลการตอบรับ 

ของประชาชนนั้นเอง	 ทั้งนี้ทางด้านนักแสดงในสังกัดเองก็มองว่าการตอบรับที่ดี

ของประชาชนคอืความส�าเรจ็ในการได้เป็นนกัแสดงในสังกดัของทางสถานแีละเม่ือ

นักแสดงเป็นที่รู้จักของประชาชน	 ประสบความส�าเร็จในงานละครที่สถานีมอบ

หมายให้ก็จะส่งผลต่องานโชว์ตัวรวมถึงโฆษณาสินค้าติดต่อเข้ามา
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

	 จากการที่นักแสดงซ่ึงก็ผ่านช่องทางต่างๆ	 ดังนี้	 สมัครด้วยตนเอง	 เวที

การประกวด	บริษัทโมเดลลิ่ง/ผู้จัดหานักแสดง	และสื่อมวลชน	เพื่อน�ามาคัดเลือก

ให้ได้นักแสดงที่มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของทางสถานีรวมทั้ง 

มีการอบรม	พัฒนานักแสดงให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการ

ทางด้านการแสดง	การใช้น�า้เสยีง	การวางตวัในสังคม	กล่าวสรปุได้ว่า	การคัดเลือก

และการพฒันาเป็นส่วนส�าคญัส�าหรบัการบรหิารจดัการนกัแสดงในสงักดัของทาง

สถาน	ีซึง่ในส่วนของการพฒันาต้องมกีารวางแผนเพือ่ปรบัให้เข้ากบัเป้าหมายของ

องค์การที่ได้ตั้งไว้	เพื่อให้บุคคลนั้นๆ	บรรลุเป้าหมาย

	 ในส่วนของหลกัการและวธิกีารในการคดัเลอืกนกัแสดงในสงักดัของทาง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	 โดยในเบื้องต้นทางสถานีจะพิจารณาคัดเลือก

นักแสดงจากประวัติและรูปถ่าย	 เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น	 หลังจากนั้นก็จะคัด

เลือกผู้ที่มีความเหมาะสมมาพูดคุยและทดสอบหน้ากล้อง	 (Casting)	 ถ่ายวิดีโอ

แนะน�าตวั	พร้อมทัง้ให้ทดลองแสดงตามบทบาทต่างๆ	ทีท่างสถานจีดัเตรยีมไว้ให้

	 ส�าหรบัการธ�ารงรกัษา	(Retention)	คอืเรือ่งผลประโยชน์และบรกิารต่างๆ	

ทีอ่งค์การจดัให้แก่พนกังาน	องค์การควรจะด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นขวญัก�าลงัใจและ

แรงจูงใจให้พนักงานมีเจตคติที่ดี	 ซ่ึงจะเกิดผลดีอันกลับมาสู่องค์การ	 การบริหาร

จัดการนักแสดงในสังกัดของทางสถานี	 คือเมื่อผ่านกระบวนการสรรหา	 คัดเลือก	

ฝึกฝนนักแสดงแล้ว	การธ�ารงรักษานักแสดงก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งของทางสถานีสร้าง

ให้นกัแสดงมคีวามผกูพนักบัทางสถานี	โดยใช้หลกัการบรหิารแบบครอบครวั	เพือ่

ลดช่องว่างระหว่างนักแสดงและผู้บริหารของทางสถานีให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน	

อีกทั้งทางสถานียังให้อิสระในเร่ืองของการรับงานของนักแสดง	 ซึ่งทางสถานีมิได้

หกัในส่วนของรายได้จากงานโชว์ตวัหรอืงานโฆษณาเหล่านัน้	พร้อมทัง้มอบหมาย

งานละครให้นักแสดงในสังกัดอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับ 

นักแสดงในสังกัดให้อยากจะร่วมงานกับทางสถานีต่อไป	 ส�าหรับเรื่องของการต่อ

สัญญาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักแสดงว่าจะเซ็นสัญญาต่อหรือไม่	 โดยทาง

สถานีให้อิสระในการตัดสินใจอย่างเต็มที่	
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	 การบริหารจัดการนักแสดงในสังกัดของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7 

คอืทางสถานไีม่ได้มนีโยบายทีต่ายตวั	โดยทางสถานจีะคัดเลือกนกัแสดงทีมี่ความ

เหมาะสม	 ทั้งบุคลิก	 ลักษณะ	 และมีความสามารถตามความต้องการและ 

ภาพลกัษณ์ของแต่ละสถาน	ีนอกจากนีใ้นการคดัเลอืกนกัแสดงต้องให้ความส�าคญั

กับการตอบรับของผู้ชม	เนื่องจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	เป็นสถานีที่

มีคลื่นความถี่ที่กว้างขวางและผู้ชมกลุ่มใหญ่เป็นคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด	เพราะ

ฉะนัน้ในการคดัเลอืกนกัแสดงจึงต้องคดัเลอืกนกัแสดงทีม่บีคุลกิดเูข้าถงึไม่ยาก	จบั

ต้องได้	มีรูปร่าง	หน้าตา	สวยหล่อในแบบไทยๆ	เนื่องจากคนต่างจังหวัดมักจะยึด

ตดิกบัอะไรเดมิๆ	กลยทุธ์การบรหิารจัดการนกัแสดงในสงักดั	ในส่วนของการมอบ

หมายงานละครให้กับนักแสดง	โดยทางสถานีมักจะป้อนงานละครให้กับนักแสดง

ที่ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องโดยจะดูจากกระแสการตอบรับของผู้ชมเป็นหลัก	

	 นอกจากนี้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ในส่วนของวิธีการ

คัดเลือกนักแสดงพบว่า	 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 มิได้มีความแตกต่างกันมาก 

นัก	โดยใช้หลักการเดียวกัน	ตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวมา

ข้างต้น	 แต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของรูปแบบการท�างานและ

ลักษณะการด�าเนินงานของแต่ละสถานีโทรทัศน์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์ปัจจบุนั	ทัง้นีเ้พือ่รองรบัการแข่งขนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	และจากการ

ศกึษายงัพบอกีว่า	ปัจจัยทีต้่องค�านงึถงึในการคดัเลอืกนกัแสดงนัน้จะต้องให้ความ

ส�าคัญกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ทางสถานีควรเพิ่มช่องทางการสรรหานักแสดงในสังกัดให้มากขึ้น 

เช่น	 จัดการประกวดต่างๆ	 ที่นอกเหนือจากการประกวดนางงามหรือนางแบบ 

ที่ทางสถานีจัดขึ้นอยู่แล้ว	 รวมไปถึงเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในส่วนของเวทีการ

ประกวดไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆ	

	 2.			เนือ่งจากภาพลกัษณ์ของทางสถานนียิมนกัแสดงทีม่บีคุลกิ	ลกัษณะ

ทางกายภาพในแบบทีใ่กล้เคยีงกนัหรอืเหมอืนกนั	ดงันัน้ควรปรบัเปลีย่นเกณฑ์ใน
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การคัดเลือกนักแสดงให้มีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น	 เพื่อรองรับการแข่งขัน 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	

	 3.	 จากการที่ทางสถานีนิยมผลิตละครโทรทัศน์มีรูปแบบเดิมๆ	 ดังนั้น

ทางสถานีควรผลิตละครให้มีความหลากหลายมากขึ้น	เพื่อให้นักแสดงในสังกัดได้

มีโอกาสแสดงศักยภาพทางการแสดงของตนเอง	

	 4.		ทางสถานีควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักแสดงและแฟนละครได้มีโอกาส

พบปะใกล้ชิดกันมากขึ้น	 เช่น	จัดมีทติ้ง	การท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด	เป็นการสร้างประสบการณ์และความประทับใจ	เพื่อรักษา

กลุม่เป้าหมายไว้ได้นาน	และถอืเป็นการวดัประสิทธิผลของนกัแสดงในสังกดัได้อกี

ทางด้วย
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร 

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์”	เป็นการศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ	

มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีและแนวทางการใช้เทคโนโลยี

ขององค์กร	 พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 ในการบริหารธุรกิจองค์กร	 และศึกษาปัจจัย

อุปสรรคของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจองค์กรพาโนราม่า	 เวิลด์ไวด	์ 

ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่น�ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคือ	ทฤษฎีสื่อสารมวลชน	

และแนวคิดเรื่องการบริหาร	รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เป็นกรอบของการศึกษา

	 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาคุณภาพ	โดยใช้วิธีการศึกษา

จากการเก็บข้อมูล	2	ประเภท	คือ	แบบปฐมภูมิ	และแบบทุติยภูมิ	โดยผู้ศึกษาจะ

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	จากแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ผลิต	ได้แก่	ผู้บริหารบริษัท

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	จ�านวน	1	ท่าน	และฝ่ายปฏิบัติงานบริษัทพาโนราม่า	เวิลด์

ไวด์	 จ�ากัด	 จ�านวน	 7	ท่าน	 รวมทั้งหมด	 8	ท่าน	 และมีการค้นคว้าและรวบรวม

เอกสารต่างๆ	 ในด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้การบริหารธุรกิจองค์กร	พาโนราม่า	

เวิลด์ไวด์	ผลการศึกษาพบว่า	

	 ส่วนที่	1	 บทบาทเทคโนโลยีและแนวทางการใช้เทคโนโลยีของ

องค์กรพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์ในการบริหารธุรกิจองค์กร

	 บริษัทพาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 มีการแบ่งประเภทของเทคโนโลยีออกเป็น	

สองประเภท	คือ	เทคโนโลยี	ระบบฐานข้อมูล	(Database)	โปรแกรรมการปฏิบัติ

การของแผนกต่างๆ	 และเทคโนโลยีคลังข้อมูลออนไลน์	 (Storage)	 ซึ่งเป็น

เทคโนโลยรีะบบเครอืข่ายฐานข้อมลู	มบีทบาทการสือ่สารใช้ตอบสนองการท�างาน

ดังต่อไปนี้

	 เทคโนโลยกีารจัดการค�านวณต้นทนุงบประมาณ	(Panorama	Job	Control)	

จะท�าหน้าทีใ่นการเกบ็ข้อมลูจากลกูค้าทีว่่าจ้าง	รายละเอยีดของตวังาน	ราคาอตัรา

ว่าจ้าง	และท�าการกรองข้อมลูทัง้หมดออกมาเป็นจ�านวนครัง้ในการถ่ายท�า	จ�านวน

ควิตดัต่อ	จ�านวนคนท�างาน	จ�านวนวนัทีท่�างาน	ซึง่จะเป็นส่วนควบคมุให้ฝ่ายผลติ

ท�างานให้อยูใ่นขอบเขตงบประมาณทีค่�านวณไว้	โปรแกรมบนัทกึการรายงานของ
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ฝ่ายควบคมุการผลติ	(Time	Sheet)	กจ็ะบนัทกึและควบคมุการท�างานของพนกังาน	

เป็นชั่วโมงให้เห็นถึงเวลาท�างานทั้งหมดในการท�างานของงานช้ินนั้น	น�าไปสู่การ

ตรวจสอบของแผนกบัญชีและน�ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารธุรกิจต่อไป

	 โปรแกรมการจองคิวถ่ายท�า	(Production	Control)	โปรแกรมการจองคิว

ห้องล�าดับภาพ	 ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	 และสตูดิโอเสียง	 (Editing	 Queue)	

โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อการท�างานของแต่ละฝ่าย

สามารถก�าหนดการท�างานและวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 โปรแกรมสืบค้นห้องสมุดเทป	 (Panorama	Tape	Library)	มีการท�างาน

คอืเมือ่บรรณารกัษ์ก�าหนดรหสัให้เทปแต่ละม้วน	และกคี็ย์ข้อมูลลงไปในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	ข้อมูลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลสืบค้น	สามารถสืบค้นได้ต่อไปใน

งานชิ้นอ่ืนๆ	 เป็นการน�าทรัพยากรที่ใช้แล้วน�ากลับมาสู่กระบวนการผลิตใหม่อีก

ครั้งหนึ่ง	โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษ	(Equipment)	ถูกออกแบบให้ฝ่ายผลิต	

ได้รู้ถึงข้อมูลอุปกรณ์พิเศษว่ามีอุปกรณ์ชิ้นใดบ้าง	อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ท�าให้

ฝ่ายควบคมุการผลติและฝ่ายการผลติได้มกีารวางแผนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงสุด

	 ส่วนที่	2	 ปัจจัยอุปสรรคของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ

องค์กร	พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์

	 ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคของเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการบรหิารธรุกจิของบรษิทั

พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 แบ่งออกตามระบบปฏิบัติการ	 โปรแกรมฐานข้อมูลต่างๆ	 

ในประเด็นดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยอุปสรรคด้านการก�าหนดฐานเทคโนโลยีค�านวณต้นทุนการผลิต	

พบว่า	ในบางครั้งมีการค�านวณค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนออกมาไม่สอดคล้องกับการ

ท�างานจริง	 การใช้เทคโนโลยีโปรแกรมบันทึกรายงานการท�างานฝ่ายควบคุมการ

ผลิตระยะเริ่มต้น	 บุคลากรองค์กรยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยี 

ดังกล่าวอย่างชัดเจน	 ท�าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างผิดวัตถุประสงค์	 

คือการกรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง	 อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังสร้าง 

ความรู้สึกกดดันแก่ผู้ปฏิบัติงานว่ารู้สึกคล้ายโดนจับผิดอีกด้วย
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 ปัจจยัอปุสรรคส�าหรบัเทคโนโลยโีปรแกรมจองควิการถ่ายท�าคอืไม่สามารถ

เห็นถึงอุปกรณ์พิเศษที่มีอยู่ได้	 ซ่ึงโปรแกรมได้ถูกแยกออกเป็นคนละส่วนกับ

โปรแกรมตรวจสอบ	อุปกรณ์พิเศษ	 เทคโนโลยีการจองคิวห้องล�าดับภาพนั้นต้อง

อาศยัปัจจยัการท�างานของมนษุย์ในการท�างานให้สอดคล้องกนัไปแต่เมือ่บคุลากร

ขององค์กรขาดการวางแผนการบรหิารงานของตนเองทีด่	ีจงึท�าให้การท�างานทีถ่กู

วางแผนมาก่อนหน้านั้นเกิดความผิดพลาด

	 การใช้เทคโนโลยีในการจองคิวสตูดิโอเสียง	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัย

อุปสรรคทีส่่งผลคอื	การละเลยต่อการใช้เทคโนโลย	ีส่งผลต่อการเสยีระบบของการ

ท�างาน	 และเรื่องของกระบวนการท�างานในแต่ละวัน	 ปัจจัยอุปสรรคส�าหรับ

เทคโนโลยโีปรแกรมสบืค้นห้องสมดุเทป	จากการศึกษาพบว่าหลายครัง้การพฒันา

โปรแกรมจากบุคคลผู้ไม่มีประสบการณ์ท�างานตรงในเรื่องนั้น	 ท�าให้เกิดข้อผิด

พลาดขึ้นในการเขียนโปรแกรมเกิดการท�างานที่ซ�้าซ้อนขึ้น	 ต้องมีการปรับแก้ซึ่ง

ต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหาอยู่เป็นระยะๆ	

ค�ำส�ำคัญ:	 บทบาทเทคโนโลยี แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เทคโนโลยี

เพื่อการบริหารธุรกิจ 
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ยคุสมยัของโลกในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป	เป็นเหตใุห้องค์กรหลายแห่ง
เกิดการตื่นตัวเพื่อปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ต่างๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 จากความ
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เทคโนโลยีมีราคาลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต	
ท�าให้จ�านวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีจ�านวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น	และได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งที่จ�าเป็นต่อกิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์ในปัจจุบัน	 มีการน�าเทคโนโลยี 
ใหม่ที่เกิดขึ้นมาใช้ในการด�าเนินงานขององค์กร	 โดยเฉพาะธุรกิจประเภทสื่อสาร
มวลชนที่มีความจ�าเป็นในการใช้เทคโนโลยีส�าหรับการสื่อสาร	ได้แก่	อินเทอร์เน็ต	
การประชุมวิดีโอทางไกล	ระบบเครือข่าย	และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
และตัดสินใจ	
	 เทคโนโลยเีหล่านีถ้อืว่าเป็นปัจจัยส�าคญัในการพฒันาองค์กร	และเข้ามา
มีบทบาทส�าคญัในการแข่งขนัทางธรุกจิในอนาคต	เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร	 เป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญที่ท�าให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมลู	การแก้ไขการเปลีย่นแปลง	การเรยีกดขู้อมลู	การประมวลผลและการใช้งาน
ร่วมกันแบบหลายๆ	คน	ท�าให้การวิเคราะห์ท�าได้ง่ายขึ้น	มีค่าใช้จ่ายที่ต�่าลง	เพิ่ม
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อการใช้งานข้อมูล	การวิเคราะห์และการใช้งานมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น	 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการในการผลิต	 การท�างานที่มีต้นทุนต�่าลง	 ใช้เวลาในการท�างานลดลง	
และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่คุณค่าเพิ่มมากขึ้น
	 ดังน้ันเทคโนโลยีจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง	
การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการพฒันาองค์กรนัน้สามารถน�าไปใช้ได้หลาย
ระดับและหลายรูปแบบ	เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรได้
โดยรวดเร็วและถึงตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น
	 องค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยท�างาน	 ย่อมสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ	 ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง	 และบุคลากรในองค์กรก็จะเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	เกดิการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างกนัของพนกังานตลอด
เวลา	น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป
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	 ดังนั้นควรมีการน�าเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร	 เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 และคาดการณ์ได้

ยากอย่างในปัจจบุนั	อย่างไรกต็ามการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันาองค์กรขึน้

อยู่กับปัจจัยภายในองค์กรที่ต้องมีความพร้อมในหลายๆ	ด้าน	โดยต้องอาศัยการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี	 เพื่อให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 และในหลายๆ	 องค์กรสื่อสารมวลชนโดยส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันเล็งเห็นความส�าคัญและตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

	 บริษัทพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	จ�ากัด	เป็นกลุ่มคนท�าสารคดีมืออาชีพระดับ

แถวหน้าของประเทศไทย	ที่มีผลงานสารคดีและรายการโทรทัศน์คุณภาพจ�านวน

มาก	สร้างชือ่เสยีงทัง้ในและต่างประเทศ	เป็นกลุ่มทีพ่ฒันาระบบและวธีิการท�างาน

เป็นของตนเอง	เริ่มก่อตั้งครั้งแรก	เมื่อปี	2536	ในช่วงเกือบ	20	ปีที่ผ่านมา	กลุ่ม

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	ผลิตสารคดีมากกว่า	300	เรื่อง	รายการโทรทัศน์มากกว่า	50	

รายการ	และผลิตสารคดี	Presentation	ให้กับองค์กรต่างๆ	มากกว่า	200	องค์กร

ทั้งในและต่างประเทศ	บริษัทพาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	จ�ากัด	 เป็นบริษัทผลิตสารคดี	

บริษัทแรกท่ีบุกเบิกส่งสารคดีออกสู่ต่างประเทศ	 จนประสบผลส�าเร็จ	 ปัจจุบันส่ง

สารคดีขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 การศึกษาเร่ืองบทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร	 

พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 เป็นการศึกษาถึงบทบาทเทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจโดย

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีและแนวทางการใช้เทคโนโลยี

ขององค์กร	พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	ในการบริหารธุรกิจองค์กร

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยอุปสรรคของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ

องค์กรพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์
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วิธีการวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร 

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์”	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research	Method)	

โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	และการค้นคว้าจากต�ารา	

เอกสารการวิจัยรวมทั้งบทความที่เก่ียวข้อง	 (Documentary	 Research)	 เพื่อใช้

ประกอบการศึกษาและน�าไปประยุกต์ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 จากการศึกษาพบว่า	 บทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ

องค์กร	 พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 น้ันเป็นองค์กรผลิตสื่อสารคดีโทรทัศน์	 ที่ได้น�า

เทคโนโลยีมาใช้	 เพื่อให้การท�างานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ	 เพราะในปัจจุบัน

เทคโนโลยีเหล่าน้ีถือว่ามีความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต	 เทคโนโลยี

เป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคตรวมทั้งยังเป็นสิ่งหนึ่งที่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร	 เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับ

เคลื่อนที่ส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล	การแก้ไขเปลี่ยนแปลง	

การเรียกข้อมูล	การประมวลผล	การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ	คน	การวิเคราะห์

ข้อมูลท�าได้ง่ายขึ้น	 มีค่าใช้จ่ายต�่าลง	 เพิ่มคุณประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล	 และ

สารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการน�าไปวิเคราะห์และใช้งานเพิ่มมากขึ้น	 ใน

ขณะเดยีวกนัเทคโนโลยสีามารถช่วยให้เกดิการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการในการ

ผลิตและการท�างานให้มีต้นทุนที่ต�่าลง	ใช้เวลาในการท�างานที่ลดลง	และได้สินค้า

ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

บทบาทของเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรที่องค์กร 
พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ น�ามาใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร
	 ส�าหรบับทบาทของเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการบรหิารธรุกจิองค์กร	มจีดุเริม่ต้น

ในหลายส่วนซึ่งรวมไปถึงกระบวนการท�างานของบริษัทผลิตสารคดีโทรทัศน์	 เช่น	
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เทปถ่ายท�า	กล้อง	คิวตัดต่อ	เรื่องของอุปรณ์	มีการคิดระบบฐานข้อมูลขึ้นมาเอง

ทั้งหมด	โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�ามาใช้ในการบริหารธุรกิจและการท�างาน

ของบริษัทพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	มีการแบ่งประเภทเทคโนโลยีเป็น	2	ประเภท

	 1.	 เทคโนโลยรีะบบฐานข้อมลู	(Database)	และโปรแกรมปฏบิตักิารของ

แผนกต่างๆ	 เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายฐานข้อมูล	 ที่พนักงานทุกคนสามารถ

ใช้งานร่วมกัน	เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งในการท�าสารคดีจะต้องมีการ

ท�างานร่วมกันของทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประสานงาน	 ฝ่ายควบคุมการผลิต	 

ซึง่ระบบฐานข้อมลูดงักล่าวจะประกอบไปด้วยโปรแกรมปฏบิตักิารของแผนกต่างๆ	

ที่ฝ่ายควบคุมการผลิตสามารถเข้าไปใช้ในการสื่อสารเพื่อออกค�าสั่งจองคิว	 หรือ

ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนถ่ายท�าได้ทันที	 ซ่ึงเทคโนโลยีในส่วนระบบฐานข้อมูลและ

โปรแกรมปฏบิตักิารจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ	ในแต่ละฝ่าย	ได้แก่		1.	ฝ่ายก่อน

การผลติ	เช่น	โปรแกรมห้องสมุด	(Library),	โปรแกรม	(Tape	Library),	โปรแกรม

ข้อมูลงานบริษัท	(Panorama	Job	Control	และ	Time	Sheet)		2.	ฝ่ายผลิต	เช่น	

โปรแกรมจองควิถ่ายท�า	 (Control)	 โปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษ	 (Equipment)		

3.	ฝ่ายหลงัการผลติ	เช่น	โปรแกรมจองควิห้องล�าดบัภาพ	ห้องคอมพวิเตอร์กราฟิก	

ห้องสตูดิโอเสียง	(Editing	Queue)

	 2.	 เทคโนโลยีคลังข้อมูล	(Storage)	การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว	เป็นการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ�านวยความสะดวกของแต่ละฝ่ายให้มีการส่งข้อมูลกันได้อย่าง

รวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกฝ่าย	โดยมีวิธีการคือ	การจัดตั้งพื้นที่ส่วนกลางออนไลน์	ที่

เป็นคลงัข้อมลูแยกเป็นหมวดหมูช่ดัเจน	ในการท�างานร่วมกนัหากแต่ละฝ่ายมคีวาม

ต้องการข้อมลูไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรอืข้อมลูทีอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั	กส็ามารถเข้าไป

ดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันที	 ในการจัดหมวดหมู่ของเทคโนโลยีคลังข้อมูลออนไลน	์ 

(Storage)	มีการจัดเรียบเรียงข้อมูลไว้โดยการแยกประเภทรูปแบบงานสารคดี	คือ	

งานประเภทรายการโทรทัศน์ออกอากาศ	 (Program)	 กับงานสื่อวีดิทัศน์และงาน

โฆษณา	(Project)	โดยในแต่ละหมวดหมู่ก็แยกย่อยลงไปอีก	เทคโนโลยีการบริหาร

ทั้งสองประเภทมีบทบาทการสื่อสารใช้ตอบสนองการท�างาน	ดังต่อไปนี้

 การค�านวณต้นทนุการผลติ	การผลติสารคดขีองบรษิทัพาโนราม่า	เวลิด์ไวด์ 

จ�ากัด	 มีการท�างานโดยเริ่มต้นจากการค�านวณต้นทุนในการผลิต	 ซ่ึงเกิดจากการ
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วิเคราะห์ในการสื่อสารกับลูกค้า	ถึงรูปแบบสื่อต่างๆ	อัตราค่าจ้าง	ความยาวของ

รายการ	เทคนิคพิเศษในการน�าเสนอมีความยากง่ายในการผลิตเพียงใด	ผู้ใช้งาน

สามารถกรอกรายละเอียด	 เพ่ือให้โปรแกรมค�านวณต้นทุนในการผลิตออกมา	 

ว่าจะใช้ทรัพยากรคน	เวลาในการผลิตเท่าใด

	 การบันทึกรายงานของฝ่ายควบคุมการผลิต	คือในการท�างานแต่ละครั้ง

จ�าเป็นต้องมีการค�านวณต้นทุนทั้งสองชนิดเพื่อก�าไรสูงสุดขององค์กร	 ในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการค�านวณต้นทุนการผลิต	 ท�าให้ฝ่ายควบคุมการผลิตได้ทราบถึง

ข้อจ�ากัดในการผลิตงานสารคดีแต่ละชิ้น	 โปรแกรมบันทึกรายงานการท�างานของ

ฝ่ายควบคุมการผลิต	 ก็จะเป็นส่วนบันทึกเวลาการท�างานของผู้ควบคุมการผลิต

ออกมา	หลงัจากนัน้จะมกีารตรวจสอบจากแผนกบญัชแีละน�ามาใช้เป็นฐานข้อมลู

ในการบริหารธุรกิจ

	 ด้านบทบาทของเทคโนโลยแีละแนวทางการปฏบิตังิานเพือ่ใช้บรหิารด้าน

การผลิต	การบริหารงานผลิตสารคดี	การปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นเป็นส่วนที่

มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 การสื่อสารเพื่อเป็นการออกค�าสั่งจึงต้องมีความ

ชัดเจนในรายละเอียดของข้อมูล	มีการวางแผนการท�างานล่วงหน้า	เพื่อลดความ

ขัดแย้งกับทีมงานฝ่ายอื่นและเพื่อการท�างานที่เป็นไปอย่างมีระบบ	

	 โปรแกรมการจองคิวถ่ายท�า	 (Production	 Control)	 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้

ในการสื่อสารส�าหรับฝ่ายควบคุมการผลิตเพ่ือออกค�าส่ัง	 ความต้องการในเรื่อง 

ของอุปกรณ์ต่างๆ	 ในการถ่ายท�า	 ผ่านโปรแกรมการจองคิวถ่ายท�า	 (Production	

Control)	 ซึ่งข้อมูลจะไปปรากฏที่คลังข้อมูลออนไลน์	 โดยที่ฝ่ายควบคุมการผลิต	

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา	

	 โปรแกรมจองคิวห้องล�าดับภาพ	 ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	 และสตูดิโอ

เสียง	(Editing	Queue)	ห้องผลิตเทคนิคพิเศษ	เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อ

การท�างานของแต่ละฝ่ายสามารถก�าหนดการท�างานและวางแผนในอนาคตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด้านบทบาทเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการบริหาร

งานสนบัสนนุการท�างานการผลติเป็นการท�างานเพือ่สนบัสนนุการท�างานของฝ่าย

ผลิตสารคดีทั้งหมด	ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการให้บริการห้องสมุด	เป็นโปรแกรม
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เทคโนโลยสีบืค้นและจดัเกบ็ทีถ่กูออกแบบขึน้ภายใต้ชือ่	โปรแกรม	Panorama	Tape	
Library	 ซึ่งผู้ดูแลจะลงทะเบียนข้อมูลทั้งหมดลงในโปรแกรม	 มีการแยกและจัด
หมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน	 เมื่อฝ่ายผลิตสารคดีต้องการสืบค้น	 ก็สามารถเปิด
โปรแกรมและสืบค้นหาคลังภาพได้โดยค้นหาจากค�าส�าคัญซึ่งท�าให้ง่าย	 สะดวก	
และรวดเร็วต่อการใช้งาน	
	 โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษ	(Equipment)	การท�างานผลิตสารคดี
ในขั้นตอนการถ่ายท�า	 สิ่งที่ท�าให้สารคดีมีความสมบูรณ์แบบในการน�าเสนอ	 นั้น	
อุปกรณ์พิเศษด้านการถ่ายท�าถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่งท�าให้
สารคดมีีความน่าสนใจมากยิง่ขึน้	โปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษจงึถกูออกแบบ
และพัฒนาโดยฝ่ายผลิต	 รวมไปถึงฝ่ายควบคุมการผลิต	 เพื่อการวางแผนในการ
ท�างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ปัจจยัอปุสรรคทีส่่งผลต่อการบรหิารธรุกจิขององค์กร พาโนราม่า เวิลด์ไวด์
	 ปัจจัยอุปสรรคด้านการก�าหนดฐานข้อมูลส�าหรับเทคโนโลยีโปรแกรม
ค�านวณต้นทุนการผลิต	ในบางครั้งเทคโนโลยีมีการค�านวณค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
ออกมาไม่สอดคล้องกับการท�างานจริง	 มีความคลาดเคล่ือนไม่สมเหตุสมผลเม่ือ
เทียบกับค่าใช้จ่าย	 ผู้ควบคุมการผลิตจึงต้องใช้ประสบการณ์ในการท�างานจริง
ค�านวณต้นทุนเฉลี่ยในการจัดสรรงบประมาณ	
	 การใช้เทคโนโลยีโปรแกรมบันทึกรายการท�างานฝ่ายควบคุมการผลิต	
ระยะเริ่มต้น	 บุคลากรยังมีความไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของเทคโนโลยี	 และมี
ทัศนคติต่อเทคโนโลยีดังกล่าวในแง่ลบ	ใช้งานเทคโนโลยีโดยผิดวัตถุประสงค์	อีก
ทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังส่งผลในการสร้างความกดดันแก่ผู้ปฏิบัติงานคล้ายโดน
จับผิดอีกด้วย
	 ปัจจัยอุปสรรคของเทคโนโลยีจองคิวการถ่ายท�านั้น	 การใช้เทคโนโลยี 
ดังกล่าวไม่สามารถเห็นถึงอุปกรณ์พิเศษที่มีอยู่ได้	ซึ่งโปรแกรมจองคิวการถ่ายท�า
ถูกแยกออกเป็นคนละส่วนกับโปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษ	ซึ่งในการปฏิบัติ
งานจริงนั้นต้องท�างานควบคู่และเชื่อมโยงกัน	จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	 เทคโนโลยีในการจองคิวห้องล�าดับภาพต้องอาศัยปัจจัยการท�างานของ
มนุษย์หรือบุคลากรในการท�างานเพื่อความสอดคล้อง	 แต่เม่ือบุคลากรภายใน
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องค์กรขาดการวางแผนการบริหารงานของตนเองที่ดี	 จึงท�าให้เทคโนโลยีที่

ออกแบบมาน้ันไม่เกิดประโยชน์	 และยังส่งผลให้การท�างานที่ถูกวางแผนมาก่อน

หน้านั้นเกิดความผิดพลาด	 ในส่วนของโปรแกรมจองห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	 

ไม่พบอุปสรรคใดๆ	โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 การใช้เทคโนโลยีในการจองคิวสตูดิโอเสียงเพื่อการจัดการเวลาในการ

ท�างาน	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีคือ	 การ

ละเลยในการใช้เทคโนโลยใีนการท�างานของผูค้วบคมุการผลติ	ท�าให้เสยีระบบการ

ท�างาน	เมือ่พนกังานคนอืน่พบว่าถกูเอาเปรยีบจงึเกดิพฤตกิรรมการเลยีนแบบ	อกี

ปัจจยัอปุสรรคหนึง่คอืการใช้เทคโนโลยด้ีวยความละเลยหรอืไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ

ทีก่�าหนดไว้	ส่งผลให้การท�างานเกดิความผดิพลาดและกระบวนการในการท�างาน

แต่ละวันเกิดความไม่แน่นอนได้

	 ปัจจัยอปุสรรคส�าหรบัเทคโนโลยโีปรแกรมสบืค้นห้องสมดุเทป	พบว่าการ

พฒันาโปรมแกรมจากบคุคลผูไ้ม่มปีระสบการณ์ท�างานในเรือ่งนัน้	ท�าให้เกดิข้อผดิ

พลาดในการเขียนโปรแกรมส่งผลต่อการท�างานที่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	

ต้องมีการปรับแก้อยู่เป็นระยะๆ	 ซ่ึงใช้เวลาในการแก้ปัญหาพอสมควร	 จนระบบ

สามารถท�างานได้อย่างปกติ

	 ปัจจยัอปุสรรคทีม่ต่ีอเทคโนโลยโีปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษ	พบว่า	

มีปัจจัยอุปสรรคคล้ายคลึงกับปัจจัยอุปสรรคของโปรแกรมจองคิวการถ่ายท�า	คือ

ทั้งสองโปรแกรมไม่เชื่อมโยงถึงกัน	 มีลักษณะการใช้งานที่แยกส่วนเม่ือจะใช้งาน 

ก็จ�าเป็นจะต้องเปิดโปรแกรมทั้งสองส่วนพร้อมกันจึงจะสามารถใช้งานได้

อภิปรายผล

	 จากการศึกษาเรื่อง	 “บทบาทเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร	

พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์”	 ซ่ึงศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ	

ตามแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อการบริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชน	แนวคิด

เรือ่งการบรหิารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องนัน้	 บทบาทของเทคโนโลยีในการบริหารธรุกจิ
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องค์กรพาโนราม่าเวิลด์ไวด์	มีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านปัจจัยในการบริหาร

จดัการ	ซึง่มแีนวคดิในการใช้เทคโนโลยใีนหลายด้าน	เช่น	การจดัโครงสร้างองค์กร	

ด้านฝ่ายควบคุมการผลิตมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้	 ในส่วนของการค�านวณต้นทุน

การผลิต	โปรแกรมบันทึก	รายงานการท�างานของฝ่ายควบคุมการผลิต	ฝ่ายล�าดับ

ภาพ	 และนอกจากนั้นยังน�าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการทางด้านการท�างานของ

บุคลากร	ทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

	 ในส่วนของบทบาทเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กรพาโนราม่า	

เวิลด์ไวด์	 ในการใช้โปรแกรมเพ่ือจองคิวการถ่ายท�า	 โปรแกรมจองคิวห้องล�าดับ

ภาพ	คอมพวิเตอร์กราฟิกและสตดูโิอเสยีง	โปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษ	และ

ห้องสมุดเทป	เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการทรัพยากรที่มีขององค์กรอย่างคุ้ม

ค่าและค่าใช้จ่ายในการผลติ	นอกจากนัน้ยงัช่วยในการวางแผนการท�างานทัง้ระบบ

ของฝ่ายควบคุมการผลิตและฝ่ายผลิต	 สอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดการ

ทรัพยากร	 ซึ่งหมายถึงปัจจัยในการบริหารจัดการเป็นมูลเหตุพื้นฐานที่สามารถ

ด�าเนนิงานไปตามวตัถปุระสงค์ประกอบด้วยคน	(Man)	คอืบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม

สามารถในการผลิต	ทีมงานผลิต	ผู้เขียนบท	ผู้ก�ากับภาพ	ก�ากับการแสดง	ผู้ก�ากับ

ศิลปะ	 บุคคลที่ร่วมรายการ	 โดยการน�าเอาประสิทธิภาพของบุคลากรในแต่ละ

ต�าแหน่งเพือ่ท�าให้เกดิประสทิธผิลกบังานมากทีส่ดุ	ในทีน่ีห้มายถงึการบรหิารก�าลงั

คน	 เพราะบุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนการท�างานขององค์กรให้ประสบความ

ส�าเร็จในที่สุด	ต่อมาคือ	เครื่องจักร	(Machine)	หรือวัตถุดิบ	(Material)	คืออุปกรณ์

ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการผลติโดยการบรหิารวสัดใุนการด�าเนนิงานนัน้จะท�าอย่างไรให้สิน้

เปลืองวัตถุดิบน้อยที่สุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตแต่ละครั้ง	 เงินทุน	

(Money)	งบประมาณทีใ่ช้ในการผลติมกีารจดัสรรอย่างไรให้มต้ีนทนุน้อยทีส่ดุและ

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

	 องค์กรพาโนราม่ามกีารใช้เทคโนโลยเีพือ่การบรหิารโดยสามารถแบ่งตาม

หน้าที่	โดยแบ่งออกเป็น	การวางแผนก่อนการถ่ายท�าและหลังการถ่ายท�า	การจัด

องค์กร	การสัง่การเพือ่ขอใช้อปุกรณ์พเิศษในการถ่ายท�า	การประสานงานในแผนก

ต่างๆ	 ในองค์กรให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมการท�างานให้

อยู่ในเกณฑ์ที่มีการค�านวณถึงต้นทุนไว้แล้ว	 โดยองค์กรพาโนราม่าได้มีการใช้
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เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการค�านวณต้นทุนเพื่อวางแผนในการท�างานอย่างเป็น

ระบบและค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรทัง้ต้นทนุทีเ่ป็นบคุลากรและเวลาในการท�างาน	

รวมถึงเครื่องมือในการผลิตสารคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพและเกิดก�าไร

สูงสุดแก่องค์กร	 ด้านการบริหารจัดการคือการจัดกลุ่มงานและการออกแบบ	 ใน

แต่ละกลุ่มขึ้นตรงกับผู้จัดการซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมกิจการต่างๆ	 หรือ

เป็นการจัดหาทรัพยากรทุกอย่างเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน	เช่น	วัตถุดิบ	เครื่องมือ	

เงินทุน	 และบุคลากร	 ซึ่งเป็นหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้บุคลากรและ

ทรัพยากรขององค์กรมีความสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์	 วิธีการและความ

ต้องการที่ต่อเน่ือง	 ผู้บริหารต้องก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม	

รวมถงึการก�าหนดภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในกจิกรรมและการปฏบิตังิาน	

	 ต่อมาองค์กรพาโนราม่ามกีารใช้เทคโนโลยใีนการจองควิขอความต้องการ

ในการผลิตทั้งในส่วนของโปรดักชั่นและโพสต์โปรดักช่ันนั่นคือการหาวัตถุดิบทุก

ชนิด	 ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พิเศษในการถ่ายท�า	 เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อ	

ห้องสตดูโิอเสยีง	เครือ่งแต่งเพลง	ผูป้ฏบิตักิารประจ�าห้องตดัต่อ	ห้องคอมพวิเตอร์

กราฟิก	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ควบคุมการผลิตสามารถท�างานได้

อย่างเต็มที่และเป็นระบบ	

	 การบริหารงานด้านการควบคุม	 กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ด�าเนินไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 มีการเปรียบเทียบผลงานกับ

มาตรฐานทีต้่องการและด�าเนนิการแก้ไขหากมปัีญหาหรอืสิง่ทีผ่ดิปกตทิ�าให้ผลงาน

ไม่ตรงกบัแผนการทีก่�าหนด	การท�างานทีส่อดคล้องกบัการใช้เทคโนโลยขีองบรษิทั

พาโนราม่าคือ	โปรแกรมบันทึกรายงานการท�างานของฝ่ายควบคุมการผลิต	และ

ฝ่ายล�าดับภาพ	 ซ่ึงการท�างานร่วมกันกับโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการท�างานเพื่อ

ตรวจสอบการท�างานบรหิารด้านการวางแผน	คอื	การค�านวณต้นทนุ	ซึง่เทคโนโลยี

ดังกล่าวจะเป็นการควบคุมทั้งตัวของผู้ปฏิบัติงานเองให้อยู่ในกรอบการท�างานที่

สามารถรู้ว่าในการผลิตของตนน้ันสามารถใช้ทรัพยากรทางการผลิตได้มากน้อย

เพียงใด	 และควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตัวงานไม่ให้เกิดการขาดทุน	 ใช้ในการ

ตรวจสอบบญัชขีองทางบรษิทัและย้อนกลบัไปสูก่ารน�าโปรแกรมทีบ่นัทกึดงักล่าว

ในการวางแผนธุรกิจในปีต่อไปอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ

	 1.		การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทจ�าเป็น 

ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกับการให้ความรู้เทคโนโลยีเหล่านั้น	 รวมถึงการพัฒนา

ความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรที่ขาดประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี	

และสร้างการมีส่วนร่วม	 ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีอยู่เสมอ	 เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาจาก

บุคคลที่ขาดประสบการณ์การท�างานอาจท�าให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยความ 

ไม่เข้าใจถึงการใช้งานจริง

	 2.		การใช้เทคโนโลยีในองค์กรสื่อผลิตสารคดี	 ควรมีการศึกษาถึงการ

เชือ่มโยงเทคโนโลยใีห้เข้าถงึกนัในแต่ละแผนก	เนือ่งจากปัจจบุนัเทคโนโลยปีฏบิตัิ

การในบางส่วนถูกแยกในเฉพาะแต่ละแผนกขาดการเชื่อมโยงถึงกัน	ท�าให้ประสบ

ปัญหาทีซ่บัซ้อนขึน้ในขัน้ตอนการท�างานจรงิ	เช่น	โปรแกรมจองควิการถ่ายท�า	และ

โปรแกรมอปุกรณ์พเิศษ	ยงัไม่เชือ่มโยงถงึกนัท�าให้ผูค้วบคมุการผลติต้องท�างานใน

การวางแผนถึงสองครั้ง

	 3.		การเปิดรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางก็

เป็นส่วนส�าคัญในด้านการพัฒนาองค์กรและด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ	

เนื่องด้วยการพัฒนาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีในแต่ละครั้งจะพัฒนาโดยบุคลากร

ภายในองค์กรซึง่มงีานประจ�าของตนเองอยูแ่ล้ว	การปรบัปรงุหรอืสร้างเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการท�างานจึงเป็นงานที่เป็นส่วนเสริมเมื่อได้รับ 

ค�าร้องขอมาจากผูร่้วมงานหรอืหวัหน้างานเท่านัน้	การเพิม่งานทางด้านการพฒันา

เทคโนโลยีโดยเฉพาะจึงเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรด้าน

เทคโนโลยีในอีกทางหนึ่ง
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	การเปิดรบัและการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้เฟซบุก๊	(Facebook)	

ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 และศึกษาถึง 

ความสมัพนัธ์ด้านความรู	้ความคดิเหน็	กบัการมีส่วนร่วมทางการส่ือสารของมูลนธิิ

ราชประชานุเคราะห์ฯ	บนสื่อสังคมออนไลน์	เฟซบุ๊ก	(Facebook)	

	 ผลการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศึกษามีทัง้ส้ิน	400	พบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุ	 18-25	 ปี	 เป็นกลุ่มคนท�างานแล้ว	 มีการ

ศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีมากทีส่ดุ	และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	10,001-20,000	บาท

	 มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 

มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ต่อวัน

น้อยกว่า	5	ครัง้/วนั	ส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ออนไลน์

เฟซบุ๊ก	 Facebook	ทุกวันต่อสัปดาห์	 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในเรื่องการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารประเภทกิจกรรมทางสังคมทั่วไป	 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

สถานะเป็นเพือ่นกบัเฟซบุก๊	Facebook	ของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ในสดัส่วน

ใกล้เคียงกับไม่เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	 Facebook	 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

และข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ที่ทราบจากสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 เกี่ยวกับ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ได้แก่	 ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	และกิจกรรมการท�างานของมูลนิธิ	

	 ส่วนในด้านความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ฯ	ในภาพรวมอยู่

ในระดับสูง	และในด้านความคิดเห็นต่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	อยู่ในระดับ

กลาง	 โดยเร่ืองของความน่าเชื่อถือและศรัทธามีความคิดเห็นในระดับที่น่าพอใจ

มากที่สุด	 และเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

มีความคิดเห็นในระดับกลาง	โดยตัดสินใจเลือกใช้สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	Facebook	

เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

	 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 เพศของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	

ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราช-
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ประชานุเคราะห์ฯ	 อายุของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มีความสัมพันธ์ต่อการ 

เปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 อาชีพ

ของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับและการมีส่วนร่วม

ทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 การศึกษาของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	

Facebook	 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับ

มูลนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	รายได้ของกลุม่ผูใ้ช้เฟซบุก๊	Facebook	มคีวามสมัพนัธ์

ต่อการเปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

พฤตกิรรมการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านทางเฟซบุก๊	Facebook	มีความสัมพนัธ์กบั

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Facebook	ในงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

ความรู้	 และความคิดเห็น	 เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	

Facebook	มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ฯ

ค�ำส�ำคัญ:	 การเปิดรับ, การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook), มูลนิธิราช-

ประชานุเคราะห์ฯ 
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ทีก่่อก�าเนดิในช่วงยคุการสือ่สารไม่ก้าวหน้า

เท่าทีค่วร	บวกกบัภาพทีค่นส่วนใหญ่มองว่าเป็นองค์กรของพระบาทสมเดจ็พระเจ้า

อยู่หัวฯ	 ยากต่อการสื่อสารและเข้าถึงได้อย่างใกล้ชิด	 แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ

ทางการสือ่สาร	พระองค์ทรงใช้วทิยเุป็นเครือ่งมอืทีมี่ความทนัสมัยในยคุนัน้ท�าการ

สื่อสารผ่านสถานีวิทยุ	อ.ส.	 เปรียบประดุจเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ

ขั้นตอนตามพิธีต่างๆ	และได้ปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะ	 “ท�าบุญร่วมกับในหลวง”	

อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารในยุคนั้นผู้ส่ง	 (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ)	 กับผู้รับ	

(ภาคประชาชน)	 เป็นไปในลักษณะการสื่อสารชนิดมีการโต้ตอบกันได้	 ต่อมาเม่ือ

สือ่โทรทศัน์เข้ามามบีทบาทในการสือ่สารมากยิง่ขึน้	โดยอาศัยการส่ือสารผ่านภาพ

และเสียงไปพร้อมๆ	 กัน	 เพื่อดึงดูดความสนใจผู้รับสาร	 ท�าให้การปฏิสัมพันธ์ใน

คุณลักษณะโต้ตอบ	 หรือโอกาสในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารมีน้อยลงจึงเกิด

เป็นช่องว่างทางการสื่อสารขึ้นมาอีกครั้ง	

	 ต่อมาช่องว่างนัน้ได้ถกูปิดลงอกีครัง้	เมือ่เทคโนโลยมีคีวามเจรญิก้าวหน้า	

สื่อออนไลน์มีมากขึ้น	 โดยมีรูปแบบการท�างานที่มาในลักษณะเชื่อมโยงคนให้มา

รวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมเล็กๆ	ที่เรียกว่าเฟซบุ๊ก	 Facebook	 การที่กลุ่มผู้บริโภค

ข้อมูลข่าวสารสามารถเลือกใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร	แลกเปลี่ยนข้อมูล	สร้าง

กจิกรรม	สร้างพืน้ทีใ่ห้ตนเองเป็นทีรู่จ้กั	ในมมุธรุกจิเฟซบุก๊	Facebook	เป็นหนึง่กลยทุธ์

ทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเข้าใจองค์กรและธุรกิจมากยิ่งขึ้น	

	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	ได้เลือกใช้เฟซบุ๊ก	Facebook	เป็นช่องทาง

หนึ่งเพื่อด�าเนินการสื่อสารกับประชาชน	เริ่มต้นมีตั้งแต่ช่วงเมษายน	ปี	2554	โดย

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 โดยให้เฟซบุ๊ก	

Facebook	 มีบทบาทหน้าที่ของการขอเพิ่มเพื่อน	 (Add	 Friend)	 มิใช่ในลักษณะ 

แฟนเพจ	 (Fanpage)	 เน่ืองจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ต้องควบคุมเนื้อหา	

และบทความก่อนเผยแพร่จงึท�าให้เฟซบุก๊	Facebook	มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	
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ยังอยู่ในลักษณะปิด	 จึงท�าให้เพ่ือนสมาชิกในช่วงแรกมีจ�านวนน้อยมาก	 แต่ด้วย
สภาวะวิกฤตน�้าท่วมที่เกิดข้ึนในปี	 2554	 ประชาชนเริ่มเข้ามาให้ความสนใจใน
กิจกรรมการท�างานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 เป็นจ�านวนมากซึ่งสังเกตได้
จากการขอเพิ่มเป็นเพื่อน	
	 อาจกล่าวได้ว่าเฟซบุ๊ก	 Facebook	 มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีส่วน
ช่วยเร่ืองการด�าเนนิงานของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์	
ช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	กับประชาชน	
เป็นส่วนเชือ่มโยงในการสร้างกจิกรรมจติสาธารณะตามทีม่ลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ 
ต้องการ	รวมทั้งเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ		
	 ปัจจบุนัเมือ่สือ่สมยัใหม่โดยเฉพาะสือ่อนิเทอร์เนต็ได้เข้ามามบีทบาทต่อ
สังคมเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยลดช่องว่างและเข้าถึงองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ	ได้สะดวก	มคีณุลกัษณะพเิศษทีส่ามารถโต้ตอบได้และการเอาชนะ
ในเรื่องของเวลาคือความเร็วในการเข้าถึง	และการใช้พื้นที่ในการสื่อสารได้จึงเป็น
ที่น่าสนใจ	ดังนั้นการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	น�าช่องทางใหม่	อย่างเฟซบุ๊ก	
Facebook	 มาใช้ในการสื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
ประสิทธิผลหรือไม่	โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมมีปัญหาหนัก	และวิกฤตที่ต้องเผชิญ
	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการเปิดรับและการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 
ว่าเป็นอย่างไร	มปัีจจยัใดบ้างทีท่�าให้กระบวนการการสือ่สารนัน้เกดิประสทิธภิาพ
สูงสุด	 และการใช้เคร่ืองมือทางการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการมี 
ส่วนร่วม	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาลกัษณะความแตกต่างทางประชากรและการเปิดรบัข้อมลู

ข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	จากสื่อเฟซบุ๊ก	Facebook

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงความรู้	 ความคิดเห็น	 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

การสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Facebook
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ระเบียบวิธีการวิจัย

	 การศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบัและการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้เฟซบุก๊	Facebook	

ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ”	 เป็นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิง

ปรมิาณ	(Quantitative	Research)	และเลอืกใช้วธิกีารเลอืกสุม่ตวัอย่างลกัษณะแบบ

เฉพาะเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	ด้วยการใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	

จ�านวน	400	ชุด	เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

	 การศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบั	และการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้เฟซบุก๊	Facebook	

ทีม่ต่ีอการสือ่สารของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ”	สามารถอภปิรายผลในประเดน็

ต่างๆ	ได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา 

1. การเปิดรับสื่อเฟซบุ๊ก Facebook เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
	 จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	โดยมีอายุ

เฉลี่ยอยู่ในช่วง	18-25	ปี	ซึ่งอยู่ในช่วงวัยนักเรียน	นักศึกษา	การศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	 รายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 10,001-20,000	 บาท	 และให้

ความสนใจในการเปิดรับสื่อออนไลน์เป็นสื่อหลัก	 อีกทั้งยังท�าการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ไม่ต�่ากว่า	5	ครั้ง	ต่อวัน	ประกอบกับท�าการเปิดรับทุกวันต่อสัปดาห์	โดย

ให้ความสนใจประเภทข่าวสารจากสื่อเฟซบุ๊ก	Facebook	ในประเด็นหลักคือ	การ

ใช้เป็นพื้นที่สนทนาตอบโต้	รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพและวิดีโอ	ตลอดจนเป็น

แหล่งข้อมูลในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ	 ทางสังคม	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ภาณุวัฒน์	กองราช	(2554,	น.	154)	ผลวิจัยพบว่า	วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

มีอายุระหว่าง	 19-21	 ปี	 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีอัตราการใช้

บริการ	1-5	ครั้ง	ต่อสัปดาห์	โดยที่ส่วนใหญ่เคยใช้บริการหรือกิจกรรมต่างๆ	ที่มี
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ในเฟซบุก๊	Facebook	ซึง่ประกอบไปด้วย	การโต้ตอบบนกระดานสนทนา	การเข้าร่วม
กลุม่ต่างๆ	การเล่นเกม	การตอบค�าถาม	(Quiz)	การแบ่งปันรปูภาพ	การแบ่งปันวดิโีอ 
การค้นหาเพื่อนเก่า	 การส่งข้อความ	 การร่วมแสดงความคิดเห็น	 การชอบด้าน
ข่าวสารเก่ียวกบัมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ทีท่�าการเปิดรบัจากสือ่เฟซบุก๊	Facebook 
3	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
กิจกรรมการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 การระดมจิตสาธารณะ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให ้
เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อสมัยใหม่ที่เข้ามามีช่วยสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ 
ถูกต้อง	 ถึงวัตถุประสงค์ในการท�างานของมูลนิธิฯ	 รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 มากย่ิงข้ึน	 ดังนั้นจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 
E.	Roger	(1883)	ที่กล่าวไว้ว่า	คุณสมบัติในสื่อสมัยใหม่	เข้ามาสร้างเงื่อนไขให้เกิด
การตอบโต้ได้อย่างเฉียบพลันทันที	 อันจะท�าให้มิติด้านกาละและเทศะของการ
สือ่สารเปลีย่นแปลงไปมาก	และประการส�าคญัคือส่ือออนไลน์มีลักษณะการส่ือสาร
แบบปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 ในการสื่อสารบนระบบนี้	 รูปแบบของการรับ-ส่ง
ข่าวสารจะเปลีย่นไปได้ตลอดเวลา	คอื	ผูส่้งสารสามารถทีจ่ะกลับกลายมาเป็นผูร้บั
สารได้	ในขณะเดยีวกนัผูร้บัสารกส็ามารถทีจ่ะเป็นผูส่้งสารได้เช่นกนัซึง่เป็นอกีหนึง่
ช่องทางในการสือ่สารทีม่ลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	จะเลอืกใช้เพือ่สร้างปฏสิมัพนัธ์
กับกลุ่มมวลชนมากยิ่งขึ้น

2. ความรู้ เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชา- 
นเุคราะห์ฯ	อยูใ่นระดบัสงู	อาจกล่าวได้ว่ามลูนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ	เป็นองค์กร
ที่ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อหลักอยู่ตลอดเวลาท�าให้ความรู้ที่มีนั้นอยู่ใน
ระดบัสงู	โดยประเดน็ความรูท้ีอ่ยูใ่นระดบัสงูกล่าวคือ	วตัถปุระสงค์การด�าเนนิงาน
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ในข้อบทบาทการด�าเนินงานให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ	และประการส�าคญัคอืพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์อปุถมัภก	แห่งมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ 
ซึ่งความรู้นี้มีส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก	 จึงมีส่วนช่วยในการหล่อ
หลอมความคดิ	อนัเป็นพ้ืนฐานของการเกดิทศันคตท่ีิดต่ีอมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความรู	้ทศันคต	ิและพฤตกิรรม
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ของสุรพงษ์	โสธนะเสถียร	(2533)	ว่าสื่อมวลชนมีบทบาทส�าคัญในการน�าข่าวสาร

ต่างๆ	ไปเผยแพร่เพือ่ประชาชนในสงัคมได้รบัทราบว่าขณะนีใ้นสงัคมมปัีญหาอะไร	

เมื่อประชาชนได้รับข่าวสารนั้นๆ	ย่อมก่อให้เกิดทัศนคติ	และพฤติกรรมต่อไป	ซึ่ง

มลีกัษณะสมัพนัธ์เป็นลกูโซ่เป็นทีย่อมรบักนัว่า	การสือ่สารมบีทบาทส�าคญัในการ

ด�าเนินโครงการต่างๆ	 ให้บรรลุผลส�าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้	 เช่นเดียวกับการมี

ส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ที่ต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการเพิม่พนูความรู้	รวมไปถงึทศันคตทิีด่ี	และเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไป

ถงึการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ทีม่ลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ขอความร่วมมอื

จากประชาชน	

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิราช-

ประชานเุคราะห์ฯ	 อยูใ่นระดบักลาง	 โดยความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นทศิทางทีน่่าพอใจมาก

คือ	มีความน่าเชื่อถือและศรัทธา	เนื่องด้วยการด�าเนินงานของมูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ฯ	 แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่

ประจักษ์ต่อสาธารณชนจนเกิดเป็นความน่าเช่ือถือและศรัทธาต่อการด�าเนินงาน	

ซึง่ความคดิเหน็ทีเ่ข้มข้นเช่นนีจ้งึก่อให้เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอมูลนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ	

สอดคล้องกับแนวคิด	 Katz	 and	 Stotland	 (1959)	 ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของ

ทัศนคติ	แบ่งได้	3	ส่วนด้วยกัน	คือ	ประการที่หนึ่งส่วนประกอบทางด้านความคิด		

ประการที่สองส่วนประกอบทางด้านอารมณ์	ความรู้สึกซึ่งเป็นตัวเร้าความคิดอีก

ทอดหนึง่	ถ้าหากบคุคลมภีาวะความรูส้กึทีด่หีรอืไม่ด	ีกจ็ะแสดงออกขณะคดิถงึสิง่

นั้นส่วนประกอบ	ประการสุดท้ายคือทางด้านพฤติกรรม	ซึ่งมีแนวโน้มเน้นไปใน

ทางการกระท�า	หรือพฤติกรรมลักษณะที่ว่า	เมื่อมีสิ่งเร้าก็จะเกิดปฏิกิริยาอย่างใด

อย่างหนึ่งขึ้น	 ดังนั้นทัศนคติที่เกิดขึ้นจากภายในโดยเฉพาะเรื่องความน่าเช่ือถือ

และศรัทธาเป็นที่หยั่งลึกภายในจิตใจของกลุ่มตัวอย่าง	 ที่มีต่อมูลนิธิราชประชานุ

เคราะห์ฯ	สามารถสะท้อนการแสดงออกผ่านการกระท�าได้	ส่วนความคิดเห็นบาง

ประการที่ไปในทิศทางไม่น่าพอใจต่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 เช่น	 การเป็น

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	เป็นเรื่องของผู้มีสถานภาพทางสังคมสูง	เป็นเรื่อง
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ของคนมอีาย	ุตามล�าดบั	ดงัทีก่ล่าวในส่วนแรกถงึเรือ่งของความคิดเหน็ทีว่่า	ความ

คิดเห็นเข้มข้นจะน�าไปสู่การเกิดทัศนคติได้	 ซึ่งตามทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติที่แบ่ง

ออกเป็น	3	ประเภท	ด้วยกัน	คือ	 ประเภทแรก	ทัศนคติเชิงบวก	เป็นทัศนคติที่

ชักน�าให้บุคคลแสดงออก	 มีความรู้สึกหรืออารมณ์จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้าน

ดีต่อบุคคลอ่ืน	 หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง	 รวมทั้งหน่วยงาน	 องค์กร	 สถาบัน	

และการด�าเนินกิจการขององค์กรและอ่ืนๆ	 ซึ่งในที่นี้คือการให้การสนับสนุนช่วย

เหลืองานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 	ประเภทที่สอง	 ทัศนคติเชิงลบ	 คือ	

ทศันคตทิีส่ร้างความรูส้กึ	เป็นไปในทางเสือ่มเสยี	ไม่ได้รบัความเช่ือถอืหรอืไว้วางใจ	

อาจมีความเคลอืบแคลงระแวงสงสยั	รวมทัง้เกลยีดชงัต่อบคุคลใดบคุคลหนึง่	เรือ่ง

ราวหรอืปัญหาใดปัญหาหนึง่	หรอืหน่วยงาน	องค์กร	สถาบนั	และการด�าเนนิกจิการ

ขององค์กร	เช่น	ความเห็นที่ว่ามูลนิธิเป็นองค์กรที่เข้าถึงยากและเป็นเรื่องของคน

ที่มีสถานภาพทางสังคมสูง		ประเภทสุดท้าย ทัศนคติที่บุคคล	ไม่แสดงความคิด

เห็นในเรื่องราวและปัญหาใดปัญหาหนึ่ง	หรือต่อบุคคล	หน่วยงาน	องค์กร	และ

อ่ืนๆ	โดยสิน้เชงิ	ดงันัน้ประเดน็ความคดิเหน็บางประการทีไ่ปในทศิทางไม่น่าพอใจ	

อาจก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กรได้ในอนาคต	

4. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Facebook
	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการสื่อสารผ่านทาง 

เฟซบุ๊ก	Facebook	อยู่ในระดับกลาง	โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	

Facebook	 เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ใน

บางโอกาส	หรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น	แต่โดยปกติแล้ว	สื่อเฟซบุ๊ก	Facebook	

ของมูลนธิฯิ	ยงัไม่เป็นทีเ่ข้าถงึมากนกัเนือ่งจากการเข้าถงึใช้ลกัษณะการเพิม่เพือ่น	

(Add	Friend)	ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก	ประการต่อไปคือ	ร่วมแบ่งปันสถานะของ

มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	บนเฟซบุก๊	Facebook	เช่น	การขอระดมพล,	บทความ

กระแสพระราชด�ารสั,	กจิกรรมการท�างานของมลูนธิปิระจ�าวนั,	ข่าวสารต่างๆ	ฯลฯ	

ซึง่ลกัษณะการมส่ีวนร่วมดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมจาก	

World	Health	Organization	(2535)	ที่ว่าการมีส่วนร่วมนั้นอาศัยปัจจัยหลายด้าน

ด้วยกัน	 ทั้งในเรื่องของการวางแผนเพื่อมีส่วนร่วม	 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม	
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ประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากการมีส่วนร่วม	ซึ่งการมีส่วนร่วมในงานของมูลนิธิราช-

ประชานุเคราะห์ฯ	มีหลากหลายรูปแบบ	เช่น	การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทาง

ก�าลังทรัพย์	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	รวมถึงให้การสนับสนุนทางก�าลัง

กายจนน�าไปสู่การแสดงจิตสาธารณะ	ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติ	 และพฤติกรรมของสุรพงษ์	 โสธนะเสถียร	 (2533)	

ว่าการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีพื้นฐานมาจากความรู้	และทัศนคติ	

ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่แตกต่างกันอันมีผลต่อพฤติกรรมในทุกระดับ

ของการสื่อสารสังคม	 อาจต้องอาศัยวิธีการสื่อเพื่อการปลุกเร้าอารมณ์ร่วมสร้าง

ความเหน็อกเหน็ใจ	จนเกดิเป็นแบบอย่างขึน้ในใจส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมบางอย่าง

ขึ้น	ซึ่งในที่นี้คือการมีส่วนร่วมต่องานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	นั้นเอง

อภิปรายผล

1. ลักษณะทางประชากรและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ จาก
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Facebook

 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางด้านภมูหิลงัทางประชากร-

ศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Facebook	พบว่า	ตัวแปรด้าน

เพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในความถี่ที่ต่างกัน	ซึ่งสอดคล้อง

กับทฤษฎีการเปิดรับสื่อและข่าวสาร	 (Media	 Exposure)	ที่นักวิชาการหลายท่าน

ได้กล่าวไว้ถึงการเลือกเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป	เนื่องจาก

แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน	 มีการเรียนรู้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ในการหล่อหลอมความคิด	ความรู้สึก	ความเชื่อมั่น	และความต้องการที่จะมีส่วน

สร้างแรงจูงใจ	 ขณะเดียวกันสภาพทางสังคมก็เป็นตัวเร่งให้บุคคลเปิดรับข่าวสาร

จากสื่อแตกต่างกัน	และกับการเป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	มูลนิธิราชประชา

นุเคราะห์ฯ	นั้นพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน	เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันสังคมได้

ให้ความส�าคญักบัความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนั	ทัง้เพศชายและเพศหญงิ	

ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิกส็ามารถเป็นเพือ่นกบัเฟซบุก๊	Facebook	มลูนธิิ

ราชประชานุเคราะห์ฯ	ได้อย่างเท่าเทียม	
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	 นอกจากนีย้งัพบว่าตวัแปรด้านอายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเปิด

รับสื่อในด้านความถี่ของการเปิดรับ	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ช่วงอายุ	 18-25	 ปี	 มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุในช่วงวัยรุ่นและวัยท�างาน	

ซึ่งมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจ�านวนมากเพื่อสั่งสมเรียนรู้	 รวมไปถึง

การเข้าถึงกระแสสังคม	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์	 กองราช	 (2554,	

น.	บทคดัย่อ)	ซึง่ผลการวจิยัพบว่า	กลุม่วยัรุน่มคีวามเพลดิเพลนิในการใช้เครอืข่าย

สังคมออนไลน์จนท�าให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบ	 สนุกสนาน	 รวมถึงการท�าตาม 

กระแสนิยม	 จึงท�าให้อัตราในการใช้เพ่ิมมากขึ้นจนเกิดเป็นการติดการใช้งาน	 จน

เกดิเป็นความกงัวลใจหรอืหมกมุน่ว่าจะต้องเข้าไปใช้งานอกี	และการเป็นเพือ่นกบั	

เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า	 มูลนิธิ 

ราชประชานุเคราะห์ฯ	 เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่เปิดกว้างให้กลุ่มคนทุกช่วงวัย

เข้าถงึได้	และการเข้าถงึสือ่ออนไลน์เฟซบุก๊	Facebook	นัน้มไิด้จ�ากดัด้วยเรือ่งของ

วัยเช่นกัน	

	 ตัวแปรด้านอาชีพพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์	จากกลุม่ตวัอย่างมอีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ออนไลน์

ที่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้เพราะอาชีพที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตและ

พฤติกรรมที่แตกต่างกัน	

	 ตัวแปรด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ในด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ต่อสปัดาห์	เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างอยูใ่นอาชพีวยันกัเรยีนนกัศกึษาซึง่เป็น

วัยที่มีพฤติกรรมใฝ่รู้	 สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล	 และเริ่มมีการรวมกลุ่ม

พบปะเพือ่นฝงู	เพือ่สร้างความผ่อนคลายสนกุสนาน	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ

ภาณุวัฒน์	กองราช	(2554,	น.	บทคัดย่อ)	ผลการวิจัยพบว่า	วัยรุ่นส่วนใหญ่ศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี	อัตราการใช้บริการ	1-5	ครั้ง	ต่อสัปดาห์	โดยที่ส่วนใหญ่

กลุ่มวัยรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท�าให้เกิดความ

รูส้กึชืน่ชอบ	และสนกุสนาน	รวมถงึการท�ากระแสนยิม	จงึท�าให้อตัราในการใช้เพิม่

มากขึน้จนเกดิเป็นการตดิการใช้งาน	อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของเศรษฐพงศ์	

มะลสิวุรรณ	(2553)	ทีพ่บว่า	เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนันีเ้ป็นช่องทางหนึง่

ในการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากว่าการที่เป็นผู้ใช้บริการ
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ของเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร้ขีดจ�ากัดบนระบบ

อินเทอร์เน็ต	 และด้วยความที่เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเข้ามามี

บทบาทต่อกลุ่มวัยรุ่น	

	 ตัวแปรด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์	

เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างซึง่มรีายได้อยูใ่นอตัราเฉลีย่ที	่10,001-20,000	บาท	ซึง่อาจ

กล่าวได้ว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีือ่สารท�าให้กลุ่มคนส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจต่อการเข้าใช้เทคโนโลยี	 แต่ในบางคร้ังอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึง

เทคโนโลยี	 เพื่อสนองต่อความต้องการในทางข่าวสาร	 รวมไปถึงความบันเทิงที่

ตนเองชื่นชอบให้ความสนใจ	

2. พฤตกิรรมการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านทางเฟซบุก๊ Facebook มคีวาม
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Facebook

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ 

เฟซบุก๊	Facebook	มคีวามถีใ่นการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารจากสือ่เฟซบุก๊	Facebook	

ทุกวันต่อสัปดาห์	 อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบในการเลือกใช้สื่อ 

เฟซบุ๊ก	 Facebook	 เป็นแหล่งหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความ

เคลือ่นไหวทางสงัคม	อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงมมุมอง	ทศันคตคิวามคดิเหน็

ต่อสิ่งที่ตนชื่นชอบและให้ความสนใจ	และประการส�าคัญคือ	การมีพื้นที่เชื่อมโยง

สร้างสังคมเล็กให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการส่ือสาร	 กับมูลนิธิราช

ประชานเุคราะห์ฯ	แต่ในทางตรงกนัข้าม	การเปิดรบัส่ือออนไลน์	เฟซบุก๊	Facebook	

มากเกินไปอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่กลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติได้	 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์	กองราช	(2554,	น.	บทคัดย่อ)

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 กับการมีส่วนร่วมทางการส่ือสารมีความสัมพันธ์กัน	

อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	มูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ฯ	 เป็นกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊ก	 Facebook	 มูลนิธิ 

ราชประชานุเคราะห์ฯ	เป็นกลุ่มแรก	และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการสื่อสาร	

ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	
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โดยผ่านการได้รบัอนญุาตในการเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคล	ซึง่เป็นคุณสมบตัเิด่นของ

สือ่เฟซบุก๊	Facebook	เช่นเดยีวกบัผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูในประเดน็การมส่ีวน

ร่วมโดยตรง	 อาทิเช่น	 การร่วมแสดงความคิดเห็น	 บนกระดานสนทนาเฟซบุ๊ก	

Facebook	มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	การร่วมแบ่งปันรปูภาพ	บนกระดานสนทนา 

และร่วมแบ่งปันวิดีโอ	 บนกระดานสนทนา	 กลุ่มตัวอย่างส่วนนี้ไม่สามารถท�าได้	

เนื่องจากคุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ที่

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาต	 ในที่นี้คือบุคคลที่เพื่อน

สมาชิกเท่านั้นถึงมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	 จึงท�าให้เกิดข้อจ�ากัดต่อการเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

3. ความรู้ และความคิดเห็น เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ของผู้ใช ้
เฟซบุ๊ก Facebook มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการสื่อสาร

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 ด้านความรู้ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	

เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม

ทางการสื่อสาร	เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	เป็นความรู้

ที่เกิดจากการสั่งสมมาเป็นเวลานาน	 ทั้งผ่านการบอกเล่า	 ผ่านการรับรู้จากสื่อ	 

โดยเฉพาะความรู้ที่หยั่งลึกของคนไทยในเรื่องความรัก	 ความเทิดทูนต่อสถาบัน	

ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงต่อสภาพจิตใจและการกระท�าของกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งเท่ากับว่าไม่

ว่าระดบัความรูน้ัน้จะอยูใ่นระดบัใดกต็ามกไ็ม่ส่งผลต่อการแสดงออกถงึพฤตกิรรม

การมส่ีวนร่วมทางการสือ่สารของมลูนธิฯิได้	 ซึง่สอดคล้องแนวคดิเกีย่วกบัความรู้

ของ	Benjimin	B.	Bloom	(1971)	ที่ว่า	การเกิดความรู้	ไม่ว่าระดับใดก็ตามย่อมมี

ความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด	 ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพจิตใจในบุคคลต่างกัน	 

อันเป็นปัจจัยมาจากประสบการณ์	 ที่สั่งสมมา	 และสภาพแวดล้อม	 ที่มีอิทธิพล 

ท�าให้บุคคลมีความคิด	 และแสดงออกตามความคิดความรู้สึกของตน	 ความรู้จึง

เป็นกระบวนการภายใน	ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลได้	

	 ด้านความคิดเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มีความสัมพันธ์ต่อการมี

ส่วนร่วมทางการสือ่สาร	กลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัมลูนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ 

ในทศิทางทีน่่าพอใจซึง่เกดิจากเหตปัุจจยัหลายๆ	ประการผนวกรวมกนั	ทัง้ในเรือ่ง
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การเรยีนรู้	สัง่สมประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอด	จนเกดิเป็นทศันคตทิีเ่ข้มแขง็	ด้วย

เหตุนี้จึงเป็นผลให้กลุ่มตัวอย่างมองว่าองค์กรมีความน่าเชื่อถือและศรัทธาสูง	

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย	 โดยค�านึงถึงการน�าพระเมตตาส่งถึงผู้ประสบภัยทั่วประเทศมาเป็น

ระยะเวลา	48	ปี	และท�าการเผยแพร่กจิกรรมการด�าเนนิงานผ่านส่ือหลักอย่างเป็น

ประจ�า	 ทั้งน้ีเมื่อสื่อเฟซบุ๊ก	 Facebook	 ได้เข้ามามีส่วนเชื่อมโยงให้กลุ่มตัวอย่าง

สามารถเข้าถงึมลูนธิไิด้ง่ายขึน้	การมส่ีวนร่วมทางการส่ือสารจงึมีผลมาจากทศันคติ

เดิมที่เกิดขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Rensis	Likert	(1967)	ที่กล่าวถึงมูลเหตุ

ของการเกิดทัศนคติของคนโดยได้ข้อสรุปว่า	 ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู	้ 

(Learning)	 จากแหล่งทัศนคติ	 (Source	 of	 Attitude)	 ต่างๆ	ที่มีอยู่มากมาย	และ

แหล่งที่ท�าให้คนเกิดทัศนคติที่ส�าคัญ	คือ	ประสบการณ์เฉพาะอย่าง	เมื่อบุคคลมี

ประสบการณ์เฉพาะอย่างต่อสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี	จะท�าให้เขาเกิดทัศนคติต่อ

สิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี	 มีผลให้เกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้นไปในทางที่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน	ประการต่อมาคือการติดต่อสื่อสารจากบุคคลอื่น	การได้รับ

การติดต่อจากบุคคลอื่น	จะท�าให้เกิดทัศนคติจากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ	ได้

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับ	 และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 

(Facebook)	ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ”	ซึ่งได้ด�าเนินการ

ตามขัน้ตอนต่างๆ	ของการศกึษา	และได้ข้อสรปุผลอภปิรายผลการศึกษาตามทีไ่ด้

เสนอไปแล้ว	 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก	

Facebook	ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ดังนี้

	 1.	 สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของการ

สื่อสารระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 กับประชาชน	 โดยเข้ามามีส่วน

สนับสนุนการสื่อสารของสื่อหลัก	ประกอบด้วยคุณสมบัติของสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	

Facebook	 เป็นแหล่งรวมจุดเด่นหลายๆ	ประการของ	Social	Network	 เข้าด้วย

กัน	ประการส�าคัญคือสร้างการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์	(Interactive)	คือ	ผู้ส่งสาร
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สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นผู้รับสารได้	ในขณะเดียวกันผู้รับสารก็สามารถที่จะ

เป็นผู้ส่งสารได้เช่นกัน	 ทั้งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้	 บุคคลต่างมากมายสามารถ 

เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติได้อย่างอิสระ	 โดยเฉพาะในกรณีวิกฤตน�้าท่วม

ปี	2554	เฟซบุก๊	Facebook	เข้ามามส่ีวนช่วยให้การด�าเนนิงานของมลูนธิริาชประชา-

นุเคราะห์ฯ	ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	การได้ความร่วมมือจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Face-

book	 ในการระดมพลกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 และเป็นพื้นที่ให้ภาค

ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดเห็นต่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 

จนน�าสูก่ารเป็นพืน้ทีแ่สดงถงึความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

องค์อุปถัมภกแห่งมูลนิธิฯ	 กล่าวได้ว่าการสื่อสารออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มี

ประโยชน์อย่างยิง่ทางการสือ่สารและการด�าเนนิของมลูนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ	

	 2.	 ความคิดเห็นบางประการที่ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

การท�างานของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	เช่น	เป็นองค์กรทีเ่ข้าถงึยาก	และต้อง

เป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมเท่าน้ันถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของมูลนิธิราช-

ประชานเุคราะห์ฯ	ได้	โดยเฉพาะตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรยีนนกัศึกษา	และ

ได้เสนอข้อคดิเหน็ถงึการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการด�าเนนิงานของมลูนธิริาชประชา-

นุเคราะห์ฯ	 ว่าพร้อมให้การสนับสนุนด้านก�าลังกาย	 แต่ก�าลังทรัพย์ในปัจจุบันยัง

ไม่เพยีงพอในการสนบัสนนุ	และไม่ทราบว่าจะมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการของมลูนธิิ

ราชประชานเุคราะห์ฯ	ได้อย่างไร	เนือ่งจากสือ่หลกัน�าเสนอเพยีงประเดน็กจิกรรม

การด�าเนนิงาน	และการให้ก�าลงัสนบัสนนุด้านก�าลังทรพัย์เป็นส่วนใหญ่	ก่อให้เกดิ

ทัศนคติไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องได้จึงสมควรรีบด�าเนินการแก้ไข	เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจทีถ่กูต้องร่วมกนัอนัจะน�าไปสูค่วามร่วมมอืระหว่างมลูนธิฯิ	และประชาชนใน

อนาคต	

	 3.	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	ควรมีการจัดกิจกรรม	อาทิเช่น	การตั้ง

ชมรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 หรือเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชน	ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในงานของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	

มากยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่จะน�าไปสู่	 ความรู้	 ความเข้าใจอันดี	 

อันเกิดระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯกับประชาชนได้
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป

	 1.	 การศึกษาในคร้ังน้ี	 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งต่อไป 

ควรเพิม่การวจัิยเชงิคณุภาพ	เพือ่ให้ได้ผลการศกึษาเชงิลกึ	โดยอาจใช้การสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	สนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	เพื่อให้ได้ข้อมูล

ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการบริหารการส่ือสารของ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 เพื่อทราบถึงแนวทางการสื่อสารในรายละเอียดการ

บริหารอันจะน�าไปสู่แนวทางการสื่อสารขององค์กรการกุศลอื่น	ที่ต้องท�างานร่วม

กับสาธารณชนเช่นกัน
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	แนวทางการสือ่สารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วม	 ของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านักบริหาร

จดัการด้านการประมง	กรมประมง	ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	และใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูจากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย	โดยศกึษาข้อมลู

ประกอบจากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	(Documentary	Research) 

การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	การสงัเกต	(Observation)	และการสนทนา

กลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	โดยเลือกหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่และชุมชนประมง	

เป็นพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	รวม	26	คน	ระยะเวลาในการ

ด�าเนนิการสมัภาษณ์และเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนกนัยายน	 2553-พฤษภาคม 

2554	หลงัจากทีผู่ศ้กึษาได้ข้อมลูทัง้หมดมาแล้ว	กไ็ด้น�ามาวเิคราะห์เนือ้หาเพือ่น�า

ผลทีไ่ด้มาตอบปัญหาน�าวจิยัและวตัถปุระสงค์งานวจิยัดงันี	้คอื	ศกึษารปูแบบการ

บรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบทีม่ผีลต่อการวาง

นโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วม

ของโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบ	ศกึษาถงึสถานการณ์หรอื

สภาพปัญหาของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ

โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	และศกึษาแนวทางการสือ่สาร

ประชาสัมพันธ์	 เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริม

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบของส�านักบริหารจัดการด้านการประมงใน

อนาคต	โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)

	 ผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 รปูแบบการบรหิารจัดการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมง

ต้นแบบในช่วงที่	 1	 ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์	มีนโยบาย

และแนวทางการบรหิารจัดการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ

อย่างมีแผนงาน	มีระบบเป็นขั้นตอน	มีเป้าหมายการท�างานและสามารถน�าแผน

งานดงักล่าวไปใช้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานได้	รวมถงึมกีารบรหิารงานและ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบผสมผสานสลับบทบาทจากบนสู่ล่างและล่างสู่บน	
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ใช้การสื่อสารสองทางในการท�างาน	 ล้วนส่งผลให้	 “เกิดความเป็นไปได้”	 ในการ 
วางนโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวน
ร่วมให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	
	 ขณะที่รูปแบบการบริหารจัดการในช่วงที่	2	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	
ผู้บริหารในทุกระดับยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อวิสัยทัศน์	ภารกิจ	หน้าที่ของ
ตนเอง	โดยเฉพาะความเข้าใจในเรือ่งของการท�างานพฒันาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชน	ท�าให้เกิด	“ช่องว่าง”	ในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้าง
การจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 อีกทั้งยังส่งผลต่อการวางแนวทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการของหน่วยงานที่มีแนวโน้มว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จาก
รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะบนลงล่าง	(Top-down)	และมีการสื่อสารทาง
เดยีวแบบปิด	ซึง่เป็นรปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชน
ประมงต้นแบบทีไ่ม่สามารถน�าไปสูก่ารพฒันาแบบมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงานรฐั
กับชุมชนประมง
	 2.		สถานการณ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมีส่วนร่วม
ในช่วงแรกระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	ของการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการ
ชมุชนประมงต้นแบบเป็นการสือ่สารจากล่างขึน้บน	(Bottom-Up	Communication)	
และเป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	Communication)	คือ	ทั้งหน่วยงานโดย
เจ้าหน้าที	่และชมุชนประมงกลุม่เป้าหมาย	ต่างกส็วมบทบาทของผูส่้งสารและผูร้บั
สาร	มีผลตอบรับ	(Feedback)	ผ่านช่องทางการสื่อสาร	โดยเนื้อหาสารนั้นเป็นไป
ตามความต้องการของชมุชน	มกีระบวนการด�าเนนิงานการสือ่สารประชาสมัพนัธ์
ตามขั้นตอน	 ได้แก่	 การวิจัย-การรับฟัง	 การวางแผนและการตัดสินใจการสื่อสาร
เพื่อด�าเนินงานตามแผน	การประเมินผล	โดยในระยะเวลาดังกล่าวมีการวางแผน
โดยมุ่งใช้	“สื่อบุคคล”	ในการน�าข้อมูลข่าวสารลงไปยังพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย	และใช้
สื่ออื่นๆ	 ร่วมด้วยในการด�าเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์	 อาทิ	 การใช้แผ่นพับ
ใบปลิวน�าข้อมูลข่าวสารด้านการประมงแจกจ่ายให้กับชุมชน	 จัดสร้างคู่มือการ
ท�างานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีหลักและกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน	 โดย
ประสิทธิผลของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัด
ท�าโครงการในช่วงที	่1	ได้สร้างความตืน่ตวั	สร้างความตระหนกัรูย้อมรบั	และสร้าง
ความร่วมมือซึ่งน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น	
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	 ขณะที่สถานการณ์และสภาพปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมในช่วงที่	2	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	พบว่า	การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง	(Top-Down	Communication)	และ

ใช้การสื่อสารทางเดียว	 (One	Way	Communication)	จากผู้บริหารลงสู่เจ้าหน้าที่	

และเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ลงสู่ชุมชน	 โดยไม่หวังผลการตอบรับ	 (Feedback)	

สถานการณ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนี	้อยูใ่นสภาวะการ

หล่อเลีย้งให้การจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบยงัเสมอืน

ด�าเนนิการอยูเ่พยีงแต่ไม่มกีารสานต่อด้วยกจิกรรมการสือ่สารประชาสมัพนัธ์อย่าง

เป็นรูปธรรมใด	นอกเหนือจากการใช้สื่อบุคคล

	 3.	 แนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมส�าหรับน�ามาใช้ในการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบ	ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	กรมประมง	ควรมีลักษณะ

การสือ่สารผสมผสานจากบนลงล่าง	(Top-Down	Communication)	และการสือ่สาร

จากล่างสู่บน	(Bottom-Up	Communication)	เป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	

Communication)	 โดย	 “สื่อบุคคล”	 ยังเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับและเป็นสื่อที่

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชุมชนประมงได้ดีที่สุด	 แต่ถ้ามีงบประมาณมากพอ

หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งฝ่ายบริหาร	เจ้าหน้าที่	

และชมุชนประมงต่างมคีวามคดิเหน็พ้องกนัว่า	ส่ือโทรทศัน์	เป็นส่ือทีน่่าสนใจและ

น่าติดตามมากที่สุด	 โดยระยะเวลาในการน�าเสนอส่ือที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเวลา

ประมาณ	12.00-14.00	น.	มีการน�าเสนอเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เป็นทางการมาก

นกั	มกีารลืน่ไหลของข้อมลูข่าวสารในลกัษณะของการส่ือสารสองทางทีน่�าไปสู่การ

แลกเปลี่ยนกระบวนการคิด	 กระบวนการท�างานระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน

ประมงในเรือ่งของการบรหิารจดัการทรพัยากร	และสร้างจติส�านกึร่วมอนรุกัษ์ด้าน

ทรัพยากรประมง

ค�ำส�ำคัญ:	 การบรหิารจดัการโครงการ, การสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันา

แบบมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของชุมชนประมงต้นแบบ
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บทน�า

	 ประเทศไทยเป็นเมอืงอูข้่าว	อูน่�า้	มทีรพัยากรสตัว์น�า้อดุมสมบรูณ์	ทัง้ใน

ทะเลและแหล่งน�้าจืด	 ผลผลิตการประมงของไทยมีปริมาณสูงเป็นอันดับ	 6	 ของ

โลก	 และยงัเป็นประเทศผูน้�าอนัดบั	 1	 ในการส่งออกสตัว์น�า้	 ซึง่ผลผลติรวมสตัว์น�า้ 

ในช่วงปี	พ.ศ.	2538-2547	มค่ีาเฉลีย่ระหว่าง	3.6-4.1	ล้านตนั	โดยในปี	พ.ศ.	2547	

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคประมง	 (GDP)	 มีมูลค่า	 105,400	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	1.6	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	หรือร้อยละ	16.2	ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมของภาคการเกษตร	 อาชีพที่เกิดจากการประมงก่อให้เกิดรายได้จากการ

จ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกเป็นจ�านวนมาก	ได้แก่	อุตสาหกรรมแปรรูป

สัตว์น�้า	 อุตสาหกรรมต่อเรือ	อุตสาหกรรมพลาสติก	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้า

เป็นต้น	ผลผลิตสัตว์น�้าที่จับได้ใช้ในการบริโภคภายในประเทศ	มีอัตราการบริโภค

สัตว์น�้าเฉลี่ยระหว่าง	25-35	กก./คน/ปี	ผลผลิตส่วนที่เหลือใช้เพื่อการส่งออกซึ่งมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	2552,	น.	1)	

	 ผลจากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของการประมงไทยตัง้แต่หลงัสงครามโลก

ครั้งที่สอง	 จนถึงปัจจุบันพบว่า	 สถานการณ์ประมงไทยในปัจจุบันมีความขัดแย้ง

เกิดขึ้นในหลายด้าน	ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม	สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและ

ก�าลงัเป็นปัญหาทีก่ระจายไปทัว่โลกอย่างชดัเด่นชดัทีส่ดุคอื	ความเสือ่มโทรมของ

ทรพัยากรชายฝ่ังทะเล	การแย่งพืน้ทีท่�าการประมง	และปัญหาความขดัแย้งในการ

ใช้เครื่องมือประมงต่างชนิดกันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสังคมประมงชายฝั่ง

มากที่สุด	โดยปัญหาต่างๆ	เหล่านี้สร้างแรงกดดันทับถมต่อชาวประมง	ท�าให้ชาว

ประมงมคีวามพยายามทีจ่ะใช้เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพสงูแต่ผดิกฎหมายมากขึน้	

ในการช่วงชิงทรัพยากรที่ร่อยหรอ	เช่น	การใช้อวนตาถี่	ระเบิด	ยาเบื่อ	หรือเครื่อง

มือประมงที่ผิดกฎหมายอื่นๆ	เพื่อทดแทนผลผลิตสัตว์น�้าที่ลดน้อยลง

	 ต่อมาเมื่อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการประมงเปล่ียนไปมุ่งเน้นที่ตัวผู้ใช้

ทรัพยากรมากขึ้น	 ประเทศไทยจึงได้พัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชน	

(Community-based	Fishery	Management:	CBFM)	ขึ้นใช้	โดยพัฒนากฎหมายให้

สามารถสนบัสนนุระบบสทิธกิารท�าประมง	การปรบัปรงุพระราชบญัญตักิารประมง	
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การจดัท�าร่างกฎหมายสหกรณ์ประมง	หรอืแม้แต่การผลกัดนัให้เกดิการจดัท�านโยบาย

ในระดบัชาตทิีส่อดคล้องกบัการพฒันาระบอบการบรหิารจดัการประมงโดยชมุชน	

อาทิ	 แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	 พ.ศ.	 2552-2561,	 แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่10	และกรอบแนวคดิของแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ	 (PMQA),	 การก�าหนดยุทธศาสตร์กรมประมง	 พ.ศ.	 2552-2555	 รวมถึง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ที่ได้ให้ความส�าคัญและส่ง

เสริม	“สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”	ในพื้นที่และ

ระบบนิเวศที่ชุมชนอาศัยและใช้ประโยชน์	 โดยเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วน

ร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ	 ซ่ึงรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การร่วมกันบริหารจัดการ	 ดูแลบ�ารุงรักษา	 และร่วมกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพ	โดยการจดัท�าโครงการ

น�าร่องของหน่วยงานภาครฐัในพืน้ทีต่่างๆ	ในอนัทีจ่ะส่งเสรมิการเข้ามามีส่วนร่วม

ขององค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

	 อย่างไรก็ตามโครงการน�าร่องต้องล่าช้าไปเพราะขาดการสนับสนุนและ

รองรับทางด้านกฎหมายประกอบกับการพัฒนาทางด้านกฎหมายจ�าเป็นต้องใช้

เวลา	นอกจากนีก้ารด�าเนนิการบรหิารจัดการในลกัษณะดงักล่าวจะแตกต่างกนัใน

แต่ละพืน้ทีก่ารด�าเนนิการจงึต้องอาศยัเวลาในการศกึษา	และปรบัปรงุให้สอดคล้อง

กับสิ่งแวดล้อม	 ลักษณะนิสัยของชุมชนรวมไปถึงข้อจ�ากัดต่างๆ	 ของแต่ละพื้นที่	

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากร

ประมงสามารถทีจ่ะน�าขึน้มาใช้ได้อย่างยัง่ยนื	จงึมีความจ�าเป็นต้องด�าเนนิการภาย

ใต้กลยทุธ์การประสานนโยบายทัง้ด้านสิง่แวดล้อม	เศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่ก่อให้

เกิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	คุ้มครองฐานทรัพยากร

ประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป	 ตลอดจนเสริมสร้างและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยให้เข้มแข็ง	 โดยเปิดโอกาสให้ทุก

ฝ่ายในสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมงและสิง่แวดล้อม

อย่างจรงิจงั	ตัง้แต่การก�าหนดนโยบาย	การวางแผน	การด�าเนนิงาน	ติดตามประเมนิผล 

เพือ่ให้เกดิกระบวนการในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมงและสิง่แวดล้อมอย่าง
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มีส่วนร่วมซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

นั้น	 จ�าต้องมีการพัฒนาประชาชนและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ	์

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้ม

แข้งที่จะสามารถด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อมของ

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้การให้ค�าแนะน�าทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง

และเหมาะสมจากบุคลากรของรัฐ

 กจิกรรมทีด่�าเนนิภายใต้โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ

ระหว่างส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 กรมประมง	 เจ้าหน้าที่รัฐและชุมชน

ประมงได้จัดท�าขึ้นนั้น	อยู่ภายใต้ความต้องการของชุมชนประมงเป็นส�าคัญ	อาทิ	

กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเพ่ือเพ่ิมทรัพยากรสัตว์น�้าหน้าบ้าน	 สร้างแหล่งที่

อยู่อาศัยสัตว์น�้าวัยอ่อน	 (บ้านปลาหรือซั้ง)	 จัดท�าศูนย์การเรียนรู้ด้านการรักษา

ทรพัยากรสตัว์น�า้ชายฝ่ังและการส่งเสรมิด้านการประมงชมุชน	การออกปฏบิตังิาน

ตรวจปราบปรามของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่	การควบคุมและเฝ้าระวังการท�าการ

ประมง	การปลกูป่าชายเลน	จดัฝึกอบรมอาสาสมัครอนรุกัษ์ทรพัยากรสัตว์น�า้	การ

จัดท�าธนาคารปู-คืนไข่ปูสู่ธรรมชาติ	 การจัดท�าแนวเขตอนุรักษ์	 จัดตั้งกลุ่มประมง	

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ารวมไปถึงการตั้งกฎข้อบังคับการท�าการประมงใน

เขตพื้นที่	 จัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 การออกกฎ

ระเบียบชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ทรัพยากรสัตว์น�้า

	 อย่างไรก็ดี	 หากเราพิจารณาการพัฒนาหรือการสร้างกระบวนการการ 

มีส่วนร่วมของชมุชนจากหลายๆ	โครงการ	จะพบว่าการพฒันายงัไม่ประสบความ

ส�าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้	 ทั้งน้ีสาเหตุส่วนหน่ึงก็สืบเนื่องมาจากความล้มเหลวของ

การน�าการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างการมี

ส่วนร่วม	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากกระบวนการสื่อสารที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ	 ผู้ส่งสารยังขาดทักษะในการสื่อสารที่ดี	 ขาดความสามารถในการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์หรือยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการสื่อสาร	 ในส่วนของผู้รับสาร

อาจจะยังยึดติดกับการสื่อสารแบบเก่า	 หรือมีความไม่เท่าทันหรือมีขีดจ�ากัดต่อ

การรับรูข้้อมลูข่าวสารจากการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานภาครฐัในรปูแบบ

หรือบริบทต่างๆ	ทั้งด้านนวัตกรรม	 เทคโนโลยีใหม่ฯ	ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การ
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สือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาและเสรมิสร้างการมีส่วนร่วมยงัไม่บรรลุตาม

เป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

	 นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว	 ปัจจัยอื่นๆ	 ที่มีส่วนก่อให้เกิดปัญหา

และอปุสรรคในการพฒันาแบบมส่ีวนร่วม	อาท	ินโยบายการบรหิารจดัการองค์กร

ของผู้บริหาร	 ปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อม	 บริบททางสังคม	 การเมือง	 และ

วฒันธรรม	รวมทัง้ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ	งบประมาณ	ฯลฯ	ปจัจยัต่างๆ	เหลา่นี้ล้วน

แล้วแต่มีส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางให้การพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ไม่บรรลุไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

 ดงันัน้	การก�าหนดแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ควบคูไ่ปกบัการเตรยีม

ความพร้อมในการน�าทรัพยากรสื่อสารมวลชนมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	 เพื่อให้

บังเกิดผลดีแก่การพัฒนาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านการประมงทั้ง

ประมงทะเลและประมงน�า้จดื	โดยส่งเสรมิให้เจ้าหน้าทีข่องกรมประมง,	เจ้าหน้าที่

ส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง	และผูท้ีเ่กีย่วข้องได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารกบัชมุชนประมงกลุม่เป้าหมายอย่างสม�า่เสมอทัง้ในส่วนกลางและในระดบั

ภูมิภาคเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อการ

พัฒนาการประมงและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม	 ตลอดจนติดตามรับฟังความคิด

เห็นของบุคคลต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือน�ามาประเมินผลและปรับปรุงการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์น้ัน	 จึงเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาและจัดท�าเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่าง

แท้จริงในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบของส�านัก

บริหารจัดการด้านการประมง	กรมประมงต่อไป

	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 ท�าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะค้นคว้าถึงแนวทางการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ประมงต้นแบบว่า	แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมส�าหรับโครงการ

เสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบนีค้อือะไร	รวมถงึมปัีจจยัใดบ้างทีจ่ะให้

ท�าการสือ่สารประชาสมัพนัธ์โครงการเสรมิสร้างการจดัการประมงต้นแบบน�าไปสู่

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิจัยนี้เป็นแนวทาง

อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	 และสามารถสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างการ
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ด�าเนนิงานของหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการ

ชุมชนประมงต้นแบบอย่างส�านักบริหารจัดการด้านการประมงที่มีวิสัยทัศน์ที่ว่า	

“ประชาสมัพนัธ์	น�าการจบักมุ”	กบับทบาทหน้าทีท่ีต้่องท�างานสอดรบักบันโยบาย

ระดับกรม	 (กรมประมง)	 ที่ว่า	 “มุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางการประมงอย่างยั่งยืนใน

ภูมิภาค	และเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบที่มีผลต่อการวางนโยบายและวางแนวทางการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบ

	 2.	 เพ่ือศึกษาถึงสถานการณ์หรือสภาพปัญหาของการสื่อสารประชา-

สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน

ประมงต้นแบบ

	 3.	 เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

แบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

ของส�านักบริหารจัดการด้านการประมงในอนาคต

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาเรือ่ง	แนวทางการสือ่สารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านักบริหาร

จดัการด้านการประมง	กรมประมง	ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	โดยศกึษาข้อมลูประกอบจากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	

(Documentary	Research)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	การสังเกต	

(Observation)	และการสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่ศกึษาการบรหิารจัดการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบที่
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มต่ีอการวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วมของ

หน่วยงานและชุมชนประมงในอนาคต	 โดยใช้วิธีการน�าเสนอแบบวิเคราะห์เชิง

พรรณนา	(Descriptive	Analysis)

ผลการวิจัยและอภิปราย

	 การศกึษาเรือ่ง	แนวทางการสือ่สารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านักบริหาร

จดัการด้านการประมง	กรมประมง	ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	 เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย	 ได้สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ดังต่อไปนี้

	 ส่วนที่	1	 รปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการ

ชุมชนประมงต้นแบบที่มีผลต่อการวางนโยบายและวาง

แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมของโครงการ

	 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาตามวัตถุประสงค์งานวิจัย	 โดยแบ่งการศึกษาออก

เป็น	2	ช่วง	ตามระยะเวลา	เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลามีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร

ระดบัสงู	(ระดบัส�านกั)	ซึง่การปรบัเปลีย่นผูบ้รหิารดงักล่าว	จะส่งผลต่อรปูแบบการ

บริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบในมิติต่างๆ

	 จากการศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ	

ส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	 นักประชาสัมพันธ์	 กรมประมง	 และชุมชน

ประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ที่มีต่อการ

บรหิารจดัการโครงการ	ผูว้จิยัสามารถแบ่งรปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิ

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	ออกเป็น	2	ช่วง	ตามระยะเวลา	ดังนี้

	 ช่วงที่	1	 ระยะเวลาระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552

	 ช่วงที่	2	 ระยะเวลาระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554
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 ช่วงที่ 1  ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552

	 1.	 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ

	 		 1.1	 วิสัยทัศน์	นโยบายและการบริหารจัดการ
	 	 โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	ได้รเิริม่จดัท�าขึน้
ในปี	พ.ศ.	2550	โดยส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	มีวิสัยทัศน์การท�างานที่
สอดคล้องสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์กรมประมงที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางการบริหาร	 
ที่ว่า	 “บริการประทับใจ	 ทรัพยากรมีใช้อย่างยั่งยืน”	 โดยมีรูปแบบการท�างานที่ใช้
สโลแกนว่า	“ประชาสัมพันธ์	น�าการจับกุม”	
	 	 การบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชุมชนประมงต้นแบบ	
ในช่วงที	่1	พบว่า	มกีารบรหิารจัดการงานเชงิรกุ	“คดิและท�า”	อย่างเป็นระบบ	เป็น
ขั้นตอน	โดยที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะท�างานสอดประสานกันใน
ลักษณะการบริหารจากบนสู่ล่าง	 (Top-down)	 สลับกับการบริหารจากล่างสู่บน	
(Bottom-up)	มกีารร่วมระดมความคดิ	(Brainstorming)	และมกีารแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นโดยใช้การสื่อสารสองทาง	(Two	Way	Communication)
	 	 โครงสร้างการบริหารจัดการเป็นแบบเปิดที่สามารถให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีท่กุระดับมส่ีวนร่วมในการแสดงออกและแสดงความคดิเหน็	 มกีารแสดงออก
ถึงข้อเท็จจริง	 (Realistic)	 มีการสื่อสารระหว่างกันทั้งระดับเดียวกันและระดับล่าง
กบับนเป็นอย่างด	ีแม้ว่าโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบจะเริม่
จัดท�าขึ้นในปี	พ.ศ.	2550	แต่ก็เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับ
สงูและจากหน่วยงานทกุภาคส่วนทีเ่ลง็เหน็ความส�าคัญกบัการจดัท�ากจิกรรมแบบ
มีส่วนร่วม	โดยในปี	พ.ศ.	2552	ไดถู้กบรรจุเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
กรมประมงที่ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์องค์กร	 “มุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางการประมงอย่าง
ยั่งยืนในภูมิภาค	เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ชมุชนประมงทีส่ามารถบรหิารจดัการทรพัยากรประมงได้อย่างเข้มแขง็	สร้างชมุชน
ประมงต้นแบบในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมง	ทีส่ามารถน�าไปขยายผลเป็น
แบบอย่างในการด�าเนินงานในพื้นที่ชมุชนประมงอืน่และเพือ่สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรประมงที่ยั่งยืนในระยะยาว
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	 	 1.2	 ทรัพยากรบุคคล
	 	 ผู้บริหาร	และคณะท�างานในช่วงแรก	 ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของ	
“คน”	 ท�างานเป็นอย่างสูง	 สามารถวิเคราะห์แยกออกเป็นประเด็นการพัฒนา
บุคลากรได้	คือ		1)	การจัดสรรทรัพยากรบุคคล	ด้านการเพิ่มอัตราก�าลังและการ
จดัสรรต�าแหน่งงานให้เหมาะสมกบัศกัยภาพความสามารถ		2)	การพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรในการฝึกอบรมเสรมิสร้างทกัษะวชิาการและประสบการณ์จรงิทีเ่กีย่วข้อง
กับการท�างานด้านการมีส่วนร่วม	(การติดอาวุธทางปัญญา)		และ	3)	การสร้างแรง
จงูใจในการท�างาน	(Motivation)	ผูบ้รหิาร	และคณะท�างานในช่วงแรกให้ความส�าคญั
ในเรื่องของ	 “คนท�างาน”	 โดยเฉพาะการรู้จักน�าจุดแข็งและความรู้ความสามารถ
ของคนมาหลอมรวมให้เป็นหนึง่เดยีว	เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพด้านการแข่งขนัและ
การปรับตัวที่จะเกิดขึ้นของหน่วยงานในอนาคต
	 	 1.3	 งบประมาณ
	 	 งบประมาณที่ใช้ในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ	 นอกเหนือจากงบที่ได้รับจัดสรรจากกรมประมง	 กระจายไปสู่ 
ส�านักฯ	 ต่างๆ	 ตามด�าริของผู้บริหารระดับสูงแล้ว	 งบประมาณที่ใช้ในการจัดท�า
โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 และกิจกรรมที่อยู่ภายใต้
โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบส่วนใหญ่มาจาก	 “เงินสินบน
รางวลัน�าจบั”	ทีเ่จ้าหน้าทีจ่ากศนูย์หรอืหน่วยปราบปรามประมงทัง้พืน้ทีท่ะเลและ
พืน้ทีน่�า้จดืสามารถจบัเรอืประมงทีท่�าผดิกฎหมายได้	ซึง่เงนิรางวลัสนิบนน�าจบัใน
แต่ละปีก็ไม่ได้มีจ�านวนมากพอที่จะจัดท�ากิจกรรมภายในโครงการเสริมสร้างการ
จัดการชุมชนประมงต้นแบบได้มากนัก	 ดังนั้นการบริหารจัดการงบประมาณของ 
ผู้บริหารระดับส�านักฯ	 จ�าเป็นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการจัดหางบ
ประมาณมาต่อยอดและขยายผลการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ
	 	 1.4	 เทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
	 	 รปูแบบการด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างการจดัการชุมชนประมงต้นแบบ
ในช่วงที่	 1	 มีการใช้เทคโนโลยีร่วมและใช้การส่ือสารสองทางในการท�างานอย่าง
ชัดเจน	 หน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่สลับบทบาทกับชุมชนประมงระหว่างการเป็น 
ผู้รับสารและผู้ส่งสาร	 โดยมีปฏิกิริยาตอบกลับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น	
การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
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	 ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเจ้าหน้าทีจ่ะน�าตนเองเข้าไปคลุกคลี	สร้างความ
สนทิสนม	ใช้ตวัเองเป็นสือ่น�าข้อมลูจากหน่วยงานไปบอกเล่าให้ชมุชนประมงทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบร่วมรบัรู	้ร่วมเข้าใจ	และเข้ามามส่ีวนร่วมกบัการจดัท�าโครงการ	
นอกเหนือจากน�าข้อมูลที่หน่วยงานอยากให้ชุมชน	“รู้”	ไปบอกกับชุมชนแล้ว	ยัง
มีข้อมูลที่ชุมชนประมงต้องรู้ไปแลกเปลี่ยนให้เกิดความรู้	 “ร่วม”	ระหว่างกัน	เพื่อ
น�าไปสู่การมีส่วนร่วมในท้ายที่สุด	นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่ออื่นๆ	ร่วมกับการใช้สื่อ
บุคคลในการผสมผสานการท�างานให้เกิดความลงตัว	 อาทิ	 ใบปลิว	 โปสเตอร	์
เอกสารแจก	 การใช้หอกระจายข่าว	 วิทยุท้องถิ่น	 และการสนับสนุนสื่อจากส่วน
กลาง	(ประชาสัมพันธ์	กรมประมง)	อาทิ	สารคดีสั้นทางวิทยุ	โทรทัศน์	บทความ
ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์	เป็นต้น

	 2.	 ผลของการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบในช่วงที่	1	ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	ต่อการ
วางนโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

	 รูปแบบการท�างานเน้นการท�างานเป็นขั้นเป็นตอน	 มีการวางวิสัยทัศน์	
นโยบาย	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	การด�าเนินการและการประเมินผลอย่างชัดเจน	
ท�าให้	 “การสร้างกรอบหรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อน�า
ไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม”	ในช่วงที่	1	ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552	มีความ
เป็นไปได้สูง	ซึ่งความเป็นไปได้หรือผลชี้วัดที่สะท้อนว่าผู้บริหาร	และคณะท�างาน
ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

 ช่วงที่ 2  ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554

	 1.	 รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบ

	 	 1.1	 วิสัยทัศน์	นโยบายและการบริหารจัดการ
	 เม่ือมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	 และคณะท�างาน	 ในช่วงที่	 2	 ระหว่าง 
ปี	พ.ศ.	2553-2554	รปูแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชน
ประมงต้นแบบ	มกีารเปลีย่นแปลงจากการบรหิารเชงิผสมผสานในลกัษณะจากบน
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ลงล่าง	สลับจากล่างขึ้นบนปรับเปลี่ยนมาเป็น	การบริหารจัดการโครงการจากบน

ลงล่างเพยีงประการ	(Top-down)	โดยผูบ้รหิารเป็นผูท้ีก่�าหนดเป้าหมายและก�าหนด

แนวทางเพือ่ให้ผูท้ีอ่ยูใ่นระดบัล่างปฏบิตัติามแต่ผูบ้รหิารในช่วงระยะเวลาดงักล่าว

ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิสัยทัศน์	 นโยบายและขาดการบริหารจัดการ

โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบอย่างถกูต้องและเหมาะสม	จงึ

ส่งผลให้เจ้าหน้าทีผู่อ้ยูภ่ายใต้บงัคบับญัชาท�างานในลกัษณะท�างานตามค�าสัง่	แต่

ยังมีการรายงานผลทางวิชาการเชิงพฤติกรรมประจ�าปีให้หน่วยงานที่อยู่ในระดับ

สูงกว่ายังมีความเข้าใจว่า	 โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบยัง

เดินหน้าต่อแบบมีทิศทางการท�างานในภาพรวมเหมือนต่างฝ่ายต่างท�างานไม่ได้

มีการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 มีลักษณะโครงสร้างการท�างาน

แบบปิด

	 	 1.2	 ทรัพยากรบุคคล

	 	 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	หรือ	 “คน”	 จากที่เคยมี

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ	มีการติดอาวุธทางปัญญา	

เพิม่ทกัษะให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นระดบัปฏบิตักิารให้มีองค์ความรูใ้นการท�างานร่วมกบั

ชมุชน	แต่เมือ่มาถงึยคุการเปลีย่นถ่าย	รปูแบบการบรหิารจดัการเรือ่งของทรพัยากร

บคุคล	อยูใ่นสภาวะขาดช่วง	ไม่มกีารฝึกอบรมพฒันาบคุลากรอย่างจรงิจงัและเป็น

รูปธรรม

	 	 1.3	 งบประมาณ

	 	 ขณะทีผู่บ้รหิาร	และคณะท�างานในช่วงระยะเวลาที	่1	เป็นผู	้“เดนิไป

หางบประมาณ”	โดยใช้รูปแบบการเขียนโครงการสนับสนุน	การเจรจาพูดคุย	การ

ปรึกษาหารือกับผู้บริหารสูงสุด	 หรือแม้แต่การบริหารจัดการด้านการเงินจากเงิน

สนิบนรางวลัน�าจบัอย่างเข้มข้น	เพือ่ให้ได้มาซึง่การจดัท�ากจิกรรมในโครงการเสรมิ

สร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบด้านต่างๆ	“ในงบประมาณการบรหิารจดัการ

โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบที่เท่ากัน	แต่ผู้บริหารในช่วงที่	

2	ได้ให้ค�าจ�ากดัความการบรหิารจัดการด้านงบประมาณไว้ว่าตอนนีเ้รากร็อเงนิอยู่

นะ	เนื่องจาก	สจป.	เราไม่มีงบ”	(วิฑูรย์	พ่วงทิพากร,	สัมภาษณ์,	24	มีนาคม	2554)	

อาจกล่าวได้ว่านอกเหนือจากการไม่มีงบประมาณหรือมีงบประมาณเป็นจ�านวน
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น้อยของส�านกับรหิารจดัการด้านการประมงเป็นทนุเดมิ	การไม่ให้ความส�าคญัหรอื

การไม่เล็งเห็นความส�าคัญในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการ

ชุมชนประมงต้นแบบ	ยิ่งท�าให้โครงการประสบปัญหามากยิ่งขึ้น

	 	 1.4	 เทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 	 การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงที่	2	เป็นการ

สื่อสารทางเดียวทั้งในส่วนการสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน	 ไม่มีแนว

นโยบายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใดๆ	 จากผู้บริหาร	 นอกเหนือไปจากการ

ท�างาน	“สานต่อของเดมิ”	อกีทัง้การน�าเสนอเพือ่จดัท�ากจิกรรมใดๆ	ของเจ้าหน้าที่

เพือ่ต่อยอดโครงการเสรมิสร้างการจัดการชมุชนประมงต้นแบบกไ็ม่ได้รบัการตอบ

สนองอย่างจริงจังจากผู้บริหารเท่าที่ควร

	 2.	 ผลของการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน
ประมงต้นแบบในช่วงที่	2	ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	ต่อการ
วางนโยบายและวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

	 ผู้บริหารระดับส�านัก	 ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดและให้นโยบายไม่มีรูปแบบการ

ท�างานที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ย่อมส่งผลต่อการวางแนวทางการ

สือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วม	ผูว้จิยัพบว่า	ผูบ้รหิารทกุระดบั

ชั้นยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการท�างานพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

รูปแบบการบรหิารจดัการในช่วงที	่2	ผู้บรหิารในทุกระดบัยังมคีวามเข้าใจคลาดเคลือ่น

ต่อวสิยัทศัน์	ภารกจิ	หน้าทีข่องตนเอง	แน่นอนว่าความรูค้วามเข้าใจทีค่ลาดเคล่ือน	

โดยเฉพาะความเข้าใจในเรือ่งการท�างานพฒันาแบบมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงาน

กบัชมุชน	ท�าให้เกดิ	“ช่องว่าง”	ในการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการ

ชมุชนประมงต้นแบบ	อกีทัง้ยงัส่งผลต่อการวางแนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์

โครงการของหน่วยงานที่มีแนวโน้มว่าไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จากรูปแบบการ

บริหารจัดการในลักษณะบนลงล่าง	 (Top-down)	ที่มีการสื่อสารทางเดียวแบบปิด	

ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมง

ต้นแบบที่ไม่สามารถน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐกับ

ชุมชนประมงได้
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	 ส่วนท่ี	2	 สถานการณ์และสภาพปัญหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้าง
การจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

	 ผูว้จิยัท�าการศกึษาตามวตัถปุระสงค์งานวจิยั	โดยแบ่งการศกึษาออกเป็น	

2	ช่วง	ตามระยะเวลาดงักล่าวข้างต้น	เนือ่งจากในแต่ละช่วงเวลามีการปรบัเปล่ียน

ผู้บริหารระดับสูง	 (ระดับส�านัก)	 ซึ่งการปรับเปล่ียนผู้บริหารดังกล่าวจะส่งผลต่อ 

รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบใน

มิติต่างๆ

 ช่วงที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552

	 1.	 การด�าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 การพัฒนามิใช่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น	 แต่จะต้องน�าไปสู่แนวคิดที่มี 

วิธีการน�าไปสู่การปฏิบัติซึ่งต้องค�านึงถึงประเด็นของการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน

กับกลุ่มชุมชนประมงเป้าหมายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงที่	1	นี้	จึงเป็นการ

สือ่สารจากล่างข้ึนบน	(Bottom-Up	Communication)	และเป็นการสือ่สารสองทาง	

(Two	Way	Communication)	คือ	ทั้งหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่	 และชุมชนประมง

กลุ่มเป้าหมาย	 ต่างก็สวมบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร	 มีผลตอบรับ	 (Feed-

back)	 ผ่านช่องทางการสื่อสาร	 โดยเนื้อหาสารนั้นเป็นไปตามความต้องการของ

ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องกับการท�างานโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมง

ต้นแบบที่มีหลักในการพัฒนาว่า	“ทรัพยากรเป็นของชุมชน	โดยชุมชน	เพื่อชุมชน	

ชุมชนต้องดูแลรักษาทรัพยากรประมงในชุมชนด้วยตนเอง”	 มีรูปแบบการท�างาน

ที่	 “ยึดคนและชุมชน”	 เป็นสิ่งส�าคัญ	 โดยมีกระบวนการด�าเนินงานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์	ดังนี้

	 (1)	 การวิจัย-รับฟัง	การร่วมรับฟังปัญหา	แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้า

หน้าทีแ่ละชมุชนประมงกลุม่เป้าหมายเป็นไปเพือ่การรบัทราบถงึข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิ

ว่า	 ความต้องการของชุมชนที่สัมพันธ์กับภารกิจของหน่วยงานคืออะไร	 การต่อ 

ยอดการขยายผลในการท�างานร่วมระหว่างหน่วยงานกบัชมุชนประมงมคีวามเป็น

ไปได้มากน้อยแค่ไหน	 ซึ่งขั้นตอนการวิจัย-การรับฟังนี้	 เป็นขั้นตอนแรกของการ
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ด�าเนนิงานโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	และการด�าเนนิงาน

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 เพื่อน�าไปสู่การวางทิศทางการท�างานและวาง

แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์อย่างเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่สภาพชมุชน	และ

ความต้องการของชุมชน

	 (2)	 การวางแผนและการตัดสินใจ	การบริหารงานช่วงที่	1	นี้	ผู้บริหารได้

ท�าการถ่ายทอดแนวคิดให้คณะท�างานและฝ่ายปฏิบัติน�าไปก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินงาน	โดยจัดตั้งคณะท�างานจากส่วนกลางขึ้นมา	1	ชุด	ในการ	“ร่วมคิด	ร่วม

วางแผน	ร่วมปฏบิตั	ิร่วมประเมนิผล”	ซึง่หมายรวมถงึการตดัสนิใจเลอืกใช้กจิกรรม

และกลยุทธ์ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และงบ

ประมาณของหน่วยงาน	ทีม่คีวามเหมาะสมต่อชมุชนประมงกลุม่เป้าหมายโดยใน

ระยะเวลาดังกล่าวมีการวางแผนโดยมุ่งใช้	“สื่อบุคคล”	ในการน�าข้อมูลข่าวสารลง

ไปยังพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

	 (3)	 การสื่อสารเพื่อด�าเนินงานตามแผน	นอกเหนือจากการใช้สื่อบุคคล

ในการปฏบิตังิานลงพืน้ทีแ่ล้ว	ยงัมกีารใช้สือ่อืน่ๆ	ร่วมในการด�าเนนิงาน	อาท	ิการ

ใช้แผ่นพับใบปลิวน�าข้อมูลข่าวสารด้านการประมงแจกจ่ายให้กับชุมชน	 จัดสร้าง

คู่มือการท�างานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีหลักและกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกัน

	 (4)	 การประเมินผล	 มีการด�าเนินการประเมินผลในเรื่องของความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 และความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	 

รวมถึงการสร้างกิจกรรม	“การประกวดชุมชนประมงต้นแบบ”	ที่มีการประเมินผล

ชุมชนประมงอย่างมีเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน

	 2.	 สื่อที่เลือกใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 สื่อที่เลือกใช้ในช่วงที่	1	นอกเหนือจากสื่อบุคคลที่ใช้เป็นสื่อหลัก	ในการ

สือ่สารประชาสมัพนัธ์โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบแล้ว	ยงั

มกีารใช้สือ่ประกอบอืน่ๆ	ในการเผยแพร่	สร้างการรบัรู	้สร้างความเข้าใจ	สร้างการ

เข้ามามีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการ	ดังนี้

	 (1)		การประชุมชี้แจง

	 (2)		เอกสารแจกหรือคู่มือ

	 (3)		หอกระจายข่าวหรือวิทยุท้องถิ่น
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	 (4)		การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่

	 (5)		สื่อพื้นบ้าน

	 (6)		การประกวดชุมชนประมงต้นแบบดีเด่นประจ�าปี

	 (7)		การสนับสนุนสื่อจากส่วนกลาง	(ประชาสัมพันธ์	กรมประมง)

	 จากการวเิคราะห์โดยภาพรวมในการใช้ส่ือเพือ่การส่ือสารประชาสัมพนัธ์

โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบของหน่วยงาน	 ผู้วิจัยพบว่า	 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 “พยายาม”	 ใช้สื่อเท่าที่มีและใช้สื่อเท่าที่	 “งบประมาณ”	

บริหารจัดการได้แม้ว่าคณะท�างานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท�าโครงการเสริม

สร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	ในช่วงระยะเวลาที	่1	นี	้จะไม่มปีระสบการณ์

การท�างานด้านการสือ่สารมวลชนหรอืมอีงค์ความรูด้้านการสือ่สารประชาสมัพนัธ์	

แต่ด้วยประสบการณ์และองค์ความรูใ้นการท�างานทีใ่ห้ความส�าคญักบัการบรหิาร

จดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	รวมถงึมกีารร่วมระดม

สมองถึงความน่าจะเป็นและความเหมาะสมในการใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์	

จึงท�าให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในช่วงที่	1	ได้รับการตอบรับจาก

ชุมชนประมงในระดับที่มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง

	 3.		ประสทิธผิลของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-

2552	 ต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริม

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ

	 จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	เจ้าหน้าที	่และชมุชนประมงทีเ่ข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบทั้งพื้นที่ส่วนทะเลและพื้นที่ส่วนน�้าจืด	

รวมทั้งการศึกษาข้อมูลประกอบจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงเวลาดังกล่าว	 พบว่า	 ประสิทธิผลที่เกิดจากการด�าเนินการและการใช้การ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐต่อชุมชนประมงเพื่อหวังผลการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนานั้น	สามารถแบ่งประเด็นออกเป็นดังนี้

 ประการแรก		 สร้างความตื่นตัว

 ประการที่สอง	 สร้างความตระหนักรู้และยอมรับ

 ประการที่สาม	 สร้างความร่วมมือ
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	 ประสิทธิผลที่เกิดจากการด�าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 สอดคล้อง

กบัหลกัการประมง	ซึง่ในระยะแรกบทบาทของชุมชนประมงจะมีเพยีงเล็กน้อยและ

จะมีเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ	 ในขณะเดียวกันบทบาทของรัฐในการจัดการประมงก็

จะลดลงทีละน้อย	 เมื่อการจัดการประมงร่วมกันได้พัฒนาไปถึงจุดสุดท้าย	 การ

จดัการประมงโดยชมุชนกจ็ะเกดิขึน้	ณ	จุดนีบ้ทบาทของรฐัในการจดัการประมงจะ

ลดลงเป็นเพยีงทีป่รกึษาทางด้านวชิาการให้แก่ชมุชน	และชุมชนจะท�าหน้าทีใ่นการ

จัดการประมงด้วยชุมชนเองอย่างสมบูรณ์

	 กล่าวได้ว่าสถานการณ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาดัง

กล่าว	 (ช่วงที่	 1	พ.ศ.	2550-2552)	ของผู้บริหาร	และคณะท�างานโครงการเสริม

สร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	พบว่า	มกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ์โครงการ

เสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบแบบล่างขึ้นบน	 (Bottom-Up	 Com-

munication)	และใช้การสือ่สารสองทาง	(Two	Way	Communication)	ในการท�างาน

ร่วมระหว่างชมุชนประมงและหน่วยงานรฐัโดยเจ้าหน้าที	่ คอื	 ทัง้หน่วยงานเจ้าหน้าที่	

และชมุชนประมงกลุม่เป้าหมาย	ต่างกส็วมบทบาทของผูส่้งสารและผูร้บัสาร	มผีล

ตอบรับ	 (Feedback)	 ผ่านช่องทางการสื่อสารหรือปฏิกิริยาของชุมชนประมงเป็น

เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานโดยเน้ือหาสารน้ันเป็นไปตามความต้องการของชุมชน	 ใน

ขณะที่ชุมชนก�าลังอยู่ในข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา	 การส่ือสารจะถูกใช้เพื่อ

ส่งเสริมและขยายการพัฒนา	 ตลอดจนท�าให้งานพัฒนาด�าเนินไปได้โดยสะดวก	

การสือ่สารจะท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกทีจ่ะผลกัดนัให้การพฒันาเป็นไปตามเป้าหมายที่

ได้วางไว้	 นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการโน้มน้าวใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้	

(Knowledge)	ทัศนคติ	(Attitude)	จนน�าไปสู่การร่วมปฏิบัติ	(Practice)	ในที่สุด

 ช่วงที่ 2  ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554
	 1.		การด�าเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 2.		สื่อที่เลือกใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	

	 3.		ประสทิธผิลของการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ระหว่างปี	พ.ศ.	2553-2554	

ต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน

ประมงต้นแบบสถานการณ์หรือสภาพปัญหาการส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ
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พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 
ในช่วงที	่2	นี	้สามารถสะท้อนถงึรปูแบบการด�าเนนิการสือ่สารประชาสมัพนัธ์และ
สื่อที่เลือกใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	
	 สถานการณ์การสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในช่วงที	่2	นีพ้บว่า	ผูบ้รหิารไม่ให้
ความส�าคัญและละเลยการปฏิบัติงานต้ังแต่การบริหารจัดท�าโครงการเสริมสร้าง
การจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	 และแน่นอนว่าจะส่งผลถงึการส่ือสารประชาสัมพันธ์
โครงการด้วย	 “การให้ความส�าคัญอย่างผิวเผินในการปฏิบัติงาน”	 ดังกล่าวส่งผล
ให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ก�าลังเดินต่อไปอย่างมีทิศทางต้องประสบความ	
“ชะงักงัน”	 ในการท�างานทุกมิติรวมถึงมิติของการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ
พฒันาแบบมส่ีวนร่วมของโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบด้วย
หลายองค์กรประสบความล้มเหลวในการประชาสมัพนัธ์	เพราะขาดการสือ่สารกบั
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระยะหนึ่งแล้วหยุดหายไป	การ
หยดุหายไปนัน้เป็นการเปิดโอกาสให้ชมุชนเกดิความคดิของตนได้อย่างแพร่หลาย	
และยังเสี่ยงที่จะรับข่าวสารข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงในแง่มุมต่างๆ	 ในบางครั้ง
ชุมชนประมงได้ต้ังข้อสังเกตหรือมีค�าถามเกิดขึ้นถึงว่า	 “โครงการเสริมสร้างการ
จัดการชุมชนประมงต้นแบบได้เลิกจัดท�าไปแล้ว	 หรือหน่วยงานรัฐประสบปัญหา
ด้านใดเกิดขึ้นภายในองค์กร	 หรือมีปัญหาข้อขัดแย้งใดเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน”	
ซึ่งการปล่อยให้เกิดค�าถามต่างๆ	 เหล่านี้เป็นการตอกย�้าความคิดที่แพร่หลาย 
ที่บั่นทอนความมีส่วนร่วมในการท�างานระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน	 แต่หาก
หน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่สามารถปรับประยุกต์ใช้การส่ือสารประชาสัมพันธ์เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในการท�างานและสร้างกระแสความเช่ือม่ันให้เกิดขึ้นได้	 ย่อมจะ
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดของชุมชนที่มีต่อหน่วยงาน

	 ส่วนที	่3	 แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา
แบบมีส่วนร่วมในการจัดท�าโครงการเสริมสร้างการ
จดัการชมุชนประมงต้นแบบของส�านกับรหิารจัดการด้าน
การประมงในอนาคต

	 แนวทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมส�าหรบัน�ามาใช้ในการประชาสมัพนัธ์เพือ่

การพัฒนาและการมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	
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ของส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง	กรมประมง	ควรมลีกัษณะการสือ่สารผสม
ผสานจากบนลงล่าง	 (Top-Down	Communication)	และการสื่อสารจากล่างสู่บน	
(Bottom-Up	Communication)	เป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	Communica-
tion)	 คือ	 ท้ังหน่วยงานโดยจ้าหน้าที่	 และชุมชนประมงกลุ่มเป้าหมายต่างสวม
บทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร	 ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ	 โดยเนื้อหาสาร
นั้นเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
	 นอกเหนือจาก	“สื่อบุคคล”	ที่เป็น	“สื่อหลัก”	การสื่อสารประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 สื่อที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกระดับรวมทั้งชุมชนประมงให้การตอบรับและเชื่อมั่นว่าจะสามารถเสริมสร้าง
พัฒนาการมีส่วนร่วม	และช่วยสร้างการรับรู้	สร้างความใจ	สร้างการเข้ามามีส่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงานและชมุชนประมง	มกีารส่ือสารประชาสัมพนัธ์ไล่เรยีงล�าดบั
ตามความส�าคัญและการให้ความสนใจดังต่อไปนี้	 ส่ือโทรทัศน์	 ส่ือวิทยุ	 ส่ือ
หนังสือพิมพ์
	 ส�าหรบัการถ่ายทอดเนือ้หาการสือ่สาร	ควรอยูใ่นลักษณะการส่ือสารแบบ
ไม่เป็นทางการน�าเสนอในลักษณะการ	 “บอกเล่าเรื่องราว”	 ของวิถีชีวิตชุมชนว่า
ชมุชนประมงแต่ละแห่งทีเ่ข้าร่วมในการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชน
ประมงต้นแบบว่ามรีปูแบบการบรหิารจดัการชมุชนประมงอย่างไร	เพือ่น�าไปสูก่าร
ต่อยอดและขยายผลการท�างานร่วมระหว่างชุมชนในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	การแลก
เปลีย่นดงูานระหว่างชมุชน	การมเีครอืข่ายร่วมชมุชนประมง	ฯลฯ	ทศิทางการไหล
ของการสื่อสาร	ควรใช้การสื่อสารในลักษณะผสมผสานทั้งจากบนลงล่าง	และจาก
ล่างขึน้บน	ส่งเสรมิให้ความรูค้วามคดิมกีารไหลไปมาระหว่างหน่วยงานและชุมชน
ประมง	มีการจัดทิศทางการติดต่อสื่อสารในทุกทิศทางอย่างทั่วถึง	 เช่น	การปรับ
เปลี่ยนการสื่อสารผ่านเอกสารเป็นการสื่อสารสองทาง	โดยการเข้าเยี่ยมชมตรวจ
งานโครงการระหว่างผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง
กบัชมุชนประมงกลุม่เป้าหมาย	เพือ่น�าไปสูค่วามร่วมมอืและสร้างความเป็นกนัเอง	
เกิดความรู้สึกร่วมเชิงประเพณี	วัฒนธรรมกับชุมชนประมงในทุกรูปแบบ	เช่น	การ
ร่วมงานบุญ	งานเทศกาล	ฯลฯ
 ช่องทางการตดิต่อสือ่สาร	ควรมกีารสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ	ท้ังสือ่บคุคล 
สื่อวิทยุโทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อมัลติมีเดีย	 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงส่ืออื่นๆ
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ลักษณะการสื่อสาร	 ความเหมาะสมส�าหรับการใช้การส่ือสารของเจ้าหน้าที่กับ
ชมุชนประมง	ควรเป็นลกัษณะของการสือ่สารทีไ่ม่เป็นทางการมากกว่าการสือ่สาร
แบบทางการเนือ่งจากเป็นการท�างานร่วมกบัชมุชน	การใช้ค�าพดูทีเ่ป็นทางการหรอื
ใช้ทฤษฎีน�าเสนอข้อมูลให้กับชุมชน	นอกจากจะได้ผลค่อนข้างน้อยแล้ว	ยังไม่ได้
ช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาร่วมด้วย

	 กล่าวได้ว่า	แนวทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมส�าหรบัน�ามาใช้ในการประชา-

สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชน

ประมงต้นแบบ	ของส�านกับรหิารจดัการด้านการประมง	กรมประมง	ควรมลีกัษณะ

การสือ่สารผสมผสานจากบนลงล่าง	(Top-Down	Communication)	และการสือ่สาร

จากล่างสู่บน	(Bottom-Up	Communication)	เป็นการสื่อสารสองทาง	(Two	Way	

Communication)	 โดย	 “สื่อบุคคล”	 ยังเป็นสื่อที่ได้รับการยอมรับและเป็นสื่อที่

สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายชมุชนประมงได้ดทีีส่ดุ	แต่ถ้ามงีบประมาณมากพอทัง้

ฝ่ายบรหิาร	เจ้าหน้าที่	และชมุชนประมงต่างมคีวามคดิเหน็พ้องกนัว่า	สือ่โทรทศัน์	

เป็นสื่อที่น่าสนใจและน่าติดตามมากที่สุด	 โดยระยะเวลาในการน�าเสนอสื่อ

โทรทศัน์ทีเ่หมาะสมอยูใ่นช่วงเวลาประมาณ	12.00-14.00	น.	มกีารน�าเสนอเนือ้หา

ในลกัษณะทีไ่ม่เป็นทางการมากนกั	มกีารลืน่ไหลของข้อมลูข่าวสารในลกัษณะของ

การสื่อสารสองทางที่น�าไปสู่การแลกเปลี่ยนกระบวนการคิด	 กระบวนการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานรฐัและชมุชนประมงในเรือ่งของการบรหิารจดัการทรพัยากร	และ

สร้างจิตส�านึกร่วมอนุรักษ์ด้านทรัพยากรประมง

	 จากผลการศกึษาเรือ่ง	แนวทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพือ่การพฒันา

แบบมีส่วนร่วมของโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	 ส�านัก

บริหารจัดการด้านการประมง	 กรมประมง	 มีข้อค้นพบที่สามารถน�ามาอภิปราย

ได้แก่	รูปแบบการบรหิารจดัการโครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	

ที่มีต่อการวางแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานและชุมชนประมง
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 จากการศกึษาวจิยักลุม่ตวัอย่าง	อนัได้แก่	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกั

บริหารจัดการด้านการประมง	นักประชาสัมพันธ์	กรมประมง	และชุมชนประมงที่

เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ	ทั้งชุมชนประมงพื้นที่

ทะเลและประมงพ้ืนที่น�้าจืด	 ได้ให้ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยโดย

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

	 1.	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นร่วมกันว่า	การใช้สื่อบุคคลในการจัดท�า

โครงการเสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบยงัคงมคีวามส�าคญัและเป็นสือ่

ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง	 แต่ถ้ามีงบประมาณที่เพียงพอในการเลือก

ใช้สือ่ในการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ในวงกว้าง	กลุม่ตวัอย่างเหน็ว่า	ควรใช้สือ่โทรทศัน์

ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์มากที่สุด

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

การจดัการชมุชนประมงต้นแบบ	ทัง้ชมุชนประมงพืน้ทีท่ะเลและประมงพืน้ทีน่�า้จดื

เห็นพ้องว่า	ถ้าส�านักบริหารจัดการด้านการประมงสามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์

สื่อผ่านสื่อโทรทัศน์ได้	 เวลาที่เหมาะสมในการถ่ายทอดออกอากาศหรือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าว	จะอยู่ในช่วงเวลา	12.00-14.00	น.

	 3.	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นร่วมกันว่ารูปแบบของสารที่จะน�าเสนอ

ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อที่สามารถถ่ายทอดเห็นได้ทั้งภาพและเสียงควรจะอยู่ใน 

รปูแบบ	“รายการทวี”ี	โดยมชีือ่รายการทีเ่หน็พ้องตรงกนัว่า	“รายการชมุชนประมง

ต้นแบบ”

	 4.	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นร่วมกันว่า	รูปแบบและเนื้อหาในการน�า

เสนอสารผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อที่สามารถถ่ายทอดด้วยภาพและเสียง	ควรมีรูป

แบบที่ไม่เป็นทางการ	 เน่ืองจากชุมชนประมงกลุ่มเป้าหมายยากต่อการรับรู้และ

ท�าความเข้าใจและควรน�าเสนอเนื้อหาในเรื่องของวิถีชุมชน	 การบริหารจัดการ

โครงการภายในชุมชน	ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนประมงที่น�าไป

สู่การต่อยอดและขยายผลในการบริหารจัดการด้านการประมงโดยชุมชน
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	 5.	 กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

การจดัการชมุชนประมงต้นแบบต่างคดิเหน็พ้องต้องกนัว่า	การสือ่สารประชาสมัพนัธ์	

“รายการประมงต้นแบบ”	ดงักล่าวสามารถสร้างองค์ความรูไ้ด้จรงิและสามารถช่วย

เสริมสร้างทักษะ	 สร้างเครือข่ายช่วยลดทอนงบประมาณจากการเดินทางดูงาน

โครงการต่างๆ	ที่อยู่ต่างถิ่นได้

	 6.	 กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง

การจดัการชมุชนประมงต้นแบบต่างคดิเหน็พ้องต้องกนัว่า	หากหน่วยงานอนัได้แก่

ส�านักบริหารจัดการด้านการประมงไม่สามารถผลิตรายการประมงต้นแบบขึ้นได้	

ส�านกับรหิารจดัการด้านการประมงควรท�าการคัดเลือกเจ้าหน้าทีท่ีมี่องค์ความรู	้มี

ทกัษะ	มปีระสบการณ์และท�างานจรงิ	มาเป็นส่ือบคุคลทีมี่คุณภาพเช่นเดยีวกบัส่ือ

บคุคลในยคุแรกเริม่ในการจดัท�าโครงการเสรมิสร้างการจดัการชุมชนประมงต้นแบบ	

(ระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552)

	 7.	 กลุม่ตวัอย่างโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีท่ีเ่คยเป็นคณะท�างานโครงการเสรมิ

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบต่างเห็นพ้องกันว่า	 วิสัยทัศน์และนโยบาย

ของผู้บริหาร	 และการให้ความส�าคัญในการจัดท�าโครงการ	 ล้วนน�าไปสู่การต่อ 

ยอดและการขยายผลการจัดท�าโครงการในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งหมายรวมถึงการวาง

แนวทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วมของโครงการเสรมิ

สร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบในอนาคต

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

	 1.	 ในการศึกษาคร้ังต่อไป	 ควรท�าการศึกษาถึงแนวทางการบริหาร

โครงการเสริมสร้างการจัดการประมงต้นแบบ	 เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วมของหน่วยงาน	เป็นการศึกษาถึงรูปแบบการบริหารงานโครงการ	ที่จะน�าไปสู่

ประสิทธิผลโดยภาพรวมในทิศทางต่างๆ	โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

	 2.	 ในการศกึษาครัง้ต่อไป	ควรท�าการศกึษาอตัลกัษณ์ของชมุชนประมง

ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเป็นชมุชนประมงต้นแบบ	เป็นการศกึษาถงึวถิชีมุชนประมงทัง้พืน้ที่
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ส่วนน�้าจืดและพื้นที่ส่วนทะเล	ที่มีความเป็นต้นแบบเฉพาะด้านและความเป็นต้น

แบบนั้นจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงในชุมชน

	 3.	 การศึกษาคร้ังน้ี	 เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเพียง	 26	 คน	 

เป็นข้าราชการจากกรมประมงจ�านวน	10	คน	และชมุชนประมงทีเ่ข้าร่วมโครงการ

เสรมิสร้างการจดัการชมุชนประมงต้นแบบจากพืน้ทีส่่วนทะเลและพืน้ทีส่่วนน�้าจดื	

อย่างละ	1	ชุมชน	รวม	2	ชุมชน	จ�านวน	26	คน	ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูล 

เชิงลึก	ดังนั้น	ส�าหรับครั้งต่อไป	ควรท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการใน

หน่วยงานท้ังหมด	 หรือชุมชนประมงที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่เป็นภาพรวม

	 4.	 ควรมกีารศกึษาในเรือ่งการบรหิารจดัการด้านการพฒันาแบบมส่ีวนร่วม 

หรือการสือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่การพฒันาแบบมส่ีวนร่วมจากหน่วยงาน	องค์กร	

สถาบันอื่นๆ	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้น	และน�ามาเปรียบเทียบเพื่อการ

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์ขั้นสูงสุดต่อไป



JC Journal378

เอกสารอ้างอิง

หนังสือและบทความในหนังสือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	 (2552).	 แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย. 

กรุงเทพมหานคร:	กรมประมง.	
กองแผนงาน	กรมประมง.	(2551).	ยทุธศาสตร์กรมประมง. กรงุเทพมหานคร:	กรม

ประมง.
กาญจนา	แก้วเทพ,	กติต	ิกนัภยั	และปารชิาต	ิสถาปิตานนท์.	(2543).	สือ่เพือ่ชมุชน

การประมวลองค์ความรู.้ กรงุเทพมหานคร:	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การวิจัย.

กาญจนา	แก้วเทพ.	 (2548). ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาสื่อสารมวลชน. คณะ
นิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
.	 (2548).	 “ปัญหาและแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการพัฒนา.”	 ใน	 เอกสาร
การสอนชุดวิชาการสื่อสารกับการพัฒนา	 (หน่วยที่	 15).	 นนทบุรี:	
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.

ถวิลวดี	บุรีกุล.	(2548).	การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ. กรุงเทพ-
มหานคร:	สถาบันพระปกเกล้า.

บัญชา	 สุขแก้ว.	 (2547).	ภาวะผู้น�าของคณะกรรมการกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น�้า เขตภาคกลาง. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหา
บัณฑิต	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บุญเกื้อ	 ควรหาเวช.	 (2539). การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร:	 ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ปรมะ	สตะเวทิน.	(2538). แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เอกสารการ
สอนชดุวชิาการสือ่สารกบัการพฒันา (หน่วยที	่2). นนทบรุ:ี	มหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราช.
.	(2540).	หลักนิเทศศาสตร์.	กรุงเทพมหานคร:	ภาพพิมพ์.

ประชุม	 รอดประเสริฐ.	 (2535). นโยบายและการวางแผน: หลักการและทฤษฎี. 
กรุงเทพมหานคร:	เนติกุลการพิมพ์.

ปาริชาติ	 สถาปิตานนท์	 และคณะ.	 (2549).	 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมและการ
พฒันาชมุชน: จากแนวคดิสูป่ฏบิตักิารวจิยัในสงัคมไทย. กรงุเทพมหานคร:	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 379

วิทยานิพนธ์
กาญจนา	ธรรมประทานกลุ.	(2536).	“แนวทางการก�าหนดนโยบายและการวางแผน

การประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน�้าของ

กรมชลประทาน.”	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	 สาขาส่ือสารมวลชน	

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.

จินตนา	 ตันสุวรรณนนท์.	 (2536).	 “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ

สื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน.”	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	 สาขา

วิชาการหนังสือพิมพ์	คณะนิเทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฏฐณิชา	วรวรรณเศรษฐ์.	 (2546).	 “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์

พนัธุเ์ต่าทะเล	ความตระหนกัรู	้และการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์เต่าทะเล

ของประชาชนในเขตอ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี.”	วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ	 คณะนิเทศศาสตร	์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฐพร	 สนธิ.	 (2551).	 “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

อนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�า้	จงัหวดัชลบรุ	ีในการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�้า.”	

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ณัฐวัฒน์	พรวงษ์หุน.	(2552).	“การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กจิการวทิยชุมุชนในประเทศไทย.”	วทิยานพินธ์ปรญิญาดษุฎบีณัฑติ	สาขา

สื่อสารมวลชน	 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

ทวีพัฒน์	มั่นเขตวิทย์.	(2554).	“การศึกษาการด�าเนินการประชาสัมพันธ์ของภาค

รัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน�า้ไทย.”	วทิยานพินธ์

ปริญญามหาบัณฑิต	 สาขาสื่อสารมวลชน	 คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

นนทพร	สกุมุลจนัทร์.	(2553).	การใช้สือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างการมส่ีวน

ร่วมของชุมชน.	ม.ป.ท.	:	ม.ป.พ.

 



JC Journal380

เอกสารอื่นๆ
บ�ารุง	สุขพรรณ์.	 (2547).	ศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดรายการวิทยุชุมชน

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน. รายงานการวิจัย	 คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Books
Bernays,	E,	L.	(1952). Public Relations. Norman:	University	of	Oklahama	Press.

Berrigan,	F.J.	(1979).	Access and Participation. Paris:	UNESCO.

Etzioni,	A.	(1968).	The active society: a theory of societal and political pro-

cesses. Collier-Macmillan.



การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิง
ที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์ 

ChicMinistry.com
(Media Exposure, Gratififications of Women to 

Cosmetics Online Advertising in 
ChicMinistry.com)

วิจารณ์โดย อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง

รัมภ์รดา ฟูสินไพบูลย*์

*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) 



JC Journal382

บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อ
โฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com
	 การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	
โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรเพศหญิงที่เคยเข้าชมเว็บไซต	์
ChicMinistry.com	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	 มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	
(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 ความถ่ี	 (Frequency)	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(Standard	Deviation)	และการวิเคราะห์ไค-สแควร์	(Chi-Square)	โดยน�าเสนอใน
รูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อมูล	และใช้สถิติ
เชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	โดยใช้การทดสอบผลต่างนัยส�าคัญ	(LSD)	ใน
การเปรียบเทียบพหุคูณ	 (Multiple	 Comparison)	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จ�าแนกแบบทางเดียว	(One-Way	ANONA)	ทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย
	 จากการทดสอบสมมติฐานของลักษณะประชากรของผู้อ่านหญิงที่มีต่อ
การเปิดรับโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ซึ่งได้แก่	
อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน	 ผลการวิจัยพบว่า	 อาย	ุ 
มีผลต่อความบ่อยในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMi-
nistry.com	ระดบัการศกึษามผีลต่อระยะเวลาในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครือ่ง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ระดับการศึกษา	อาชีพ	มีผลต่อสาเหตุส�าคญั
ในการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดยอาย	ุ
ระดับการศึกษาอาชีพ	 และรายได้เฉลี่ยมีผลต่อรูปแบบโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	นอกจากนี้การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิง	 ได้แก่	 ความบ่อย	 สาเหตุ
ส�าคัญในการเข้าชม	และรูปแบบโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMi-
nistry.com	 มีผลต่อความพึงพอใจในโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	
ChicMinistry.com	ของผู้อ่านหญิง

ค�ำส�ำคัญ:	 การเปิดรับความพึงพอใจ, โฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง, เว็บไซต์ 
ChicMinistry.com
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บทน�า

	 นิตยสารออนไลน์	(Magazine	Online)	เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีต้นแบบมา

จากสือ่สิง่พมิพ์ประเภทนติยสาร	ซึง่ได้น�าเอาเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์	และการ

ผสมผสานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นเว็บไซต์ที่เรียก

ว่า	นิตยสารออนไลน์	(Magazine	Online)	โดยหนึ่งปัจจัยในการเกิดขึ้น	นั้น	มาจาก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคที่นิยมติดตามส่ือยุคใหม่	 โดยมี

คอมพวิเตอร์และเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เข้ามามบีทบาทในการใช้ชวีติประจ�าวนัมาก

ขึน้	 ผูป้ระกอบธรุกจิยคุใหม่หนัมาสนใจทีจ่ะเลอืกประกอบธรุกจินติยสารออนไลน์	

(Magazine	 Online)	 เพราะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่ง	 รวมทั้ง

นิตยสารออนไลน์	 (Magazine	 Online)	 มีการส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึง 

ผู้บริโภคในเวลาที่รวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร

	 เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ด�าเนินการโดยคุณพลภัทร	 และคุณสุริศา	 

ลีนุตพงษ์	 ซ่ึงทั้งคู่ได้เล็งเห็นว่ากระแสสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัลได้พัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง	และมผีูค้นเริม่หนัมาสนใจสงัคมออนไลน์มากขึน้จงึอยากทีจ่ะสร้างนติยสาร

ออนไลน์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่	เพื่อน�าเสนอข้อมูลที่อัดแน่นเพื่อกลุ่ม

เป้าหมายที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ	กลุ่มผู้อ่านของเว็บไซต์	ChicMinistry.com	นั้น

จะมีอายุตั้งแต่	25-40	ปี	โดยกลุ่มหลักคือผู้หญิงยุคใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ-

มหานครและปรมิณฑล	มรีายได้ระดบัปานกลางถงึระดบัสงู	มกีารศกึษาอยูใ่นระดบั

ปริญญาตรีขึ้นไป	และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	รวมไปถึงระดับผู้บริหาร

รุ่นใหม่	

	 ด้วยเหตุน้ีจึงน�าไปสู่งานวิจัยในครั้งนี้	 โดยผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่า 

การท�าโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในลกัษณะสือ่โฆษณาบนอนิเทอร์เนต็นัน้เป็น

รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม	 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต	 และจากการที่เว็บไซต์	 “ChicMinistry.com”	 เป็นสื่อออนไลน์ที่ได้รับการ

ยอมรบัและมกีารลงโฆษณาจากลกูค้าธรุกจิประเภทเครือ่งส�าอางเป็นจ�านวนมาก

ในเวบ็ไซต์	ดงันัน้ประเดน็ทีผู่ว้จิยัต้องการศกึษาคอื	ผูห้ญงิทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของ

สินค้าประเภทเครื่องส�าอางนั้น	 มีการเปิดรับต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน

เว็บไซต์	 “ChicMinistry.com”	อย่างไร	มีความพึงพอใจต่อโฆษณาประเภทเครื่อง
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ส�าอางในเว็บไซต์เพียงไร	 และสามารถน�าสิ่งที่ได้รับจากโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจ�าวัน	 โดยเล็งเห็น
ว่าผลการวิจัยที่ได้มาจะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเวบ็ไซต์	โดยเฉพาะรปูแบบเวบ็แบนเนอร์	(Web	Banner)	ให้มปีระสทิธภิาพ
และตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากร	การเปิดรบั	และความพงึพอใจของ

ผู้อ่านหญิงที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

	 2.		เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของผู้อ่าน

หญิงกับการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

	 3.	 เพือ่ศกึษาถงึความแตกต่างระหว่างการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่ง

ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 กับความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

ระเบียบวิธีการวิจัย

	 การศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบัและความพงึพอใจของผูอ่้านหญงิท่ีมต่ีอโฆษณา

ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com”	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	แบบวัดผลครั้งเดียว	(One	Shot	Case	Study)	โดยใช้การ

ศกึษาเชงิส�ารวจ	(Survey	Research	Method)	และใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

จ�านวน	400	ชุด	เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	(Self-Administered	Questionnaire)	

การสุ่มตัวอย่าง
	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบผสม	 (Mixed	 Method	

Sampling)	ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1	 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้ศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	 400	 คน	 

โดยท�าการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จากผู้อ่าน

หญิงในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	ที่ได้ท�าการติดตามแฟนเพจ	 (Fanpage)	 ของ

เวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดยท�าการกดถกูใจ	(Like)	ซึง่ปัจจบุนัมผีูต้ดิตามทัง้หมด

ประมาณ	14,969	คน

 ขั้นตอนที่ 2 ใช้วธิกีารเลอืกสุม่แบบสมคัรใจ	(Volunteer	Sampling)	โดย

ผู้ศึกษาได้ฝากแบบสอบถามแบบออนไลน์ไว้ในแฟนเพจ	 (Fanpage)	 ของเว็บไซต์	

ChicMinistry.com	 โดยมีผู้อ่านหญิงที่เป็นผู้ติดตามแฟนเพจ	 (Fanpage)	 เข้ามา 

ตอบแบบสอบถามออนไลน์จากแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัออกแบบไว้ด้วยความสมคัรใจ 

ซึง่สาเหตทุีน่�าแบบสอบถามออนไลน์ไว้ในแฟนเพจ	(Fanpage)	นัน้	เป็นเพราะแฟนเพจ 

(Fanpage)	 เปรียบเสมือนพื้นที่สาธารณะที่สะดวกต่อการโต้ตอบของผู้อ่านหญิง	

และเนือ่งจากการน�าแบบสอบถามออนไลน์ไปไว้ในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	นัน้	

มข้ีอจ�ากดัจากการใช้พืน้ทีส่�าหรบัเนือ้หาในเวบ็ไซต์ทีใ่ช้เป็นประจ�า	และมข้ีอจ�ากดั

ในเรื่องค่าใช้จ่าย

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 หลงัจากเกบ็ข้อมลูเสรจ็แล้ว	ผูศ้กึษาได้ตรวจสอบความสมบรูณ์และความ

ถกูต้องของแบบสอบถาม	จากนัน้จงึน�าแบบสอบถามซึง่มคีวามถกูต้องสมบรูณ์มา

ลงรหัสตามวิธีวิจัยตามสถิติ	 และด�าเนินการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าเสนอและสรุปผลการ

ศึกษาครั้งนี้	ได้ใช้การค�านวณค่าสถิติต่าง	ๆ	2	ส่วน	คือ

	 1.	 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ใช้การแจกแจง

ความถีแ่สดงตารางแบบร้อยละ	 และค่าเฉลีย่	 เพือ่อธบิายลกัษณะทางประชากร-

ศาสตร์	ได้แก่	อาย	ุการศกึษา	รายได้เฉลีย่

	 2.	 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานทั้ง	 2	 ข้อ	 ใช้สถิติเชิงอนุมาน	

ได้แก่	Chi-Square	และ	One-Way	ANOVA
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล

 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง

	 ผลการวิจัยพบว่า	 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน	 400	 คน	 กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง	25-29	ปี	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	42.3	รองลงมาคือ	อายุ

ระหว่าง	30-34	ปี	ร้อยละ	31.5	ด้านระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

ระดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร/ีอืน่ๆ	ท่ีเทยีบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	62.5	รอง

ลงมาคอื	ระดบัปรญิญาโทหรอืสงูกว่า	ร้อยละ	35.5	ด้านอาชพีพบว่า	มากกว่าครึง่

หนึง่ของกลุม่ตวัอย่างเป็นพนกังานบรษิทั/ลกูจ้างเอกชน	คดิเป็นร้อยละ	58.0	รอง

ลงมาคือ	ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	ร้อยละ	12.0	ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง	10,000-20,000	บาท	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	

40.8	รองลงมาคือ	ระหว่าง	20,001-30,000	บาท	ร้อยละ	25.8

 ส่วนที่ 2 การเปิดรับเว็บไซต์ ChicMinistry.com

	 ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์	ChicMinistry.com	

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	36.3	รองลงมา	คือ	เว็บไซต์	Jeban.com	ร้อยละ	21.3	

แหล่งที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักเว็บไซต์	ChicMinistry.com	มากที่สุดพบว่า	มาจากเพื่อน

แนะน�ามากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	34.5	รองลงมา	คือ	จาก	Facebook	ร้อยละ	33.0	

ช่วงเวลาในการเข้าชมเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	พบว่า	ส่วนใหญ่กลุม่ตวัอย่างเข้า

ชมเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ช่วงเวลา	20.01-24.00	น.	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	

44.5	รองลงมาคือ	ช่วงเวลา	12.01-16.00	น.	ร้อยละ	24.5	ด้านความบ่อยในการ

ใช้เวลาเข้าชมเว็บไซต์	ChicMinistry.com	(ครั้ง/เดือน)	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างใช้เวลา

ในการเข้าชมเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดยเฉลีย่	6.29	ครัง้	หรอืประมาณ	6	ครัง้/

เดือน	 โดยกลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการเข้าชมเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 4	 ครั้ง/

เดือน	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	20.0	รองลงมา	คือ	เข้าชม	2	ครั้ง/เดือน	ร้อยละ	

14.0	 ด้านลักษณะเน้ือหาส่วนที่กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านเป็นประจ�ามากที่สุดใน

เว็บไซต์	ChicMinistry.com	คือ	Fashion,	Style	&	Beauty	คิดเป็นร้อยละ	65.0	รอง

ลงมาคือ	Lifestyle	ร้อยละ	23.3
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 ส่วนที่ 3 การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์  
ChicMinistry.com

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความบ่อยในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง

ในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละคร้ังที่เข้าเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 กลุ่ม

ตวัอย่างเปิดชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	 ChicMinistry.com	บางครัง้ 

ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์มากทีส่ดุ	 คดิเป็นร้อยละ	81.5	และเปิดชมทกุครัง้ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	 ร้อยละ 

18.5	 ด้านระยะเวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 Chic	

Ministry.com	 (นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะ

เวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	โดย

เฉลี่ย	 12.78	 นาที	 หรือประมาณ	 13	 นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง	 โดยที่ 

กลุ่มตัวอย่างเข้าชมโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 

5	นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้งมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	20.0	รองลงมา	คือ	

เข้าชม	10	นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้งร้อยละ	18.8

	 สาเหตสุ�าคญัทีส่ดุของกลุม่ตวัอย่างในการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่ง

ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 คือ	 เพื่อต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	60.0	รองลงมา	คือ	รูปแบบการ 

น�าเสนอน่าสนใจ	ร้อยละ	24.0	ด้านรูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน

เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 พบว่าโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพ

ประกอบ	(Image)	เป็นโฆษณาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าชมมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	50.8	

รองลงมา	คือ	 โฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ภาพแอนิเมชั่น	 (Animation)	หรือแฟลช	

(Flash)	เคลื่อนไหว	และเสียงประกอบ	ร้อยละ	29.0

 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์ ChicMinistry.com

	 จากการศกึษาความพงึพอใจของผูอ่้านหญงิทีม่ต่ีอโฆษณาประเภทเครือ่ง

ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ได้รับ

จากโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 โดยรวมระดับ 

พึงพอใจสูง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.81	 และเมื่อพิจารณาโดยละเอียดพบว่า	 ความ 

พึงพอใจสามอันดับแรก	ได้แก่	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประเด็น	“โฆษณา



JC Journal388

ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ช่วยให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได ้

ถูกต้องและตรงตามความต้องการ”	 มากที่สุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.03	 รองลงมา	 

คือ	 ประเด็น	 “โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ช่วยให้ท่านทราบถึง 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ในท้องตลาด	 และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้”	 มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั	4.02	อนัดบัสามประเดน็	“ลกัษณะและขนาดตวัอกัษรทีใ่ช้ประกอบโฆษณา

ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 เช่น	 ชัดเจน	 อ่านง่าย”	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.95	 

ตามล�าดับ

 ส่วนที่ 5  การทดสอบสมมติฐาน

	 ในการศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับและความพึงพอใจของผู้อ่านหญิงที่มีต่อ

โฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com”	การทดสอบสมมตฐิาน

การศึกษา	ได้สรุปออกมาเป็นดังนี้

สมมติฐานการศึกษา

ผลทดสอบ

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1	 ลกัษณะทางประชากรของผูอ่้านหญงิมผีลต่อ

การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลกัษณะทางประชากรของผูอ่้านหญงิมคีวาม

สัมพันธ์กับความบ่อยในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 

ChicMinistry.com

	 สมมติฐานการวิจัยที	่1.1.1	 อายมุคีวามสมัพนัธ์กบัความบ่อยในการเปิด

ชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.1.2	 ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับ 

ความบ่อยในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	

	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
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	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.1.3	 อาชีพมีความสัมพันธ์กับความบ่อยในการ

เปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	

	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที	่1.1.4	 รายได้ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัความบ่อย
ในการเปิดชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2  ลักษณะทางประชากรของผู้อ่านหญิงที ่
แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	
ChicMinistry.com	แต่ละครั้ง	(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.2.1	 อายทุีแ่ตกต่างกนัจะมรีะยะเวลาในการเข้าไป
ชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละครั้ง	 (นาที/
การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.2.2		ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะมรีะยะเวลา
ในการเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	แต่ละครัง้	
(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.2.3	 อาชีพที่แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการ
เข้าไปชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละครั้ง	
(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที	่1.2.4	 รายได้ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัจะมรีะยะเวลา
ในการเข้าไปชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	แต่ละ
ครั้ง	(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	ที่แตกต่างกัน	
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3  ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับ
สาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.
com
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	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.3.1	 อายมุคีวามสมัพนัธ์กบัสาเหตสุ�าคญัในการ
เปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน
	 สมมตฐิานการวจัิยที	่1.3.2	 ระดบัการศกึษาสงูสดุมคีวามสมัพนัธ์กบัสาเหตุ
ส�าคญัในการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.3.3	 อาชีพมีความสัมพันธ์กับสาเหตุส�าคัญใน
การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.3.4	 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับสาเหตุ
ส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4	 ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับ 
รูปแบบของโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	ที่เข้าชม
บ่อยที่สุด
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.4.1	 อายมุคีวามสมัพนัธ์กบัรปูแบบของโฆษณา
ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ที่เข้าชมบ่อยที่สุด	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	 1.4.2	 ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธ์กับ 
รูปแบบของโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	ที่เข้าชม
บ่อยที่สุด	ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	1.4.3	 อาชพีมคีวามสมัพนัธ์กบัรปูแบบของโฆษณา
ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ที่เข้าชมบ่อยที่สุด	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน
	 สมมติฐานการวิจัยที่	 1.4.4	 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีเ่ข้าชมบ่อยทีส่ดุ	
	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2	 การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่อง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ของผู้อ่านหญิง
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	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.1	 ความบ่อยในการเข้าชมโฆษณาประเภท

เครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีแ่ตกต่างกนัจะมีความพงึพอใจทีมี่ต่อ

โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิงแตก

ต่างกัน	

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.2	 ระยะเวลาในการเข้าชมโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละครั้ง	 (นาที/การเปิดชมโฆษณา

แต่ละครั้ง)	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจท่ีมีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง

ในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ของผู้อ่านหญิง	

	 ผลทดสอบ	ปฏิเสธสมมติฐาน

	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.3	 สาเหตสุ�าคัญในการเปิดรบัโฆษณาประเภท

เครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีแ่ตกต่างกนัจะมีความพงึพอใจทีมี่ต่อ

โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิงแตก

ต่างกัน	

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

	 สมมติฐานทางการวิจัยที่	2.4	 รปูแบบของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอาง

ในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ที่เข้าชมบ่อยที่สุดที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ

ทีม่ต่ีอโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ของผูอ่้านหญงิ

แตกต่างกัน

	 ผลทดสอบ	ยอมรับสมมติฐาน

อภิปรายผลการวิจัย

1. ลกัษณะทางประชากรของผูอ่้านหญงิมผีลต่อการเปิดรับโฆษณาประเภท
เครื่องส�าอางในเว็บไซต์ ChicMinistry.com

	 ผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้อ่านหญิงที่เปิดรับชม

โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ได้แก่	อายุ	ระดับการ

ศกึษา	อาชพี	และรายได้	มผีลต่อการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	
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ChicMinistry.com	 โดยสามารถสรุปผลการอภิปรายจากการทดสอบสมมติฐาน 
ทีละตัวแปร	ดังต่อไปนี้
 อายุ พบว่า	ช่วงอายุที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมโฆษณาประเภท
เครือ่งส�าอางในเว็บไซต	์ChicMinistry.com	ในด้านความบอ่ยนั่นคือ	กลุม่ตัวอย่าง
ทีม่อีายรุะหว่าง	25-29	ปี	มากทีส่ดุ	โดยกลุม่ตวัอย่างเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่ง
ส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 บางครั้งที่เข้าเว็บไซต์	 ผลการศึกษานี้สืบ
เนื่องจากสัดส่วนของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีอายุ	 25-29	 ปี	 มากที่สุด	 
คิดเป็นร้อยละ	 42.3	 อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จัดเป็นเพศหญิงวัย
ท�างานตอนต้นที่มีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมความงามมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ	มีก�าลังในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	และมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาข้อมูลจากเว็บไซต์	
 ระดับการศึกษา	 พบว่า	 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับ
ชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ด้านระยะเวลา	
สาเหตุการเข้าชม	และรูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	Chic-
Ministry.com	 โดยสาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มากที่สุด	 คือ	 เพื่อต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
คือกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทหรือสูง	คิดเป็นร้อยละ	62.0	
ซึง่เป็นระดบัการศกึษาทีส่งูสดุของกลุม่ตวัอย่าง	และมกีารเปิดรบัด้วยสาเหตดุงักล่าว
มากกว่าระดบัการศกึษาอืน่ๆ	อาจกล่าวได้ว่าผูท้ีมี่ระดบัการศึกษาสูงมักมีการเลือก
ใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยค�านึงถึงการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของตน
มากกว่าเรื่องรูปแบบที่น่าสนใจ	
 อาชีพ	 พบว่า	 อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับชมโฆษณาประเภท
เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ด้านสาเหตุส�าคัญในการเข้าชมและ 
รูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มีความ
สมัพนัธ์กนั	เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษาเป็นกลุม่ทีม่สีาเหตุ
การเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	จากรปูแบบ
ท่ีน่าสนใจมากที่สุด	 ในขณะที่อาชีพอื่นๆ	 ของกลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุส�าคัญในการ 
เข้าชม	เพื่อต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางมากที่สุด	
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 รายได้ พบว่ารายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัรปูแบบของโฆษณาประเภทเครือ่ง
ส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดอืน	50,001	บาท	ขึน้ไป	เข้าชมโฆษณาเวบ็แบนเนอร์เพยีงสองรปูแบบเท่านัน้	
ได้แก่	โฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพประกอบ	(Image)	มากที่สุด	คิด
เป็นร้อยละ	66.7	และโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ภาพแอนิเมชั่น	(Animation)	หรือ
แฟลช	(Flash)	เคลื่อนไหว	และเสียงประกอบ	ร้อยละ	33.3	เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้สูงสุดมักเลือกที่จะเปิดรับโฆษณาในเว็บไซต์ที่มีรูปแบบโฆษณาที่มีองค์
ประกอบการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่มีความเรียบง่าย	หรูหรา	ซึ่งโฆษณา
เวบ็แบนเนอร์ทัง้สองรปูแบบทีก่ลุม่ตวัอย่างเปิดรบัเป็นรปูแบบโฆษณาทีม่คีณุสมบตัิ
ของสื่อบนอินเทอร์เน็ตที่กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ	ที่ควรมี	เช่น	ความ
เรียบง่าย	 ความสม�่าเสมอ	 ความเป็นเอกลักษณ์เนื้อหาที่มีประโยชน์	 และระบบ
น�าทางทีใ่ช้งานง่ายส�าหรบัปัจจยัด้านระดบัการศกึษา	อาชพี	และรายได้ไม่มคีวาม
สัมพันธ์ความบ่อยกับการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 Chic-
Ministry.com	ซึง่อายเุป็นตวัแปรตวัเดยีวของลกัษณะประชากรทีม่แีรงผลกัดนัเพยีง
พอในการกระตุน้ตวัแปรความบ่อยครัง้ในงานวจิยัครัง้นี	้ในขณะทีอ่ายกุลบัไม่มผีล
ต่อความสัมพันธ์ด้านระยะเวลา	 สาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภท 
เครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	นอกจากนีย้งัพบว่าด้านอาชพี	และราย
ได้ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน
เว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 และด้านรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุส�าคัญ 
ในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	จากผล
การศึกษาในงานวิจัยกล่าวได้ว่าลักษณะประชากรบางตัวไม่สามารถมีผลต่อการ 
กระตุ้นเพื่อที่จะผลักดันต่อการเปิดรับทั้งหมด	ในขณะที่ลักษณะประชากรบางตัว
มีผลต่อการเปิดรบัโดยตรงอาจเป็นเพราะผูอ่้านหญงิในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	
ส่วนใหญ่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน	 จากผลการศึกษาที่พบว่าลักษณะเนื้อหา 
ส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกอ่านเป็นประจ�ามากที่สุดในเว็บไซต์	 ChicMinistry.
com	คือ	Fashion,	Style	&	Beauty	ผลักดันให้ตัวแปรด้านความชอบเรื่องเครื่อง
ส�าอางเป็นตัวกระตุ้นโดยสิ่งเร้าให้เกิดความสัมพันธ์กับสาเหตุการเปิดรับโฆษณา
ประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 มากกว่าลักษณะประชากร 
บางตัว
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2. การเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์ ChicMinistry.com  
มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์ 
ChicMinistry.com ของผู้อ่านหญิง

	 จากผลการวจิยัพบว่า	จ�านวนของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	

ChicMinistry.com	ทั้งหมด	มีกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	ที่เปิดรับ	ได้แก่	กลุ่มตัวอย่าง 

ที่เปิดเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ทุกครั้ง 

ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	และกลุม่ตวัอย่างทีเ่ปิดเข้าชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	

ChicMinistry.com	บางครัง้ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	เมือ่จ�าแนกทัง้สองกลุม่ตามความบ่อยใน

การเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	โดยสถิติที่

ใช้	คอื	การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ส�าหรบัประชากรกลุม่ตวัอย่างสองกลุม่ทีเ่ป็นอสิระ

ต่อกัน	 (Independence	 t-test)	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่เปิดเข้าชมโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์มีความพึงพอใจที่

มีต่อโฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของผู้อ่านหญิง

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เปิดเข้าชมโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 Chic	

Ministry.com	บางครัง้ทีเ่ข้าเวบ็ไซต์	สอดคล้องกบังานวจิยัของแมค็เลาด์ (Mcleod)	ที่

ได้ระบวุ่า	ตวัชีว้ดั	(Index)	ทีใ่ช้ในการวดัพฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่	(Media	Exposure)	

มี	2	ชนิด	คือ		1.	วัดจากการใช้เวลาที่ใช้กับสื่อ	คือ	วัดจากเวลาที่บุคคลเปิดรบัสือ่	

เช่น	ช่วงเวลาทีใ่ช้กบัสือ่		2.	วดัจากความถีใ่นการใช้สือ่	คอื	วดัจากความถีใ่นการใช้

สือ่ของแต่ละบคุคลซึง่การวดัในเรือ่งของเวลาในการใช้สือ่นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย

อย่าง	 เช่น	 ความสนใจของผู้อ่านเวลาว่างท่ีคนมีอยู่	 และการที่คนมีส่ือใกล้ตัว	

(Availability	of	the	Medium)	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ได้

รับจากโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	โดยรวมระดับ

ความพงึพอใจสงู	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.81	โดยสามอนัดบัแรกทีก่ลุม่ตวัอย่างมคีวาม 

พึงพอใจมากที่สุด	คือ	ประเด็น	“โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ช่วยให้

ท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางได้ถกูต้องและตรงตามความต้องการ”	รองลง

มาคือ	 ประเด็น	 “โฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ช่วยให้ท่านทราบถึง 

ผลติภัณฑ์ใหม่ๆ	ในท้องตลาด	และคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ได้”	และ	“ลกัษณะและ

ขนาดตัวอักษรที่ใช้ประกอบโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 เช่น	 ชัดเจน	
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อ่านง่าย”	สอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่งความพงึพอใจทีม่กีารแบ่งระดบัความพงึพอใจ

ได้	3	ระดับ	คือ		ระดับที่	1	สนองความจ�าเป็นพื้นฐานของลูกค้า		ระดับที่	2	สนอง

ความคาดหมายของลูกค้าในวิถีทางที่เขาอยากกลับมาพบเราอีก	 	และระดับที่	3	

ไปลึกกว่าความคาดหมายของลูกค้า	ท�ามากเกินกว่าที่เขาก�าลังจะคาดถึง	ผลการ

วิจัยยังอธิบายได้ว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการ

ท�างานพฤตกิรรมการบรโิภคแบบ	AISAS	ในขัน้ตอนการค้นหา	(Search)	เนือ่งจาก

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสาเหตุส�าคัญในการเปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอาง

เพือ่ค้นหาข้อมลู	ดงันัน้ประเดน็ทีโ่ฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์สามารถ

ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได้ถูกต้องและตรงตามความ

ต้องการหลังจากการเปิดรับ	 จึงเป็นการตอบโจทย์ต่อความพึงพอใจที่ผู้บริโภค 

ได้รับมากท่ีสุด	 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับหลักการออกแบบส่ือโฆษณาบน

อนิเทอร์เนต็ทีด่	ีทีก่ล่าวว่า	โฆษณาทีอ่อกแบบได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์และลกัษณะ

เฉพาะของส่ือที่มีองค์ประกอบการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 ความ 

เรยีบง่าย	ความสม�า่เสมอ	ความเป็นเอกลกัษณ์	เนือ้หาทีม่ปีระโยชน์	ระบบน�าทาง

ที่ใช้งานง่าย	มีลักษณะที่น่าสนใจ	การใช้งานอย่างไม่จ�ากัด	คุณภาพการออกแบบ	

และระบบการใช้งานที่ถูกต้อง	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

เปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	ด้านระยะเวลา

ในการเข้าไปชมโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 แต่ละคร้ัง 

(นาที/การเปิดชมโฆษณาแต่ละครั้ง)	พบว่า	ระยะเวลาการเข้าชมของกลุ่มตัวอย่าง

ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	

ChicMinistry.com	ของผูอ่้านหญงิไม่แตกต่างกนั	ดงันัน้จงึไม่สอดคล้องกบัแนวคดิ

การเปิดรับข่าวสารในงานวิจัยของแม็คเลาด์	(Mcleod)	ที่กล่าวถึงเงื่อนไขของเวลา

เป็นตัวชี้วัด	(Index)	ที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	(Media	Exposure)	โดย

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอาจเกิดข้ึนได้กับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางใน

เวบ็ไซต์ทีม่อีงค์ประกอบตามแนวคดิการโฆษณาบนอนิเทอร์เนต็อย่างสมบรูณ์แบบ	

แต่เป็นลักษณะเฉพาะของโฆษณาเองที่มีระยะเวลาในการน�าเสนอน้อยบนหน้า

เวบ็ไซต์ด้านสาเหตสุ�าคญัของการเปิดรบัโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางมากทีสุ่ดคือ	

กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	ChicMinistry.com	
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เพราะต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	 เรื่องการแสวงหา

ข้อมูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพือ่ประกอบการตดัสินใจซือ้ทีพ่บว่า	ในส่วนของ

การแสวงหาข้อมูล	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าข้อความที่อธิบายรายละเอียดของสินค้า	

ถือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้ามากที่สุดด้านรูปแบบของโฆษณา

ประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	ChicMinistry.com	ทีก่ลุม่ตวัอย่างเข้าชมบ่อยทีส่ดุ

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าชมรูปแบบของโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	

ChicMinistry.com	 แบบโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพประกอบ	 

(Image)	 แบบโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ภาพแอนิเมช่ัน	 (Animation)	 หรือแฟลช	

(Flash)	 เคล่ือนไหว	 และเสียงประกอบ	 แบบโฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่มีภาพวิดีโอ	

(VDO	Streaming)	หรือคลิปวิดีโอ	(Clip	VDO)	ประกอบบ่อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจที่มีต่อโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ChicMinistry.com	 ของ 

ผูอ่้านหญงิมากกว่ากลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าชมรปูแบบของโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอาง

ในเวบ็ไซต์	 ChicMinistry.com	 แบบโฆษณาเวบ็แบนเนอร์แบบเคลือ่นทีไ่ด้	 (Floating	

Ads)	บ่อยทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกบัการออกแบบโฆษณาเวบ็แบนเนอร์	(Web	Banner)	

คือ	การใช้องค์ประกอบต่างๆ	ที่ดูน่าสนใจ	เกิดอารมณ์ร่วม	อาจท�าให้รู้สึกตื่นตา

ตื่นใจ	ชวนให้ติดตาม	นอกจากนี้ข้อความ	เนื้อหา	หรือค�าพูด	ที่ใช้ในการสื่อสาร

บนเว็บแบนเนอร์	 (Web	 Banner)	 จะต้องเป็นข้อความที่ดึงดูดใจ	 น�าเสนอข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า	 นอกจากนี้ยังเป็นไปตามกลวิธีการออกแบบ

โฆษณาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	(Advertising	Design)

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักเว็บไซต์	 ChicMi-

nistry.com	จากเพื่อนแนะน�าและใน	Facebook	มากที่สุด	ดังนั้นควรใช้ช่องทางนี้

เพื่อเพิ่มผู้อ่าน	โดยอาจมีการจัดท�าแอพพลิเคชั่น	หรือจัดกิจกรรมในแฟนเพจ	ให้

มีความต่อเนื่อง	เพื่อเป็นการดึงดูดให้คนเข้าชมและรู้จักเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น
	 2.	 ในด้านลักษณะเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างอ่านประจ�ามากที่สุดพบว่าคือ
เนื้อหาส่วน	Fashion,	Style	&	Beauty	ซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่โดดเด่นของเว็บไซต์	
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ChicMinistry.com	 ดังนั้นจึงควรมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์และความต้องการของผู้อ่าน	 ส่วนเนื้อหาที่มีผู้อ่านเลือกเปิดรับน้อย	
เช่น	 เนื้อหาส่วน	 Career	 &	 Relationship	 และ	 Social	 Movement	 ควรมีการ 
ปรบัปรงุในส่วนของรปูแบบการน�าเสนอและเนือ้หาให้มคีวามน่าสนใจมากขึน้	หรอื
อาจมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา	 เพื่อดึงผู้อ่านให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
เนื้อหาในส่วนนี้มากขึ้น
	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าเว็บไซต์	 ChicMi-
nistry.com	 มากที่สุด	 คือ	 ช่วงเวลาตั้งแต่	 20.01-24.00	 น.	 ดังนั้นหากมีการจัด 
โปรโมชั่นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าร่วมช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดึง 
ผู้อ่านให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์มากที่สุด
	 4.	 จากผลการวิจัย	ถึงแม้โฆษณาเว็บแบนเนอร์แบบเคลื่อนที่ได้	(Float-
ing	Ads)	จะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมในการท�าโฆษณาบนเว็บไซต์	แต่ในผล
การศึกษาพบว่าโฆษณาเว็บแบนเนอร์แบบเคลื่อนที่ได้	 (Floating	 Ads)	 ได้รับการ
เปิดรับและความพงึพอใจน้อยทีส่ดุจากกลุม่ตวัอย่าง	เนือ่งจากเป็นรปูแบบโฆษณา
ทีอ่อกแบบในการน�าเสนอแบบบงัคบัผูบ้รโิภค	หรอืยดัเยยีดสนิค้ามากเกนิไป	ดงันัน้ 
ผู้ผลิตสื่อหรือนักโฆษณาต้องควรตระหนักถึงปัญหานี้และมีการปรับปรุงโฆษณา
เวบ็แบนเนอร์แบบเคลือ่นทีไ่ด้	(Floating	Ads)	เพือ่ไม่ให้เป็นการรบกวนการบรโิภค
ข้อมูลข่าวสารในหน้าเวบ็ไซต์ของผูบ้รโิภคเกนิความจ�าเป็น	หรอืควรมีปุม่ทีส่ามารถ
ปิดหรือยุติการน�าเสนอโฆษณาที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภค
	 5.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 โฆษณาเว็บแบนเนอร์ที่ใช้ข้อความและภาพ
ประกอบ	 (Image)	 ซ่ึงเป็นโฆษณาเว็บแบนเนอร์แบบดั้งเดิม	 เป็นรูปแบบโฆษณา
เว็บแบนเนอร์ประเภทเคร่ืองส�าอางที่คนเปิดรับมากที่สุด	 ทั้งที่มีโฆษณาเว็บ
แบนเนอร์รูปแบบอื่นๆ	ที่ใช้ลักษณะพิเศษทางมัลติมีเดีย	(Multimedia)	ที่สมบูรณ์
แบบกว่าเข้ามาผสมผสาน	 แต่ไม่สามารถท�าให้ผู้บริโภคเปิดรับได้ดีเท่าแบบเก่า	 
ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า	ผู้ผลิตสื่อหรือนักโฆษณาจึงควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่
ท�าให้ผูบ้รโิภคเลอืกเปิดรบัน้อย	และมกีารปรบัโฆษณาเวบ็แบนเนอร์รปูแบบอืน่ๆ	
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน�ามาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตามแนวคิดการ
ออกแบบสือ่โฆษณาบนอนิเทอร์เนต็ทีต้่องค�านงึถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและรปูแบบ
การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป
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	 6.	 ในการจดัท�าโฆษณาประเภทเครือ่งส�าอางในเวบ็ไซต์	เจ้าของสือ่หรอื

นกัโฆษณาควรตรวจสอบผลสะท้อนกลบั	(Feedback)	ในการคลกิเข้าชม	และมกีาร

ปรับปรุงเนื้อหาสม�่าเสมอโดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของสินค้า	เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

	 7.	 จากผลการวิจัยพบว่าโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 เป็น

ช่องทางที่ดีที่สุดช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้	ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า	และ

บริการ	ดังนั้นการจัดท�าโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์ควรมีความหลาก

หลายของสนิค้าประเภทเครือ่งส�าอาง	ทัง้ด้านแบรนด์	(Brand)	ด้านราคา	และจาก

การศึกษาในคร้ังน้ียังพบว่าผู้บริโภคอยากให้มีการน�าเสนอสินค้า	 นอกเหนือจาก

สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้า

	 8.	 ในส่วนของเน้ือหาและการน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์	 พบว่าผู้บริโภค

อยากให้โฆษณาประเภทเคร่ืองส�าอางในเว็บไซต์มีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมประกอบ

การโฆษณามากขึ้น	เช่น	เทคนิคการแต่งหน้า	การดูแลผิวหน้า	โดยน�าเสนอในรูป

แบบทีไ่ม่ยดัเยยีดสนิค้าให้แก่ผูบ้รโิภค	และไม่ควรใช้พรเีซนเตอร์	(Presenter)	สนิค้า	

เพื่อการชวนเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์มากเกินไป	 ซึ่งในเรื่องของการใช้พรีเซนเตอร์	

(Presenter)	ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า	การใช้พรีเซนเตอร์	(Pre-

senter)	 ที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์ได้รับความพึง

พอใจน้อยที่สุด	 เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจที่ได้รับจากโฆษณาประเภท

เครื่องส�าอางด้านอื่นๆ

	 9.	 การออกแบบโฆษณาประเภทเครื่องส�าอางในเว็บไซต์	 ควรจะมีการ

ปรบัเปลีย่นรปูแบบเทคนคิแปลกใหม่และทนัสมยัอยูต่ลอด	เพือ่ท�าให้เกดิการกระตุน้

ความน่าสนใจให้กบัผูบ้รโิภค	เนือ่งจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็เป็น

ผูท้ีท่นัสมยัและต้องการความรวดเรว็	นอกจากนีย้งัควรเพิม่เนือ้หาทีม่กีารต่อเนือ่ง

ของตัวโฆษณาสินค้า	 เพื่อท�าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกอยากติดตามสินค้าช้ินนั้น	

เพราะเมื่อมีคนเข้าชมบ่อยจะท�าให้เกิดความพึงพอใจมากตามมา
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	“การบริหารงานของ	www.momypedia.com”	เป็นงาน

ศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และการ

สงัเกตการณ์	(Observation)	จากการศกึษาการบรหิารงาน	www.momypedia.com	

สามารถสรุปได้ว่า	นโยบายการบริหารงานเว็บไซต์นั้น	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ	

นโยบายมุ่งสร้างการเรียนรู้สู่สังคมภายนอกและภายในองค์การ	 นโยบายในการ

เป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ส�าหรับครอบครัว	 นโยบายการดูแลและให้ความ

ส�าคญักบัลกูค้า	ซึง่นโยบายเหล่านีถ้กูก�าหนดขึน้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	การวางแผนและก�าหนดนโยบาย	ผู้บริหารระดับสูงของ	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	จะมีนโยบายภาพรวมออกมา	เพื่อให้เห็นเป็นภาพกว้าง

ทั้งหมด	หลังจากนั้นผู้บริหารของแต่ละฝ่าย	ก็จะมีการรับนโยบายนั้น	น�าไปใช้กับ

ฝ่ายต่างๆ	 ซึ่งฝ่ายรักลูกดิจิตอลจัดโครงสร้างการบริหารงาน	www.momypedia.

com	มีการบริหารงานแบ่งตามหน้าที่	ความรับผิดชอบ	โดยที่ผู้บริหารของแต่ละ

ทมีจะต้องดแูลการด�าเนนิงานของพนกังานในทมีและให้ค�าปรกึษาหากพนกังานมี

ข้อสงสยั	ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะให้อสิระในการบรหิารจดัการงานในทมีของตนเอง	

และให้อ�านาจในการตดัสนิใจได้เตม็ที	่แต่ทัง้นีต้้องได้มกีารปรกึษางานกนัก่อน	หรอื

ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของ	www.momypedia.com	ในการปรึกษา

เรื่องต่างๆ	การโน้มน�า	และชักจูงใจ	www.momypedia.com	ไม่มีปัญหาในเรื่อง

การโน้มน�าและชักจูงใจ	 และการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ	พนักงานทุกคน

จะมีทัศนคติที่ดีต่อกัน	 ดังน้ัน	 การท�างานต่างๆ	 เมื่อมีการไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน	

สือ่สารกนัไม่ชดัเจน	กจ็ะมกีารพดูคยุถงึสาเหตแุละช่วยกนัหาวธิกีารแก้ไข	ซึง่ปัญหา

ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัเนือ้งาน	วธิกีารแก้ปัญหา	คือ	การเรยีกพนกังานทีป่ฏบิตัิ

งานปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 และชี้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาและทางออกที่ดี

ที่สุด	 การควบคุม	 www.momypedia.com	 จะมีการควบคุมการท�างานแบ่งออก

เป็น	3	ประเภท	คือ		1.	การควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์	จะต้องดูจากนโยบายจาก

การประชมุการท�างานเป็นหลกั		2.	การควบคมุเกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณการตลาด	



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 403

ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณที่องค์กรให้มาอย่างคุ้มค่า	 	 3.	 การควบคุม

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์	 ต้องมีการหาพันธมิตรทางธุรกิจ	 เพื่อลดต้นทุนค่า 

ใช้จ่ายต่างๆ	ปัจจัยแวดล้อมภายใน	ประกอบด้วย		1.	ปัจจัยด้านนโยบาย	www.

momypedia.com	เป็นชุมชนครอบครัวขนาดใหญ่	ซึ่งในการบริหารงานนั้น	ยังไม่

เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดเนื่องจากเว็บไซต์มีงบประมาณจ�ากัด		2.	ปัจจัยด้าน

บุคลากร	 เนื่องจากบุคลากรเติบโตไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว	 	 3.	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	 เนื่องจากระบบและโปรแกรมในเว็บไซต์	 ยังมี

ปัญหาอยูบ่่อยครัง้	ระบบบางอย่างได้พฒันาล�า้หน้าไปแล้ว	แต่	www.momypedia.

com	ยังใช้ระบบเดิมอยู่	 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก	ประกอบด้วย	 	 1.	 ปัจจัยด้าน 

ผู้สนับสนุนในปัจจุบันผู้สนับสนุนดังกล่าว	ได้หันไปเปิดเว็บไซต์เป็นของตนเอง	จึง

ท�าให้	www.momypedia.com	ขาดรายได้จากผูส้นบัสนนุ		2.	ปัจจยัด้านสถานการณ์

บ้านเมือง	ปัจจุบันถึงแม้สื่อออนไลน์ถูกมองว่าเป็นสื่อรองจากสื่อโทรทัศน์	เพราะ

ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ	กลุ่มผู้ลงทุน	ก็จะหันไปให้

ค�าส�าคัญกับการลงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์มากกว่า

ค�ำส�ำคัญ:	 การบริหารงาน, www.momypedia.com
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 ในยุคข้อมูลข่าวสาร	 อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวัน

ของผูค้นในสงัคมหลากหลายด้าน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในด้านการสือ่สาร	ไม่ว่า

จะเป็นการท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางในการสือ่สารระหว่างบคุคล	(Person-to-Person	

Communication)	การต่อรองระหว่างกลุ่ม	 (Group	Negotiation)	การแสดงความ

คิดเห็น	(Discussion	Forums)	ด้วยเหตุนี้	อินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมเพิ่มมาก

ขึ้น	 โดยเฉพาะกระดานสนทนาหรือ	 “เว็บบอร์ด”	 หลายแห่งที่เปิดให้มีการแลก

เปลีย่นข้อมลูและความคดิเหน็บนอนิเทอร์เนต็กนัอย่างเสร	ีและกลายเป็นสือ่ทาง

เลือกที่มีพลังในการสืบค้นข้อเท็จจริง	 รวมทั้งอภิปรายประเด็นสาธารณะ	 ส่ือที่

สามารถตอบสนองสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	และเสรีภาพในการ

แสดงความคดิเหน็	อนัเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ได้เป็นอย่างดี	 จากคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตดังกล่าว	 เป็นผลให้จ�านวนผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 มีเสรีภาพสูงในการก�าหนดเนื้อหาและรูปแบบ

การใช้ประโยชน์	ธรุกจิต่างๆ	ไดห้นัมาให้ความส�าหรับกับอนิเตอรเ์น็ตมากขึ้น	เชน่

เดียวกับครอบครัวไทยในปัจจุบันหันมาให้ความส�าคัญกับการค้นหาข้อมูลต่างๆ	

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการมีบุตร	 และการเล้ียงลูกมากขึ้น	 ซึ่งพบว่า

เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมส�าหรับการค้นหาข้อมูลของครอบครัวนั้นมีอยู่เว็บไซต์หนึ่งที่

มุ่งม่ันผลติเนือ้หาสาระส�าหรบัครอบครวัและเดก็มาเป็นเวลากว่า	3	ปี	สือ่ออนไลน์

นี้มีชื่อว่า	“www.momypedia.com”	

	 www.momypedia.com	 เป็นเว็บไซต์ส�าหรับครอบครัว	 ได้ท�าการจด

ทะเบียนเมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2551	และเปิดให้บริการเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	

2551	 เป็นสื่อออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดของ	บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	ผู้น�าในการ

สร้างสือ่การเรยีนรูท้กุรปูแบบแก่ครอบครวัไทยทีไ่ด้รบัการยอมรบัและเชือ่ถอืมาก

ที่สุดซึ่งการันตีได้จากรางวัลที่ได้รับ	 ดังต่อไปน้ี	 รางวัล	 Communicator	 Awards	

ประจ�าปี	2552	เป็นการจดัการประกวดในระดบัเวทโีลกเพือ่ยกย่องผลงานทีม่คีวาม

เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับนักออกแบบและผู้มี	รางวัล	W3	Awards	
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เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ	 ยกย่องผลงานความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์

ส�าหรับงานการออกแบบและการตลาดบนเว็บไซต์	 รางวัล	 Summit	 Creative	

Awards	ในปี	2552	เป็นการประกวดผลงานสร้างสรรค์คณุภาพระดบัสากลในสาขา

ต่างๆ	 จากเอเจนซี่และกลุ่มนักออกแบบจากนานาประเทศทั่วโลก	 รางวัลการ

ประกวด	Horizon	Interactive	Awards	ครัง้ที	่8	จดัขึน้เพือ่ยกย่องผลงานยอดเยีย่ม

ด้านการผลติสือ่ในรปูแบบอนิเตอร์แอคทฟีทัว่โลก	นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2544	รปูแบบ

และลักษณะเนื้อหาของ	 www.momypedia.com	 ได้รับการออกแบบและพัฒนา

บนวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นแหล่งข้อมลูความรูท้ีเ่ชือ่ถอืได้และมปีระโยชน์ส�าหรบัพ่อ

แม่ในทุกด้าน	อาทิ	การเลี้ยงดูบุตร	การดูแลตนเอง	การดูแลบ้าน	สุขภาพกายและ

ใจ	รวมถึงกิจกรรมภายในครอบครัวอื่นๆ	ภายใต้แนวคิด	“The	Most	Friendly	and	

Trusted	 Place	 for	 Moms”	 โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เข้ามาสร้างพื้นที่แห่งการ

เรยีนรู	้แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนัได้ทัง้ในรปูแบบข้อความ	รปูภาพ	และวดีโีอ

คลิป	 จึงนับเป็นเว็บไซต์ส�าหรับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่และได้รับความนิยมใน

ประเทศไทย	โครงสร้างของ	www.momypedia.com	ได้ถกูออกแบบและวางกลยทุธ์

ให้สอดคล้องกบักลุม่ผูใ้ช้งานโดยมุง่เน้นความต้องการของผูใ้ช้งานเป็นส�าคญั	ผูใ้ช้

งานสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ง่าย	ดังนี้

	 1.		Community	Zone	ได้แก่	Blog	Webboard	Rakluke	Marketplace	

Photo	Gallery	

	 2.		Knowledge	zone	กว่า	20,000	บทความจากคลงัความรูข้องรกัลกูกรุป๊ 

ที่เชื่อถือได้	ทันยุคทันสมัย	แบ่งหมวดหมู่ง่ายแก่การค้นหา

	 3.		Lifestyle	Zone	สร้างชวีติทีม่สีสีนัและเสรมิสร้างความสุขในครอบครวั

ไปกับ	Lifestyle	Zone

	 เน่ืองจากยุคสมัยน้ี	 กลุ่มพ่อแม่สมัยใหม่	 ได้หันมาให้ความสนใจกับสื่อ

ดิจิตอลมากข้ึนซ่ึงเว็บไซต์น้ี	 ได้รับความนิยมในการค้นหาข้อมูลข่าวสารการเลี้ยง

ลกูในระดบัหนึง่	ดงันัน้	การศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษาจงึสนใจศึกษาถงึวธีิการบรหิารงาน

ของ	www.momypedia.com	เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและวิธีการบริหารงาน	รวม

ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานของ	www.momypedia.com

	 2.		เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลการบริหารงาน	www.momypedia.com

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“การบรหิารงานของ	www.momypedia.com	เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-

Depth	 Interview)	 ข้อมูลต่างๆ	 จากเอกสาร	 (Document)	 และข้อมูลจากแหล่ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	แบ่งออกเป็น	3	ประเภทดังนี้

	 1.		แหล่งข้อมลูปฐมภมู	ิได้แก่	ข้อมลูประเภทบคุคล	โดยการสมัภาษณ์	

บุคคลต่างๆ	 ทั้งผู้บริหารระดับสูง	 ผู้บริหารระดับกลาง	 หัวหน้ากองบรรณาธิการ

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณาของ	 www.momypedia.com	 ผู้ให้สัมภาษณ์	 แบ่ง

เป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 1.1	 ผู้บรหิารระดับสงูด้านการบรหิารจดัการ	โดยใช้เกณฑ์การคดัเลอืก 

คือ	เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบในด้านการวางนโยบาย	การวางแผน

จัดการ	สั่งการ	ควบคุมภาพรวมต่างๆ	ขององค์การ	และวางแนวทางในการปฏิบัติ

งาน	จ�านวน	2	คน	คือ	นางสาวสุภาวดี	หารเมธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 และนางสาวชนิดา	 อินทรวิสูตร	 กรรมการบริหารด้านงานขาย	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.2	 ผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหารจัดการ	 โดยใช้เกณฑ์การ 

คดัเลอืกผูท้ีม่บีทบาทหน้าที	่ความรบัผดิชอบในด้านการวางนโยบาย	การวางแผน

จัดการ	สั่งการควบคุม	และวางแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ในฝ่ายที่

ตนเองรบัผดิชอบ	จ�านวน	1	คน	คอื	นางสาวอรณุศร	ีบรุวีชริะ	ผูอ้�านวยการบรหิาร	

ฝ่ายรักลูกดิจิตอล	www.momypedia.	com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.3		 ผู้บรหิารระดับหัวหน้าหน่วยงาน	 โดยใช้เกณฑ์เลอืกผูค้ดิวิเคราะห์

รูปแบบการผลิต	พร้อมทั้งจัดแผนการท�างาน	จัดสรร	อุปกรณ์	เทคโนโลยี	พร้อม
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ควบคมุการดแูลการท�างานของผู้ร่วมงาน	จ�านวน	3	คน	คอื	นางสาวพนูลาภ	ยอดแก้ว 

Webmaster	www.momypedia.com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	นางสาววิไลลักษณ์	

ใจกว้าง	ผูจ้ดัการทมีบรรณาธกิาร	www.momypedia.com	บรษิทั	รกัลกูกรุป๊	จ�ากดั	

และนายภัคนนัท์	ธยิะใจ	ผูจ้ดัทมีผลติโปรแกรมและระบบ	www.momypedia.com	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.4		 ผูป้ฏบิตังิานทัว่ไป	โดยใช้เกณฑ์การคดัเลอืกผูท้ีม่ปีระสบการณ์

ในการท�างานมากกว่า	 3	 ปีขึ้นไป	 จ�านวน	 3	 คน	 คือ	 นางสาวจันทิมา	 โชติรัตน์	

พนักงานขายโฆษณา	www.momypedia.com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	นางสาว

ศริริตัน์	เชยชม	พนกังานด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบ	Backoffice	www.momypedia.

com	บรษิทั	รกัลกูกรุป๊	จ�ากดั	และนางสาวนดัดา	ธปูหอม	Project	Manager	www.

momypedia.com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.5		 ข้อมูลจากการสังเกต	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกตบริเวณ

อาคาร	 สถานที่ท�างาน	ห้องท�างานภายใน	บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 และสังเกต 

การท�างานของพนกังานฝ่ายรกัลกูดจิติอล	www.momypedia.com	ในด้านวธิกีาร

ท�างาน	บรรยากาศการท�างาน	บุคลิกภาพ	มนุษยสัมพันธ์

 2.		แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อการวิจัยทั้งด้านทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย	 และประวัติความเป็นมา	พัฒนาการ

ของ	www.momypedia.com	โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	ข้อมูลเกี่ยวกับ

การแถลงข่าวของเวบ็ไซต์	งานวจิยั	วยิานพินธ์	สารนพินธ์	บทความทัว่ไป	บทความ

ทางวิชาการ	โดยหาข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ	ห้อง

สมุด	บริษัทรักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

 3.	 การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	www.momypedia.

com	และ	www.raklukegroup.com	

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาเรื่อง	“การบริหารงานของ	www.momypedia.com”	จากวัตถุ-

ประสงค์การศึกษา	ผู้ศึกษา	สามารถสรุปผลการศึกษา	ได้เป็น	2	ส่วน	ดังต่อไปนี้
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	 ส่วนที่	1	 ศึกษาการบริหารงานของ	www.momypedia.com

	 ส่วนที่	2	 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของ	www.momypedia.com

สรุปผลการศึกษา

 ส่วนที่ 1 ศึกษาการบริหารงาน www.momypedia.com
	 การศกึษาเรือ่งการบรหิารงานขององค์การ	จ�าเป็นต้องศกึษาถงึนโยบาย	

ลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรนั้น	 ซึ่งการบริหารงานและการ

จดัการเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะท�าให้องค์การนัน้ประสบผลส�าเรจ็องค์การทีจ่ะประสบ

ผลส�าเร็จได้จะต้องมีการจัดองค์การที่มีประสิทธิภาพ	 มีการบริหารงานที่มีความ

ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	หรือสภาพ

แวดล้อม	 ในธุรกิจสื่อสารมวลชนโดยทั่วไป	 องค์การผู้ผลิตจะมีบทบาทส�าคัญใน

การก�าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ

และด�าเนนิงาน	ได้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์และองค์การ	ทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ซึง่	www.

momypedia.com	มนีโยบายทีเ่ป็นทศิทางให้ผูป้ฏบิตักิารได้ยดึถอืเป็นกรอบในการ

ท�างานด้วยเช่นกัน

	 จากการศกึษา	พบว่า	นโยบายในการบรหิารงานของ	www.momypedia.

com	สามารถแบ่งนโยบายเป็น	3	ประเภท	ประกอบด้วย	นโยบายที	่1	มุง่สร้างสรรค์

การเรียนรู้	สู่สังคมภายนอก	โดยที่นโยบายการด�าเนินงานนั้น	ประธานกรรมการ

บรหิารและทมีผู้บรหิารระดับสูง	จะเป็นคนก�าหนดนโยบาย	และแนวทางการบรหิารงาน 

โดยทีผู่บ้รหิารระดบักลาง	และผูบ้รหิารระดบัต้น	จะเป็นผูร้บันโยบายจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู	เพือ่น�าไปคดิต่อยอดในการก�าหนดนโยบายการบรหิาร	นโยบายนีม้คีวาม

สอดคล้องกบันโยบายหลกัของบรษิทั	ทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารเรยีนรู	้การน�าเสนอเนือ้หา

จะต้องมุง่เน้นไปทีพ่่อแม่ให้ได้ข้อมลูมากๆ	และสามารถน�าไปใช้ได้จรงิ	การบรหิาร

งานของ	www.momypedia.com	จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้เป็นหลัก	หากคุณพ่อคุณแม่ 

มีค�าถามสงสัยใดๆ	เพียงเข้าไปที่	www.momypedia.com	ก็จะพบกับค�าตอบทุก

อย่างที่คุณพ่อคุณแม่สงสัย	นโยบายที่	 2	 ในการเป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่

ส�าหรับครอบครัว	www.momypedia.com	ก็คือชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ส�าหรับ
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ครอบครัว	 ที่ชอบความบันเทิงแบบไลฟ์สไตล์และความรู้ที่เช่ือถือได้เพื่อดูแล

สุขภาพแม่	ลูกและสร้างพัฒนาการแก่เด็กวัยต่างๆ	ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่

ทกุวยัได้เข้ามาสร้างพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรูร่้วมกนั	พร้อมกบัแลกเปลีย่นประสบการณ์

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก	 การใช้ชีวิตคู่	 หรืออีกหลายๆ	 เรื่องราวที่อยากเล่าสู่กันฟัง	

ไม่ว่าจะผ่าน	 Blog,	 Webboard,	 ภาพถ่ายหรือวีดีโอลงบนเว็บไซต์	 เมื่อ	 www.

momypedia.com	 เปิดตัวได้ประมาณเดือนกว่าๆ	 ก็มีสมาชิกในเว็บไซต์	 40,000	

ราย	จงึกล่าวได้ว่า	เป็นชมุชนออนไลน์ส�าหรบัครอบครวัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	

นโยบายที่	3	การดูแลลูกค้า	คือ	จะต้องให้ความส�าคัญกับลูกค้า	ตอบโจทย์ความ

ต้องการ	เปลี่ยนคู่ค้าให้เป็นเพื่อนคู่คิดอยู่เสมอ	โดยการท�างานจะต้องคิดถึงลูกค้า

เป็นหลัก	ต้องท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า	ซึ่งพนักงานขายจะต้องรู้จัก

และเข้าใจความต้องการของลกูค้ามากทีส่ดุ	การท�างานกบัลกูค้าต้องมคีวามรอบรู้

รอบด้าน	ต้องตอบสนองความต้องการทางการตลาด	ลูกค้าต่างๆ	ที่พนักงานขาย

ได้ตดิต่องานจะไม่ค่อยมกีารผลดัเปลีย่นดแูลลกูค้า	แต่พนกังานขายในทมีจะมกีาร

แลกเปลี่ยนลูกค้ากันเอง	 เพื่อพนักงานขายจะได้มีความหลากหลายในการดูแล

ลูกค้า	การท�างานกับลูกค้าจะไม่รับสินค้าสีด�าหรือสินค้าที่ท�าร้ายสังคม	เนื่องจาก

รกัลกูเป็นองค์การทีท่�างานเกีย่วกบัครอบครวั	ทมีขายจะต้องรกัษายอดการซือ้ของ

ปีต่อไปให้ได้เท่ากบัหรอืมากกว่าเดมิ	และพนกังานขาย	กต้็องพฒันาลกูค้าทีม่กีาร

ซื้อขายน้อยหรือไม่เคยเปิดการซื้อขายเลย	 ให้มียอดการขายเพิ่มขึ้น	 การบริหาร

งานของ	www.momypedia.com	มนีโยบายการบรหิารงานของเวบ็ไซต์ทีต่อบสนอง

กับนโยบายหลักขององค์การที่มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ

บริหารการจัดการองค์การในเรื่องของนโยบายทั่วไป	ว่าเป็นนโยบายที่ก�าหนดขึ้น

โดยผูบ้ริหารระดบักลาง	นโยบายนีถ้กูก�าหนดข้ึนตามนโยบายขึน้พืน้ฐานและท�าให้

นโยบายพืน้ฐานมคีวามหมายชดัเจนยิง่ขึน้	สามารถเป็นทีเ่ข้าใจของผูป้ฏบิตัไิด้ง่าย	

(George	R.	Terry,	1958,	อ้างถึงใน	นวลพักตร์	จึงไพศาล,	2545	น.	8)

การจัดโครงสร้างองค์การ
	 การจัดโครงสร้างองค์การ	เป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้องค์การนั้นประสบ

ผลส�าเร็จและด�าเนินงานตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ	จากการ
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ศึกษาพบว่า	 การจัดองค์การของ	 บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 เป็นการจัดรูปแบบ

โครงสร้างการบริหารงาน	แบ่งออกเป็นหลายๆ	ส่วน	ตามแต่สายงานการท�างาน

ซึง่ผูบ้รหิารทัง้หมด	ซึง่แต่ละสายงานกจ็ะมกีารแบ่งงานออกเป็นทมีย่อยๆ	เพือ่ให้

ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน	 www.momypedia.com	 เป็นส่วน

ของหนึง่ของฝ่ายรกัลกูดจิติอล	โครงสร้างองค์การของ	www.momypedia.com	พบ

ว่าเป็นการจัดองค์การแบบรวมอ�านาจและกระจายอ�านาจ	 แต่มีทิศทางที่มุ่งเน้น

ไปในทางเดยีวกนั	มกีารแบ่งสายงานการท�างานอย่างเป็นระบบ	ไม่ซบัซ้อนเนือ่งจาก

ผู้บริหารต้องการความคล่องตัวในการท�างาน	รวมถึงการรวมอ�านาจการตัดสินใจ

ให้กบัผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ	ด้านการจัดโครงสร้างการบรหิารงานท�าให้เหน็ว่า	www.

momypedia.com	มกีารบรหิารงานแบ่งตามหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	โดยทีผู่บ้รหิาร

ของแต่ละทมีจะต้องดแูลการด�าเนนิงานของพนกังานในทมี	และให้ค�าปรกึษาหาก

พนกังานมข้ีอสงสยั	ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะให้อสิระในการบรหิารจดัการงานในทมี

ของตนเอง	และให้อ�านาจในการตดัสนิใจได้เตม็ที	่แต่ทัง้นีต้้องได้มกีารปรกึษางาน

กันก่อน	 หรือต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของ	 www.momypedia.com	

นัน่คอื	อรุณศร	ีบรุวีชริะ	ผูอ้�านวยการฝ่ายรกัลกูดจิติอล	โดยอาศยัเครือ่งมอืสือ่สาร	

ได้แก่	 โทรศัพท์	 และการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลล์ของบริษัท	 ในการปรึกษาเรื่อง

ต่างๆ	 ในการสั่งการต่างๆ	 ผู้บริหารระดับสูงจะให้สิทธิกับผู้บริหารระดับหัวหน้า

งาน	 เมื่อหัวหน้างานได้รับค�าสั่งจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว	 ก็จะถ่ายทอดไปยัง

พนักงานในทีมและดูแลรับผิดชอบการท�างานในทีมตัวเองทั้งหมด	 หากมีปัญหา

แต่อย่างใดหัวหน้าสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เลย	 ผู้บริหารระดับสูงจะมีการ

ให้สทิธิก์บัผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าหน่วยงานซึง่มสีทิธิข์าดในการถ่ายทอดงานให้กบั

พนักงานในทีมตนเอง	แต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้ว	การท�างานของทีมไม่ว่าจะ

ท�าออกมาอย่างไร	จะออกมาในแนวทางไหน	กต้็องเสนอผูบ้รหิารระดบัสงู	การบรหิาร

จัดการในรูปแบบนี้	คือ	การกระจายอ�านาจการบริหาร	ซึ่งสามารถบริหารสั่งการ

ได้เต็มที่	ท�าให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพและเป็นอิสระมากที่สุด	การแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบ	www.momypedia.com	จะแบ่งการท�างาน	ตามรูปแบบทีมที่มี

หัวหน้างานรับผิดชอบ	แต่ถ้ามีปัญหาหรือไม่เข้าใจอย่างไร	สามารถสะท้อนไปยัง

ผูบ้รหิารระดบัสงูได้	โดยลกัษณะการจดัโครงสร้างองค์การของ	www.momypedia.
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com	จะแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	 	ด้านการขายโฆษณาและแคมเปญของ	www.

momypedia.com	 การบริหารจัดการด้านงานขายโฆษณานั้น	 จะมีขั้นตอนการ

บรหิารจดัการคอืจะต้องนดัพบลกูค้าเพือ่พดูคยุสิง่ทีล่กูค้าต้องการ	เมือ่ลกูค้าบอก

ความต้องการแล้ว	ต้องจดบันทึกสิ่งที่ต้องการจากลูกค้าทั้งหมด	สิ่งส�าคัญในการ

ท�างานให้กบัลกูค้า	คอืต้องมกีารศกึษาคูแ่ข่งของลกูค้าของเราด้วย	ว่าคูแ่ข่งมอีะไร

บ้าง	แล้วจะคดิงานแบบใดให้เหนอืกว่าหรอืเทยีบเท่ากบัคูแ่ข่ง	หลงัจากนัน้น�าข้อมลู

ทัง้หมดทีไ่ด้รบัจากลกูค้าไปเสนอในวงประชมุเพือ่ถ่ายทอดส่ิงทีลู่กค้าและถ่ายทอด

ข้อมูลต่างๆ	 ให้กับทีมผลิตรับทราบ	 	ด้านการผลิตเนื้อหาในเว็บไซต์	www.

momypedia.com	เป็นแหล่งรวบรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัการเลีย้งดลูกูทีม่ากทีส่ดุของ

ไทย	แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล	เช่น	หมวดแม่ตั้งครรภ์	เรื่อง

ราวการเลี้ยงดูลูกน้อยวัยขวบปีแรก	วัยเตาะแตะ	1-3	ปี,	วัยเรียนอนุบาลถึงวัยรุ่น	

รวมถึงเรื่องของการดูแลตัวเองของแม่โดยผ่านช่องทาง	 “โลกของผู้หญิง”	 และยัง

หลากหลายไปด้วยช่องทางการเข้าถงึ	การให้ผูใ้ช้มส่ีวนร่วมทัง้รปูแบบของข้อความ	

รูปภาพ	และวิดีโอคลิป	ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาแบบ	บนเว็บไซต์ได้โดย

ง่ายที่ขาดไม่ได้ก็คือ	Webboard	 หรือพ้ืนที่ส�าหรับการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

อย่างเป็นกันเอง	และได้รับข้อมูลแบบรวดเร็วทันใจ	เช่น	Webboard	ในหมวดคุย

กันฉันพ่อแม่	หมวดแม่ตั้งครรภ์	หมวดคุยเรื่องเรียนของลูก	ผ่านมุมมองต่างๆ	ที่ผู้

ใช้สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้	ทั้งเรื่องสุขภาพกายใจ	ความสวยความงาม	

การท�างาน	 ส่วนคณุพ่อหรอืคณุแม่บลอ็กเกอร์	 คงถกูใจกบัการสร้างแหล่งข้อมลูของ

ตวัเอง	ผ่านรปูแบบของ	Blog	เพือ่แบ่งปันเรือ่งราวดีๆ 	ของตวัเอง	จากประสบการณ์

ตรงที่ได้พบเจอ		ด้านการผลิตโปรแกรมและระบบต่างๆ	ของ	www.momype-

dia.com	ครั้งแรกที่	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	มีเว็บไซต์	ใช้ชื่อว่า	www.raklukefami-

lygroup.com	ซึ่งในเรื่องการบริหารงานนั้นมีความแตกต่างไปจากการบริหารงาน	

www.momypedia.com	ตรงที่จะเน้นแค่เนื้อหาต่างๆ	ในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว	

ส่วนในเรื่องโฆษณาในเว็บไซต์	ก็จะเป็นของบริษัท	ชิน	บรอดแบนด์	อินเตอร์เนต	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นผู้ขายเพียงผู้เดียว	เมื่อประชุมกันไปหลายครั้ง	จึงสรุปได้

ว่าจะยกเลิกสัญญาบริษัท	 ชิน	 บรอดแบนด์	 อินเตอร์เนต	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	

ประกอบกับในช่วงน้ัน	 บริษัท	 ธอมัสไอเดีย	 จ�ากัด	 เข้าน�าเสนอเกี่ยวกับการท�า
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เว็บไซต์	ว่าในยุคสมัยใหม่นี้	ธุรกิจจะต้องมีการท�าเว็บไซต์	โดยเป็นระบบออนไลน์

ทีท่างบรษิทั	จะต้องมกีารบรหิารกนัเอง	ทางบรษิทัรกัลูกจงึตกลงยกเลิกสัญญากบั	

บรษิทั	ชนิ	บรอดแบนด์	อนิเตอร์เนต	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เมือ่เริม่ต้นการท�าเวบ็ไซต์

ใหม่	ทางทีมผู้บริหารก็ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการท�าเว็บไซต์ว่าจะท�าในรูปแบบ	ชื่อรัก

ลกูแฟมลิีก่รุป๊เหมอืนเดมิ	หรอืจะเปลีย่นชือ่เวบ็ไซต์เป็นชือ่ใหม่	ซึง่สรปุได้ว่าจะท�า

เว็บไซต์โดยใช้ชื่อใหม่ว่า	www.momypedia.com	

การโน้มน�า ชักจูงใจพนักงาน 
	 การท�างานของ	www.momypedia.com	ไม่มีปัญหาในเรื่องการโน้มน�า

และชักจูงใจ	และการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ	พนักงานทุกคนมีทัศนะคติที่

ดีต่อกัน	 เห็นเพื่อนพนักงานทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน	 ดังนั้นการท�างาน

ต่างๆ	เมือ่มกีารไม่เข้าใจซึง่กนัและกนั	การสือ่สารกนัไม่ชดัเจนกจ็ะมกีารพดูคยุถงึ

สาเหตุและช่วยกันหาวิธีการแก้ไข	 คือ	 การเรียกพนักงานที่ปฏิบัติงานปรับความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน	 และชี้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาและทางออกที่ดีที่สุด	 ในการ

ท�างานของฝ่ายรกัลกูดจิติอล	จะท�างานเป็นทมี	จะไม่ให้พนกังานต้องท�างานเพยีง

ล�าพงั	เพราะพนกังานอาจเกดิความสบัสน	และหาทางออกของงานนัน้ไม่ได้	ท�าให้

เกดิความเครยีดและงานกจ็ะเสยีหาย	เรือ่งขวญัและก�าลงัใจในการท�างานเป็นเรือ่ง

ส�าคัญมาก	 เพราะถ้าไม่มีการสร้างขวัญและก�าลังใจ	 พนักงานก็จะไม่มีความเชื่อ

มั่นในตนเอง	 ดังน้ัน	 ต้องสร้างพลังขับเคลื่อนให้กับพนักงานตามความเหมาะสม	

โดย	อรุณศรี	บุรีวชิระ	ผู้อ�านวยการฝ่ายรักลูกดิจิตอล	ได้ให้ความคิดเห็นว่าในการ

ท�างานกับคนหลายๆ	 คน	 มักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้น	 เราจะต้องหันกลับไปมองว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น	 สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร	 และท�าความเข้าใจปัญหาและชี้แนะ

วธิกีารแก้ไขปัญหาและทางออกทีด่ทีีส่ดุให้	(อรณุศร	ีบรุวีชิระ,	สัมภาษณ์,	5	มีนาคม	

2555)	

 การควบคมุ	การควบคมุเนือ้หาใน	www.momypedia.com	เป็นสิง่ส�าคญั

อย่างมาก	เนือ่งจากหากเนือ้หาในเวบ็ไซต์ไม่เป็นไปตามนโยบายทีว่างไว้	กจ็ะท�าให้

เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือ	และขาดความน่าสนใจ	เมื่อผู้ใช้เข้ามาชมเนื้อหา	จาก

การศกึษาถงึเนือ้หาทีน่�าเสนอใน	www.momypedia.com	พบว่า	การควบคุมเนือ้หา
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ในเวบ็ไซต์จะต้องดจูากนโยบายจากการประชมุการท�างานเป็นหลกั	ซึง่นโยบายใน

แต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามความเห็นของผู้บริหาร	 ในปี	 2555	 ผู้บริหารแจ้งว่า

เนือ้หาทีจ่ะน�าเสนอในปีนี	้จะไม่มรีปูแบบแบบทัง้ปี	แต่จะมกีารน�าเสนอเนือ้หาไป

ตามเดอืน	และดจูากสถานการณ์	และเหตกุารณ์ปัจจบุนัว่า	มอีะไรทีน่่าสนใจ	หรอื

อาจจะยกลักษณะเด่นของเดือนนั้นมาเล่น	 นอกจากนี้ผู้บริหารได้มีการควบคุม

เกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณการตลาดและการประชาสมัพนัธ์	ต้องมกีารวางแผนการ

ใช้งบประมาณที่องค์การให้มาอย่างคุ้มค่า	ต้องมีการท�า	Action	Plan	ภายในปี	ว่า

ในปีนี้เราจะจัดกิจกรรมทางการตลาดอะไรบ้าง	 แล้วกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นใช้งบ

ประมาณในการจัดกิจกรรมเป็นจ�านวนเงินเท่าไร	ต้องพิจารณา	และเฉลี่ยๆ	ค่าใช้

จ่ายให้ได้ตามที่องค์การก�าหนด	 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นต้องได้ประโยชน์และคุ้ม

ค่ามากที่สุด	

 ส่วนที่ 2 เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิารงานของ www.momypedia.
com

	 จากการศึกษาถึง	 การบริหารงานของ	 www.momypedia.com	 พบว่า	

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานมีหลายส่วน	ขึ้นอยู่กับหน้าที่	และความรับผิดชอบ	

ของทีมงานแต่ละทีม	ดังผลศึกษาดังนี้

ปัจจัยภายใน
 ปัจจยัด้านนโยบาย	นโยบายถอืเป็นปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการบรหิารงาน	

เพราะหากนโยบายไม่ชดัเจนย่อมมผีลต่อการปฏบิตังิาน	การที	่www.momypedia.

com	 ได้มีนโยบายที่บอกว่า	 เป็นเว็บชุมชนครอบครัวขนาดใหญ่	 ซึ่งในความเป็น

จริงการที่จะท�าให้เว็บไซต์เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้	 จะต้องมีงบประมาณเป็น

จ�านวนมาก	ซึง่งบประมาณทีเ่วบ็ไซต์มอียูน่ัน้	ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้เวบ็ไซต์เป็น

ไปตามนโยบายดังกล่าวได้

 ปัจจัยด้านบุคลากร	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ	www.

momypedia.com	 พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการบริหาร

งาน	 เมื่อบุคคลากรเติบโตไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	
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ปัจจุบัน	การใช้สื่อดิจิทัลเป็นเสมือนอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการใช้ชีวิตในสังคมที่

เราอยู	่ซึง่เครือ่งมอืเหล่านีไ้ด้เข้ามามบีทบาทเป็นอย่างมากในการท�างาน	เนือ่งจาก

บรษิทั	รักลกูกรุป๊	จ�ากดั	มบีคุลากรทีม่ช่ีวงอายทุีแ่ตกต่างกนัความคดิในการท�างาน	

การคิดงานก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	การที่บุคลากรท�าหน้าที่แตกต่างกัน	ก็

ท�าให้การตดิต่อประสานงานของบคุลากรนัน้ๆ	เกดิความคดิเหน็ไม่ตรงกนัได้	เช่น	

พนักงานที่ท�าหน้าที่ขายโฆษณา	กับพนักงานที่ท�าหน้าที่ผลิตงาน	ก็มักจะขัดแย้ง

กันในเรื่องการสื่อสาร	และการท�างาน	

	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	 การบริหารงานของ	 www.momypedia.com	

ปัจจยัทางด้านเทคโนโลย	ีมผีลกระทบต่อการบรหิารงาน	เพราะระบบและโปรแกรม

ต่างๆ	 ถือว่ามีส่วนส�าคัญในการที่จะน�ามาใช้ในการท�างาน	 ระบบและโปรแกรม

ต่างๆ	ต้องมีความทันสมัย	และมีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้งาน	แต่ก็ยังพบกับ

ปัญหาเกี่ยวกับระบบ	และโปรแกรมที่พบได้บ่อยครั้ง	นอกจากนี้	www.momype-

dia.com	ได้มกีารเชือ่มโยงเวบ็ไซต์เข้ากบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	www.facebook.

com	 โดยการสร้างแฟนเพจ	Momypedia	 แต่ในระบบของเฟสบุ๊คก็ยังพบปัญหา

อยูบ้่างเลก็น้อย	เนือ่งจากแฟนเพจของ	Facebook	ได้มกีารเปลีย่นโฉม	ในรปูแบบ	

Timeline	แล้ว	ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม	ท�าให้ทีมงานต้องศึกษาระบบใหม่ทั้งหมดว่า

ส่วนไหนคืออะไรบ้าง

ปัจจัยภายนอก
 ปัจจัยด้านผู้สนับสนุน	 ผู้สนับสนุนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ

การบริหารงาน	ซึ่งผู้สนับสนุนเป็นที่มาของแหล่งรายได้ของเว็บไซต์	ซึ่งในปัจจุบัน

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์ได้หันไปท�าเว็บไซต์เอง	 จึงท�าให้	 www.momypedia.com	 ได้

รายได้จากผูส้นบัสนนุน้อยลง	ท�าให้พนกังานขายโฆษณา	ต้องท�างานหนกัขึน้	เพือ่

หารายได้เข้าองค์การ	

 ปัจจัยด้านสถานการณ์บ้านเมือง	 ปัจจุบันส่ือสารมวลชนประเภทส่ือ

ออนไลน์	 ถึงแม้จะได้รับความนิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก	 แต่ก็ยังถูกลูกค้าที่

ก�าลงัหาช่องทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์มองว่า	สือ่ออนไลน์กย็งัคงเป็นสือ่

รองจากสื่อโทรทัศน์	 ดังน้ันเมื่อถึงช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีนัก	 กลุ่ม
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ลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณาต่างๆ	 ก็จะหันไปให้ค�าส�าคัญกับการลงโฆษณาในสื่อ

โทรทศัน์มากกว่า	จากการศกึษาพบว่า	ในช่วงเดอืนตลุาคม	2554	ได้เกดิเหตกุารณ์

อุทกภัย	www.momypedia.com	 ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากลูกค้า

ได้ยกเลกิการลงโฆษณาและกจิกรรมต่างๆ	ในเวบ็ไซต์เป็นจ�านวนหลายราย	ท�าให้

รายได้ลดลงเป็นจ�านวนมาก

อภิปรายผลการศึกษา

	 ในการศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารงานของ	www.momypedia.com”	สามารถ

อภิปรายผลโดยน�าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดในเรื่องการ

บริหารจัดการองค์การ	 และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

จัดการองค์การสื่อสารมวลชนจึงใช้แนวคิดท้ังหมดนี้รวมถึงผลการวิจัยอ่ืนๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	มาอภิปรายผลดังต่อไปนี้

 ส่วนที่ 1 ศึกษาการบริหารงานของ www.momypedia.com
	 การบรหิารงานของ	www.momypedia.com	นัน้	ได้สอดคล้องกบัแนวคดิ

เรื่องการบริหารจัดการองค์การ	 โดยจะเห็นได้ว่าทางเว็บไซต์	 ได้มีการมุ่งเน้นที่จะ

ด�าเนนิการให้บรรลถุงึผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 ซึง่การท�างานไม่อาจท�าให้

ส�าเร็จลงได้ด้วยการกระท�าเพียงคนแค่คนเดียวหรือโดยล�าพัง	แต่จะต้องประสาน

ร่วมกันท�างาน	จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่	www.momypedia.com	 ได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการบริหารงาน	คือ	แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองค์การ	โดยที่การบริหารมี

องค์ประกอบ	4	ประการ	คือ	 	 1.	 การวางแผน	 (Planning)	 	 2.	 การจัดองค์การ	

(Organizing)		3.	การน�า	(Leading)		4.	การควบคุม	(Controlling)	โดยที่การวางแผน

และก�าหนดนโยบาย	ผู้บริหารระดับสูงของ	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัดจะมีนโยบาย

ภาพรวมออกมาให้เห็นเป็นภาพกว้างทั้งหมด	หลังจากนั้นผู้บริหารของแต่ละฝ่าย	

ก็จะมีการรับนโยบายน้ัน	 น�าไปปรับใช้กับนโยบายของฝ่ายต่างๆ	 ซึ่ง	 ฝ่ายรักลูก

ดิจิตอล	 www.momypedia.com	 ได้น�านโยบายภาพรวมแล้วน�ามาปรับใช้กับ

นโยบายของเว็บไซต์เช่นกัน	นั่นคือ	www.momypedia.com	
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 กล่าวโดยสรปุ	การบรหิารโดยทัว่ไป	ไม่ว่าจะเป็นองค์การใด	ต่างกม็นีโยบาย 
และวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ	 มุ่งที่จะน�ากิจการที่ตนบริหารอยู่
นัน้ไปสูจ่ดุมุง่หมายด้วยความส�าเรจ็และมัน่คง	กจิการทกุอย่างจงึจะส�าเรจ็ลลุ่วงไป
ได้ด้วยดีหรือไม่	 ขึ้นอยู่ที่การบริหารและการวางหลักการบริหารให้ถูกต้องเป็น
ส�าคัญด้านโครงสร้างการจัดองค์การ	 บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 มีการจัดรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารงาน	 และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น
หลายๆ	ส่วน	ตามแต่สายงานการท�างานซึง่ผูบ้รหิารทัง้หมด	ซึง่แต่ละสายงานกจ็ะ
มีการแบ่งงานออกเป็นทีมย่อยๆ	 เพื่อให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน	ซึ่งการบริหารงานของ	www.momypedia.com	จะมีการจัดองค์การทั้ง
แบบรวมอ�านาจและกระจายอ�านาจ	แต่มทีศิทางทีมุ่ง่เน้นไปในทางเดยีวกนั	มกีาร
แบ่งสายงานการท�างานอย่างเป็นระบบ	ไม่ซับซ้อน	เนื่องจากผู้บริหารต้องการให้
มีความคล่องตัวในการท�างานรวมถึงการรวมอ�านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่ได้รับ
มอบอ�านาจตามแนวคิดการบริหารการจัดการองค์การ	 โดยพิจารณาในลักษณะ
การบรหิารจัดการการท�างานของ	www.momypedia.com	แล้ว	สอดคล้องกบัความ
เห็นของ	Certo	ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่า	“เป็นกระบวนการของ
การมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การจากการท�างานร่วมกัน	โดยใช้บุคคลและทรัพยากร
อื่น	หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อม	ซึ่งบุคคลท�างานร่วม
กันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ”	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	
และคณะ,	2545,	น.10)	ด้านการโน้มน�า	และ	ชกัจงูใจ	ในการบรหิารงานของ	www.
momypedia.com	จะสอดคล้องตามแนวคดิการบรหิารการจดัการองค์การ	ในเรือ่ง
การโน้มน�า	และชักจูงใจ	ว่าเป็นการใช้อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�าและ
ผู้ตาม	 ในการชี้เป้าหมาย	 ชักจูง	 กระตุ้น	 และเปล่ียนแปลงให้ผู้ติดตามหรือผู้ใต้
บงัคบับญัชาให้ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถด้วยความเตม็ใจ	ซึง่จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์แก่องค์การอย่างเตม็ที	่การควบคมุการบรหิารงานสอดคล้องตามแนวคดิ
การบรหิารการจดัการองค์การ	ในเรือ่งการควบคมุ	ทีว่่า	การควบคมุเป็นกระบวนการ
ในการก�าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน	ขั้นตอน	การติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมิน	และ
แก้ไขการด�าเนนิงานสามารถบรรลเุป้าหมาย	หรอืปรบัปรงุแผนและการด�าเนนิงาน
ให้สอดคล้องกับข้อจ�ากัดของเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมจริง	(มัลลิกา	ต้นสอน,	
2544,	น.12-13)
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 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของ www.momypedia.
com

	 จากการศึกษาด้านปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของ	 www.

momypedia.com	 มีปัจจัยต่างๆ	 เข้ามาเก่ียวข้องกับการบริหารทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกปัจจัยแวดล้อมภายใน	 และเป็นปัจจัยหลักในการบริหารงาน	

ซึ่ง	www.momypedia.com	มีปัจจัยภายในที่ประกอบด้วย		1.	ปัจจัยด้านนโยบาย	

www.momypedia.com	 ได้มนีโยบายทีข้่อหนึง่คอืการเป็นชมุชนครอบครวัขนาดใหญ่		

2.	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ	 www.

momypedia.com	เพราะบคุลากรเตบิโตไม่ทนักบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว	 	3.	ปัจจัยด้านเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน	 เพราะระบบ

และโปรแกรมต่างๆ	ถอืว่ามส่ีวนส�าคญัในการทีจ่ะน�ามาใช้ในการท�างาน	ซึง่พบว่า

ระบบและโปรแกรมในเว็บไซต์	ยังมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง	เพราะ	ระบบบางอย่างได้

พัฒนาล�้าหน้าไปแล้ว	 แต่	 www.momypedia.com	 ยังใช้ระบบเดิมอยู่	 ปัจจัย

แวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน	ประกอบด้วย		1.	ปัจจัยด้าน 

ผูส้นบัสนนุเป็นทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารงาน		2.	ปัจจยัด้านสถานการณ์บ้านเมอืง	

ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรหิารงานทัง้สิน้สอดคล้องกบัแนวคดิของ	 เดนนสิ	แมคเคลว 

ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การสื่อสารมวลชน	 ที่

กล่าวว่าองค์การสื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่างๆ	 ของสังคมทั้งภายใน 

และภายนอกองค์การ	ดงันัน้	สือ่มวลชนจงึไม่สามารถปฏบิตังิานโดยอสิระด้วยตวั

ของตวัเอง	แต่ต้องด�าเนนิอยูท่่ามกลางแรงกดดนัจากตวัแปรต่างๆ	ทีส่่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายการท�างานและการขยายธุรกิจจากผลการศึกษา	

การบรหิารงานของ	www.momypedia.com	ต้องอาศัยผูบ้รหิารทกุระดบั	และต้อง

มีศักยภาพในการบริหาร	 มีวิสัยทัศน์	 ในการบริหารงาน	มีความรับผิดชอบ	 และ

ต้องมคีวามยดืหยุน่ในการปรบัตวัอย่างมาก	ทัง้ในเรือ่งการท�างานและการบรหิาร

องค์การ	จึงจะท�าให้	www.momypedia.com	เป็นเว็บไซต์ผู้น�าของครอบครัว	ที่ได้

รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

	 ในการศึกษาเรื่อง	 “การบริหารงานของ	www.momypedia.com”	ซึ่งได้ 

มีการด�าเนินการต่างขั้นตอนต่างๆ	และได้สรุปผลแล้วนั้น	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ

เป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการบริหารงานของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

	 1.		ควรปรบันโยบายการท�างานของทมีต่างๆ	ให้มคีวามยดืหยุน่และเอือ้

ต่อการท�าตลาดมากกว่าในปัจจุบัน	 เพราะสภาพตลาดของธุรกิจสื่อสารมวลชน 

ยคุดจิติอลนัน้มลีกัษณะการแข่งขนัทางธรุกจิสงู	และผูบ้รโิภคกห็นัมาให้ความสนใจ

กับสื่อใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ	ดังนั้นควรค�านึงถึง	“ประโยชน์สาธารณะ”	(Public	Inter-

est)	และ	“ผลก�าไร”	(Benefit)	ควบคูก่นัไป	ทัง้นีเ้พือ่ให้องค์การสามารถอยูร่อดและ

ขับเคลื่อนต่อได้

	 2.		ควรพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับยุค

สมัย	ด้วยการส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนา	เกี่ยวกับเรื่องสื่อดิจิตอล	และแนวโน้ม

สื่อใหม่ในอนาคต	รวมถึงการ	Workshop	เพื่อเสริมทักษะในการท�างานใหม่ๆ	

	 3.	 ควรมกีารจดัการเรือ่งงบประมาณ	ซึง่เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการด�าเนนิ

งานการตลาดของwww.momypedia.com	เพราะจะท�าให้การจดักจิกรรมทางการ

ตลาดต่างๆ	 ที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นตัวท�าให้เว็บไซต์	 มีศักยภาพ 

ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ	 ได้ดี	 และตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาร่วม

กิจกรรมได้มากขึ้น



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 419

เอกสารอ้างอิง

หนังสือ
กาญจนา	แก้วเทพ.	(2542).	การวเิคราะห์สือ่ แนวคิด และเทคนคิ. กรงุเทพมหานคร:	

บริษัท	เอดิสัน	เพรส	โพรดักส์	จ�ากัด.

กิติมา	สุรสนธิ.	(2544).	ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร:	คณะวารสาร-

ศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

.	 (2548).	ความรู้ทางการสื่อสาร : Introduction to.	 กรุงเทพมหานคร:	 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธงชยั	สนัตวิงษ์.	(2530)	องค์การและการจดัการ. กรงุเทพมหานคร:	ไทยวฒันาพานชิ.

บรรยงค์	โตจินดา.	(2542) องค์การและการจัดการ.	กรุงเทพมหานคร:	รวมสาสน์	

(1997)	จ�ากัด.

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด.	 (2555).	Learnigh Makes Change.	กรุงเทพมหานคร:	

พิมพ์ดี	จ�ากัด.

มัลลิกา	ต้นสอน.	(2544). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร:	เอ็กซ์เปอร์เน็ท

ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ.	(2534).	กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด. 

กรุงเทพมหานคร:	พัฒนศึกษา.

.	(2545).	องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร:	ไดมอน	อิน	บิสสิ-

เน็ตเวิร์ล

สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์.	(2544). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร:	ส�านัก

พิมพ์อมรินทร์.

สุรพงษ์	โสธนะเสถียร.	(2551).	การบริหารงานสื่อสารมวลชน.	กรุงเทพมหานคร:	

โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง.

อรุณ	 รักธรรม.	 (2525).	ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่: การบริหารองค์การ. กรุงเทพ-

มหานคร:	ประสิทธิ์ภัฒฑ์แอนด์พริ้นติ้ง



JC Journal420

เอกสารอื่นๆ	
ดวงกมล	เยีย่มญาต.ิ	(2549).	การบรหิารและการจดัการโครงการไทย	ทวี	ีโกลบอล	

เน็ตเวิร์ค	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	 5.	 รายงานโครงการ

เฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน.

จอห์น	ธรีจติต์	ศรสีขุา.	(2539).	ปัจจยัของความล้มเหลวทางธรุกจิของบรษิทัผูผ้ลติ

รายการโทรทัศน์ขนาดเล็กในประเทศไทย.	 วิทยาปริญญามหาบัณฑิต,	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน,	สาขา

การบริหารสื่อสารมวลชน.

ฉันทนา	 พิทยาเวชวิวัฒน์.	 (2544).	 ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการดืม่นมของกลุม่วยัรุน่ในเขตเทศบาลเมอืงพษิณโุลก.	 วทิยา-	

นิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	

คณะนิเทศศาสตร์,	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ

ชลธิศ	 แก้วประเสริฐสม.	 (2549).	 การบริหารงานส่ือวิทยุ-โทรทัศน์ด้วยกลยุทธ

พันธมิตรทางธุรกิจ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน,	สาขาการบริหาร

สื่อสารมวลชน.

นวลพกัตร์	จงึไพศาล.	(2525).	การบรหิารจดัการองค์การธรุกจิสือ่สารมวลชน	กรณี

ศึกษา	 บริษัท	 บีอีซี-เทโร	 เอนเตอร์เทนเม้นต์	 จ�ากัด	 ฝ่ายบางกอกการ 

ละคอน.	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	

คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน,	สาขาการบรหิารสือ่สารมวลชน.

ฟาริดา	เหล่าพัชรกุล.	(2552).	กลยุทธ์การบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียม	 กรณีศึกษา	 สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี	 ช่องนิวส์	 1.	 รายงาน

โครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	

คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน,	สาขาการบรหิารสือ่สารมวลชน.

ศรีสุดา	วินิจสุวรรณ์.	(2548).	การพัฒนาสื่อใหม่	(New	Media)	ของโมเดิร์นไนน์.	

รายงานโครงการเฉพาะบคุคลปรญิญามหาบณัฑติ,	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน,	สาขาการบรหิารสือ่สารมวลชน.



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 421

สาธินี	ชัยพันธ์.	(2544).	การบริหารงานข่าวโทรทัศน์ข่าว	9	อ.ส.ม.ท.	วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต,	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน,	สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน.

สพุตัรา	โพธิท์อง.	(2544).	การบรหิารและจดัการองค์การสือ่หนงัสือ่พมิพ์ในสภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจของ	 ประเทศไทย.	 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,	

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,	คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน,	สาขา

การบริหารสื่อสารมวลชน.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ครอบครัว.	(2555).	สืบค้นเมื่อวันที่	5	มีนาคม	2555,	http://www.momy-

pedia.com

เว็บไซต์บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด.	 (2555).	 สื่อค้นเมื่อวันที่	 5	 มีนาคม	 2555,	 

http://www.raklukegroup.com



กลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความ
อยู่รอดของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

จ�ากัด (มหาชน)
(Contingency Management Strategies: The 
Case Study of the Survival of Workpoint 
Entertainment Public Company Limited)

วิจารณ์โดย อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล

วิไลลักษณ์ วงศ์จันทร*์

*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) 



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 423

บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความอยู่

รอดของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	ใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-Depth	Interview)	

และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 รวมไปถึงสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

กลุม่ตวัอย่าง	ผูบ้รหิารระดบัสงู	และผูบ้รหิารระดบักลาง	ซึง่มบีทบาทในการก�าหนด

กลยทุธ์การบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อดของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	

รวมทั้งสิ้น	 10	 ราย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการ

บริหารธุรกิจ	กลยุทธ์การบริหารงานธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอด	และ

แนวโน้มในอนาคตในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท	์

จ�ากัด	(มหาชน)	

	 จากการศกึษาพบว่า	ปัจจยัแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรล้วนเป็น

ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อการบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์	ประกอบด้วยปัจจยัแวดล้อม

ภายนอกองค์กรได้แก่	 ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบโดยตรงกับยอดขายโฆษณา	

กล่าวคือ	 เมื่อสภาพเศรษฐกิจดี	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	ก็ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	แต่

ถ้าเศรษฐกจิถดถอยกจ็ะมผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ด้านผูช้ม	บรษิทั

มกีารพฒันารายการให้ทนัสมยัอยูเ่พราะผูช้มส่งผลต่อระดบัความนยิมของรายการ	

คู่แข่ง	 ในยุคของการแข่งขันที่ผู้ผลิตรายการเพิ่มขึ้น	 มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่

ตลอดเวลา	 ผู้สนับสนุนรายการ	 เป็นแหล่งที่มาของรายได้เพื่อความอยู่รอดของ

บรษิทั	นโยบายสถานเีป็นพืน้ทีใ่นการออกอากาศทีส่�าคญั	ซึง่มกีฎเกณฑ์ข้อบงัคบั

ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม	 ส�าหรับปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร	 ส่งผลต่อการบริหาร	

ธุรกิจตามสถานการณ์ได้แก่	 คุณภาพของบุคลากร	 คุณภาพของงาน	 วัฒนธรรม

องค์กร	และเทคโนโลย	ีทัง้นีเ้ราพบว่ากลยทุธ์การบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่

ความอยูร่อดของบรษิัทเวิร์คพอยท์ฯ	มกีารปรบักลยุทธ์การบริหารธรุกิจในสถาน-

การณ์ทีป่กตแิละไม่ปกตซิึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ผูบ้รหิารมีส่วนส�าคัญ

ในการก�าหนดกลยทุธ์และเลอืกพจิารณากลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	ไม่ว่า

จะเป็นกลยุทธ์การบริหารตามสถานการณ์ด้านการตลาด	 กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน	
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กลยุทธ์การจัดหาช่องทางการออกอากาศ	กลยุทธ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่

ต้องมีการปรบัเปลีย่นให้ทนัยคุสมยั	นอกจากนัน้ยงัต้องมีการบรหิารจดัองค์กรตาม

สถานการณ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งภารกิจในการบริหารจัดการ

องค์กรประกอบด้วย	5	ภารกิจ	คือ	การวางแผน	การจัดองค์กร	การจัดการงาน

บุคคล	การสั่งการ	และการควบคุมการท�างาน	ซึ่งบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทน

เมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้ความส�าคัญกับบุคลากร	 โดยมองว่าบุคลากรเป็น

ทรัพยากรทีส่�าคญั	รวมถงึการแก้ปัญหาแทรกซ้อนทีเ่กดิจากสถานการณ์และปัจจยั

แวดล้อมของบริษัทที่เปลี่ยนแปลง	 จึงใช้	 “การสื่อสาร”	 เป็นเครื่องมือระหว่าง 

ผู้บริหารและพนักงาน	เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันจนธุรกิจสามารถอยู่รอดได้	

	 แนวโน้มในอนาคตในการด�าเนินธุรกิจ	ของบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์

เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 นอกจากจะศึกษาและปรับตัวให้ทันต่อแนวโน้ม

อตุสาหกรรมธรุกจิบนัเทงิ	ยงัให้ความส�าคญักบัการพฒันาเนือ้หารายการ	ถ้าเนือ้หา

รายการดี	มีผู้ติดตามรายการ	รายการสามารถอยู่รอดได้	รวมถึงผู้บริหารให้ความ

ส�าคัญกับแนวโน้มการปรับตัวในสื่อออนไลน์	 และการเตรียมพร้อมช่องทางออก

อากาศ	โดยการน�ารายการทีอ่อกอากาศอยูใ่นช่องฟรทีวีไีปอยูบ่นโลกออนไลน์	ใน

ขณะเดียวกันบริษัทได้ลงทุนในทีวีดาวเทียม	 (Satellite)	 โดยเตรียมเนื้อหาและ 

รปูแบบรายการ	คดิค้นขึน้รายการใหม่	รวมถงึมคู่ีค้าร่วมท�ารายการ	และซือ้เนือ้หา

รายการต่างประเทศมาออกอากาศในช่องทวีดีาวเทยีม	แนวทางในการบรหิารธรุกจิ

ให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา	ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทในการก�าหนดกลยุทธ์	ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ค�ำส�ำคัญ:	 การบรหิารตามสถานการณ์ กลยทุธ์การบรหิารธุรกจิ บรษิทัเวร์ิคพอยท์

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัธรุกจิด้านโทรทศัน์ได้รบัความสนใจจากผูป้ระกอบการเป็นจ�านวน

มาก	ด้วยเหตุผลที่ว่า	เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง	สามารถคืนทุนให้กับธุรกิจได้

อย่างรวดเร็ว	 และสามารถสร้างชื่อเสียงแก่ผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี	 เนื่องด้วยสื่อ

โทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อผู้รับชมจ�านวนมาก	โทรทัศน์จึง

เปรยีบเสมอืนเป็นตวักลางส�าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารและความบนัเทงิไปยงัผูร้บั

สาร	อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารสามารถชักจูงและโน้มน้าวผู้รับสารได้ง่าย	

ธุรกิจในที่นี้	 หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีด�าเนินอย่างต่อเนื่องโดยเกี่ยวข้อง

กับการผลิตการแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินค้าและบริการ	 ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจดัง

กล่าวถูกขับเคลื่อนโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในรูปแบบองค์กรเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภค	 รวมทั้งต้องการแสวงหาก�าไรเพื่อความอยู่รอด

และการเจริญเติบโตขององค์กร	 องค์กรสื่อสารมวลชนเป็นองค์กรธุรกิจที่อยู่ภาย

ใต้สงัคมทนุนยิมทีม่รีะบบการผลติเนือ้หาเพือ่แสวงหามลูค่าส่วนเกนิหรอืก�าไร	จาก

ความแตกต่างระหว่างประโยชน์กับมูลค่าตลาด	 ท�าให้การผลิตสินค้าและข้อมูล

ขา่วสารขององค์กรสื่อเป็นไปในรปูแบบของระบบอุตสาหกรรมสือ่มวลชนมากขึน้	

	 เนื่องด้วยอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีการแข่งขันสูง	 เพื่อแย่งชิงฐานผู้ชม

และส่วนแบ่งการตลาดการลงโฆษณา	และในปี	2554	ยงัคงมปัีจจยัไม่เกือ้หนนุต่อ

การด�าเนินธุรกิจอยู่หลายประการ	ทั้งเรื่องสภาวะการผันแปรทางเศรษฐกิจที่มีผล 

กระทบโดยตรงกับยอดขายโฆษณา	 โดยมูลค่าการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ในป	ี

2554	ทีผ่่านมาเศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์น�า้ท่วมในช่วงปลาย

ปี	แต่โดยรวมยังคงเติบโตเพียงเล็กน้อย	บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งอยู่ในยุค

ของการแข่งขนั	ทัง้ช่วงชงิพืน้ทีข่องการออกอากาศ	กระแสความนยิมของผูบ้รโิภค

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 รวมทั้งผู้ผลิตรายการที่แข่งขันกันด้านความคิด

สร้างสรรค์	เพื่อน�าเสนอเนื้อหาที่มีความแตกต่าง	บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จึง

ต้องมีการปรับกลยุทธ์การบริหารเพื่อความอยู่รอดตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่

ผันแปรไป	ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไป	
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	 บริษัท	 เวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัทผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่ประชาชนทั่วประเทศรู้จักและ

ให้การยอมรับในผลงาน	จนสามารถกล่าวได้ว่าบริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทน

เมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เป็นองค์กรธุรกิจที่สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและ

สามารถอยู่รอดในตลาดเป็นระยะเวลายาวนานถึงปัจจุบันรวม	 23	 ปี	 ทั้งนี้การ

ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทักใ็ช่ว่าจะราบรืน่	หากแต่ถกูควบคมุโดยปัจจยัแวดล้อมของ

สังคมและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลา	ซึ่งบริษัทเวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทน

เมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	จะต้องปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์ต่างๆ	ให้ราบรื่น	

เราเรียกวิธีการนี้ว่าความอยู่รอด	

	 ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่ง

ทีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่	เนือ่งจากในปัจจบัุนสภาพแวดล้อมในสงัคมท่ีมกีารเปลีย่นแปลง

อยูต่ลอดเวลาบางสถานการณ์เข้ามากระทบกบัองค์กร	แต่บางสถานการณ์เป็นสิง่

ที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยมากขึ้น	 เพราะฉะนั้นบริษัทผู้ผลิตรายการ

โทรทศัน์ซึง่อยูใ่นยคุของการแข่งขนั	 จงึต้องปรบักลยทุธ์การบรหิารธรุกจิให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่ผันแปรไป	 ทั้งน้ีเพ่ือให้ธุรกิจของตนสามารถด�าเนินไปได้ภายใต้

สถานการณ์ต่างๆ	

	 ในมุมมองของผู้ศึกษา	 มีความสนใจในเรื่อง	 “กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ

ตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อด”	โดยศกึษามมุมองผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิาร

ระดับกลางที่มีส่วนในการก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและการเลือกพิจารณา

กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 มีการปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	 ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	รวมถึงแนวโน้มในอนาคตในการด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจธุรกิจสื่อสารมวลชนในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทเวิร์ค

พอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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	 2.	 เพ่ือศึกษากลยุทธ์การบริหารงานธุรกิจตามสถานการณ์	 เพื่อความ

อยู่รอดของบริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.	 เพือ่ศกึษาแนวโน้มในอนาคตในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	เวร์ิคพอยท์	

เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	“กลยุทธ์การบริหารธุรกิจตามสถานการณ์เพื่อความ

อยู่รอดของบริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)”	ผู้ศึกษาได้ใช้

แนวทางการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งใช้

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 ผู้บริหารในการบริหารธุรกิจ

ตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อดของบรษิทัเวิร์คพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	

(มหาชน)	รวมทัง้ศกึษาวเิคราะห์จากเอกสาร	(Documentary	Research)	ทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	ข้อมูลจากอนิเทอร์เนต็	ข่าวจากหนงัสอืพมิพ์นติยสาร	เอกสารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ

สื่อโทรทัศน์	 รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้อง	 โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษา

ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 กลยทุธ์ในการบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อดของบรษิทั	

เวร์ิคพอยท์ฯ	ตรงกบัทฤษฎขีอง	Lawrence	&	Lorsch	ทีไ่ด้น�าเสนอทฤษฎกีารจดัการ

และทฤษฎีองค์กรที่เหมาะสมตามสถานการณ์ไว้ว่า	 การจัดโครงสร้างหน่วยงาน

ย่อยๆ	ขององค์กรอย่างเหมาะสม	ไม่ได้ขึน้อยูก่บัการท�าหน้าท่ีภารกจิความรบัผดิชอบ

ของหน่วยงานเท่านัน้	แต่ขึน้อยูก่บัปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อมด้วยซึง่สอดคล้อง

กับแนวทางกับการปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจตามสถานการณ์ที่ปกติและไม่

ปกตใินการบรหิารงานของบรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	ทีม่สีภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา	 ผู้บริหารมีส่วนในการก�าหนดกลยุทธ์และเลือกพิจารณากลยุทธ์ให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์	เพือ่ให้การด�าเนนิงานขององค์กรบรรลตุามวตัถปุระสงค์	
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อันประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาด	 จากสถานการณ์น�้าท่วมที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกจิท�าให้ลกูค้ายกเลกิโฆษณา	บรษิทัจงึต้องปรบักลยทุธ์	ปรบัเปลีย่นจากการ

ขายสปอตโฆษณา	เป็นการขายโฆษณาแฝง	(Tie-in)	และวางแผนการขายให้ลูกค้า

ยาวต่อเนื่อง	 6	 เดือนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น	 เพื่อลดการสูญเสียรายได้มากที่สุด	

สอดคล้องกับการบริหารตามสถานการณ์	 แนวคิดส�าหรับการบริหารเชิงกลยุทธ์	

ธงชยั	สนัตวิงษ์	กล่าวว่า	ผูบ้รหิารจะพจิารณาตดัสินใจน�าเทคนคิหรอืกลยทุธ์เฉพาะ

อย่างมาใช้กับสถานการณ์เฉพาะอย่างกรณีที่ซึ่งจะมีผลเสียน้อยที่สุด	 ในขณะ

เดยีวกนัจะช่วยให้ธรุกจิสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุภาย

ใต้สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิในขณะนัน้	นอกจากนีก้ลยทุธ์ด้านการแข่งขนั	บรษิทัเวร์ิค

พอยท์ฯ	มกีลยทุธ์การปรบัรายการให้ทนักบัยคุสมยัตลอดเวลา	โดยจดุเด่นเน้นท�า

รายการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เป็นเนื้อหาสาระที่ยากแต่อยู่ในรูปแบบการน�า

เสนอที่ผู้ชมสามารถรับชมได้ง่าย	 และสนุกสนาน	 อาทิเช่น	 รายการคุณพระช่วย	

และชิงช้าสวรรค์	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเกรียงไกร	กลิ่นศรีสุข	ที่ศึกษา

เรือ่งกลยทุธ์การแข่งขนัในการบรหิารธรุกจิผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัทวีบีรูพา	

จ�ากดั	ในประเดน็ทีว่่า	การสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้เกดิขึน้ในรายการของบรษิทั

ทีวีบูรพา	 โดยมีรูปแบบที่แตกต่าง	 แต่มีพ้ืนฐานความเป็นรายการที่เป็นสารคดี	 

อีกประเด็นหนึ่งที่สอดคล้องคือ	กลยุทธ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	บริษัทเวิร์ค

พอยท์ฯ	ได้น�าอนิเทอร์เนต็	มารบัฟังเสยีงสะท้อนของผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ผ่าน

ทางช่องทางต่างๆ	เช่น	เวบ็ไซต์ของบรษิทั	นอกจากผูบ้รหิารผลติรายการโทรทศัน์

จะเป็นผู้ก�าหนดกลยุทธ์ตามสถานการณ์ในด้านต่างๆ	 ที่มีผลกระทบต่อบริษัท 

เวร์ิคพอยท์ฯ	การจัดรปูแบบการบรหิารจัดองค์กรตามสถานการณ์เป็นส่วนทีส่�าคญั	

ทัง้ยงัต้องจดัระบบงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทีก่�าหนดไว้	ซึง่ภารกจิ

ในการบรหิารจดัการองค์กรประกอบด้วย	5	ภารกจิ	คอื	การวางแผน	การจดัองค์กร	

การจัดคนเข้าท�างาน	การสั่งการ	และการควบคุมการท�างาน	สอดคล้องกับหน้าที่

ในการบรหิารตามสถานการณ์ตามแนวคดิส�าหรบัการบรหิารเชงิกลยทุธ์	ของธงชยั	

สนัตวิงษ์	กล่าวว่า	ในการด�าเนนิการบรหิารตามหน้าทีท่างการบรหิารทัง้	5	ประการ	

เมื่อน�ามาประยุกต์การบริหารให้สอดคล้องเป็นไปตามสถานการณ์เพื่อให้บริหาร

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว	การเข้าใจเกี่ยวกับระบบองค์กรตามสถานการณ์จะช่วย
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ให้การพิจารณาปัญหาทางการบริหารสามารถกระท�าได้ถูกต้อง	 และมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 ดังนั้นการวางแผน	 เป้าหมายของการผลิตรายการให้ประสบ

ความส�าเร็จ	ด้านเรตติ้ง	น�าเสนอสาระประโยชน์	 และความสนุกสนาน	ปรับปรุง

แก้ไขไม่หยดุนิง่	และวางแผนส�าหรบัรายการทีไ่ม่เป็นทีน่ยิมของผูช้มและไม่สามารถ

อยู่ได้ในตลาด	 ผู้ผลิตรายการจะยกเลิกรายการและคิดรายการใหม่ทดแทน	 โดย

ฝ่ายผลิตจะให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ	

	 การจัดการงานบุคคล	 โดยเลือกทีมงานที่มีคุณภาพ	 มีประสบการณ์	 

ความคิดสร้างสรรค์เน้นการท�างานเป็นทีม	 ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกจิบ่อยครัง้	บรษิทัเวร์ิคพอยท์ฯ	จะไม่มกีารปลดพนกังานออก	และให้ความ

ส�าคัญกับบุคลากรโดยมีหลักสูตรการอบรมพัฒนาบุคลากรในแต่ละด้าน	

	 การสั่งการ	ผู้บริหารระดับสูงลงมาสั่งการและท�างานใกล้ชิดกับพนักงาน	

ในขณะเดียวกัน	 พนักงานให้ความเคารพ	 เพราะผู้บริหารในแต่ละฝ่ายมีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้มายาวนาน	

	 การควบคุมการท�างาน	มีการตั้งเป้าเพื่อวัดผลความส�าเร็จด้านยอดขาย	

โดยก�าหนดยอด	และตัง้เป้าให้ฝ่ายขายเดนิไปให้ถงึ	รวมถงึความสมัพนัธ์กบัลกูค้า

ทีต้่องมีการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์	(CRM)	และการก�าหนดเรตติง้	เพือ่เป็นเป้าหมาย

ให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังมีการก�าหนดมีตัวชี้วัดผลงาน	 KPI	

เพื่อวัดผลในเรื่องยอดขายได้ตามเป้า	 เรตติ้ง	 และการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม	ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ	มากมาย

	 แนวโน้มการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	

(มหาชน)	เพื่อความอยู่รอดในอนาคต	จากการศึกษาพบว่าบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	มี

แนวโน้มการปรบัตวัในสือ่ออนไลน์	และเตรยีมความพร้อมช่องทางการออกอากาศ	

รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ไอราพต	 ศรีสุชาติ	

ศกึษาเร่ือง	การบรหิารงานบรษิทัผลติสารคดโีทรทศัน์ไทยเพือ่ความอยูร่อดในเรือ่ง

การขยายตวัทางธรุกจิ	ซึง่อตุสาหกรรมสือ่มวลชนได้ปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสภาพ

แวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลา	เพื่อให้อยู่รอดได้ในตลาดเสรี	โดย	ผู้ผลิตสารคดี

โทรทัศน์ได้มองหาช่องทางใหม่ๆ	 ในการหารายได้จากการส่งออกสารคดีทาง

โทรทัศน์	 เพื่อเผยแพร่ต่างประเทศ	ตรงกับผลการศึกษาของบริษัท	 เวิร์คพอยท์ฯ	
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ที่มีแนวโน้มในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต	 โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์

ขึ้นเอง	 เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยและเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	

พร้อมทั้งยังมีแผนการขยายธุรกิจเพื่อหารายได้จากการจ�าหน่ายลิขสิทธ์ิรูปแบบ

รายการโทรทศัน์ให้ต่างประเทศ	 ซึง่เป็นไปตามผลการศกึษาของ	 ไอราพต	 ศรสีชุาติ	 

ที่มองว่ารายการสารคดีไม่ค่อยได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสถานี

โทรทัศน์เท่าที่ควร	 จึงส่งผลให้สารคดีหลายต่อหลายรายการโดนโยกย้ายปรับ

เปลีย่นอยูต่ลอดเวลา	ในบางครัง้ทีท่างสถานโีทรทศัน์ตรงการปรบัผงัรายการ	ท�าให้

รายการของบริษัทหลุดจากผัง	 ด้าน	บริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 เตรียมตั้งรับโดยการคิด

รายการที่หลากหลายส�าหรับน�าเสนอสถานีโทรทัศน์ต่อไป

	 สรปุได้ว่าการบรหิารธรุกจิของบรษิ	ัเวร์ิคพอยท์	เอน็เทอร์เทนเมนท์	จ�ากดั	

(มหาชน)สามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ที่ปกติและไม่ปกติ	 ในการบริหาร

งานของบริษัท	และปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	ผู้บริหารผลิต

รายการโทรทัศน์มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์	และเลือกพิจารณากลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับสถานการณ์	และปรับกลยุทธ์ให้ทันท่วงที	เพื่อให้การด�าเนินงานของ

องค์กรบรรลุผล	และสามารถอยู่ยอดในสถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ปกติ	อย่าง

มั่งคงและยั่งยืน

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการศกึษา	กลยทุธ์การบรหิารธรุกจิตามสถานการณ์เพือ่ความอยูร่อด

บริษัทเวิร์คพอยท์	 เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	 4	

ประการ	 ประการแรกคือ	 ผู้บริหารของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์	 จ�าเป็นต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการทางการบริหารเป็นอย่างดี	 โดยสามารถเลือก

พิจารณากลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์เพ่ือให้การด�าเนินงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์	 ให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด	 และควรปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารงานให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	

	 ประการที่สอง	 เน่ืองจากบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ	 มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว	

ท�าให้มีปัญหาในเรื่องของบุคลากรที่พัฒนาไม่ทันต่อการเติบโตของบริษัท	 ดังนั้น 
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ผู้ผลิตจึงควรพัฒนาบุคลากรในทุกฝ่าย	 และสรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ

ช�านาญเฉพาะด้านมาเพิ่มเติมในสายงานที่บุคลากรไม่เพียงพอ	

	 ประการทีส่าม	เป็นส่วนการจดัอบรมให้พนกังานของบรษิทั	ควรมหีลกัสตูร

การใช้เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทควรที่

จะพฒันาบคุลากรให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย	ีอาท	ิ

โทรทัศน์ความละเอียดสูง	(High	Definition	Television)	สื่อออนไลน์	เช่น	เฟสบุ๊ค	

ยูทูบ	เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการท�างาน	

	 ประการสุดท้าย	 อยู่ในส่วนของโครงสร้างฝ่ายผลิตรายการ	 ต�าแหน่ง	

Creative	 Group	 Head	 ที่มีความรับผิดชอบเรื่องการคิดสร้างสรรค์รายการ	 และ	

ต�าแหน่ง	Producer	ที่มีความรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการผลิตรายการ	ท�าให้

อ�านาจหน้าทีใ่นการสัง่การผูป้ฏบิตังิานทบัซ้อนกนัอยู	่ดงันัน้เพือ่ให้การสัง่การ	และ

การควบคุมการท�างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ควรก�าหนดหน้าที่เรื่องการ

จัดสรรงบประมาณให้หน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งอย่างชัดเจน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่องเรื่อง	 “พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการสื่อสารข่าวสาร

ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	พ.ศ.	2554	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ฝ่ังตะวนัตก”	ผูว้จิยัใช้วธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	 (In-Depth	 Interview)	กลุ่มจ�านวนตัวอย่าง	16	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	

กลุ่มละ	 8	 คน	 ตามที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกน�้าท่วมและอีกกลุ่มเป็นผู้ที่อยู่อาศัยถูก 

น�้าท่วม	อายุ	20-30	ปี	 เจาะจงไปที่ผู้ใช้แฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และ 

ชาวจรัญฯ	ร่วมใจสู้ภัยน�้าท่วม	

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	 จุดประสงค์ในการใช้ 

เฟซบุก๊จะแตกต่างไปจากการใช้เฟซบุก๊ในเวลาปกต	ิคอืมกีารตดิตามข้อมลูข่าวสาร

เกี่ยวกับสถานการณ์น�้าท่วม	 ใช้เฟซบุ๊กมากขึ้น	 และเลือกใช้แฟนเพจจากภาค

ประชาชน	ในขณะที่ผู้ใช้มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียด	การยืนยันข้อมูล	และ

ออกความคิดเห็น	 มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารในแฟนเพจ

ที่ได้รับมาก่อนน�าไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่น	

 ความคาดหวงัในประโยชน์ทีจ่ะได้รบั	คอืได้รบัรูเ้หตกุารณ์ความเคลือ่นไหว

เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	เพื่อป้องกัน	แก้ไข	และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต

ในสถานการณ์วกิฤตนิ�า้ท่วม	ทัง้ยงัต้องการน�าข้อมลูข่าวสารไปสนทนาหรอืแนะน�า

ผู้อื่น	โดยข้อมูลที่ได้รับนั้นจะช่วยให้มีความรู้สึกมั่นใจ	หรือเสริมความคิดเห็นเดิม

ให้มัน่คงยิง่ขึน้จากแฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และชาวจรญัฯร่วมใจสูภ้ยัน�า้

ท่วม	โดยสามารถตอบสนองความต้องการในการให้ข้อมูลข่าวสารทีมี่รายละเอยีด

เกีย่วกบัพืน้ทีท่ีต่นอาศยัอยูไ่ด้อย่างละเอยีด	และได้รบัข้อมลูข่าวสารแตกต่างจาก

สื่ออื่น	โดยมีความพึงพอใจในแฟนเพจทั้ง	2	มากกว่าสื่อรัฐบาล	หรือแหล่งอื่นๆ	

เพราะมีความเจาะลึกลงในพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่	 และสร้างมาเพื่อคนในพื้นที่อย่าง

แท้จริง	

ค�ำส�ำคัญ:	 พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊ก วิกฤติน�้าท่วมปี พ.ศ. 2554
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 บทความเรื่อง	 “บทบาทที่ไม่ธรรมดาของเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วง 

น�้าท่วม”	ในไทยรัฐออนไลน์	ได้กล่าวถึงการเปิดรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นไป

อย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของผู้คนใน

สังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่	 ท�าให้การส่ือสาร

สามารถกระท�าได้เพยีงปลายนิว้สมัผสัจากทกุหนแห่งทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นจากห้อง

เล็กๆ	 ในพ้ืนที่ห่างไกลผู้คนหรือพื้นที่ใจกลางเมือง	 สามารถท�าให้ผู้คนในสังคม

ข่าวสารสามารถเลอืกวถิชีวีติทีแ่ปลกแยกไปจากวถิชีวีติในสงัคมแบบเดมิๆ	ได้มาก

ยิ่งขึ้น	 ดังนั้นภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่	 ผู้คนสามารถเลือกวิถีชีวิตที่

สามารถเปิดรบัทกุอย่าง	มคีวามเป็นส่วนตวั	โดดเดีย่วมากขึน้	เปิดรบัหรอืหลกีหนี

ปลีกตัวไปจากสภาพความสับสนของสังคมที่ก�าลังเผชิญอยู่ได้	 หรือสามารถที่จะ

เลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ได้ตามความต้องการ	

	 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมา	 มีความเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการ	เทคโนโลยีส�าคัญที่เริ่มมีบทบาทอย่างมากมี	2	อย่างคือ	เครือข่ายสังคม	

(Social	Network)	ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ทกุคน	“ส่งเสยีง”	ของตวัเองออก

มาได้	จากเดิมที่เคยรับบทเป็นแค่	“ผู้อ่าน”	อย่างเดียว	และเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน	

เครือข่ายไร้สายอย่าง	3G	ที่ท�าให้คนที่มีโทรศัพท์ติดตัว	สามารถส่งข้อมูล	รูปถ่าย	

วิดีโอ	จากพื้นที่จริงออกมาสู่โลกได้แบบเรียลไทม์	(Real	Time)	ไม่ต้องรอกลับบ้าน

ไปเปิดคอมพิวเตอร์ให้ล�าบาก	 เทคโนโลยีสองอย่างนี้ท�าให้รูปแบบของ	 “ส่ือ”	

เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง	

	 สิง่ทีน่่าสนใจประการหนึง่ในน�า้ท่วมรอบนีค้อื	“แหล่งทีม่าของข้อมลู”	บน

อินเทอร์เน็ตที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน	สามารถนั่งดูระดับน�้าในคลอง	ระดับ

น�้าบนผิวถนน	กล้องวงจรปิดของจุดที่น�้าท่วม	สถานการณ์ของการผลิตน�้าประปา

ได้จากเวบ็ไซต์หน่วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบในขณะเดยีวกนักม็ผีูใ้ช้เครอืข่ายสงัคม

ต่างๆ	 ถ่ายภาพ	 รายงานข้อมูลน�้าท่วมจากพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัย	 เผยแพร่ผ่าน 

ทวิตเตอร์	เฟซบุ๊ก	รวมถึงเว็บไซต์ยอดนิยมอย่าง	Pantip.com	ด้านสื่อมวลชนเอง
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ก็ปรับหน้าเว็บของตัวเองให้แสดงข้อมูลสถานการณ์น�้าท่วมได้อย่างครบครัน	

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเมอร์จ�านวนมากสร้างแอพลิเคชั่น	 (Application)	 หลาย 

รูปแบบบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากหลายรุ่น	 ท�าหน้าที่ดึงข้อมูลดิบที่มาจากรัฐ	 

เครือข่ายสังคมต่างๆ	 แล้วเอามาแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อให้คนในพื้นที่

ติดตามสถานการณ์ได้สะดวก	

	 โดยสรุปแล้ว	 จะได้เห็นความพร้อมของการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่าน

โลกออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่ๆ	 ชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน	

ปรากฏการณ์นี้ย่อมช่วยให้การเตือนภัย	อพยพ	กู้ภัย	ส่งความช่วยเหลือ	ท�าได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	เพราะไม่ต้องพึ่งสื่อกระแสหลัก	หรือสื่อจากช่องทางของรัฐ

เพียงอย่างเดียว

	 การบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ	(Crisis	Management)	เป็นเรื่องที่

รฐับาลจะต้องรบีด�าเนนิการอย่างมากโดยเฉพาะในเรือ่งความสอดคล้องและความ

ถกูต้องของข้อมลู	รวมทัง้แผนรองรบั	โดยการแจ้งข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนทราบ

ว่าจะมทีีใ่ดท่วม	ท่วมสงูเท่าใด	และจะท่วมขงัอยูน่านแค่ไหน	เพือ่ทีป่ระชาชนและ

หน่วยงานต่างๆ	ได้วางแผนล่วงหน้า	แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการข่าวของสื่อ

รฐับาลคอื	มกีารรายงานข้อมลูกนัไปคนละทศิคนละทาง	หรอืแม้แต่สือ่กระแสหลกั

ต่างๆ	 ของเอกชนก็ตามที่มีการน�าเสนอข่าวที่เน้นแต่ประเด็นที่สามารถขายได	้

ท�าให้ข่าวสารไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากเพียงพอ	

ประชาชนเกิดความสับสนตื่นตระหนก	จนแทบจะไม่อยากรับฟังข่าวสารจากภาค

รัฐหรือสื่อกระแสหลัก	 และเร่ิมหมดความน่าเช่ือถือ	 โดยเฉพาะในส่วนของ

กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก	(ฝั่งธนบุรี)	ที่ภาครัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแทบจะไม่

พูดถึงเลย	 ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องในการเตรียมตัวป้องกันหรือ

อพยพ	ก่อให้เกิดความเสียหายตามมา

	 จากปัญหาด้านการสือ่สารของภาครฐั	และสือ่กระแสหลกันีเ้องท�าให้เกดิ

สือ่ภาคประชาชนขึน้	โดยใช้สือ่ใหม่จากเครอืข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุก๊

ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูเรือ่งน�า้ตามสถานทีต่่างๆ	จากประชาชนในพืน้ทีห่รอื

ผู้ที่ก�าลังเข้าไปในพ้ืนที่ที่น�้าท่วมด้วยความรวดเร็ว	 และเป็นปัจจุบัน	 ส�าหรับหน้า

เว็บไซต์แฟนเพจที่ได้รับความนิยมส�าหรับผู้ใช้เฟซบุ๊ก	มี	2	เว็บเพจ	คือ	Thonburi	
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Flood	Report	ภารกิจคือ	เกาะติดสถานการณ์น�้าของฝั่งธนบุรี	จัดท�าขึ้นเนื่องจาก

สถานการณ์น�า้ท่วมของกรงุเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก	ไม่ค่อยได้รบัการรายงานตาม

สื่อต่างๆ	จึงได้จัดตั้งหน้าเว็บเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกช่วยกันดูแล	และรายงาน

สถานการณ์น�้าในบริเวณกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและจังหวัดโดยรอบ	 อีก

เว็บเพจ	คือ	ชาวจรัญฯร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	มีภารกิจเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์น�้าท่วม	เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง	 เตรียมพร้อมและ

รับมือกับสถานการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้น	 จัดท�าขึ้นส�าหรับประชาชนโดยรอบถนน

จรัญสนิทวงศ์

	 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 

เครอืข่ายโทรคมนาคม	และพฤตกิรรมของคนทีค่นหนัมาตดิต่อส่ือสารผ่านส่ือใหม่

กนัมากขึน้	โดยเฉพาะในเวลาทีเ่กดิสถานการณ์วกิฤตขิึน้ในสังคม	นอกจากนี	้ปัญหา

ทีภ่าครฐัและสือ่กระแสหลกัไม่ให้ความสนใจสถานการณ์น�า้ท่วมในฝ่ังธนบรุ	ีท�าให้

ประชาชนซึง่มพีฤตกิรรมการใช้สือ่ใหม่รวมตวักนัเพือ่ตดิต่อรวบรวมข้อมลูข่าวสาร

กันเอง	

	 ดงันัน้	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	 พ.ศ.	 2554	ที่มีการใช้เพื่อสนองตอบต่อ

ความต้องการข้อมูล	 ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก	 ว่ามีกระบวนการการส่ือสาร	 รูปแบบการใช้

ประโยชน์	และความพึงพอใจเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการสื่อสารข่าวสารใน

สถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	 พ.ศ.	 2554	 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฝั่งตะวันตก

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังในประโยชน์ของผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการ

สื่อสารข่าวสารในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	 พ.ศ.	 2554	 ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร	ฝั่งตะวันตกเป็นอย่างไร
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	 3.	 เพือ่ศกึษาถงึความพงึพอใจของผูใ้ช้สือ่เฟซบุก๊เพือ่การสือ่สารข่าวสาร

ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	พ.ศ.	2554	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ฝั่งตะวันตกเป็นอย่างไร

วิธีการศึกษา

	 ผู้วิจัยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth	Interview)	และถอดเทปการสนทนา	เพื่อน�าข้อมูลมา

วิเคราะห์	โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	(Descriptive	analysis)	

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 จากการศึกษาเรื่อง	“พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊กเพื่อการสื่อสารข่าวสาร

ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมปี	พ.ศ.	2554	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	

ฝั่งตะวันตก”	โดยเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	16	คน	ซึ่งแบ่งตามพื้นที่ที่อยู่

อาศยัของตนไม่ถกูน�า้ท่วม	และทีอ่ยูอ่าศยัของตนถกูน�า้ท่วม	สามารถอภปิรายผล

เกีย่วกบัพฤตกิรรมประโยชน์	ความพงึพอใจ	ในการใช้เฟซบุก๊ในสถานการณ์วกิฤติ

น�้าท่วม	พ.ศ.	2554	ได้ดังนี้

 ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊ก	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 2	 มี

พฤติกรรมการสื่อสาร	 และการเลือกเปิดรับสื่อที่คล้ายคลึงกัน	 ตามแนวความคิด

การเลือกเปิดรับสื่อ	 กล่าวคือ	 สามารถคาดคะเนพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่ม

บุคคลต่างๆ	 ได้ว่า	บุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันย่อมจะมีการตอบสนองต่อเนื้อหา

ดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันนัก	 ถึงแม้ว่าลักษณะทางสังคมของผู้เปิดรับ

ข่าวสาร	 ประกอบไปด้วยลักษณะทางสังคมได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับ	 การศึกษา	 

รายได้	อาชพี	ชาตพินัธุ	์ศาสนา	และภมูลิ�าเนาต่างกนัจะแสดงพฤตกิรรมการสือ่สาร

แตกต่างกัน	 พฤติกรรมการสื่อสารเหล่านี้ได้แก่	 การเปิดรับสื่อ	 ความพอใจในสื่อ	

และอุปนิสัยการใช้สื่อ	 แต่เน่ืองจากในสถานการณ์น�้าท่วม	 ท�าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักที่มีลักษณะทางสังคมต่างกัน	มีประสบการณ์ร่วมกัน	
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	 จากการศกึษา	พบว่ากลุม่ตวัอย่างได้ประสบปัญหาเกีย่วกบัน�า้ท่วม	และ
มีความต้องการที่เหมือนกันในการหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เพื่อมาใช้ประโยชน์กับ
ตนเอง	อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการเลือกใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่คล้ายกัน	สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการเปิดรับข่าวสาร	โดยการเปิดรับ	(Selective	Exposure)	บุคคลจะเลือก
เปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งต่างๆ	 ตามความสนใจและความต้องการเพือ่น�า
มาใช้แก้ปัญหา	 หรือสนองความต้องการของตน	 ในที่นี้คือช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูลโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด	 และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก 
จะใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ซ่ึงในสถานการณ์ปกติจะใช้เพื่อเอาไว้ติดตามความ
เคลื่อนไหวและสนทนากับเพ่ือน	 อีกทั้งยังมีการใช้เพื่อการแสดงตัวตนของผู้ใช้	 
มกีารแชร์รปูภาพ	และมกีารตดิตามข่าวสาร	มกีารเข้าไปใช้บรกิารเฟซบุก๊ทัง้วนัเท่า
ที่สามารถท�าได้	เนื่องจากมีการเข้าถึงโดยง่าย	อีกทั้งมีการรับข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก	
โดยข่าวที่ได้รับนั้นจะได้รับจากการแชร์มาจากคนอ่ืน	 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง	
“การศกึษาพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของวยัรุน่ในประเทศไทย:	กรณี
ศึกษา	Facebook”	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	ส่วนใหญ่เคย
ใช้บริการหรือกิจกรรมต่างๆ	การเล่นเกมการตอบค�าถามการแบ่งปันรูปภาพ	การ
แบ่งปันวิดีโอ	 การค้นหาเพื่อนเก่า	 การส่งข้อความ	 การร่วมแสดงความคิดเห็น	 
การชอบ	 (Like)	 ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการเลือกใช้สื่อ
เฟซบุ๊กเช่นเดิม	 แต่จุดประสงค์ในการใช้แตกต่างไปจากการใช้ในเวลาปกติที่ใช้
ติดตามความเคลื่อนไหวจากเพ่ือนแล้ว	 ก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์น�้าท่วมว่าเป็นไปอย่างไรบ้าง	และมีการใช้เฟซบุ๊กมากขึ้น	เพราะต้อง
ตดิตามข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสถานการณ์วกิฤตนิ�า้ท่วมอยูต่ลอด	โดยเน้นตดิตาม
แฟนเพจของเอกชน	 ภาคประชาชน	 เพราะเชื่อว่าจะตอบสนองได้ดีกว่าส่ืออ่ืนๆ	
สอดคล้องกับขั้นตอนการเปิดรับข่าวสาร	 คือ	 การเลือกให้ความสนใจ	 (Selective	
Attention)	คอืเลอืกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารทีส่อดคล้องกบัทศันคตแิละความ
เชื่อดั้งเดิมของตน	หลังจากสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมได้หมดไป	และกลับมาอยู่ใน
สถานการณ์ปกติก็ได้มีการใช้เฟซบุ๊กกลับไปเหมือนเดิม	 ไม่มีความแตกต่างจาก
พฤติกรรมที่ตนเองเคยเป็น	
	 ในสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักรู้จักแฟนเพจ	Thonburi	
Flood	 Report	 และ	 ชาวจรัญฯร่วมใจ	 สู้ภัยน�้าท่วมจากการแชร์ผ่านเฟซบุ๊กของ 
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ผูอ้ืน่	หรอืโดยการแนะน�าจากผูอ้ืน่มาอกีทหีนึง่	และมเีหตผุลในการเลอืกใช้แฟนเพจ 

Thonburi	Flood	Report	และชาวจรญัฯ	ร่วมใจ	สูภ้ยัน�า้ท่วม	เพราะว่าเป็นแฟนเพจ 

ที่ตอบสนองความต้องการของตนได้ดี	 เนื่องจากบอกข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ที่อยู่

อาศัยของตน	 ซึ่งมีความละเอียดกว่าสื่อของรัฐบาลหรือสื่อกระแสหลักซึ่งเสนอ

ข้อมูลข่าวสารในเชงิกว้าง	ในขณะทีผู่ใ้ช้มกีารโต้ตอบข้อมลูข่าวสารทีม่ผีูม้าน�าเสนอ	

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีลักษณะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 ผู้ส่งสาร

สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นผู้รับสารได้	ในขณะเดียวกันผู้รับสารก็สามารถที่จะ

เป็นผูส่้งสารได้เช่นกนั	มกีารตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของข้อมลูข่าวสารในแฟนเพจ 

Thonburi	Flood	Report	และ	ชาวจรัญฯร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	ที่ได้รับมาก่อนน�าไป

เผยแพร่ต่อให้ผู้อื่น	ส�าหรับรูปแบบข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือมากที่สุด	คือรูปภาพ	

โดยมีข้อความอธิบายประกอบ	 ซึ่งทั้งหมดนี้ท�าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่ม

เดียวกัน	 ทั้งการเลือกเปิดรับสื่อ	 จุดประสงค์ในการเข้าใช้เฟซบุ๊ก	 เวลาที่ใช้	 และ

ความถี่ในการใช้	 โดยสอดคล้องกับแนวคิดการเลือกเปิดรับสื่อ	 เนื่องจากคนเรามี

ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับสมาชิกในกลุ่มสังคม	ท�าให้มีประสบการณ์ร่วมกัน	

และมีส่วนร่วมในการก�าหนดขอบข่ายการรับรู้ของกันและกัน	 ดังนั้นคนเราจึง

พยายามคล้อยตามกลุ่ม	ทั้งในแง่ความคิด	ทัศนคติ	และพฤติกรรมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักที่อยู่อาศัยของตนถูกน�้าท่วม	 มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

ที่อยู่อาศัยของตนไม่ถูกน�้าท่วม	 ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการประสบปัญหา

น�้าท่วมเหมือนกัน	 แต่ก็มีประสบการณ์บางอย่างที่แตกต่างกันในเรื่องของการ

ประสบภัย	จึงได้เป็นผู้เริ่มส่งข้อมูลข่าวสารผ่านแฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	

และชาวจรัญฯ	ร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	เนื่องจากเป็นผู้ประสบภัยน�้าท่วมจึงได้มีการ

แบ่งปันข้อมูลในพ้ืนทีบ้่านของตนให้ผู้อืน่ได้ทราบ	สอดคล้องกบัแนวคดิวารสารศาสตร์

พลเมือง	ในเรื่องของผู้สื่อข่าวพลเมือง	(Citizen	Reporter)	ที่ผู้สื่อข่าวเป็นพลเมือง

ปัจเจก	หรือเป็นพลเมืองกลุ่มย่อย	ที่ท�างานอาสาสมัคร	หรือเป็นองค์กรขนาดเล็ก	

ในการรายงานเร่ืองราวที่เกิดข้ึนรอบตัวหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราว

ต่างๆ	และน�าสารจากพลเมือง	 (Citizen	Messages)	ซึ่งเป็นเนื้อหาที่พลเมืองน�า

เสนอผ่านสื่อพลเมือง	มักเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวของพลเมืองผู้ผลิตสื่อนั้น	และมัก

เป็นกรณีที่สร้างผลกระทบกับสังคมวงแคบโดยตรง	แต่อาจส่งผลกระทบกับสังคม
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วงกว้างในทางอ้อมหรือไม่ก็ได้	หรืออาจเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล	ในเรื่องราว
ต่างๆ	นับแต่ระดับประเทศจนถึงระดับบุคคลก็ได้เช่นกัน	
 ส่วนที่ 2 การใช้ประโยชน์ของผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊ก	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	2	
กลุ่มมคีวามคาดหวังในประโยชนท์ี่จะไดร้ับ	มีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีประโยชน์
และความพึงพอใจ	(Uses	and	Gratification)	ของ	แมคคอมส์	และเบคเกอร์	ที่ชี้
ให้เหน็ว่า	บคุคลใช้สือ่มวลชนเพือ่ตอบสนองความต้องการ	ซึง่อธบิายได้ดงันี	้เพือ่
ต้องการรู้เหตุการณ์	(Surveillance)	คือ	ได้รับรู้เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
สถานการณ์วกิฤตนิ�า้ท่วมจากแฟนเพจ	เนือ่งจากต้องการรูค้วามเคล่ือนไหวบรเิวณ
ที่พักอาศัยของตนเองว่าน�้าจะท่วมเมื่อใด	และเมื่อใดที่น�้าจะลด	เพราะรัฐบาลไม่
สามารถให้ตามสิ่งที่ต้องการได้ดีเท่าที่ควร	 ทั้งยังเพื่อต้องการค�าแนะน�าหรือช่วย
ตัดสินใจ	 (Guidance	 or	 Decision)	 มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารการป้องกัน	
แก้ไข	 และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่ออยู่กับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	 เพื่อมา
ป้องกนับ้านของตนและปรบัเปลีย่นการใช้ชวีติ	เช่น	เตรยีมยกของขึน้ทีส่งู	ต้องการ
ทราบเส้นทางในการเดนิทาง	หรอืการตดัสนิใจอพยพไปพกัอาศยัอยูท่ีอ่ืน่	เป็นต้น	
เพื่อต้องการเอาไปใช้ในการพูดคุยหรือสนทนา	 (Anticipate	 Communication	 or	
Discussion)	ต้องการน�าข้อมลูข่าวสารไปสนทนา	หรอืแนะน�าผูอ้ืน่	เช่น	สมาชกิใน
ครอบครัว	เพื่อนบ้าน	โดยเป็นข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น�้า	การขอ
ความช่วยเหลือต่างๆ	 และยังต้องการเอาข้อมูลข่าวสารของตนนั้นไปบอกผู้อื่น
ด้วย	เพือ่ต้องการเสรมิความคดิเหน็	(Reinforcement)	โดยข้อมลูทีไ่ด้รบันัน้จะช่วย
ให้มีความรู้สึกมั่นใจ	หรือเสริมความคิดเห็นเดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้น	หรือช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจที่ได้กระท�าไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูก	 เพราะข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
และแตกต่างจากสื่อของรัฐบาลและสื่อกระแสหลักท�าให้มีความเช่ือม่ันมากขึ้น	
ต้องการผ่อนคลายและความบนัเทงิ	(Relaxing	and	Entertainment)	กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู
หลักต้องการข้อมูลเพื่อมาใช้ในการผ่อนคลายอารมณ์ที่ตึงเครียดในสถานการณ์
วกิฤตนิ�า้ท่วม	แต่ถ้าบ้านตนเองน�า้ท่วมไปแล้ว	จะท�าให้ความเครยีดนัน้หายไปแล้ว
ในระดับหนึ่ง	และการรับข้อมูลข่าวสารไม่ได้ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อเฟซบุ๊ก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	2	
มีความพึงพอใจในประโยชน์ที่ได้รับจากแฟนเพจ	 Thonburi	 Flood	 Report	 และ	
ชาวจรัญฯ	ร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
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พึงพอใจ	 (Uses	and	Gratification)	โดยแคทซ์และคณะ	การได้รับความพึงพอใจ	
คือ	การศึกษาเกี่ยวกับ		(1)	สภาวะทางสังคมและจิตที่มีผลต่อ		(2)	ความต้องการ
ของบุคคลซึ่งน�าไปสู่	 	 (3)	 การคาดคะเนเกี่ยวกับ	 	 (4)	 สื่อและแหล่งที่มาของสาร	 
ซึ่งการคาดคะเนไปสู่		(5)	ความแตกต่างกันในการใช้สื่อและพฤติกรรมอื่นๆ	ของ
แต่ละบุคคล	ซึ่งส่งผลให้เกิด		(6)	ความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่อและ		(7)	ผลอื่นๆ	
ที่บางครั้งมิอาจคาดหมายมาก่อน	
	 แนวคดิหลกัของการวเิคราะห์การใช้ความพงึพอใจของผูร้บัสารทีมี่ต่อส่ือ	
สรุปว่า	 โดยส่วนใหญ่ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้นมนุษย์มีความตั้งใจที่จะ
แสวงหาข่าวสาร	 เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง	 ซึ่งอธิบายได้ว่า	 ใน
สถานการณ์ทีส่งัคมประสบปัญหาวกิฤตนิ�า้ท่วมนัน้	ส่งผลต่อจติใจของประชาชนผู้
ใช้สือ่เพือ่ทีจ่ะแสวงหาการตอบสนองความต้องการของตนเอง	นัน่กค็อื	การทีผู่ใ้ช้
ต้องการที่จะรับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติน�้าท่วม	 เพื่อให้ได้
ประโยชน์ทีต่นคาดหวงัไว้ซึง่จะแปรมาเป็นแรงจงูใจ	(Motivation)	จงึเกดิการแสวงหา
สื่อที่สามารถตอบสนองได้คือ	แฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และ	ชาวจรัญฯ
ร่วมใจ	สู้ภัยน�้าท่วม	มากกว่าการเลือกข่าวจากรัฐบาล	หรือสื่อกระแสหลัก	เพราะ
มีความเจาะลึกลงในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่	ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างมาเพื่อคนในพื้นที่อย่าง
แท้จริง	 มีการส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว	 และสะดวกในการส่งความช่วยเหลือที่
รวดเร็ว	 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ	 โดยที่ทุกคนในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการ
เลือกใช้สื่อในลักษณะเดียวกัน	คือเลือกใช้สื่อที่มาจากภาคประชาชน	
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตั้งข้อสังเกตว่ายังมีข้อเสียคือ	
เว็บเพจทั้งสองยังขาดการคัดกรองข่าวสาร	บางเรื่องอาจเป็นข่าวที่ผิด	หรือมีผู้ไม่
หวงัดมีาก่อกวนสร้างความเข้าใจผดิได้และการทีมี่ผูเ้ข้ามาใช้เป็นจ�านวนมาก	แต่ละ
คนกจ็ะมีประสบการณ์ทีต่่างกนั	การแปลความหมายของสารทีไ่ด้อาจมคีวามคลาด
เคลือ่นไป	อาจจะท�าให้เกดิความพงึพอใจต่างกนั	แต่กย็งัมคีวามพงึพอใจมากกว่า
การใช้สื่อจากรัฐบาลหรือสื่อกระแสหลัก	 อีกทั้งยังได้ความพึงพอใจที่นอกเหนือ
จากความคาดหมายคอืการได้เพือ่นใหม่และความเป็นมติรจากเพือ่นบ้านมากขึน้	
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะกลับไปใช้แฟนเพจ	Thonburi	Flood	Report	และชาวจรัญฯ
ร่วมใจ	 สู้ภัยน�้าท่วมหรือแฟนเพจอ่ืนๆ	 อีกหากเกิดสถานการณ์น�้าท่วม	 หรือ
เหตุการณ์วิกฤติอื่นๆ	เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อความต้องการในประโยชน์
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ที่คาดหวังเอาไว้	อีกทั้งการเข้าถึงแฟนเพจสามารถท�าได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เข้าถึง
ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่	 สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับส่ือสมัยใหม่ในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศว่า	สื่อสารมวลชนโลกแบบใหม่นั้นต้องมีความสามารถที่จะ
รองรับข้อมูลสารสนเทศได้ในปริมาณมาก	 ทั้งยังส่งผ่านและแปรรูปได้ในอัตรา
ความเร็วสูง	โดยมีคุณสมบัติมีความสามารถเคลื่อนที่ได้	 (Mobility)	เช่น	โทรศัพท์
เคลื่อนที่	ซึ่งท�าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารจากที่ไหนก็ได้	สามารถเชื่อมต่อกันได้	
(Connected)	ระหว่างสือ่หรอืเครือ่งมอืสือ่สารชนดิต่างๆ	โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในด้าน
ผู้ผลิต	 เช่น	 การติดต่อจากผู้ใช้คนหน่ึงที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการส่ือสารไปสู่ผู้ใช้อีก
คนหนึ่งที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสื่อสาร	 และเป็นส่ือที่สนับสนุนต่อส่ืออื่นๆ	 
ได้อกี	ส่วนความคดิเหน็ต่อการจัดการข้อมลูข่าวสารของรฐับาลและสือ่กระแสหลกั
ว่าไม่น่าเชือ่ถอื	พดูแต่ภาพกว้างไม่เจาะลงลกึในพืน้ทีท่ีผู่ใ้ช้ต้องการ	และมกีารเมอืง
เข้ามาเกีย่วข้อง	ทัง้หมดนีจ้ะท�าให้เป็นแรงจงูใจในการทีผู่ใ้ช้จะกลับไปเลือกใช้แฟน
เพจที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนอีก	หากสื่ออื่นยังตอบสนองได้ไม่ดีเท่า
 

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการศึกษาที่ได้ศึกษามาเพื่อเป็น
แนวทางและประโยชน์ต่อผูใ้ช้	และผูจ้ดัท�าเวบ็เพจ	กล่าวคอื	รฐับาลและสือ่กระแส
หลักควรจะให้ความส�าคัญเก่ียวกับสื่อใหม่ที่สามารถน�ามาตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้สื่อใหม่	 ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ใช้สื่อใหม่คือเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
จ�านวนมากไม่ว่าจะเป็น	Facebook	หรือ	Twitter	เพราะสื่อเหล่านี้มีความสามารถ
ในการส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ใช้จ�านวนมากอย่างรวดเร็ว	 หากบ้านเมืองเกิดปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือมีศึกสงครามเกิดขึ้น	 ส่ือเหล่านี้จะช่วยให้ข่าวสาร
ข้อมูลกับประชาชนในการป้องกัน	แก้ไข	รับมือกับปัญหา	เป็นการช่วยสร้างความ
เข้าใจอันดี	 ไม่ท�าให้ประชาชนแตกต่ืน	 เป็นการรักษาความสงบและท�าให้รัฐบาล
จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น	
	 นอกจากนี้	การจัดตั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางใน
การแจ้งข้อมูลข่าวสารยังมีปัญหาและข้อบกพร่องอยู่มาก	 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ
สอบข้อมลูทีถ่กูต้อง	เนือ่งจากผูใ้ช้มเีป็นจ�านวนมาก	อาจมผีูไ้ม่หวงัดแีฝงตวัเข้ามา
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เพื่อก่อกวน	 หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้ที่ไม่มีความช�านาญในการสร้าง
ความเข้าใจกับผู้อื่น	เช่นการเขียนข่าวที่มีเนื้อหาก�ากวม	ท�าให้ผู้อ่านตีความหมาย
ผิดไป	ดังนั้นควรเพิ่มการดูแล	ควบคุมคัดกรองข่าวสาร	โดยอาจจะต้องมีทีมงานที่
คอยตรวจสอบความถกูต้องของข่าว	ยิง่ในสถานการณ์ทีบ้่านเมอืงเกดิปัญหา	การ
หลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารย่ิงมีเป็นจ�านวนมาก	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
คดักรองข่าวสารทีถ่กูต้องเพือ่ป้องกนัการเข้าใจผดิและเกดิผลเสยีตามมาในภายหลงั	
	 แต่อย่างไรกต็าม	ผูใ้ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์หลงัจากได้รบัข้อมลูข่าวสาร	
เมื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 หรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์	 ควรใช้วิจารณญาณและตรวจสอบที่มาของข้อมูลข่าวสารให้แน่ใจโดย 
ไม่ตื่นตระหนก	 และการน�าเอาไปเผยแพร่ต่อ	 ควรตรวจสอบความถูกต้อง	 เวลา	
สถานที	่และเผยแพร่ข้อมลูอย่างมคีวามครบถ้วน	ไม่ก่อให้เกดิความเข้าใจผดิ	เพือ่
ประโยชน์ของตน	เนือ่งจากถ้ามกีารรบัข่าวสารทีไ่ม่ถกูต้อง	การตดัสินใจทีจ่ะท�าส่ิง
ใดสิ่งหนึ่งอาจผิดพลาดและเกิดผลเสียตามมา	รวมถึงอาจสร้างผลเสียแก่ผู้อื่น	
	 ประการสดุท้ายคอื	ควรมกีารพฒันาเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	และประชาชน
ควบคู่กันไปเพื่อให้สามารถเข้าถึงสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสทิธภิาพ	ยกตวัอย่างเช่น	ในเบือ้งต้นอาจให้ผูน้�าทางความคิด	หรอืผูน้�าชุมชน
ที่มีบทบาทในการสื่อสารกับคนจ�านวนมากได้	สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่	
เพือ่ทีอ่ย่างน้อยผูน้�าเหล่านีจ้ะได้รบัข้อมลูข่าวสารทีร่วดเรว็	และน�าไปเผยแพร่ต่อ
ให้กับคนในชุมชนโดยการใช้สื่ออื่นๆ	ที่มีอยู่เดิม	 เช่น	วิทยุชุมชน	เคเบิ้ลทีวี	การ
ประกาศเสยีงตามสาย	เป็นต้น	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการรองรบักบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต
	 ส�าหรบัข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป	เนือ่งจากการศึกษาครัง้
นี้เป็นการศึกษาเฉพาะเว็บไซต์แฟนเพจที่จัดตั้งโดยคนฝั่งธนบุรี	 ดังนั้น	 อาจจะมี
การศกึษาทีเ่ปรยีบเทยีบกบัเวบ็ไซต์แฟนเพจในท้องถิน่อืน่ๆ	ซึง่อาจจะมพีฤตกิรรม
การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน	 การศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะมีการศึกษาผู้ใช้ในช่วง 
อายุอื่นๆ	 เน่ืองจากเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่เริ่มกระจายไปสู่ผู้ใช้ที่มีอายุมากขึ้น	 
จะได้ทราบถึงความเหมือนหรือความต่างของผู้ใช้ในแต่ละช่วงอายุ
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “การบริหารกิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของบริษัท

ค่ายเพลงอิสระ”	 (Independent	 Records	 Labels)	 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	โดยมีวัตถุประสงค์	3	ประการคือ

		 1.	 เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุและความส�าคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษ	ที่มี

ต่อการบริหารศิลปินส�าหรับค่ายเพลงอิสระขนาดกลาง	

	 2.		เพือ่ศกึษา	รปูแบบ	วธิกีารและกระบวนการต่างๆ	ของการจดักจิกรรม

พเิศษหรอืการจดังานอเีวนท์ส�าหรบัศลิปินในค่ายเพลงอสิระ	ผ่านทางผูบ้รหิารงาน

ทั่วไป	ฝ่ายการตลาดการจัดกิจกรรมและผู้ดูแลศิลปิน

		 3.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยและอุปสรรคต่อความส�าเร็จ	 และแนวโน้มของ

กิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของค่ายเพลงอิสระ

	 โดยใช้แนวคดิเรือ่งกลยทุธ์การสือ่สาร	(Communication	Strategies)	แนวคดิ

เรือ่งการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ	(Integrated	Marketing	Communication)	

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า	(Customer	Experience	Manage-

ment)	แนวคดิเรือ่งการตลาดเชงิกจิกรรม	(Event	Marketing)	แนวคดิเรือ่งการบรหิาร

ศิลปิน	(Artist	Management)	เป็นกรอบในการเก็บข้อมูลและอภิปรายผล

	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	คือ	ค่ายเพลงอิสระขนาดกลางจ�านวน	3	

ค่ายเพลง	ได้แก่	บริษัท	สไปร์ซซี่	ดิสก์	จ�ากัด	บริษัท	สมอลล์รูม	จ�ากัด	และบริษัท	

บีลีฟ	เรคคอร์ท	จ�ากัด	ผู้ศึกษาได้ท�าการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-

depth	 Interview)	 จากผู้บริหารงานทั่วไป	 ผู้บริหารด้านการตลาดหรือฝ่ายดูแล

กจิกรรมพเิศษและผูด้แูลศลิปิน	เพือ่หาข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมพเิศษใน

ปัจจุบัน	 ประโยชน์ของกิจกรรมพิเศษที่มีต่อการบริหารศิลปิน	 และปัจจัยในการ

บริหารงานพิเศษในกิจกรรมต่างๆ	เพื่อน�ามาวิเคราะห์แนวทางในการบริหารงาน

ด้านการจดักจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารงานของศลิปินให้ประสบความส�าเรจ็	จากนัน้

ก็น�าข้อมูลมาท�าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณา	 (Description	

Analysis)	 นอกจากนีย้งัได้น�าข้อมลูจากการสังเกตของผูศ้กึษาทีไ่ด้ท�าการสงัเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วม	 (Participant	 Observation)	 ในกิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้นของกลุ่ม
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ตัวอย่างด้วยตนเองมาประกอบด้วย	 ทั้งน้ีเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความสมบูรณ ์

ครบถ้วน

	 ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์การจัดกิจกรรมพิเศษ	 (Special	 Event)	

ของค่ายเพลงอิสระขนาดกลางในปัจจุบันมีการเติบโตเนื่องจากพฤติกรรมของ 

ผูบ้รโิภคซึง่คอืกลุม่ผูฟั้ง	โดยเฉพาะกลุม่ผูฟั้งหลกัของค่ายเพลงทีม่คีวามนยิมในสือ่

ทางเลอืก	นยิมแฟชัน่	รวมทัง้พฤตกิรรมการแข่งขนัของสินค้าในตลาดทีห่นัมาสนใจ

ในการท�าการตลาดเชิงดนตรี	(Music	Marketing)	มากขึ้น	นอกจากนี้การร่วมงาน

กบัศลิปินค่ายเพลงอสิระ	ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน	การเจรจาทางธุรกจิท�าได้ง่าย	ตวัศิลปิน

อิสระเองกม็เีอกลกัษณ์ทีน่่าสนใจ	ดงันัน้ลกูค้าจงึเลือกศิลปินอสิระมาร่วมงานมาก

ขึ้นส่งผลให้งานกิจกรรมพิเศษของศิลปินอิสระมีมากขึ้น	 กิจกรรมพิเศษต่างๆ	 มี

ประโยชน์และความส�าคัญต่อศิลปินอิสระ	 เพราะเป็นช่องทางที่ช่วยในเรื่องของ

การประชาสัมพันธ์ของศิลปิน	 เพ่ือสร้างการตระหนักรู้	 (Awareness)	 และสร้าง

ความสัมพันธ์	 (Relationship)	 ระหว่างศิลปินกับกลุ่มผู้ฟังผ่านทางประสบการณ์	

(Experience)	ตรงทีส่มัผสัได้	สร้างความรูท้างบวกและท�าให้เกดิพฤตกิรรมทางการ

ติดตาม	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	 ในสภาพการณ์การแข่งขันของตลาดเพลงอิสระ	 กิจกรรม

พิเศษยังเป็นรายได้หลักของศิลปินอิสระอีกด้วย

	 รูปแบบของการจดักจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารศิลปิน	ประกอบด้วยกจิกรรม

ทีค่่ายเพลงจดัขึน้เองเพือ่โปรโมตศลิปินและค่ายเพลงให้ออกสูส่ือ่มวลชนและกลุม่

ผู้ฟัง	 เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดของค่ายด้วย	 อีกประเภทคือ	 กิจกรรมที่ค่าย

เพลงร่วมกันจัดข้ึนกับผู้สนับสนุน	 (Sponsor)	 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นส่วนมากจะเริ่ม

จากการแถลงข่าว	เปิดตวัศลิปิน	แล้วตามด้วยการเล่นมินคิอนเสิร์ต	การจดัเทศกาล

ดนตรี	 พบว่ากิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมศิลปินได้ดีคือ	 กิจกรรมเดินสายแสดงใน

มหาวิทยาลัย	(Campus	Tour)	เพราะมีกลุ่มเป้าหมายตรงกับศิลปินมากที่สุด

	 ส�าหรับการศึกษาปัจจัยและอุปสรรค	พบว่าปัจจัยที่มีความส�าคัญที่ควร

ค�านงึ	ในการจดักจิกรรมพิเศษต่างๆ	คอื	เรือ่งงบประมาณทีม่จี�ากดัไม่สามารถตอบสนอง

จดุประสงค์ทางการตลาดได้ทัง้หมด	และไม่สามารถสร้างความแตกต่างแปลกใหม่	

น่าสนใจให้กิจกรรมต่างๆ	 ของศิลปินได้	 และปัจจัยด้านศิลปินที่ต้องค�านึงถึงใน

เรือ่งของทศันคตแิละด้านกายภาพ	หากไม่สามารถควบคมุปัจจยัเหล่านีไ้ด้กจ็ะเกดิ
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อุปสรรคในการท�างาน	 เพราะศิลปินคือหัวใจส�าคัญในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง	

นอกจากนัน้ยงัมอีปุสรรคอืน่ทีต้่องค�านงึถงึเช่นกนั	คอื	เรือ่งกลุม่เป้าหมาย	(Target)	

สภาพตลาดธุรกิจเพลงอิสระ	สภาพเศรษฐกิจและการเมือง	เป็นต้น

	 การจัดกิจกรรมพิเศษของศิลปินอิสระมีแนวโน้มในการเติบโตสูงขึ้น	

เนือ่งจากความต้องการทางการตลาดของผูฟั้งและสนิค้า	กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จะต้อง

มกีารสร้างความแตกต่าง	(Differentiation)	และความคดิสร้างสรรค์	(Creative)	มาก

ขึน้	นอกจากนีอ้าจมกีจิกรรมทีจั่ดขึน้เพือ่ให้ศลิปินอสิระมเีวทใีนการแสดงออก	เพือ่

กลุ่มของตนมากขึ้น	

ค�ำส�ำคัญ:	 ศิลปินค่าย เพลงอิสระ กิจกรรมพิเศษ กลุ่มผู้ฟัง แฟนคลับ 
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
		 หากกล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจวงการเพลงในปัจจุบัน	นับว่าธุรกิจนี้มี
การขยายตัวค่อนข้างสูง	 เริ่มต้นจากปี	 พ.ศ.	 2528	 มีบริษัทค่ายเพลงขนาดใหญ่	 
2	ค่าย	ได้แก่	บริษัทอาร์เอส	โปรโมชั่น	จ�ากัด	และบริษัท	แกรมมี่	เอนเตอร์เทน	
เม้นท์	จ�ากัด	(พัชริดา	วัฒนา,	2536)	ที่ได้เติบโตขึ้นในวงการธุรกิจเพลงไทย	และ
ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2543	กระแสเพลงอสิระจงึได้ถอืก�าเนดิขึน้	จดัว่าเป็นค่ายเพลง
ในอีกรูปแบบหนึ่ง	ที่เรียกว่าธุรกิจค่ายเพลงอิสระหรือค่ายเพลงอินดี้	ที่เรียกกันใน
ภาษาอังกฤษว่า	“Independent	Record	Labels”	ธุรกิจค่ายเพลงลักษณะนี้	ผู้ผลิต
จะเป็นผูผ้ลติอสิระ	เรยีกได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมเพลงทีไ่ม่ได้มุ่งเน้นเรือ่งการพาณชิย์
นยิมเหมอืนค่ายเพลงขนาดใหญ่ทัว่ไป	แต่ค่ายเพลงอสิระมุง่ผลติผลงานในรปูแบบ
ของดนตรีทางเลือก	 (Alternative	 Music)	 ที่มีลักษณะงานเพลงแตกต่างจากงาน
ดนตรีทั่วไปหรือดนตรียอดนิยม	 (Mainstream/Popular	 Music)	 ศิลปินที่สังกัด 
ค่ายเพลงอสิระกเ็ป็นกลุม่นกัดนตรหีรอืศลิปินอสิระ	(Indie	Artist)	ทีแ่ยกตวัออกมา
เพือ่รวมตวักนัแสวงหาแนวทางดนตรเีฉพาะกลุม่	เฉพาะตวั	มแีนวเพลงของตนเอง
ที่หลากหลายรูปแบบ	 แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละกลุ่ม	 มีลักษณะ 
การท�างานเพลงทีเ่ป็นอสิระในทกุขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลง	การร้องเพลง	
การเล่นดนตรี	การบันทึกเสียง	แม้กระทั่งการถ่ายท�ามิวสิควิดีโอเหล่านี้	เป็นต้น
	 ในสังคมปัจจุบัน	 (2554)	 มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจค่ายเพลงอิสระ	 หรือ
ค่ายเพลงอินดี้เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากสามารถจ�าแนกออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
	 1.	 กลุม่ธรุกจิค่ายเพลงขนาดเลก็มคีนท�างานตัง่แต่	1	คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ	
15	คน	มีลักษณะการท�างานที่เป็นรูปแบบของตัวเอง	มีการบริหารงานโดยศิลปิน
ทัง้หมดมงีบประมาณในการท�างานไม่มากนกัหรอืมจี�ากดั	ไม่มกีารส่งเสรมิการขาย
เหมือนค่ายเพลงขนาดใหญ่	โดยใช้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายคือ	ร้านเทปซีดีเฉพาะ
กลุม่ศลิปินอสิระหรอืผ่านบรษิทัจดัจ�าหน่ายแต่ผลงานของศลิปินหลายๆ	ท่านเป็น
ที่รู้จักจ�านวนมาก	 จะเห็นได้ว่าในสังคมมีกลุ่มผู้ฟังที่ชื่นชอบ	 ติดตามผลงานของ
ศิลปินแต่ละคน	 ทั้งที่บางครั้งไม่รู้ว่ามาจากค่ายเพลงอะไรบ้าง	 ตัวอย่างของกลุ่ม
ค่ายเพลงอิสระขนาดเล็กได้แก่	กะทิ	กะลา	โดย	ศุ	บุญเลี้ยง,	กุณซือ	คลับ	ฯลฯ
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	 2.	 กลุ่มธุรกิจค่ายเพลงอิสระขนาดกลาง	มีกลุ่มคนท�างานเริ่มตั่งแต่	15	
คนขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน	30	คน	มีลักษณะการท�างานดัวยหลักการที่ชัดเจนและเป็น
ระบบมากขึ้น	มีการท�าการตลาดมากขึ้น	และมีการจัดจ�าหน่ายในช่องทางที่หลาก
หลายมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นร้านเทปซีดี	ร้านหนังสือ	ร้านสะดวกซื้อ	ฯลฯ	ศิลปินใน
ค่ายเพลงแต่ละค่ายเหล่านี้	 ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักช่ืนชอบของผู้ฟังและได้รับความ
นิยมอย่างมากในปัจจุบัน	ได้แก่	ค่ายเพลง	Love	Is,	Small	Room,	Spicy	Disc,	
Believe	Records	ฯลฯ
	 3.	 กลุ่มธุรกิจค่ายเพลงอิสระที่อยู่ภายใต้สังกัดอุตสาหกรรมเพลงขนาด
ใหญ่มลีกัษณะการท�างานเพลงอสิระ	โดยเริม่จากบรษิทัทีท่�าธุรกจิเพลงขนาดใหญ่
ชักชวนวงดนตรีที่ประสบความส�าเร็จหรือวงดนตรีอิสระที่ได้รับความนิยม	 ให้เข้า
มาร่วมงานกันภายใต้การท�างานของค่ายเพลงของตน	 โดยจะต้องมีรูปแบบการ
ท�างานทีเ่ข้ากบัระบบการท�างานของบรษิทัใหญ่ในสงักดัได้	และจดัเป็นแผนกอย่าง
ชัดเจน	 ศิลปินยังคงท�างานภายใต้แนวดนตรีของตนเอง	 ส่วนบริษัทแม่ที่สังกัดจะ
ให้การสนับสนุนโดยส่งทีมงานเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมในการผลิตผลงานเพลงและ
ผสมผสานให้ดนตรีนั้นเข้ากับแนวทางในการน�าเสนอของบริษัทด้วย	 มีการวาง
ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม	มีการท�าประชาสัมพันธ์	และมีการตลาดที่กว้าง
ออกไป	มีผลงานออกสู่สื่อมวลชนมากขึ้น	ตัวอย่างค่ายเพลงอิสระขนาดใหญ่เช่น	
ก้านคอคลับ,	แมดแคท,	แบลคชีฟสนามหลวงการดนตรี	ฯลฯ
	 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	มาจนถึงปัจจุบัน	พ.ศ.	2554	ธุรกิจค่าย
เพลงอิสระหรือค่ายเพลงอินดี้	โดยเฉพาะกลุ่มค่ายเพลงอิสระขนาดกลางได้มีการ
เติบโตและเป็นกระแสต่อสื่อมวลชน	 สังคมหรือกลุ่มผู้ฟังจ�านวนมาก	 ศิลปินของ
พวกเขามีอิทธพิลต่อกลุม่ผูฟั้งวยัรุน่จนถงึวยัท�างานไม่เพยีงแต่เสยีงเพลงอย่างเดยีว
ทีพ่วกเขาชืน่ชอบ	แต่ยงัรวมไปถงึวฒันธรรมการแต่งตวัของศลิปินด้วย	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในด้านการตลาด	 เนือ่งด้วยภาพลกัษณ์ทีส่ามารถสะท้อนแนวคดิและสะท้อน
คาแรกเตอร์ของศิลปินที่มีต่อกลุ่มผู้ฟัง	จึงได้รับการตอบรับจากองค์กรเอกชนโดย
เลือกใช้ศิลปินให้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ขององค์กร
		 ด้วยปัจจัยการเติบโตดังกล่าว	 การบริการศิลปินเพื่อให้ตอบรับกระแส
นยิมของลกูค้ากลุม่เป้าหมายของค่ายเพลงอสิระขนาดกลางนัน้	จงึมคีวามสมัพนัธ์
ทางตรงกบัการตลาด	ทีจ่ะเข้ามาช่วยส่งเสรมิให้ศลิปินค่ายเพลงอสิระและค่ายเพลง
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เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ฟังและแฟนเพลงท�าให้ตัวศิลปินเป็นที่รู้จักมากขึ้น	ศิลปิน

ค่ายเพลงอิสระจะมโีอกาสส่งผลงานเพลงออกสูต่ลาดมปีระสบการณ์ต่างๆ	ทัง้ใน

ด้านการแสดง	 สามารถเข้าถึงกับกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น	 ดังนั้นการวางแผนการตลาดที่

เหมาะสมจะช่วยให้ศลิปินได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	ออกมาอย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้

ยังส่งเสริมภาพลักษณ์และเรื่องของรายได้ของค่ายเพลงอิสระ

	 กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดแบบ	Below	the	Line	ถือเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การตลาดธุรกิจค่ายเพลงประสบความส�าเร็จได้เป็น

อย่างดี	และเครื่องมือที่ส�าคัญของการตลาดแบบนี้นั้น	คือการท�าการตลาดที่การ

สื่อสารผ่านกิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษขึ้น	 (Special	 Event)	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่การสือ่สารและการตลาด	วธิกีารได้รบัความนยิมอย่างมากในหมูน่กัการตลาด

ของค่ายเพลงอิสระสมัยใหม่	 และจัดว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่าง

มาก	โดยเฉพาะกับธุรกิจเพลงอิสระซึ่งเป็นแนวดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของทั้ง

ศิลปินและผลงานเพลง	 ทั้งนี้เพื่อสร้างศักยภาพให้กับตัวศิลปินและผลงานต่างๆ		

ของศิลปินอิสระให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น	 สร้างความประทับใจผ่านทางประสบ-

การณ์ต่างๆ	ที่เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น	ตัวศิลปินเองได้มีโอกาสแสดงตนให้เป็น

ที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ผู้ฟังเพลงและสื่อมวลชน

	 ดงันัน้	ผูเ้ขยีนจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัการบรหิาร	การวางแผนกจิกรรม

พิเศษหรือการจัดงานอีเวนท์เพ่ือสนับสนุนหรือใช้ในการบริหารศิลปินของธุรกิจ

ค่ายเพลงอิสระ	โดยเจาะจงไปยงักลุม่บรษิทัค่ายเพลงอสิระขนาดกลาง	เพราะเป็น

ค่ายเพลงกลุม่ทีม่ศีลิปินมผีลงานมากกว่า	3	กลุม่ขึน้ไป	และมกีารท�างานทีม่รีะบบ

ต่อการตลาดเป็นระบบในการบริหารองค์กร	 และมีศิลปินที่ได้รับความนิยมใน

ปัจจุบัน	 เพื่อจะได้น�าหลักการต่างๆ	มาเป็นข้อมูล	แนวคิด	 ในการสร้างสรรค์ผล

งานในรูปแบบใหม่ๆ	และมาประยุกต์ใช้ในการท�างานจริงต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุและความส�าคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษ	ที่มี

ต่อการบริหารศิลปินส�าหรับบริษัทค่ายเพลงอิสระขนาดกลาง
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	 2.		เพือ่ศกึษารปูแบบวธิกีาร	และกระบวนการต่างๆ	ของการจดักจิกรรม

พเิศษหรอืการจดังานอเีวนท์ส�าหรบัศลิปินในค่ายเพลงอสิระ	ผ่านทางผูบ้รหิารงาน

ทั่วไป	ฝ่ายการตลาดเชิงกิจกรรม	และผู้ดูแลศิลปิน

	 3.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยและอุปสรรคต่อความส�าเร็จ	 และแนวโน้มของ

กิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของค่ายเพลงอิสระ

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 “การบริหารกิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของบริษัท 

ค่ายเพลงอสิระ”	การก�าหนดรปูแบบงานวจิยัเป็นเชงิคณุภาพ	(Qualitative	research)	

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-Depth	 Interview)	 และการสังเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วม	(Participant	Observation)	กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทค่ายเพลง

อิสระขนาดกลาง	จ�านวน	3	แห่ง

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 สรุปภาพรวมการบริหารงานจากผลการศึกษาพบว่า	 กิจกรรมพิเศษ	

(Special	Event)	ของบริษัทค่ายเพลงขนาดกลางที่จัดท�าขึ้นเพื่อการบริหารศิลปิน

นัน้มอียู	่สองประการ	คอื	ภาพลกัษณ์และผลประโยชน์ทางการตลาดของค่ายเพลง

อิสระ	 และเพ่ือบริหารงานศิลปินให้ประสบความส�าเร็จและได้รับผลการยอมรับ

จากกลุ่มผู้ฟังเป็นจ�านวนมาก	 โดยทุกๆ	 ค่ายเพลงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่างหันมา

สนใจด้านการจัดกิจกรรมพิเศษมาใช้เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่

ส�าคัญของค่ายเพลง	 เพื่อบริหารงานศิลปินของค่ายเพลงให้เป็นที่รู้จักเกิดการ

ยอมรบั	ชืน่ชม	ตดิตามมากขึน้	เมือ่ศลิปินได้เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ส�าหรบักลุม่ผูฟั้งเป้า

หมายและสื่อต่างๆ	แล้ว	ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินและค่ายเพลงที่เพิ่ม

มากขึ้น	และเกิดรายได้ต่อค่ายเพลงและศิลปินตามมา

	 การบริหารกิจกรรมพิเศษของศิลปินนั้นมีหลากหลายรูปแบบ	 โดยการ

วางแผนด�าเนินการตามช่วงเวลา	 ช่วงแรกจะเป็นการวางแผนการประชาสัมพันธ์
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ของศลิปินเพือ่ปล่อยผลงานเพลงออกมาสูส่ือ่มวลชนและตลาด	ช่วงต่อมาเป็นการ

สร้างเครือข่าย	 สร้างการจดจ�าและสร้างประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมต่อเนื่อง	 

ซึง่การจดักจิกรรมของค่ายเพลงพเิศษอสิระเหล่านีก่้อนด�าเนนิการจดักจิกรรมพเิศษ

จะมีการวิเคราะห์เรื่องของงบประมาณ	หาผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์และศิลปิน

ทีจ่ะร่วมในกจิกรรมเหล่านัน้	เพือ่ให้แผนการจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ	ประสบความ

ส�าเร็จ

	 จากภาพลกัษณ์ของศลิปินค่ายเพลงอสิระและด้วยภาพลกัษณ์ของความ

เป็นอิสระ	 จึงพบว่าศิลปินได้เข้าไปมีบทบาทและได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ท�างานด้วยตวัเองในทกุงาน	ทัง้ในด้านดนตรี	ศลิปินเรยีบเรยีงดนตรเีอง	เล่นดนตรี

เอง	และท�างานในเชิงการบริหารค่ายเพลงกันเอง	ถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผล

ให้การท�างานของค่ายเพลงอิสระมีระบบที่ไม่ชัดเจนเหมือนการวางระบบการ

ท�างานเหมือนบริษัทธุรกิจทั่วไป	 ดังน้ันการบริหารศิลปินอิสระให้ประสบความ

ส�าเร็จจึงต้องมีการวางแผนการท�างานที่มีความยืดหยุ่น	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 มี

กระแสนิยมที่สินค้าต่างๆ	ต่างน�าศิลปินอิสระไปสื่อสารแทนตราสินค้า	อย่างเป็น

พรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณา	 การไปร่วมกิจกรรมกับสินค้าต่างๆ	 เพราะฉะนั้นการ

วางแผนการตลาดเพื่อสื่อสารผลงานของศิลปินออกไปสู่ตลาดเพลงและสร้าง

กระแสในวงการเพลงของศลิปินจงึจ�าเป็นต้องอาศยัการจดักจิกรรมพเิศษ	(Special	

Event)	 เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดของค่ายเพลงอิสระและบริหาร

ศิลปินของค่ายเพลงอิสระควบคู่กันไป	

สถานการณ์การบริหารของศิลปินค่ายเพลงอิสระ 
	 ภาพรวมของศิลปินอิสระมีการเติบโต	 มีศิลปินหลากหลายออกผลงาน

มาแข่งขนักนัในตลาดเพลงจ�านวนมากและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ดงันัน้จงึมีการ

แข่งขนัทีส่งูขึน้	การบรหิารงานของศลิปินจะให้ประสบความส�าเรจ็	ต้องท�าให้ศิลปิน

ได้เป็นทีรู่จ้กั	ได้รบัผลตอบรบัจากกลุม่ผูฟั้งและสือ่ต่างๆ	ได้เป็นอย่างด	ีโดยศลิปิน

จะต้องพัฒนาตนเอง	เช่น	เรื่องภาพลักษณ์	การแสดง	และการสื่อสารเป็นต้น	เพื่อ

ให้ศิลปินที่โดดเด่นมีความแตกต่าง	 มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวมีการแสดงที่อยู่ใน

กระแสทันสมัยนิยม	 มีขีดความสามารถในการส่ือสารกับผู้ฟังผ่านส่ือออนไลน์ได	้
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ศิลปินผู้นั้นจะมีความโดดเด่นอยู่ในกระแสนิยมของผู้บริโภคและส่ือต่างๆ	 และมี

งานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่อง

	 ส่วนสถานการณ์เรื่องความสัมพันธ์กับการบริหารงานศิลปินในปัจจุบัน

พบว่า	 ในการบริหารงานต้องค�านึงถึงการตอบรับและกระแสจากสื่อต่างๆ	ว่าผล

งานของศิลปินจะมีผลการตอบรับเป็นอย่างไร	 ติดอันดับความนิยมในส่ือต่างๆ	

หรือไม่	 เพราะถ้าศิลปินไม่ได้อยู่ในกระแสหรือผลงานที่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือไป

ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ศิลปินนั้นก็จะไม่มีงานจ้างหรืองานกิจกรรมที่ลูกค้าติดต่อ

ค่ายเพลงเข้ามา	ดงันัน้ในการบรหิารงานศลิปินจะต้องวางแผนการประชาสมัพนัธ์

ว่าจะไปในทศิทางใด	ฝ่ายการตลาดหรอืฝ่ายผูด้แูลศิลปินจะต้องวเิคราะห์ถงึกระแส

ที่เกิดขึ้นในตลาดเพลง	กลุ่มเป้าหมาย	สภาวะทางสังคมและค่านิยมต่างๆ	ให้ลึก

ซึ้งเพื่อจะท�าให้ศิลปินประสบความส�าเร็จในการท�างานสูงสุด

	 การวางแผนการบริหารจะแตกต่างกันออกไป	 บริษัท	 บีลีฟ	 เรคคอร์ด	

จ�ากดั	จะใช้งบประมาณในการบรหิารของศลิปินทกุๆ	กลุม่ทีอ่อกมาของค่ายเท่าๆ	

กัน	 ทั้งนี้ศิลปินจะได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนจะสัมพันธ์กับส่ือต่างๆ	 และ

กลุ่มผู้ฟังจะตอบรับแค่ไหน	หากศิลปินมีเอกลักษณ์น่าสนใจในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะ

ด้านดนตรหีรอืบคุลกิลกัษณะกจ็ะท�าให้สือ่และลูกค้าต่างๆ	หนัมาสนใจศิลปินกจ็ะ

ได้รับการยอมรับที่สูงขึ้น

	 ส่วนบรษิทั	สไปร์ซซี	่ดสิก์	จ�ากดั	จะวางแผนงานของศลิปินโดยมกีารช่าง

น�า้หนกัว่าจะเน้นไปทีศ่ลิปินท่านใดทีก่�าลงัเป็นกระแสนยิมและน่าจะเป็นแนวโน้ม

ให้กลุ่มผู้ฟังที่น่าสนใจ	และบริษัทสมอลล์รูม	จ�ากัด	ก็มีแนวทางในการบริหารงาน

ศิลปินโดยการโปรโมทศิลปินในค่ายเป็นกลุ่ม	โดยมีการขายงานแบบขายพ่วงเป็น

กลุม่ๆ	โดยมทีัง้ศลิปินทีโ่ด่งดงัและศลิปินหน้าใหม่รวมอยูด้่วย	เพราะค่ายต้องการ

ให้ส่งเสริมระหว่างศิลปินเก่าที่มีชื่อเสียงกับศิลปินใหม่	 จะได้มีผลในการ

ประชาสัมพันธ์ของตัวศิลปินไปพร้อมๆ	กัน

	 จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ได้มีโอกาสเข้าไปสังเกตการณ์และร่วม

ปฏบิตังิานในการจดักจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารศลิปินอสิระนัน้	ทางฝ่ายผูด้แูลศลิปิน

หรือที่เรียกว่า	AR	มีความส�าคัญต่อศิลปินสูงมากในการท�างาน	และผู้ดูแลศิลปิน

เปรยีบเสมอืนตวักลางในการสือ่สารแทนศลิปินให้กบัการตลาดของค่ายเพลงหรอื
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ลูกค้า	 เนื่องจากบุคลิกลักษณะของศิลปินที่มีความเป็นตัวของตัวเองจึงเข้าถึงได้

ยาก	ผูท้ีด่แูลศลิปินเป็นบคุคลทีใ่กล้ชดิและเข้าใจการท�างาน	ทศันคตแิละพฤตกิรรม

ต่างของศลิปินได้ดทีีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการบรหิารงานของศลิปิน	(Artist	

Management)	 ในฐานะผู้ดูแลศิลปินว่าการบริหารงานศิลปินนั้นมี	 ปัจจัยส�าคัญ 

ทีต้่องค�านงึถงึคอื	“ศลิปิน”	เพราะฉะนัน้	การบรหิารงานนอกจากจะคดิในเรือ่งของ

การตลาด	 ธุรกิจค่ายเพลงแล้ว	 ผู้ดูแลศิลปินจะต้องค�านึงถึงความเป็นมนุษย์ของ

ศิลปินด้วย	ต้องเข้าใจความรู้สึก	ทัศนคติ	แนวคิดต่างๆ	ของศิลปินด้วย	เพื่อจะมา

วิเคราะห์หาแนวทางในการท�างานเพ่ือตอบสนองได้ทั้งด้านการตลาดและความ

เป็นศิลปะ	หรือที่เรียกว่า	(Commercial	Art)	ได้อย่างลงตัว

	 สถานการณ์การบริหารงานศิลปินที่ค่ายเพลงได้ปฏิบัติอยู่นั้น	 ผู้ศึกษามี

ความเห็นว่าสอดคล้องเก่ียวกับการวางแผนของค่ายเพลงในการพัฒนาตัวตน

ศลิปิน	ให้สามารถสร้าง	เอกลกัษณ์	ความแตกต่างและอยูใ่นกระแสได้	เพราะศิลปิน

จะประสบความส�าเร็จได้ควรมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งและควรมีคุณสมบัติ

ของศิลปินมืออาชีพ	การสร้างศิลปินมืออาชีพจะส่งผลต่องานเพลงและการแสดง

ต่างของศลิปินทีอ่อกไปสูส่ือ่ต่างๆ	และสูก่ลุม่ผูฟั้งท�าให้งานของศลิปินเพิม่มากขึน้	

มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับ

	 อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามีความเห็นว่า	 การบริหารงานด้านการขายของ

ศิลปิน	 ในรูปแบบการขายศิลปินเป็นกลุ่ม	 (Package)	 ตามแนวทางของบริษัท	 

สมอลล์รูม	จ�ากัด	นั้น	มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์	คือการประหยัดงบประมาณและ

เพือ่การโปรโมทอย่างต่อเนือ่ง	ค่ายสามารถสร้างการรบัรูข้องกลุม่ผูฟั้งทีม่ต่ีอศลิปิน

เป็นจ�านวนมาก	 ทั้งน้ีส่วนที่พึงระวังคือ	 ความรู้สึกของกลุ่มผู้ฟัง	 ผู้ร่วมงาน	 หรือ

ลูกค้าต่างๆ	 ว่าจะเป็นการบังคับให้ลูกค้าต้องการซ้ือการแสดงของศิลปินทั้งหมด	

เป็นการบงัคบัให้กลุม่ผูฟั้งต้องฟังเพลงหรอืดกูารแสดงจากศลิปินทีเ่ขาไม่ได้ชืน่ชอบ

หรือไม่มีความสนใจหรือไม่

ความส�าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมเพื่อการบริหารงานของศิลปิน
	 ความส�าคัญของกิจกรรมพิเศษจากผลการศึกษาพบว่า	กิจกรรมพิเศษมี

ความสัมพันธ์กับการตลาดของค่ายเพลงอิสระ	 และการตลาดของกลุ่มลูกค้าค่าย
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เพลงอิสระมากที่สุด	ในเชิงความสัมพันธ์ด้านการตลาดนั้น	มีปัจจัยเนื่องจากการ

เติบโตของศิลปินตลาดเพลงก�าลังให้ความสนใจและการจัดกิจกรรมพิเศษ	 เป็น

กจิกรรมทีส่ร้างรายได้หลกัให้ศลิปินในปัจจบุนั	รายได้ส่วนใหญ่ของค่ายเพลงกเ็กดิ

จากการจัดกิจกรรมพิเศษด้วย	และความสัมพันธ์ของกิจกรรมส�าหรับตลาดสินค้า

ในปัจจุบันมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษของศิลปินด้วยโดยตรง	 โดย

การน�าศิลปินอิสระมาเป็นศิลปินที่จะร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	เพื่อสื่อสารการตลาด

ออกไปแทนตราสินค้า	 หมายความว่าลูกค้ามีการท�าการตลาดเชิงดนตรี	 (Music	

Marketing)	มากขึ้น	เห็นได้จากสื่อกระแสหลัก	เช่น	สื่อวิทยุ	โทรทัศน์	ปัจจุบันการ

เป็นพรีเซน็เตอร์หรอืกจิกรรมการเปิดตวัสนิค้า	กอรปกบัการทีสั่งคมในปัจจบุนักลุ่ม

คนที่เป็นกลุ่มวัยเรียน	วัยรุ่น	สนใจเรื่องที่เป็นทางเลือก	มีความเป็นปัจเจกชนมาก

ขึน้	สนใจในเรือ่งเฉพาะกลุม่	ดงันัน้ศลิปินอสิระจงึเป็นตวัเลอืกทีส่�าคญัส�าหรบัลกูค้า

ที่สนใจที่จะท�าการตลาด	 รวมทั้งท�าให้กลุ่มผู้ฟังทั่วไปสนใจและบริโภคงานของ

ศิลปินอิสระมากขึ้นด้วยเช่นกัน	ซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการตลาดเชิงกิจกรรม	

(Event	Marketing)	โดยกลุม่ตวัอย่างได้กล่าวเกีย่วกบักจิกรรมพเิศษตรงกนัว่า	เป็น

ประโยชน์ต่อศิลปินในด้านการสร้างการรับรู้	 สร้างภาพลักษณ์	 (Image)	 และการ

ตระหนักรู้	(Awareness)	และการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง	(Avrich,	1994)

	 นอกจากการส่งเสริมภาพลักษณ์และการรับรู้แล้ว	 ด้วยความเป็นศิลปิน

อิสระ	 ไม่ได้มีกฏข้อบังคับในการท�างานเหมือนค่ายเพลงใหญ่	 กิจกรรมพิเศษจึง

ช่วยเพิม่ช่องทางให้ศลิปินอสิระได้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง	โดยไม่ต้องผ่าน

สือ่มวลชน	กจิกรรมจะเข้ามามส่ีวนช่วยในการโปรโมทศลิปินอสิระให้เป็นทีรู่จ้กัใน

ตลาด	โดยทีก่ารตลาดไม่ต้องใช้วธิกีารประชาสมัพนัธ์หรอืการใช้สือ่เพยีงอย่างเดยีว	

ดงันัน้ถ้าเกดิศลิปินและค่ายเพลงได้จดักจิกรรมพเิศษทีส่ร้างความสนกุและให้ความ

ประทับใจได้อย่างสม�่าเสมอ	 ความส�าเร็จของศิลปินและการแข่งขันของค่ายเพลง

จะด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นการสือ่สารทีช่่วยให้ศลิปินสามารถขยายฐาน

กลุ่มผู้ฟัง	 แฟนคลับ	 หรือจะเป็นลูกค้าในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วย

ประหยดัต้นทนุในการท�างานประชาสมัพนัธ์เพือ่บรหิารงานศลิปินและเกดิการค้า

ในการลงทุนเพราะกิจกรรมพิเศษสร้างการรับรู้	ความรู้สึก	โดยเสียค่าใช่จ่ายน้อย

กว่าการลงทนุในการซือ้สือ่	ประโยชน์อกีด้านหนึง่ทีป่รากฏชัดคือ	ผลต่อการพฒันา
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ศิลปิน	(Artist	Development)	ในหลายๆ	ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสบการณ์

ทางการแสดง	ความคดิเหน็ในการท�างานให้ศลิปินนัน้มทีศันคตทิีก่ว้างขึน้และท�าให้

การท�างานของศิลปินมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	

	 บทสรุปด้านความส�าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมพิเศษข้างต้น	 ชี้ให้

เหน็ว่าผลการศกึษาได้สนบัสนนุ	เรือ่งของกจิกรรมพเิศษทีเ่ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของ

การวางแผนทางการตลาดของค่ายเพลงอสิระ	 และสนบัสนนุศลิปินได้อย่างต่อเนือ่ง 

เพราะกจิกรรมพเิศษมปีระโยชน์ทัง้กบัศลิปินและค่ายเพลงเป็นอย่างมาก	ประเดน็

ส�าคัญที่มีผลมากที่ท�าให้ศิลปินอิสระต้องสื่อสารตัวเองผ่านกิจกรรมพิเศษเพราะ

งบประมาณของการประชาสมัพนัธ์ศลิปินทกุวนันีม้ไีม่มากเนือ่งจากการแข่งขนัและ

การทีศ่ลิปินอสิระยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัและอยูใ่นกระแสเหมอืนศลิปินในค่ายเพลงใหญ่ๆ	

รายได้จากการจ้างงาน	การโชว์ตวัของศลิปินกจ็ะไม่สงูเท่ากบัค่ายเพลงใหญ่	ทางการ

ตลาดของค่ายเพลงอสิระเหล่านีต้้องปรบัแผนทางการตลาดเพือ่ให้ศิลปินได้รบัการ

สนบัสนนุจากกลุม่ผูฟั้งแฟนเพลงมากขึน้	ให้สือ่มวลชนหนัมาช่วยสร้างกระแสมาก

ขึ้น	ทั้งหมดเพื่อการบริหารความส�าเร็จของศิลปินและค่ายเพลง	

รูปแบบการจัดกิจกรรมของค่ายเพลงอิสระ
	 รูปแบบกิจกรรมที่ค่ายเพลงอิสระขนาดกลางได้จัดขึ้น	 พบว่ากิจกรรม 

หลกัอยู	่2	ประเภท	ประเภทแรกคอื	กจิกรรมพเิศษทีค่่ายเพลงอสิระจดัขึน้เอง	เพือ่

จุดประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ศิลปินและการสื่อสารการตลาดของค่ายและ

ประเภทที่สองคือ	 กิจกรรมที่ค่ายเพลงจัดกิจกรรมร่วมกับผู้สนับสนุน	 (Sponsor)	

โดยมทีัง้ค่ายเพลงหาผูส้นบัสนนุมาเองเพือ่สนบัสนนุกจิกรรมโครงการทีค่่ายเพลง

จดัขึน้เอง	หรอืเป็นแบบทีล่กูค้าซึง่มสีนิค้าเป็นผูจ้ดัและหาผูส้นบัสนนุเป็นค่ายเพลง

 ส่วนลกัษณะของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จะมหีลากหลายรปูแบบ	 เพือ่จดุประสงค์

ในการโปรโมทศิลปิน	และเพื่อสนองนโยบายทางการตลาดของค่ายเพลง	รูปแบบ

กิจกรรมพิเศษต่างๆ	ที่จัดขึ้นได้แก่	การจัดมินิคอนเสิร์ตในร้านขายเทป	ซีดี	 และ

ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า	การจัดกิจกรรมเดินสาย	(Road	Show)	ทั่วๆ	ไปทั้งการ

จัดกิจกรรมเดินสายในมหาวิทยาลัย	(Campus	Tour)	การจัดคอนเสิร์ต	(Concert)	

การจัดงานปาร์ตี้	ฉลองครบรอบปีของค่าย	 (Celebration	Party)	 เป็นต้น	ในส่วน
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ของลกัษณะของการท�างานของค่ายเพลงอสิระขนาดกลางทีช่ดัเจน	คอืการท�างาน

โดยที่ทุกๆ	 ฝ่ายมาประชุมร่วมกันหรือบริหารร่วมกัน	 มีการวางแผนเบื้องต้นโดย

ฝ่ายการตลาด	(Marketing)	ทีเ่ป็นผูด้แูลภาพรวมเรือ่งการบรหิารกจิกรรมการตลาด

ให้ค่ายและศลิปิน	ในส่วนของการบรหิาร	คดัเลอืกศลิปิน	ดแูลงานศลิปินให้เหมาะ

สมกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ	นั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลศิลปิน	(Artist	and	Reper-

toire)	 ซึ่งมีความใกล้ชิดกับศิลปินมากที่สุด	 นอกเหนือจากนั้น	 ก็จะมีส่วนในการ

สนับสนุนด้านอื่นๆ		เช่น	ฝ่ายสร้างสรรค์ผลงาน	(Creative)	ฝ่ายผลิต	(Production)	

เป็นต้น	 อย่างไรก็ตามส�าหรับกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ที่มีรายละเอียดในงานสูง	

ฝ่ายดูแลกิจกรรมพิเศษก็จะว่าจ้างบริษัทรับกิจกรรมพิเศษโดยตรง	โดยสรุป	พบว่า

สามารถแบ่งออกเป็น	 สี่ส่วนหลักๆ	 คือ	 ขั้นตอนด้านการขาย	 วางแผนโครงการ

ต่างๆ	และหาผู้สนับสนุน	 ขั้นตอนการเตรียมงานและออกแบบงาน	ขั้นตอนการ

ด�าเนินงานในวันงานและขั้นตอนในวันงานและขั้นตอนของการสรุปงาน

	 รูปแบบของกจิกรรมพเิศษทีค่่ายเพลงอสิระปัจจบุนัจดัขึน้ทกุๆ	ค่ายมกีาร

จดังานในลกัษณะคล้ายคลงึกนัคอื	เริม่ต้นด้วยการโปรโมทศลิปินออกสูส่ือ่และกลุม่

ผู้ฟังด้วยการแถลงข่าว	 มีการจัดมินิคอนเสิร์ตตามร้านเทป	 ห้างสรรพสินค้าและ

ตามผบั	ส่วนการจัดคอนเสร์ิตต่างๆ	กจ็ะเป็นทัง้คอนเสร์ิตศลิปินเดีย่วและคอนเสร์ิต

แนวเทศกาลทีร่วมศลิปินจากหลากหลายค่าย	และเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นทีน่ยิมเพราะ

ทุกๆ	 ค่ายเข้าไปเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับศิลปินและค่ายเพลงต้องการ

คือ	กลุ่มวัยเรียน	กลุ่มวัยรุ่น

ปัจจัยและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อบริหารศิลปินของค่าย
เพลงอิสระ
	 ปัจจัยและอุปสรรคที่กิดขึ้นในการจัดกิจกรรมพิเศษของค่ายเพลงอิสระ

ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ส่วน	คือ	 	 1.	ปัจจัยและอุปสรรคจากภายใน

ประกอบด้วยปัจจัยและอุปสรรคด้านศิลปิน	 ด้านงบประมาณ	 	 2.	 ปัจจัยและ

อุปสรรคจากภายนอก	ประกอบด้วยปัจจยัและอปุสรรคด้านเป้าหมาย	ผูส้นบัสนนุ	

บคุลากรทีช่่วยท�างานจากภายนอก	และสภาพการตลาดทางด้านดนตร	ีเศษรฐกจิ

และสงัคม	ในส่วนเรือ่งปัจจยัและอปุสรรคทีม่ผีลต่อการจดักจิกรรมพเิศษมากทีสุ่ด
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คอื	เรือ่งของศลิปินและงบประมาณ	ด้านศลิปินกม็ทีัง้ปัจจยัทีเ่กดิจากทางกายภาพ	

และทัศนคติในการท�างานของศิลปินที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�างานหรือการรับ

งานจากลูกค้า

	 ส่วนปัจจยัและอปุสรรคด้านงบประมาณ	เนือ่งจากการท�ากจิกรรมพเิศษ

ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบไหนกต้็องมกีารลงทนุ	งบประมาณคือส่วนส�าคัญทีจ่ะสร้างงาน

ให้มีประสิทธิภาพ	 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศิลปิน	 หากงบประมาณมีข้อจ�ากัด 

ผลงานที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดทั้งหมด	 ส่วน

ปัจจัยและอุปสรรคอื่นๆ		เช่น	บุคลากรในการท�างาน	พบว่า	กิจกรรมพิเศษของ

ค่ายเพลงอสิระส่วนใหญ่จะไม่มผีูท้ีม่คีวามช�านาญด้านการท�ากจิกรรมพเิศษโดยตรง 

ดังนั้นค่ายเพลงมักจะว่าจ้างบุคลากรจากภายนอกจากบริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ	

(Event	 Organizer)	 มาช่วยด�าเนนิการ	 ซึง่อาจเป็นอปุสรรคในการท�างานด้วยเช่นกนั 

ในกรณทีีพ่วกเขาไม่มคีวามเข้าใจในตวัศลิปินและการท�างานของค่ายเพลงเหมอืน

กับบุคลากรภายใน	นอกจากนี้	การจัดกิจกรรมพิเศษยังต้องค�านึงถึงอุปสรรคด้าน

สถานการณ์บ้านเมอืง	เศรษฐกจิและสภาพการตลาดเพลงด้วย	เพือ่ป้องกนัการจดั

งานพิเศษต่างๆ	 น้อยลง	 เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิเศษมีความเสี่ยงดังนั้นการ

วางแผนล่วงหน้าโดยน�าเอาปัจจัยจากภายนอกมาร่วมพิจารณาด้วยจึงเป็นส่ิงที่

ขาดไม่ได้ก่อนท�ากิจกรรมพิเศษต่างๆ	

แนวโน้มการจัดกิจกรรมพิเศษในอนาคตของค่ายเพลงอิสระ
	 โดยสรปุแนวโน้มของการจัดกจิกรรมพเิศษเพือ่บรหิารศลิปินของค่ายเพลง

อสิระในอนาคต	จากผลการศกึษาพบว่า	ความสมัพนัธ์ทางการตลาดท�าให้กจิกรรม

พิเศษมีแนวโน้มที่สูงขึ้น	เพราะสามารถตอบสนองความต้องการทางการตลาดได้

กลุม่ผูฟั้งกม็แีนวโน้มของค่านยิมในการบรโิภคส่ือทีเ่ป็นทางเลือก	(Alternative)	และ

มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่มากข้ึน	ซึง่สอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของศลิปินที่

มบีคุลกิลกัษณะการแสดง	และการสือ่สารทีเ่ป็นทางเลอืกใหม่	กอรปกบัการตลาด

ของสนิค้าปัจจุบนัสนใจทีจ่ะเลอืกศลิปินอสิระมาร่วมกจิกรรมพเิศษเพือ่สือ่สารแทน

ตราสินค้ามากขึ้นเพราะการท�างานของศิลปินอิสระ	 มีการท�างานที่ไม่ซับซ้อน

เหมอืนกบัศลิปินสงักดัค่ายเพลงขนาดใหญ่	และการเตบิโตของงานกจิกรรมพเิศษ
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จะเห็นได้ชัดในสินค้าต้องห้ามเช่น	เหล้า	บุหรี่	ฯลฯ	เพราะสินค้าเหล่านี้มีข้อจ�ากัด

ในการโฆษณาจึงต้องหันมาใช้การสื่อสารการตลาดด้วยการท�ากิจกรรมเชิงดนตรี

มากขึ้น	 ดังนั้นมุมมองแนวโน้มการเติบโตของรูปแบบกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดใน

อนาคตจะเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนส�าหรับศิลปินอิสระและกลุ่มผู้ฟังเพลงอินดี้โดย

เฉพาะ	และกจิกรรมทีเ่กดิข้ึนต้องอาศยัปัจจยัในการสร้างความแตกต่าง	(Differen-

tiation)	และความคดิสร้างสรรค์	(Creative)	เพือ่เสนอกจิกรรมทีต่อบสนองกบัความ

ต้องการของกลุ่มผู้ฟังลูกค้า	สร้างกระแสให้สื่อมวลชนได้	 รวมถึงการที่ศิลปินรู้จัก

ทีจ่ะช่วยการประชาสมัพนัธ์ตวัเองกบัผลงานหรอืกจิกรรมพเิศษต่างๆ		ของตนผ่าน

สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการสร้างการยอมรับและการสร้างความรู้สึกทางบวกและ

ความส�าเร็จของกิจกรรมพิเศษด้วย

	 ผูศ้กึษามปีระสบการณ์โดยตรงในการท�ากจิกรรมกบัค่ายเพลงอสิระหลาย

ครัง้มีความเหน็สนบัสนนุเรือ่ง	การตลาดของค่ายเพลงอสิระทีม่องเหน็ช่องทางใน

การบรหิารงานศลิปินแล้วว่า	กจิกรรมพเิศษท�าให้เกดิผลประโยชน์ในหลายๆ	ด้าน	

และก�าลังเป็นกระแสที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ	 ดังนั้นค่ายเพลงอิสระควรจะ 

มุ่งเน้นพัฒนาผลงานของศิลปิน	 พัฒนาการแสดงของศิลปินให้น่าสนใจมีความ 

แตกต่าง	โดดเด่น	ร่วมทัง้การส่งเสรมิงานของศลิปินให้เหมาะสมกบัตลาดเพลงและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด	เมื่อตลาดให้ความสนใจ	ลูกค้าสนใจ	สื่อมวลชน

สนใจ	ผลดีต่างๆ	 โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางการเงินจะเข้ามาสู่ศิลปินอิสระและ

ค่ายเพลงอิสระเหล่านี้เองโดยตรง	 ส่งผลให้ธุรกิจค่ายเพลงอิสระเติบโต	 มีความ

มั่นคงและสามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		การจัดกิจกรรมพิเศษของค่ายเพลงอิสระในปัจจุบัน	 เปรียบเสมือน

การท�าศิลปินให้เป็นสินค้า	 อย่างไรก็ตามสินค้านั้นจะต้องมีการวางต�าแหน่ง	 วาง

ภาพลกัษณ์ทีเ่หมาะสมการวางสนิค้าเหล่านัน้ให้เป็นสินค้าพรเีม่ียม	ทีมี่เอกลักษณ์

เฉพาะตวั	สนิค้านัน้จะมผีูบ้รโิภคจ�านวนมาก	ดงันัน้	การบรหิารจดัการภาพลกัษณ์

ของศลิปินให้มลีกัษณะโดดเด่นไม่เหมอืนกบัศลิปินของค่ายเพลงอืน่ๆ		มกีารแสดง
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ที่น่าสนใจ	 มีความแตกต่าง	 ทันสมัย	 เพื่อดึงดูดให้ผู้สนับสนุน	 กลุ่มลูกค้าและ

สื่อมวลชนให้ความสนใจ	 เพ่ือศิลปินจะได้มีงานอย่างต่อเนื่องและประสบความ

ส�าเร็จจากผลงานที่ผลิตออกมา	 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมควรจัดในจังหวะและ

ความถี่ที่เหมาะสม	เพื่อให้คุ้มกับการลงทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ

	 2.		การบรหิารจดัการเพือ่ตอบสนองกระแสนยิมและการตลาดของธรุกจิ

ค่ายเพลงอิสระ	ควรจะพัฒนาศิลปินให้ทันกับความต้องการของตลาด	โดยเฉพาะ

การจัดกิจกรรมพิเศษให้ประสบความส�าเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวตนของศิลปินและ

ความสามารถ	 หากค่ายเพลงใดมีศิลปินที่ขายงานได้มาก	 อยู่แล้วประสบความ

ส�าเร็จแล้ว	 ค่ายเพลงควรวางแผนพัฒนาหรือสร้างศิลปินใหม่ๆ	 เข้ามาสู่ค่ายด้วย

เช่นกัน	 แนวทางการพัฒนาต้องค�านึงถึงความแตกต่าง	 ช่องว่าง	 ว่าควรจะสร้าง

ศิลปินใหม่รูปแบบใดที่ยังขาดอยู่	 เพื่อให้ค่ายเพลงมีศิลปินหลากหลายรูปแบบ	

พร้อมกับงานลักษณะต่างๆ	 และความต้องการของกลุ่มผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่ม	

นั่นคือการขยายกลุ่มผู้บริโภคและผู้สนับสนุนด้วยเช่นกัน

	 3.	 ในเรือ่งของการท�างาน	การเจรจาต่อรอง	ความเข้าใจและใกล้ชดิของ

ศิลปินกับฝ่ายผู้ดูแลศิลปินนั้น	 ผู้ดูแลศิลปินควรจะมีบทบาทในการน�าเสนองาน

หรอืศลิปินเจรจาต่อรองวเิคราะห์ความเหมาะสมของงานกจิกรรมให้งานสอดคล้อง

กับตัวศิลปินมากขึ้น	ไม่ใช่ให้น�้าหนักกับฝ่ายการตลาดเพียงอย่างเดียว	เพราะการ

ตลาดจะไม่มีความเข้าใจในเร่ืองของการท�างานทัศนคติของศิลปินเท่าที่ฝ่ายดูแล

ศลิปินรบัผดิชอบอยู	่เพือ่ให้การท�างานนัน้ๆ	ส่งผลต่อความรูส้กึทางบวกและความ

เข้าใจของศิลปินกับการบริหารค่ายเพลงอิสระ

	 4.		กิจกรรมพิเศษที่เกิดข้ึน	 ควรวางจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นที่

เรือ่งของการตลาดหรอืผลงานทางดนตรทีีเ่ป็นศลิปะ	ควรค�านงึถงึความเป็น	Com-

mercial	Art	คือเน้นรายได้ให้กับศิลปินได้ด้วยในขณะที่ยังคงความเป็นตัวตนของ

ศิลปินอยู่	ผู้บริหารควรจะมองหาจุดเด่น	ลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแล้วจัดการ

ให้สิง่เหล่านีป้รากฏออกมาทางการแสดงตลอดจนการสือ่สารต่างๆ	เพือ่สร้างความ

ประทับใจกับคนดูมากที่สุด

	 5.		งบประมาณในการจดักจิกรรมพเิศษในรปูแบบต่างๆ		ต้องจดัสรรให้
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เหมาะสมเพียงพอ	 เพราะกิจกรรมเชิงดนตรีมีองค์ประกอบที่ต้องใช้งบประมาณ

ค่อนข้างสูง	 จึงจะสามารถตอบสนองโจทย์ที่ลูกค้า	 หรือผู้สนับสนุนหรือกลุ่มผู้ฟัง

หรือสื่อต้องการได้

	 6.	 การส่งเสรมิการจดักจิกรรมพเิศษด้วยสือ่ออนไลน์	กจ็ะช่วยเพิม่ช่อง

ทางการสือ่สารเพือ่การประชาสมัพนัธ์งานมากขึน้	ท�าให้การจดังานกจิกรรมต่างๆ	

มีคนร่วมงานจ�านวนมากเป็นการสร้างกระแส	 การติดตาม	 และขยายกลุ่มลูกค้า	

แฟนเพลงมากขึ้นในทางอ้อม

	 7.	 การพัฒนาการแสดงของศิลปินเป็นหัวใจส�าคัญ	 ที่จะท�าให้ศิลปิน

เหล่านั้นมีงานต่อเน่ือง	 การที่ศิลปินมีความคิดสร้างสรรค์	 มีการท�างานเป็นมือ

อาชพีคอื	สิง่ทีจ่ะช่วยให้ศลิปินได้รบัการยอมรบัทีส่งูขึน้และมงีานตดิต่อเข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง

	 8.	 ค่ายเพลงอิสระควรจะมีการวางแผนการท�างานในภาพรวม	 ควรจะ

มุง่เน้นการท�างานเพลงและการท�ากจิกรรมในสัดส่วนทีเ่หมาะสม	เพราะบางทกีาร

จัดกิจกรรมที่มากเกินไป	 หรือท�าเพ่ือผลประโยชน์เชิงการตลาดมากเกินไป	 ภาพ

ลักษณ์หรือรายได้ที่มากเกินไปอาจท�าให้คุณภาพในการผลิตผลงานของศิลปินมี

คุณภาพน้อยลง
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บรหิารโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์	กบัการตดัสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์

สามมิติ	โดยเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยชมภาพยนตร์สามมิติที่

โรงภาพยนตร์สามมิติของเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม	2554	

จ�านวน	400	คน	

 ผลการศกึษาพบว่า	เพศมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์

สามมิติของผู้บริโภค	 อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สาม

มิติการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติ	รายได้เฉลี่ย

มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจชมภาพยนตร์สามมติ	ิเทคโนโลยกีารฉายภาพยนตร์

สามมติมิผีลความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภค	

การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายใน

โรงภาพยนตร์ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของ

ผู้บริโภค	 ได้แก่	 ท�าเลที่ต้ังของโรงภาพยนตร์	 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย	 ที่มีผลความ

สมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมิตขิองผูบ้รโิภค	ได้แก่	การโฆษณา

ทางนิตยสาร	การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์	โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์	บิลบอร์ด/

ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์	การจัดกิจกรรมหน้า

โรงภาพยนตร์	การจองบตัรชมภาพยนตร์สามมติล่ิวงหน้า	การสะสมแต้ม/การแจก

ของที่ระลึก	โปรโมชั่นลดราคาตามเทศกาลโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับ	Partner	

ต่างๆ	โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์

ค�ำส�ำคัญ:	 โรงภาพยนตร์สามมิติ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของการศึกษา 
	 ปัจจบุนัสภาวะทางจิตใจของและยคุสมยัในปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไป	ภาวะ

เครียดและปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาล�าดับต้นๆ	 ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามที่จะ

แสวงหาวิธีการผ่อนคลายการชมภาพยนตร์เป็นการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความ

ตึงเครียดอย่างหน่ึง	 โดยในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการฉายภาพยนตร์แบบ

ระบบปกต	ิ(สองมติ)ิ	มาเป็นการฉายภาพยนตร์ในรปูแบบต่างๆ	และระบบสามมติ	ิ

(3D)	รวมถึงในปัจจุบันมีการพัฒนามาสู่ระบบสี่มิติ	หรือ	4D

	 ปัจจุบันโรงภาพยนตร์ได้มีการน�าเทคโนโลยีสามมิติเข้ามาใช้	 ในธุรกิจ 

โรงภาพยนตร์	 ซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเห็นภาพยนต์สามมิติได้จากการ์ตูนแอน

นเิมชัน่จากหลายค่ายของฮอลวิูด้	ในปัจจบุนัไม่ได้มแีค่ภาพยนตร์แอนนเิมชัน่เพยีง

อย่างเดียวที่นิยมน�ามาผลิตเป็นภาพยนตร์สามมิติ	 ยังมีภาพยนตร์	 Action	 และ

ภาพยนตร์แฟนตาซอีกีด้วย	ซึง่ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์เครอืเมเจอร์ซนีเีพลก็ซ์	

ได้ปรับการบริหารโรงภาพยนตร์ในเรื่องของเทคโนโลยีการฉายอยู่ตลอดเวลาเพื่อ

รองรบัความนยิมในการชมภาพยนตร์สามมติทิีม่ากขึน้	 ทัง้นี	้ ด้วยความเป็น	Digital 

Cinema	ท�าให้ภาพสามมตินิัน้มคีวามคมชดัสมจรงิ	และมสีสีนัสดใส	เหนอืกว่าการ

ฉายภาพยนตร์สามมิติในระบบฟิล์มธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด	

	 โรงภาพยนตร์	MMAX	3D	เป็นโรงภาพยนตร์ดิจิตอล	3D	ซึ่งมีจุดเด่นที่

ระบบจอไร้ขอบ	 ท�าให้สามารถมองเหน็ได้เตม็จอภาพยนตร์	 ฉายด้วยระบบสามมติิ	

สมจริงเสมือนได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นโดยโรงภาพยนตร์	 IMAX	 3D	 ให้

ภาพที่สมจริง	 ใหญ่กว่าความเป็นจริง	 และสมบูรณ์ไปด้วยระบบเสียงดิจิตัลรอบ

ทิศทาง	 ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นส่วนหน่ึงอยู่ในภาพยนตร์ด้วย	 ในส่วนของ	

“เครือ่งฉายภาพยนตร์	IMAXสามมติ”ิ	จะท�างานประสานกบั	“แว่นตาสามมติ”ิ	ท�าให้

ดเูหมอืนว่ากระโดดออกมาจากจอภาพสูโ่รงภาพยนตร์	ประกอบกบัการออกแบบ

โรงภาพยนตร์	IMAX	อันเชี่ยวชาญ	ท�าให้การรับชมส�าหรับทุกๆ	ที่นั่ง	ภาพยนตร์

สามมิตินั้นนบัเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ทีต่้องการชมภาพยนตร์ทีม่ีความสมจริง

ด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ	ทีใ่ห้อรรถรสการชมทีม่ากกว่าการชมภาพยนตร์สองมิตแิบบ
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ธรรมดาด้วยการสร้างสรรค์ภาพทีเ่สมอืนจรงิและระบบเสียงทีส่มบรูณ์แบบ	เสมือน

ว่าผู้ชมภาพยนตร์ได้เข้าไปสู่เหตุการณ์ในภาพยนตร์	

	 เนื่องจากในปัจจุบันการผลิตภาพยนตร์ได้เปลี่ยนจากระบบฟิล์มมาเป็น

ระบบ	Digital	มากขึน้	ท�าให้ความนยิมในการถ่ายท�าด้วยระบบสามมิตมีิมากยิง่ขึน้	

ท�าให้ผูป้ระกอบธรุกจิโรงภาพยนตร์ต้องปรบัตวัโดยน�าเทคโนโลยกีารฉายแบบใหม่	

เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่ผู้สร้างภาพยนตร์ผลิตขึ้น	 และเพื่อรองรับกับความ

ต้องการในการชมภาพยนตร์สามมติ	ิของกลุม่เป้าหมายทีม่มีากขึน้	ท�าให้การเตบิโต

ของธุรกิจภาพยนตร์สามมิติมีการเติบโตที่ก้าวกระโดดและเป็นธุรกิจที่มีมูลค่า

มหาศาล	ทกุค่ายโรงภาพยนตร์ต่างให้ความส�าคัญกบัการหาเทคโนโลยใีหม่ๆ	เพือ่

เข้ามาท�าตลาด	โดยมุ่งสร้างความแปลกใหม่และบริการที่ดี	รวมถึงท�าการส่งเสริม

การขายต่างๆ	เช่น	การโฆษณา	การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายในรูป

แบบต่างๆ	เป็นต้น	การใช้สือ่ทีห่ลากหลายทกุช่องทาง	โทรทศัน์	วทิย	ุหนงัสอืพมิพ์	

นิตยสาร	อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	และการจัดท�าส่วนลดส่วนแถมมากมาย	ผู้วิจัยจึง

สนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิารงานของธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินลกัษณะต่างๆ	ว่า

มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกชมภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภคมากน้อยเพยีง

ไร	 ปัจจัยด้านการบริหารงานในลักษณะใดบ้างที่ช่วยจูงใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจใน

การเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการ

ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

	 2.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์

สามมิติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 3.		เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์

สามมติใินด้านการอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์กบัการตดัสนิใจเลอืก

ชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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	 4.	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	และการส่งเสริมการขายกับการตัดสิน

ใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “ปัจจัยด้านการบริหารโรงภาพยนตร์สามมิติที่มีผล

ต่อผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”	 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	และใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดย

ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	โดยให้ผูต้อบ

กรอกแบบสอบถามเอง	(Self-Administered	Questionnaire)	ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้

ก�าหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้

ผลการศึกษา

	 กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการศึกษามีทั้งสิ้น	400	คน	เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย	คิดเป็นร้อยละ	53.75	มีอายุระหว่าง	20-25	ปี	คิดเป็นร้อยละ	49.25	อาชีพ

นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ	53.25	การศึกษาระดับปริญญาตรี	คิดเป็นร้อยละ	82.25	

มีรายได้	10,001-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	28	กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

ส่วนใหญ่จะชมโรงภาพยนตร์	Digital	3D	คดิเป็นร้อยละ	57	และเหตผุลในการเลอืก

ชมคือ	ได้อรรถรสมากกว่าการชมภาพยนตร์แบบธรรมดา	คิดเป็นร้อยละ	66.50

	 กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารธุรกจิโรงภาพยนตร์สามมิติ

ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.05	โดยระบบเสียงของโรงภาพยนตร์	มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.38	 รวมถึงขนาดจอภาพยนตร์	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.28	รองลงมา	คือท�าเลที่ตั้งของโรงภาพยนตร์	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	

4.08	 ส่วนเร่ืองความสะอาดของโรงภาพยนตร์	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญน้อย

ที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.83
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	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในเร่ืองการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สาม

มิตใินด้านการโฆษณา	ประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิการขาย	โดยรวมอยูใ่นล�าดบั

มาก	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.46	 โดย	 Bucket	 Set	 ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สามมิติ	 

มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	3.75	รองลงมาคือ	

การสะสมแต้ม/การแจกของทีร่ะลกึ	มค่ีาเฉลีย่	3.72	น้อยทีส่ดุเป็นการโฆษณาทาง

โทรทัศน์	มีค่าเฉลี่ย	3.13

	 กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการชมภาพยนตร์สามมิติในช่วง	1	ปีที่ผ่านมา

คอืตัง้แต่มกราคม-ธนัวาคม	2554	โดยส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการชมภาพยนตร์สาม

มิติอยู่ที่	4-6	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	56	รองลงมาคือ	1-3	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	43	

น้อยที่สุดคือ	10-12	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	1	ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	เพศ

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	อายุมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 รายได้เฉลี่ยมีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชม

โรงภาพยนตร์สามมติเิทคโนโลยกีารฉายภาพยนตร์สามมติมิคีวามสมัพนัธ์ต่อการ

ตัดสินใจเลือกชม

	 โรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์

สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ที่มีผลความสัมพันธ์

ต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 ได้แก่ความสะดวก

สบายของทีน่ัง่ภายในโรงภาพยนตร์	โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัคอืกลุม่

ตัวอย่างเห็นว่าหากมีความสะดวกสบายของที่นั่งที่ดีมาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้ชมมากเช่นกัน

	 ส่วนการบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย	 ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	ได้แก่	การโฆษณาทางนิตยสารมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารโฆษณาทางนติยสารมาก	กจ็ะมผีลต่อการตดัสนิ

ใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองผูช้มมากเช่นกนัการโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์
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มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติ	ิโดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์มาก	
ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน	
	 โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์
สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีการ
ใช้สื่อที่เป็นโปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน	 บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารใช้สือ่ทีเ่ป็นบลิบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มาก	
ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมกีารใช้สือ่ทีเ่ป็นการประชาสมัพนัธ์ทางหนงัสอืพมิพ์มาก	กจ็ะมผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองกลุม่ตวัอย่างมากเช่นกนัการจดักจิกรรม
หน้าโรงภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีการจัดกิจกรรมหน้า 
โรงภาพยนตร์มาก	กจ็ะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองกลุม่
ตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การจองบตัรชมภาพยนตร์สามมติล่ิวงหน้ามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีการจองบัตรชมภาพยนตร์สามมิติล่วงหน้ามาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจ
เลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองกลุม่ตวัอย่างมากเช่นกนัการสะสมแต้ม/การแจก
ของทีร่ะลกึมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติโิดยมคีวามสมัพนัธ์
ในทศิทางเดยีวกนั	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารสะสมแต้ม/การแจกของทีร่ะลกึ
มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาลมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์
สามมิตโิดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั	 คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมโีปรโมชัน่
ลดราคาตามเทศกาลมาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ
มากเช่นกัน	 โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับ	 Partner	 ต่างๆ	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
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โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น

ว่าหากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับPartner	ต่างๆ	มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ชม	โรงภาพยนตร์สามมิติมากเชน่กนัโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกบัคา่ยภาพยนตรม์ีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	

คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์มาก	ก็จะมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน

สรุปผลการศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีม้จี�านวนท้ังสิน้	400	คน	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 53.75	 มีอายุระหว่าง	 20-25	 ปี	 คิดเป็น 

ร้อยละ	49.25	อาชีพนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ	53.25	การศึกษาระดับปริญญาตรี	

คิดเป็นร้อยละ	82.25	มีรายได้	10,001-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	28

ข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์
สามมิติ
	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่จะชมโรงภาพยนตร์	Digital	3D	

คิดเป็นร้อยละ	 57	 และเหตุผลในการเลือกชมคือ	 ได้อรรถรสมากกว่าการชม

ภาพยนตร์แบบธรรมดา	คิดเป็นร้อยละ	66.50

ข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกสบาย
ในโรงภาพยนตร์
	 กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารธุรกจิโรงภาพยนตร์สามมิติ

ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.05	โดยระบบเสียงของโรงภาพยนตร์	มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.38	 รวมถึงขนาดจอภาพยนตร์	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.28	รองลงมา	คือท�าเลที่ตั้งของโรงภาพยนตร์	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	

4.08	 ส่วนเร่ืองความสะอาดของโรงภาพยนตร์	 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญน้อย

ที่สุด	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.83
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ข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
การส่งเสริมการขาย
 กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติ

ในด้านการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย	 โดยรวมอยู่ในล�าดับ

มาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.46	โดย	Bucket	Set	ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์สามมิติ	มี

ผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติมากที่สุด	 มีค่าเฉล่ีย	 3.75	 รองลงมาคือ	

การสะสมแต้ม/การแจกของทีร่ะลกึ	มค่ีาเฉลีย่	3.72	น้อยทีส่ดุเป็นการโฆษณาทาง

โทรทัศน์	มีค่าเฉลี่ย	3.13	

ข้อมูลด้านการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ
	 จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเลือกชมโรง

ภาพยนตร์สามมิติอยู่ที่	4-6	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	56	รองลงมาคือ	

1-3	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	43

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 1 ผูช้มโรงภาพยนตร์สามมติทิีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์

แตกต่างกัน	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติแตกต่างกัน	 จาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 เพศมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชม

ภาพยนตร์สามมิติการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์สาม

มิติ	และรายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจชมภาพยนตร์สามมิติ	

 สมมติฐานที่ 2 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านเทคโน- 

โลยีการฉายภาพยนตร์ที่แตกต่างกัน	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์

สามมิติของผู้บริโภคจากผลการทดสอบสมมติฐาน	 ปรากฏว่าเทคโนโลยีการฉาย

ภาพยนตร์สามมิติมีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ

ของผู้บริโภค

 สมมติฐานที่ 3	 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่ง

อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์มผีลต่อการตดัสนิในเลอืกชมโรงภาพยนตร์

สามมติขิองผูบ้รโิภค	จากผลการทดสอบสมมตฐิาน	ปรากฏว่าการบรหิารงานธรุกจิ
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โรงภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ที่มีผล
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	การบริหาร
งานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์
ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	
ได้แก่	 ความสะดวกสบายของที่นั่งภายในโรงภาพยนตร์	 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันคือกลุ่ม	ตัวอย่างเห็นว่าหากมีความสะดวกสบายของที่นั่งที่ดีมาก	
ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้ชมมากเช่นกัน
 สมมติฐานที่ 4 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภคจากผลการทดสอบสมมตฐิาน	ปรากฏว่าการบรหิาร
งานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิ
การขาย	 ท่ีมีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของ 
ผู้บริโภค
 การบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการส่งเสริมการขาย	 ที่มีผลความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์
สามมิติของผู้บริโภค	ได้แก่	การโฆษณาทางนิตยสารมีความสัมพันธ์กับการตัดสิน
ใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือกลุ่ม
ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารโฆษณาทางนติยสารมาก	กจ็ะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้ชมมากเช่นกัน
	 การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์
สามมิติ	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากมีการ
ใช้สื่อที่เป็นโปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
 บลิบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์
สามมิตโิดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั	คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมกีารใช้
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สื่อที่เป็นบิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 การประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีการใช้สื่อที่เป็นการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์มาก	 ก็จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การจัดกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีการจัดกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์มาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การจองบตัรชมภาพยนตร์สามมติล่ิวงหน้ามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีการจองบัตรชมภาพยนตร์สามมิติล่วงหน้ามาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มตัวอย่างมากเช่นกัน
	 การสะสมแต้ม/การแจกของที่ระลึกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีการสะสมแต้ม/การแจกของที่ระลึกมาก	 ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปรโมชัน่ลดราคาตามเทศกาลมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์
สามมิตโิดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั	 คอืกลุม่ตวัอย่างเหน็ว่าหากมโีปรโมชัน่
ลดราคาตามเทศกาลมาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ
มากเช่นกัน	
	 โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับ	 Partner	 ต่างๆ	 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม 
โรงภาพยนตร์สามมิติ	โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	คือกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าหากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับPartner	ต่างๆ	มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ชม	โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
	 โปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรง
ภาพยนตร์สามมิติโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 คือกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
หากมีโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์มาก	ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติมากเช่นกัน
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อภิปรายผลการวิจัย

 สมมติฐานที่ 1 ผูช้มโรงภาพยนตร์สามมติทิีม่ลัีกษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สาม
มิติแตกต่างกัน

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านลักษณะทางประชากร-

ศาสตร์	กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ	พบว่า	ตัวแปรด้านอาชีพ	ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมิต	ิทัง้นีส้ามารถวเิคราะห์ได้

ว่าในปัจจบุนัการชมภาพยนตร์สามมติ	ิไม่มเีงือ่นไขด้านอาชพีเข้ามาเกีย่วข้อง	กลุม่

เป้าหมายในการชมภาพยนตร์สามมิติอาจเป็นได้ทุกอาชีพ	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกชมภาพยนตร์สามมิติมีอยู่	 2	 ตัวแปร	 ได้แก่	 เพศ	

โดยเน้นไปที่เพศหญิงมากกว่าเพศชาย	สามารถน�ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ว่า	

จากผลงานวจัิยทีใ่กล้เคยีงกบัการศกึษาครัง้นีค้อื	ผลงานวจิยัของ	กณัทมิา	บวัเอีย่ว	

(2545,	น.	บทคดัย่อ)	เรือ่ง	“ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกรบัชมภาพยนตร์ไทยและต่าง

ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	พบว่า	ผูช้มภาพยนตร์เป็นเพศหญงิมากกว่า

เพศชาย	ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ

หญงิมากกว่าเพศชาย	ส่วนตวัแปรทางด้านอาย	ุจะเน้นไปทีอ่าย	ุ20-25	ปี	สามารถ

น�ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ว่า	 อายุ	 20-25	 ปี	 นับว่าเป็นวัยรุ่น	 ซึ่งการชม

ภาพยนตร์สามมิติจะต้องสวมแว่นตาสามมิติ	 ส่วนตัวแปรเรื่องรายได้มีความ

สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของกลุ่มเป้าหมาย	 สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า	เงือ่นไขทางด้านการเงินมอีิทธิพลต่อการตัดสินเลอืกชมภาพยนตร์

สามมิติ	เนื่องจากค่าตั๋วเข้าชมโรงภาพยนตร์สามมิติมีราคาที่สูงกว่าโรงภาพยนตร์

สองมิติธรรมดา	ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของพิทักษ์	ปานเปรม	(2550,	น.	บทคัดย่อ)	

เรื่อง	“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สยองขวัญของวัยรุ่นในเขต

กรงุเทพมหานคร”	พบว่ารายได้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิในเลอืกชมภาพยนตร์

สยองขวัญของกลุ่มตัวอย่าง
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 สมมติฐานที่ 2 การบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านเทคโนโลยี
การฉายภาพยนตร์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค

	 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านการบรหิารงานธรุกจิ

โรงภาพยนตร์สามมิติในด้านเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์	 กับการตัดสินใจเลือก

ชมภาพยนตร์สามมิติ	 พบว่า	 ตัวแปรด้านการบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สาม

มิตใินด้านเทคโนโลยกีารฉายมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์

สามมิติ	 เนื่องจากเทคโนโลยีการฉายภาพยนตร์ในครือเจอร์ซีนีเพล็กซ์	 มี	 3	

เทคโนโลยีการฉาย	โดยเทคโนโลยีการฉายที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกมากที่สุด

คือ	โรงภาพยนตร์	Digital	3D	เนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงมากในบรรดาโรงภาพยนตร์

สามมิติ	โดยสามารถวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล	(Defleur,	

1996,	pp.	152-155)	โดยใช้หลักการเลือกมีปฏิกิริยา	(Principle	of	Selective	Ac-

tive)	เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากการให้ความสนใจ	การรับรู้	และการจดจ�า	จนท้าย

ที่สุดจึงท�าให้คนแต่ละคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อข่าวสารเดียวกันแตกต่างกัน	 ซึ่งแต่ละ

คนกจ็ะมคีวามต้องการแตกต่างกนัออกไป	บางคนอาจเลือกโรงภาพยนตร์สามมิติ	

Digital	 3D	 เน่ืองจากราคาที่ไม่สูงมากหากเทียบกับโรงภาพยนตร์สามมิติด้วยกัน	

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือกโรงภาพยนตร์ชนิดนี้สูงที่สุด	บางคนอาจเลือกโรงภาพยนตร์

สามมติ	ิIMax	และ	MMax	เนือ่งจากเป็นโรงภาพยนตร์ทีส่ามารถให้อรรถรสในการ

ชมมากกว่าโรงสามมติทิัว่ไป	แต่ราคาค่อนข้างสงู	ท�าให้กลุม่ตวัอย่างมกีารเลอืกชม

โรงภาพยนตร์ในประเภทนี้ค่อนข้างน้อย

 สมมติฐานที่ 3 การบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวย
ความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค

	 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านการบรหิารงานธรุกจิ
โรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	กบัการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ	 พบว่า	 ตัวแปรด้านความสะดวกสบายของ
ระบบที่นั่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 สามารถ
วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดธุรกิจภาพยนตร์	 ในด้านการ
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จัดจ�าหน่าย	(Place)	ในที่นี้หมายถึง	สถานที่จัดฉายภาพยนตร์หรือโรงภาพยนตร์
ทีถ่่ายทอดภาพและเสยีงไปยงัผูช้ม	โดยการจัดจ�าหน่ายผ่านทางโรงภาพยนตร์ทัว่ไป	
มกีารอ�านวยความสะดวกสบายในส่วนทีน่ัง่ทีด่	ี กจ็ะส่งผลให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเข้าชม
โรงภาพยนตร์สามมติมิากขึน้ส่วนการบรหิารงานธรุกจิโรงภาพยนตร์สามมติใินด้าน
สิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ในด้านท�าเลที่ต้ังของโรงภาพยนตร์
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของของผู้
บริโภค	สามารถอธบิายได้ว่าผูบ้รโิภคไม่ได้ตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์สามมติจิาก
สิง่อ�านวยความสะดวกสบายด้านท�าเลทีต่ัง้ของโรงภาพยนตร์	 กล่าวคอืโรงภาพยนตร์
อาจตัง้อยูท่ีใ่ดกไ็ด้ไม่จ�ากดัว่าโรงภาพยนตร์จะต้องตัง้อยูใ่กล้บ้าน	โรงเรยีนหรอืห้าง
สรรพสินค้าโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของปริญดา	 จิตติรัตนากร	 (2539,	 น.	
บทคดัย่อ)	เรือ่ง	“ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์อเมรกินั	(ฮอลลวิูด้)	ของ
นสิตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาของรฐัในเขตกรงุเทพมหานคร”	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง
ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับสถานที่ตั้งของโรงภาพยนตร์	ส่วนการบริหารงานธุรกิจโรง
ภาพยนตร์สามมิติในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ในด้าน
ขนาดของจอภาพยนตร์	ระบบเสียงของโรงภาพยนตร์	ความคมชัดของภาพยนตร์	
อุปกรณ์การรับชม	 (แว่นสามมิติ)	 ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานธุรกิจ
โรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์ดงักล่าว
ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค
แต่อย่างใด	 โดยสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี	 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค	 (Con-
sumer	behavior	model)	เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจเลือก
ชมภาพยนตร์สามมติโิดยมจุีดเริม่ต้นจากการทีเ่กดิสิง่กระตุน้	(Stimulus)	ท�าให้เกดิ
ความต้องการสิง่กระตุน้ผ่านเข้ามาในความรูส้กึนกึคิดของผูช้ม	(Audience’s	black	
box)	ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด�า	ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้	

 สมมติฐานที่ 4 การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตร์สามมิติในด้านการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค

	 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรด้านการบรหิารงานธรุกจิ
โรงภาพยนตร์สามมติใินด้านสิง่อ�านวยความสะดวกสบายในโรงภาพยนตร์	กบัการ
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ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ	 พบว่า	 ตัวแปรด้านการโฆษณาทางนิตยสาร	
การโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์และการประชาสมัพนัธ์ทางหนงัสือพมิพ์	มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันคือหากมีการโฆษณาทางนิตยสารและหนังสือพิมพ์มาก	ก็จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์ของผู้ชมมากในขณะเดียวกันหากมีการประชาสัมพันธ์
ทางหนังสือพิมพ์มากก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติมาก
เช่นกัน	 ซึ่งสามารถวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดธุรกิจ
ภาพยนตร์	 (ชมพูนุท	นุตาคม,	2554,	น.	84-94)	ได้แบ่งประเภทของสื่อที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการท�าการส่งเสริมการตลาด	โดย	สื่อมวลชน	(Mass	Media)	เป็นสื่อ
ทีส่ามารถน�าข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัภาพยนตร์สามมติไิปสูผู่ร้บัจ�านวนมากได้อย่าง
รวดเร็ว	อาทิ	การโฆษณาผ่านนิตยสารและหนังสือพิมพ์	เป็นต้น	ส่วนตัวแปรด้าน	
และสื่อโปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์	 บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา	 มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	รวมถึงสื่อนอกสถานที่	(Out	of	Home	
Media)	 เป็นสื่อที่นิยมใช้ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์	 เช่น	 โปสเตอร์/ใบปิด
ภาพยนตร์	 และบิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	 มีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจให้ 
ผูช้มเกดิแรงจูงใจในการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติ	ิโดยตวัแปรทีก่ล่าว
มาข้างต้นล้วนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติใน
ทิศทางเดียวกัน	ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ	ชวนะ	ภวกานันท์	(2528น.	บทคัดย่อ)	ที่
กล่าวว่า	ความส�าเร็จของภาพยนตร์หลายเรื่อง	ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการท�า
โปสเตอร์หรือใบปิด	 การตกแต่งหน้าโรงภาพยนตร์	 การวางวางโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆ	 การเปิดฉายโชว์รอบพิเศษหรือการท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์	 รวมถึงสื่อ
เฉพาะกิจ	 (Specific	 Media)	 เป็นสื่อที่จัดท�าข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	 ในการ
สือ่สารหรอืด�าเนนิกจิกรรมทางการตลาดแต่ละครัง้	เป็นสือ่ทีม่รีปูแบบและลกัษณะ
แตกต่างกันไป	มีทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์	
	 ส่วนโปรโมชั่นที่ท�าร่วมกับค่ายภาพยนตร์	มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชม
โรงภาพยนตร์สามมิติของผู้บริโภค	 สามารถวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดธุรกิจภาพยนตร์	 การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 ซ่ึงใน
สถานการณ์ปัจจุบันการสื่อสารตลาดมีอยู่หลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา	
การประชาสัมพันธ์	การขายโดยบุคคล	หรือการส่งเสริมการขายต่างๆ	จ�าเป็นต้อง
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อาศัยสื่อที่เหมาะสมและใช้สื่อหลายๆ	 ชนิดร่วมกัน	 เพื่อการส่ือสารเข้าถึงกลุ่ม 
ผูบ้รโิภคหรอืผูช้มภาพยนตร์ให้มากทีส่ดุ	และเพือ่ให้ธรุกจิภาพยนตร์ประสบความ
ส�าเร็จได้	ซึง่ผลการส�ารวจพบว่า	กลุม่ตวัอย่างให้ความสนใจกบัการบริหารโรงภาพยนตร์
ในด้านการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ	 ข้างต้นท�าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมโรงภาพยนตร์สามมิติ	ดังงานวิจัยของ	มนฤดี	ธาดาอ�านวยชัย	(2539,	น.	
บทคัดย่อ)	 เรื่อง	 “พัฒนาการและทิศทางของโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ใน
ประเทศไทย”	พบว่า	วธิกีารส่งเสรมิการตลาดของโรงภาพยนตร์ในระบบมลัตเิพลก็	
ต่างๆ	ในขณะนั้น	ซึ่งหนึ่งในกรณีศึกษา	คือ	โรงภาพยนตร์ในเครืออีจีวี	พบว่าน�า
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเข้ามาใช้ในธุรกิจอย่างจริงจัง	 และมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกชมภาพยนตร์ของผู้บริโภค	 วิธีการส่งเสริมการขายที่โรงภาพยนตร์ในเครืออี
จีวีน�ามาใช้มีการส่งเสริมการตลาดในภาพยนตร์ต่างๆ	เป็นการจัดบรรยากาศของ
โรงภาพยนตร์	 ให้สอดคล้องกับภาพยนตร์ที่เข้าฉาย	 การแจกของที่ระลึกเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ซึง่การส่งเสรมิการขายเหล่านีล้้วนมผีลต่อการตดัสนิเลอืกชมภาพยนตร์
ของผู้บริโภค	ท�าให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถด�าเนินต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพเกีย่วกบัส่ือโฆษณา	
ณ	จุดขาย	เช่น	บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่	โปสเตอร์/ใบปิดภาพยนตร์	ซึ่ง
ในการศกึษาพบว่ามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมโรงภาพยนตร์สามมติขิองผูบ้รโิภค
	 2.		ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเป็นงานวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัอทิธพิลของ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ
	 3.		ควรมกีารจดัท�าวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัด้านการบรหิารโรงภาพยนตร์สาม
มิติที่มีผลต่อผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกๆ	 1-2	 ปี	
เนื่องจากผู้ประกอบการภาพยนตร์จะต้องการทราบความต้องการของลูกค้าเพื่อ
จะได้น�าไปปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาจึงควรท�าการศึกษาเป็นระยะๆ
	 4.		ควรท�าการศึกษาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์สามมิติ
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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเร่ืองการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส�าคัญ

ของการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	ศกึษาขัน้ตอน

การด�าเนินงานและวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	 และศึกษาถึงการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอ็ม	

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ	ได้แก่	ทฤษฎีองค์กรสื่อ	แนวคิด

การบริหารงานสื่อภาพยนตร์	แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโฆษณาและประชา-

สัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์	ซึ่ง

ผูศ้กึษาได้ใช้เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผูอ้�านวยการ

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ผู้จัดการ	และพนักงาน

ระดบัปฏบิตักิารฝ่ายประชาสมัพนัธ์	มุง่เน้นการศกึษาการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์

ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัดในช่วงปี	พ.ศ.	2552-2555

	 ผลการศึกษาพบว่าการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์

ตี้ไนน์	จ�ากัด	ผู้อ�านวยการของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ได้ให้ความส�าคัญกับ

การบริหารงานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก	 โดยมีวัตถุประสงค์คือ	 เพื่อเป็นการ

ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภาพยนตร์ของบริษัท	 กระตุ้นให้เกิดความต้องการชม

ภาพยนตร์	 และเข้าไปรับชมภาพยนตร์	 และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท	

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	

พนักงานแต่ละระดับจะมีปัจจัยที่แตกต่างกัน	 ในระดับผู้อ�านวยการจะให้ความ

ส�าคัญกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องในการวางแผน	 และพนักงานระดับรองลงมาจะมี

ปัจจัยคือ	 นโยบายของผู้อ�านวยการและช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 ในการ

บริหารงานจะมกีารจัดท�าแผนปฏบิตังิานหลกั	และแผนปฏบิตังิานธรุกจิภาพยนตร์

โดยใช้ภาพยนตร์เป็นตัวน�าในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท	 ขั้นตอนในการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์	 จะเร่ิมต้นโดยผู้อ�านวยการหรือผู้ก�ากับภาพยนตร์จะ

เป็นผู้วางนโยบายในการประชาสัมพันธ์ถึงประเด็นของภาพยนตร์	 และจะมีการ

ประชมุกนัในฝ่ายกลยทุธ์การตลาด	แบ่งออกเป็น	ฝ่ายโปรโมท	ฝ่ายบรหิารสือ่	และ
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ฝ่ายประชาสมัพนัธ์	และแต่ละฝ่ายจะมกีารท�างานร่วมกนัในการช่วยวเิคราะห์จดุขาย 

จดุเด่นของภาพยนตร์	วเิคราะห์กลุม่ผูด้เูป้าหมายและการเลือกใช้ส่ือแต่ละประเภท	

โดยมีผู้อ�านวยการเป็นผู้ตรวจสอบการท�างาน	 ในการประเมินผลการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์จะมีการประเมินผลเป็นระยะ	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	คือ	ระยะก่อน

การประชาสมัพันธ์	ระยะระหว่างการประชาสมัพนัธ์	และระยะหลงัการประชาสมัพนัธ์	

โดยใช้วิธีการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	เพื่อตรวจสอบถึงผลของการ

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	 และความสามารถของพนักงานในฝ่าย	 และน�าไป

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด	 ซ่ึงในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	นี้	มีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	คือ	ระดับผู้อ�านวยการจะ

มองว่าการติดต่อสื่อสารและระเบียบวินัยของพนักงานเป็นอุปสรรคส�าคัญในการ

ด�าเนินงาน	 อุปสรรคส�าหรับพนักงานระดับรองลงมาคือ	 การติดต่อส่ือสารกับ

สื่อมวลชนและการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย

ค�ำส�ำคัญ:  การบรหิารงานประชาสมัพนัธ์, ขัน้ตอนการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์, 

วธิกีารบรหิารงานประชาสมัพนัธ์, การประเมนิผลการบรหิารงานงาน

ประชาสัมพันธ์
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงกับผู้รับชมภาพยนตร์	สื่อภาพยนตร์

เป็นสือ่ทีร่วบรวมในด้านศลิปะ	ศาสตร์และความรูห้ลากหลายสาขา	ทัง้ในด้านการ

แสดง	ดนตร	ีการเขยีนการจดัวางภาพ	และเทคโนโลยต่ีางๆ	จากเทคโนโลยทีีม่กีาร

พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น	 จึงท�าให้วงการส่ือภาพยนตร์ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

ด้วยเช่นกัน	ทั้งในด้านการผลิต	 การสื่อสารข้อมูลภาพยนตร์ต่างๆ	 ให้กับผู้รับชม

ได้ทราบ	สื่อภาพยนตร์จึงเป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงกว้างและเป็นที่นิยม

อย่างสงู	จงึท�าให้ธรุกจิภาพยนตร์มกีารเจรญิเตบิโตขึน้ตามไปด้วย	ธรุกจิภาพยนตร์

จึงกลายมาเป็นธุรกิจที่มีผู ้สนใจลงทุนและต้องการส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น	 ซึ่ง

ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีสื่อภาพยนตร์เป็นส่ือสาธารณะ	 และเป็นส่ือที่

สามารถเข้าถงึประชาชนได้ง่ายและสามารถท�ารายได้อย่างมาก	จงึท�าให้มผีูท้ีส่นใจ

ทีจ่ะลงทนุในการท�าธรุกจิภาพยนตร์เพิม่ขึน้ท�าให้เกดิการแข่งขนัในธรุกจิภาพยนตร์

สูงขึ้น	 บริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ก่อต้ังขึ้นมา 

ในปี	พ.ศ.	2552	 ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่	 17	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2552	 เกิดขึ้นมา 

จากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อน	 ที่มีแนวความคิดและความมุ่งหวังตรงกัน	 โดย 

แต่ละคนจะมีโปรเจค	ความคิด	ตัวตน	แนวทางและไอเดียที่แตกต่างกัน	โดยได้มี

การให้ค�าจ�ากัดความกลุ่มของตนด้วยค�าว่า	 “Monster	 (มอนสเตอร์)”	 หรือ	 สัตว์

ประหลาด	 เนื่องมาจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความแปลกในด้านความคิด	 มุมมอง	

วิธีการน�าเสนอ	 ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง	 ต่อมาทาง	 บริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 ได้มีลักษณะของ	 Studio	 (สตูดิโอ)	 โดยเป็นผู้ผลิตภาพยนตร ์

ครบวงจร	 เพื่อรองรับธุรกิจด้านการผลิต	 จัดจ�าหน่ายและโปรโมท	 บริษัท	 

เอ็มเทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	

	 ในด้านของการบริหารบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	มีการแบ่งงานกัน

ท�าโดยที่จะมีผู้บริหารทั้ง	3	คนเป็นผู้ที่จะคอยดูแล	จัดการและควบคุมการท�างาน

ตามหน้าทีร่บัผดิชอบของตนเพือ่ให้บรรจุเป้าหมายทางธรุกจิมากทีส่ดุ	และในฝ่าย

การบริหารงานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดนั้นจะเห็นได้ว่าได้มีการแบ่งการบริหาร
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งานฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์	ดงันัน้การประชาสัมพนัธ์เป็นเครือ่งมือหรอื

กลยุทธ์การสื่อสารอย่างหนึ่งที่องค์กรต่างๆ	 น�ามาใช้	 ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีการ

บริหารงานการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน	องค์กรสื่อภาพยนตร์เป็นองค์กรหนึ่ง

ที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางการ

ตลาดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสาร	 และข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับ

ภาพยนตร์	ซึ่งบริษัท	เอ็มเทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	เป็นองค์กรสื่อภาพยนตร์หนึ่งที่ได้ให้

ความส�าคญักบัการสือ่สารการตลาดและการประชาสมัพนัธ์เช่นกนั	ผลงานภาพยนตร์

ที่ผ่านมาของทางบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	เป็นภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิง

และมีความหลากหลาย	และภาพยนตร์ได้สร้างรายได้	และเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่ม

ผู้ดูทั่วไป	ผลงานภาพยนตร์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	

	 รายชื่อภาพยนตร์ที่ผลิต	 และจัดจ�าหน่ายของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากดั	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2552	ถงึเดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2555	โดยมกีารสร้างภาพยนตร์

ที่มีความหลากหลายในทุกแนวของภาพยนตร์	 จะพบว่าภาพยนตร์ของบริษัท	 

เอม็	เทอรตีไ้นน์	จ�ากดั	สามารถท�ารายได้ตามเป้าหมาย	และท�ารายได้อย่างมหาศาล

หลายเรื่อง	 และมีภาพยนตร์ที่ท�ารายได้เกิน	 50	 ล้าน	 ถึง	 5	 เรื่อง	 จากจ�านวน

ภาพยนตร์ท่ีสร้างมาทั้งหมดจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือ	 9	 เรื่อง	 ได้แก่	 ภาพยนตร์ 

เรื่อง	32	ธันวา	(107	ล้านบาท),	ภาพยนตร์เรื่องสุดเขต	เสลดเป็ด	(121	ล้านบาท),	

ภาพยนตร์เรื่อง	30	ก�าลังแจ๋ว	(71	ล้านบาท),	ภาพยนตร์เรื่อง	ส.ค.ส	สวีทตี้	 (85	

ล้านบาท)	และภาพยนตร์เรือ่ง	วาเลนไทน์	สวทีตี	้(65	ล้านบาท)	ส�าหรบัภาพยนตร์

เรือ่ง	30	ก�าลงัแจ๋ว	มเีนือ้หาของภาพยนตร์ใกล้เคยีงกบัภาพยนตร์ทีเ่ข้าฉายในช่วง

เวลาเดียวกันและมีการวางโปรแกรมฉายภาพยนตร์ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ 

น�้าท่วมใหญ่ปลายปี	 พ.ศ.	 2554	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการทางธุรกิจ	

รวมถึงธุรกิจภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์	จึงท�าให้ภาพยนตร์ต่างๆ	ที่มีโปรแกรม

ฉายในช่วงเวลานั้น	ได้เลื่อนโปรแกรมฉายออกไป	แต่ทางบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	 ยังคงยึดช่วงเวลาการเข้าฉายของภาพยนตร์เรื่อง	 30	 ก�าลังแจ๋ว	 สุดท้าย

ภาพยนตร์เรือ่งนีก้ส็ามารถท�ารายได้ได้ถงึ	71	ล้านบาท	ซึง่ความส�าเรจ็ดงักล่าวนัน้

น่าจะได้มาจากการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่ดีของทางบริษัทด้วย	 เพราะการ

บรหิารงานประชาสมัพนัธ์นบัว่าเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคัญทีจ่ะท�าให้กลุ่มผูด้ภูาพยนตร์
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นั้นสามารถรับรู้ถึงข้อมูลของภาพยนตร์	 และช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน

ภาพยนตร์เรือ่งนัน้ๆ	เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัผูช้มภาพยนตร์ก่อนทีจ่ะเข้า

ชมภาพยนตร์โดยการวางแผนประชาสมัพนัธ์จะต้องมกีารวเิคราะห์ถงึสถานการณ์

ต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนมีผลต่อช่วงเวลาที่ภาพยนตร์เข้าฉายมายน้อยเพียงใด	 วิเคราะห์ 

จุดเด่นของภาพยนตร์ว่ามีลักษณะเหมาะสมกับกลุ่มผู้ดูเป้าหมายหรือไม่	 รวมถึง

การประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องนั้นประสบความ

ส�าเร็จหรือไม่

	 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นท�าให้ผู ้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการ

ด�าเนินธุรกิจภาพยนตร์มาด้วยเวลาที่ไม่นานแต่เป็นที่รู ้จักในประเทศไทย	 มี

ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและท�ารายได้ให้กับบริษัทเป็นจ�านวนมาก	ว่า	มีการบริหาร

งานประชาสัมพันธ์	 อย่างไร	 มีความส�าคัญอย่างไร	 จึงมีส่วนช่วยให้บริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัดได้ประสบความส�าเร็จ	 และวิธีการประเมินผลการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์อย่างไร

วัตถุประสงค์

	 1.	 ศึกษาความส�าคัญ	 ของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 2.	 ศึกษาขั้นตอนการด�าเนินงาน	และวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์

ในสื่อแต่ละประเภทของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 3.	 ศึกษาถึงการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้

ไนน์	 จ�ากัด”	 เป็นการศึกษาโดยใช้ลักษณะการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	
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Research)	ทีต้่องการศกึษาถงึความส�าคญัของการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์	ศกึษา

ถึงขั้นตอนการด�าเนินงานและวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของส่ือแต่ละ

ประเภท	และท�าการศกึษาการประเมนิผลการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	โดยผู้ศึกษามีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้

1.  ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data)
	 เกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	 (In-depth	 Interview)	กบักลุม่ 

ผูบ้รหิารทีท่�างานฝ่ายการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	

จ�ากัด	 โดยผู้ศึกษาได้ท�าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

ชัดเจน	ซึ่งผู้ศึกษาได้ตั้งค�าถามโดยแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารงานประชาสมัพนัธ์	ใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างแน่นอน	(Structure	

Interview)	 และใช้เคร่ืองบันทึกเสียงเพ่ือเก็บค�าสัมภาษณ์	 โดยแบ่งโครงสร้างชุด

ค�าถาม	2	ชุด	คือ	โครงสร้างค�าถามสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการ	ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติ

การฝ่ายประชาสมัพนัธ์	และโครงสร้างค�าถามสัมภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่าย	โปรโมท	และ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสื่อ	 ซ่ึงจะมีการท�างานร่วมกันกับฝ่ายการประชาสัมพันธ์	

โครงสร้างค�าถามสมัภาษณ์ส�าหรบัผูอ้�านวยการ	ผูจ้ดัการ	และผูป้ฏบิตักิารฝ่ายการ

ประชาสัมพันธ์	มีค�าถาม	ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ความส�าคญั	ของการบรหิารงานประชาสัมพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

 ส่วนที่ 2	 ขั้นตอนการด�าเนินงานและวิธีการบริหารงานประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์ในสื่อแต่ละประเภทของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

 ส่วนที่ 3	 การประเมนิผลการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	

	 โดยผูศ้กึษาได้สมัภาษณ์บคุคลทีเ่กีย่วข้องอย่างเจาะลึก	(Depth	Interview)	

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้	และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	โดยแบ่งบคุคลทีส่มัภาษณ์ออกเป็น	3	กลุม่	คอื

	 1.	 ฝ่ายการกลยุทธ์ตลาด	มีอ�านาจในการวางแผนควบคุม	ดูแล	ทั้งฝ่าย

การกลยุทธ์การตลาดภาพยนตร์และฝ่ายประชาสัมพันธ์	จ�านวน	1	คน	ได้แก่

	 	 -	 นายมณฑล	อารยางกูร	ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
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	 2.	 ผู้จัดการฝ่ายที่มีอ�านาจในการควบคุม	 ดูแล	 ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

ภาพยนตร์ฝ่ายการวางแผนสื่อและฝ่ายประชาสัมพันธ์	จ�านวน	3	คน	ได้แก่

	 	 -		นางสาวนลินี	อั๋นประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 	 -		นายเจษฎา	พงษ์ประภาพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสื่อ

	 	 -		นางสาวภาวิณี	วิชญพงษ์กุล	ผู้จัดการฝ่ายโปรโมท

	 3.		ผูป้ฏบิตักิารในการด�าเนนิงานด้านประชาสัมพนัธ์ฝ่ายประชาสัมพนัธ์	

จ�านวน	2	คน	ได้แก่

	 	 -		นางกชพรรณ	 ศุขมา	 หัวหน้าทีมระดับปฏิบัติการประชาสัมพันธ์	 

	 	 	 (PR	Group	Head)

	 	 -	 นางสาวปรียาพร	ทรัพย์แสนยากร	พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์	

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
	 เกบ็ข้อมลูด้วยวธิกีารรวบรวมจากเอกสารต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้ทราบ

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานขององค์กรสือ่ภาพยนตร์	โครงสร้างการบรหิาร

งานของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	ข้ันตอนการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์องค์กร

สื่อภาพยนตร์	 แนวคิดต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์	 ซึ่ง 

ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 ได้แก่	 หนังสือ

ต�าราเรียน	บทความในนิตยสารและวารสารต่างๆ	เอกสารทางวิชาการ	งานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	บทความในอินเตอร์เน็ต	และ	ฐานข้อมูลต่างๆ	ของสถาบันการศึกษา

	 นอกจากน้ันผู้ศึกษาได้ท�าการถอดเทปการสัมภาษณ์ในการน�าข้อมูล 

ต่างๆ	มาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)	และใช้เครื่องมือในการ

เก็บข้อมูล	ได้แก่	เทปบันทึกเสียง	สมุดบันทึก	และกล้องถ่ายภาพ

การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

	 ผู ้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 รวมถึงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 น�ามาประกอบกับ

ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นผูบ้รหิารฝ่ายการ
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ตลาดและการประชาสมัพนัธ์ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์

ของบริษทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	โดยผู้ศกึษาได้น�าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ในลกัษณะ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 โดยแบ่งการน�าเสนอข้อมูล 

ออกเป็น	3	ส่วน	คือ

	 1.		น�าเสนอความส�าคัญของการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	

เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 2.		น�าเสนอข้อมูลขั้นตอนการด�าเนินงาน	 และวิธีการบริหารงาน

ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ในสื่อ	แต่ละประเภทของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

	 3.		น�าเสนอข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การให้ความส�าคัญ วัตถุประสงค์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
	 จากการศกึษาพบว่าวตัถปุระสงค์หลกัของการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์

ของบริษัทเอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 ก็คือเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์ให้กลุม่ผูด้เูป้าหมายได้รบัทราบ	เพือ่ชกัจงูให้กลุม่ผูด้เูป้าหมายเกดิความ

ต้องการที่จะเข้าไปชมภาพยนตร์	 เพื่อติดตามคอยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้กลุ่มผู้ดูเป้าหมายเข้าไปรับชมภาพยนตร์	 จนกระทั่งหลังจากเข้าไปรับชม

ภาพยนตร์แล้ว	ผูช้มเกดิความรูส้กึดต่ีอภาพยนตร์เรือ่งนัน้ๆ	และการประชาสมัพนัธ์

จะมกีารตดิตามเพือ่ท�าให้เกดิการกระจายข่าว	หรอืการบอกต่อจากผูท้ีไ่ด้เข้าไปรบั

ชมภาพยนตร์แล้ว	และอีกวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์คือ	การสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เกิดขึ้นกับกลุ่มประชาชนทั่วไป	 และส่ือมวลชน	 เพื่อให้

บุคคลเหล่านั้นให้การสนับสนุนภาพยนตร์ของบริษัท	 และการด�าเนินธุรกิจต่างๆ	

ของทางบริษัท

	 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	

จ�ากัด	ประกอบด้วย	แนวของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง	กลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์	

ช่วงระยะเวลาการด�าเนินงาน	 และนโยบายของผู้บริหาร	 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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บรหิารงานนัน้จะมคีวามแตกต่างกนั	โดยระดบัผูบ้รหิารนัน้จะมองว่าปัจจยัของตวั

ภาพยนตร์	และกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการบริหารงาน	โดยที่ผู้บริหารนั้น

จะเป็นผู้ก�าหนดแผนงานกลยุทธ์การตลาดของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง	 รวมถึง

โปรแกรมการฉายภาพยนตร์	 จ�านวนภาพยนตร์ในแต่ละปี	 โดยมีพนักงานระดับ 

ผู้จัดการและระดับปฏิบัติการเป็นผู้ด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ผู้บริหารได้ก�าหนเอา

ไว้	จงึท�าให้ปัจจยัทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผูป้ฏบิตัิ

การคือ	 นโยบายของผู้บริหารเป็นหลัก	 เพื่อที่จะได้ท�าการประชาสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนการด�าเนินงานในการบริหารงาน
	 จากการศึกษาพบว่าแผนปฏิบัติงานธุรกิจภาพยนตร์ของทางบริษัทนั้น	

จะมีการด�าเนนิงานควบคูไ่ปพร้อมกบัภาพยนตร์ในแต่ละเรือ่ง	เพือ่เป็นการส่งเสรมิ

ภาพลกัษณ์ขององค์กรไปพร้อมกบัภาพลกัษณ์ของภาพยนตร์	ผูบ้รหิารได้ให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินงาน	เพื่อต้องการที่จะท�าให้ชื่อของบริษัทเป็นที่รู้จัก	และเป็น

ทีย่อมรบัในวงกว้างเพิม่มากขึน้	โดยวธินี�าชือ่ของบรษิทันัน้ตดิไปพร้อมกบัภาพยนตร์

ในการประชาสมัพนัธ์และการเสนอข่าวต่างๆ	นอกจากนีบ้รษิทัได้มีการจดักจิกรรม

เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับผู้ที่ติดตามภาพยนตร์ของบริษัท	 และในอนาคตบริษัท

เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 มีการวางแผนปฏิบัติงานธุรกิจภาพยนตร์เพื่อสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ให้กับองค์กรโดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

	 ขั้นตอนการด�าเนินงานการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	จะมีขั้นตอนการด�าเนินงานโดยผู้บริหารและผู้ก�ากับภาพยนตร์

จะเป็นผู้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เหมาะสมกับภาพยนตร์	 แล้วจึงมีการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร	 กับฝ่าย

ต่างๆ	ก็คือ	ฝ่ายโปรโมท	ฝ่ายบริหารสื่อ	และฝ่ายการประชาสัมพันธ์	เพื่อให้เข้าใจ

แผนงานและกลยุทธ์การตลาดที่ได้วางเอาไว้	 และวิเคราะห์ถึงจุดดีจุดเด่นของ

ภาพยนตร์	 วิเคราะห์กลุ่มผู้ดูเป้าหมายร่วมกัน	 ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันใน

ประเดน็ทีจ่ะน�าเสนอของภาพยนตร์เรือ่งนัน้ๆ	และมกีารด�าเนนิงานเป็นไปในทศิทาง

เดียวกันและด�าเนินงานไปอย่างเป็นระบบ	ทางฝ่ายโปรโมทจะมีหน้าที่รับผิดชอบ
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ในการท�าชิน้งานเพือ่ทีจ่ะน�าไปลงในสือ่ต่างๆ	ฝ่ายประชาสมัพนัธ์จะมหีน้าทีก่ารเสนอ

ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์ตัง้แต่ช่วงการผลติภาพยนตร์จนกระทัง่ภาพยนตร์เข้า

ฉาย	 รวมถึงการน�าแสดงของภาพยนตร์ไปแสดงตัวในส่ือต่างๆ	 เพื่อเป็นการเปิด

ตัวและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์	 ฝ่ายบริหารสื่อจะมีหน้าที่รับผิดชอบใน

ด้านการติดต่อซื้อสื่อที่จะน�าชิ้นงานไปเผยแพร่	 และควบคุมเกี่ยวกับงบประมาณ

ในด้านกลยุทธ์การตลาด	โดยทั้ง	3	ฝ่ายจะมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง	เพื่อที่จะ

ช่วยกันในการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น	 หรือการให้ค�า

แนะน�าซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด้านการตลาดให้ได้มากที่สุด	

โดยมีผู้บริหารเป็นผู้คอยควบคุม	 และก�าหนดทิศทางรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติ

งานของฝ่ายต่างๆ	ให้อยู่ในแนวทางที่วางเอาไว้

	 ในการวิเคราะห์จุดดี	จุดเด่นของภาพยนตร์นั้น	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	จะมีการจ้างบริษัทภายนอกในการท�าการวิจัย	 เพื่อค้นหาความต้องการใน

การชมภาพยนตร์ของประชาชนในขณะนัน้	เนือ้หาของภาพยนตร์ทีผู่ช้มสนใจ	โดย

น�าข้อมูลทีไ่ด้จากการวจัิยมาใช้ในการผลติภาพยนตร์	และช่วยในการวเิคราะห์ข้อด	ี

ข้อด้อยของภาพยนตร์ก่อนที่จะเข้าฉาย	 น�าไปสู่การบริหารงานประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์	และการวิเคราะห์จุดดี	จุดเด่นของภาพยนตร์นั้นจะวิเคราะห์ไปพร้อม

กับการวิเคราะห์กลุ่มผู้ดูเป้าหมาย	 และการวิเคราะห์นี้จะขึ้นอยู่กับ	 แนวของ

ภาพยนตร์	นักแสดง	และผู้ก�ากับภาพยนตร์เป็นหลัก

	 การวเิคราะห์กลุม่ผูด้เูป้าหมายในฝ่ายต่างๆ	ทัง้	ฝ่ายโปรโมท	ฝ่ายบรหิาร

สื่อ	 และ	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะต้องมีการประชุมวิเคราะห์ร่วมกัน	 และกลุ่มผู้ด ู

เป้าหมายนัน้รวมถงึสือ่มวลชนแขนงต่างๆ	ด้วย	ทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์จ�าเป็นจะ

ต้องมีความสมัพนัธ์ทีด่กีบัสือ่มวลชน	สร้างความเป็นมิตรกบัส่ือมวลชน	ซึง่จะท�าให้

สื่อมวลชนให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	และจะมีการน�าเสนอข่าว

การด�าเนินงานของภาพยนตร์อย่างต่อเนือ่ง	ช่วยส่งผลดต่ีอการด�าเนนิธรุกจิภาพยนตร์

ของบรษิทั	นอกจากนีฝ่้ายประชาสมัพนัธ์ได้มกีารตดิต่อสือ่สารโดยตรงกบักลุม่ผูดู้

เป้าหมาย	 และกลุ่มแฟนคลับของบริษัทผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต	 เพื่อเป็นช่อง

ทางในการกระจายข่าวสารของภาพยนตร์และองค์กร	รวมถงึรบัรูถ้งึการตอบสนอง

และความต้องการของกลุ่มผู้ดูเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
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	 ส�าหรับการบริหารช่วงระยะเวลาในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษทัเอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	ผูบ้รหิารและผูก้�ากบัภาพยนตร์จะเป็นผูก้�าหนดระยะ

เวลาของการบรหิารงาน	เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานให้กบัผูป้ฏบิตักิารได้ด�าเนนิ

งานตามแผนงานในช่วงระยะเวลาของภาพยนตร์	 การด�าเนนิงานการประชาสมัพนัธ์

นี้จะมีการด�าเนินงานไปพร้อมๆ	 กับการผลิตภาพยนตร์	 และจะด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนือ่งกระทัง่ภาพยนตร์เข้าฉายแล้ว	โดยการด�าเนนิงานนัน้ไม่มีการก�าหนดระยะ

เวลาการท�างานอย่างแน่นอน	 มีความยืดหยุ่นของช่วงระยะเวลาการด�าเนินงาน

ตามโปรแกรมการฉายของภาพยนตร์	 ในบางครั้งถ้าโปรแกรมการฉายภาพยนตร์

แต่ละเรื่องใกล้เคียงกัน	 ก็จะท�าให้การบริหารช่วงระยะเวลาในการด�าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์จะมีตารางเวลาที่ซ้อนทับกัน	 ดังนั้นการบริหารช่วงระยะเวลาการ

ประชาสัมพันธ์จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า	และปฏิบัติตามแผนงาน

ที่ผู้บริหารก�าหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด

	 ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในส่ือแต่ละประเภทของบริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดัโดยจะมกีารวเิคราะห์ถงึข้อเด่นและข้อด้อยของสือ่แต่ละประเภท

ก่อน	 ในฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์จะมีการประชุมร่วมกันใน

การเลือกใช้สื่อ	ความคุ้มค่าในการใช้สื่อ	และตารางการใช้สื่อ	โดยจะแบ่งออกเป็น

สือ่ทัว่ไปออกเป็น	สือ่เคลือ่นที	่และสือ่สิง่พมิพ์	โดยฝ่ายโปรโมทฝ่ายประชาสัมพนัธ์	

และฝ่ายบริหารสื่อ	จะมีการพูดคุยกัน	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือก

ใช้สื่ออยู่ตลอดเวลา	 โดยฝ่ายโปรโมทจะเป็นผู้ผลิตช้ินงานต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับ

คณุสมบตัทิีแ่ตกต่างของสือ่แต่ละชนดิ	ฝ่ายบรหิารสือ่จะเป็นผูด้�าเนนิการตดิต่อขอ

ซือ้ช่วงเวลาของสือ่	เช่น	ทวี	ีวทิย	ุและเนือ้ทีข่องสือ่อย่างเช่น	หนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	

ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะมีการจ้างทีมประชาสัมพันธ์อิสระเพื่อช่วยในการน�า

เสนอ	 ซึ่งจะท�าให้เกิดความหลากหลายในการน�าเสนอข้อมูลจะมีประชาสัมพันธ์

ของบริษัทคอยควบคุมการท�างานอย่างต่อเนื่อง

	 อุปสรรคในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อการ

สือ่สารในระดบัองค์กรคอื	ความสามารถในการตดิต่อสือ่สารกบัสือ่มวลชนทีย่งัไม่

ครอบคลุม	เนื่องจากบริษัทเอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	เพิ่งก่อตั้งมาได้เพียง	3	ปี	จึง

ท�าให้ไม่สามารถตดิต่อกบัสือ่ได้ครบถ้วน	อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ส�าหรบัผูบ้รหิารในการ
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บริหารงานประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร	คือ	การสื่อสารที่ท�าให้เข้าใจตรงกัน	และ

ระเบยีบวนิยัของพนกังาน	ซึง่จะเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์

เป็นอย่างมาก	 ในระดับผู้ปฏิบัติการฝ่ายประชาสัมพันธ์คือ	 การตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มผู้ดูเป้าหมายที่แสดงความไม่พอใจต่อการให้รางวัลจากการเล่น

กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภาพยนตร์	รวมถงึการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้

ในระหว่างการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการบริหารงาน
	 จากการศึกษาพบว่าการประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์ของ

บริษัทเอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	จะมีการประเมินเป็นระยะๆ	โดยมีการประเมินผล

ระยะก่อนการประชาสัมพันธ์	 เป็นการประเมินผลก่อนการประชาสัมพันธ์โดย

ประเมินผลจากภาพยนตร์	และประเมนิผลสถานการณ์ต่างๆ	หรอืเทศกาลในแต่ละ

ปี	แล้วจึงน�าไปปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับตัวภาพยนตร์และช่วง

เวลานัน้ๆ	ระยะระหว่างการประชาสมัพนัธ์โดยประเมนิผลจากพฤตกิรรมการรบัรู้

ภาพยนตร์	 และผลการตอบสนองกลับของกลุ่มผู้ดูเป้าหมายที่มีต่อภาพยนตร์	 

ซึ่งอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อดิจิตอลหนึ่งที่บริษัทน�ามาใช้ในการติดต่อกับกลุ่มผู้ดูเป็น 

เป้าหมายโดยตรง	 และระยะหลังการประชาสัมพันธ์จะเป็นการประเมินผลเพื่อดู

ถึงอิทธิพลของการประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะประเมินผลการด�าเนิน

งานจากรายได้ของภาพยนตร์	 โดยเฉพาะในช่วงวันแรก	จนกระทั่งถึงสัปดาห์แรก

ทีภ่าพยนตร์เข้าฉาย	นอกจากนัน้บรษิทั	 เอม็	 เทอร์ตีไ้นน์	 จ�ากดัมวีธิกีารประเมนิผล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 ได้แก่	 การจ้างบริษัทภายนอกในการช่วยท�าการวิจัย

เพื่อให้ทราบถึงการประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ	ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อ

ถือสูง	 และการประเมินผลโดยพนักงานในฝ่ายประชาสัมพันธ์เอง	 โดยการตรวจ

สอบจากจ�านวนชิน้งานทีอ่อกสือ่ต่างๆ	จ�านวนส่ือมวลชนและกลุ่มผูด้เูป้าหมายที่

เข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ	 ที่บริษัทจัดขึ้น	 การประเมินผลการบริหารงาน

ประชาสมัพนัธ์นีจ้ะช่วยท�าให้สามารถน�าผลลพัธ์ทีไ่ด้	ไปปรบัปรงุแก้ไขข้อผดิพลาด

ทีเ่กดิขึน้	ประเมนิผลข้อด	ีข้อเสยีของการท�าประชาสมัพนัธ์ภาพยนตร์ในเรือ่งนัน้ๆ	

เพื่อพัฒนาการบริหารงานต่อไป
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อภิปรายผล

การบริหารงาน
	 บริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ต้ีไนน์	 จ�ากัด	 มีการบริหารงานองค์กรในรูปแบบของ

องค์กรบริษัทขนาดเล็กจัดรูปแบบองค์กรเป็นลักษณะแบบองค์กรถาวร	 คือ	 เป็น

องค์กรที่มีการจัดรูปแบบการบริหารที่แน่นอน	 เป็นบริษัทธุรกิจภาพยนตร์ที่เริ่ม

ตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์เอง	 มีการท�ากลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์	

และการจดัจ�าหน่ายภาพยนตร์กบัต่างประเทศ	และเป็นบรษิทัธุรกจิภาพยนตร์แบบ

ครบวงจร	ตามแนวคิดการจัดรูปองค์กรในรูปแบบของเฮนรี่	ฟาโยล	(Henry	Fayol)	

หรือรูปแบบของ	ลูเธอร์	กูลิก	ลินดอลล์	เออร์วิค	(อ้างถึงใน	มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช,	 2532,	น.	 327-357)	 ที่จะมีการแบ่งฝ่ายหลักออกเป็น	 ฝ่ายบริหาร	

ฝ่ายธุรการและฝ่ายปฏิบัติการ	 ซึ่งบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 มีการแบ่งฝ่าย

ต่างๆ	ตามรูปแบบของบริษัททั่วไป	โดยมีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายธุรการ	แบ่งออก

เป็นฝ่ายต่างๆ	ตามสายงาน	3	สายงานคือ	ฝ่ายการผลิตภาพยนตร์	ฝ่ายกลยุทธ์

การตลาด	และฝ่ายจัดจ�าหน่าย	โดยใช้ฝ่ายธรุการร่วมกนัคอืมกีารรวมบรหิารกลาง

ที่ผู้บริหาร	 และในแต่ละฝ่ายจะมีพนักงานระดับปฏิบัติการในแต่ละฝ่ายคอยรับ

นโยบายจากทาง	ผู้บริหารไปด�าเนินงานต่อ	ประชาสัมพันธ์จะอยู่ในสายงานฝ่าย

กลยทุธ์การตลาด	และตรงกบังานวจิยัเรือ่ง	“การบรหิารงานองค์กรภาพยนตร์ของ

กลุ่ม	บริษัท	สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด”	ที่ว่าการบริหารงานและจัด

องค์กรมีการแบ่งฝ่ายการท�างานออกเป็นส่วนๆ	 ตามลักษณะงาน	 และมีปัจจัย

ต่างๆ	ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการวางแผนงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในขั้นตอนการประชาสัมพันธ์
	 1.		ภาพยนตร์	การวเิคราะห์จดุด	ีจดุเด่นของภาพยนตร์	จะมกีารวเิคราะห์

ในประเด็นหลักของภาพยนตร์	 แนวของภาพยนตร์	 ดาราที่แสดงน�า	 และผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์	 ซ่ึงผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการสื่อสารและการท�าความเข้าใจใน

ประเด็นหลักของเรื่องเป็นอย่างมาก	 เพื่อให้พนักงานทุกคนในฝ่ายสามารถที่จะ

เข้าใจและส่งสารการประชาสัมพันธ์ออกไปในแนวทางเดียวกัน	 ตามแนวคิดการ
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วิเคราะห์ภาพยนตร์ที่จะน�าออกฉาย	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	 2532,	 

น.	566)	เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	30	ก�าลังแจ๋ว	ดาราน�าที่ใช้คือ	อั้ม	พัชราภา	ซึ่งถือ

เป็นนักแสดงหญิง	 อายุ	 30	ปีที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้หญิงวัยท�างาน	ที่ยังเป็นโสด 

และมีความพร้อมในทกุๆ	 ด้าน	แนวของภาพยนตร์เป็นแนวโรแมนตกิคอเมดี	้ ผูก้�ากบั

ภาพยนตร์คือ	คิง	สมจริง	ศรีสุภาพ	ซึ่งเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง	เป็นต้น	

ส�าหรบัแผนปฏบิตักิารงานประชาสมัพนัธ์ธรุกจิภาพยนตร์	บรษิทัได้ท�าการประชา-

สัมพันธ์ควบคู่ไปพร้อมกับภาพยนตร์	 โดยใช้ภาพยนตร์เป็นตัวน�า	 ในการประชา-

สมัพนัธ์	ในการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั	ซึง่ทางบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั

ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ชมภาพยนตร์	 เช่น	การจัดคอนเสิร์ต	การให้

ร่วมเล่นเพื่อรับของรางวัล	และในอนาคตได้มีแผนที่จะท�ากิจกรรมเพื่อสังคม	เพื่อ

เสริมสร้างชื่อเสียงและการยอมรับบริษัทมากยิ่งขึ้น

	 2.	 กลุ่มเป้าหมาย	 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ดูเป้าหมายพบว่า	 บริษัท	 เอ็ม	 

เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ได้ท�าการศึกษาถึงแบบแผนการใช้ชีวิต	ทัศนคติ	ไลฟ์สไตล์ของ

ผู้ชม	 รสนิยมของผู้ดูภาพยนตร์	 พฤติกรรมของผู้บริโภค	 เพื่อให้สามารถท�าการ

ประชาสัมพันธ์ได้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การใช้ส่ือ

อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูเป้าหมายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	 เช่น	

Facebook	Twitter	Instragam	เป็นต้น	และใช้สื่ออื่นในการท�าการประชาสัมพันธ์

ทั้ง	 โทรทัศน์	วิทยุ	สื่อสิ่งพิมพ์	และ	สื่อหน้าโรงภาพยนตร์	การวิเคราะห์กลุ่มผู้ดู

เป้าหมายโดยดูจากแรงจูงใจในการดูภาพยนตร์	 ผู้ดูภาพยนตร์จะมีความพึงพอใจ

ในการดภูาพยนตร์เพือ่ต้องการหลกีหนคีวามเป็นจรงิและต้องการเสรมิจติใต้ส�านกึ

ที่ตนเองขาดแคลนไป	เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	30	ก�าลังแจ๋ว	ประเด็นหลักที่ผู้บริหาร

ต้องการจะสือ่คอืเป็นภาพยนตร์ทีส่ร้างขึน้มาเพือ่เตมิเตม็ความฝัน	ความปรารถนา

ให้กับผู้หญิงที่มีอายุเยอะที่ยังไงมีคู่รัก	 รวมไปถึงเพศอื่นๆ	 ที่มีอายุมากและชอบ

คนที่อายุน้อยกว่า	 อีกวิธีการที่ใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือการเข้าฉายของ

ภาพยนตร์ในแต่ละช่วงของเทศกาลส�าคัญๆ	 คือ	 เทศกาลปีใหม่	 และเทศกาล

วาเลนไทน์	 เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	32	ธันวา	สุดเขต	เสลดเป็ด	และ	ส.ค.ส.สวีทตี้	 

ที่เข้าฉายในช่วงเทศกาลปีใหม่	 และวาเลนไทน์	 สวีทตี้	 ที่เข้าฉายในช่วงวันแห่ง 

ความรกั	เพือ่เป็นการสร้างอารมณ์ความสนกุร่วมไปพร้อมกบัเทศกาลแห่งความสขุ



JC Journal506

	 3.	 ช่วงระยะเวลาในการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์	แผนการด�าเนินงานจะ
มีการก�าหนดภาพรวมโดยผูบ้รหิารจะเป็นผูก้�าหนดช่วงระยะเวลาในการด�าเนนิงาน	
และการจัดโปรแกรมการฉายของภาพยนตร์แต่ละเรื่องในแต่ละปี	 ในฝ่ายการ
ประชาสมัพนัธ์จะเข้ามามส่ีวนให้การสนบัสนนุการท�างานตามนโยบายทีว่างเอาไว้	
โดยเริม่ต้นการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์จากวนัทีภ่าพยนตร์ฉาย	แล้วนบัย้อนเวลา
ถอยหลงัในการวางตารางก�าหนดระยะเวลาการเตรยีมงานการประชาสมัพนัธ์และ
การโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ	 การก�าหนดระยะเวลาของภาพยนตร์
ในแต่ละเร่ืองจะมกีารก�าหนดอย่างชดัเจนเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง	ในฝ่ายโปรโมท
และฝ่ายประชาสัมพันธ์จะมีการท�าแผนการร่วมกัน	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะคอย
ติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ต้น	 เพื่อท�าให้การน�าเสนอ
ข้อมูลภาพยนตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า
ของภาพยนตร์เรื่องนั้น	ๆ
	 4.		การบรหิารสือ่แต่ละประเภทการเลอืกใช้สือ่ในการประชาสมัพนัธ์ของ
บรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดั	จะมกีารก�าหนดช่องทางการใช้ส่ือตามตวัภาพยนตร์	
โดยบรษิทัจะแบ่งฝ่ายประชาสมัพนัธ์ในการดแูลเรือ่งการใช้สือ่ออกเป็น	สือ่ดจิติอล	
และสื่อทั่วไป	 สื่อทั่วไปจะมีการแบ่งออกเป็นสื่อเคลื่อนไหว	 เช่น	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 
สื่อหน้าโรงภาพยนตร์	เป็นต้น	และสื่อสิ่งพิมพ์	โดยจะมีการประชุมร่วมกันของทุก
ฝ่ายในส่วนของกลยุทธ์การตลาดในการเลือกใช้สื่อแต่ละประเภท	ฝ่ายการบริหาร
สื่อจะท�าหน้าที่ในการติดต่อซ้ือพ้ืนที่สื่อต่างๆ	ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายสื่อ	
เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	สุดเขต	 เสลดเป็ด	ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีความบันเทิง	และมี
ดาราตลกเล่นเป็นจ�านวนมาก	 ก็จะมีการติดต่อซื้อสื่อที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น	 เช่น	
รายการบนัเทงิต่างๆ	คลืน่วทิย	ุSEED	หรอืลกูทุง่มหานคร	เป็นต้น	มกีารจดัตาราง
การใช้สื่ออย่างเป็นระบบ	 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ข้อมูลภาพยนตร์ให้
กับกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	การปล่อย	Teaser	ภาพยนตร์เรื่องใหม่ในโรงภาพยนตร์ใน
ภาพยนตร์ของทางค่าย	แล้วจึงมีการปล่อย	Trailor	ออกมาก่อนที่ภาพยนตร์เรื่อง
นั้นจะเข้าเพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงเน้ือหาคร่าวๆ	 ของภาพยนตร์	 เป็นการเตรียม
พร้อมผู้ชมก่อนเข้าไปดู	 เป็นต้น	 และในการวิเคราะห์จุดเด่น	 จุดด้อยของส่ือที่ใช้
ตามแนวคิดของอรวรรณ	ปิลันธน์โอวาท	 (2554)	 เช่น	ฝ่ายโปรโมทจะมีวิเคราะห์
ว่า	สื่อโทรทัศน์	จะมีข้อจ�ากัดในเรื่องของช่วงเวลา	และการควบคุมในด้านเนื้อหา



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 507

อย่างเคร่งครดั	สือ่วทิย	ุเป็นสือ่ทีม่เีฉพาะเสยีง	จะต้องผลติชิน้งานเพือ่น�าเสนอใน
ช่วงเวลาที่จ�ากัดและสามารถเข้าใจได้ง่าย	 สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่เข้ามามีความ
ส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	 จึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่บริษัทใช้ในการส่งข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์	เช่น	รูปภาพ	วีดีโอ	คลิปต่าง	ๆ
	 5.	 ปัจจัยอ่ืนๆ	 ที่เก่ียวข้องการผลิตและการบริหารงานประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์แต่ละเร่ืองของบริษัทเอ็ม	 เทอร์ต้ีไนน์	 จ�ากัด	 ให้ความส�าคัญกับตลาด 
ผูซ้ือ้เป็นส�าคญั	โดยจะมกีารท�าการวจิยัความต้องการของตลาดภาพยนตร์ในแต่ละ
ช่วง	เหตกุารณ์ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม	การตลาด	คูแ่ข่งขนั	ซึง่ปัจจยัต่างๆ	เหล่านี้ 
ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจภาพยนตร์	บริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัดได้ให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ	 โดยมีการลงทุนสร้าง
ภาพยนตร์ในรปูแบบของการสร้างพนัธมติรร่วมกบับริษทัคู่ค้า	เช่น	บริษทั	สหพัฒนพิบลู 
จ�ากัดและบริษัท	 ICC	 เป็นการประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน	 และได้มี 
การท�างานร่วมกับบริษัทสื่อต่างๆ	เช่น	GMM	Grammy	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	
จ�ากัด	 มีการเข้าร่วมการประชุม	 ฝ่ายการตลาดจะท�าหน้าที่ในการติดต่อกับสมา
พันธ์ภาพยนตร์	และการเข้าร่วมประชุมกับสมาคมผู้ก�ากับ	 ในระดับการวิเคราะห์
ระดับข้ามชาติ	บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ได้มีการติดต่อกับบริษัทภาพยนตร์
ต่างประเทศในการน�าภาพยนตร์ของบริษัทไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ	
และมีการแลกเปลี่ยนน�าเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ	ในปัจจุบันมีประเทศคู่ค้า
ประจ�าคือ	 ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย	 ตามแนวคิดของ	 Denis	 
McQuail	(2005,	pp.	278-282)	ที่มีการศึกษาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสื่อต่างๆ	
การท�างานขององค์กรสื่อภาพยนตร์จึงจะต้องโยงเข้ากับปัจจัยแวดล้อมภายนอก
และการวเิคราะห์ระดบัต่างๆ	ขององค์กรสือ่บรษิทั	 เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากัด	นี้มีการ
บริหารงานประชาสัมพันธ์โดยมีขั้นตอนในการประชาสัมพันธ์เป็นล�าดับขั้น	โดยมี
การประชมุร่วมกนัระหว่างผูอ้�านวยการฝ่ายกลยทุธ์การตลาดและพนกังานในฝ่าย
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสาร	 กระตุ้นให้ผู้ชมเกดิความสนใจ	 
ซึง่ตรงกบัแนวคดิการวางแผนประชาสมัพนัธ์	 (วมิลพรรณ	อาภาเวท,	2553,	น.	10)	
และงานวิจัยเร่ือง	 “การวางแผนประชาสัมพันธ์โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	
กรณีศึกษา	 งานเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์”	 ที่ว่ามีขั้นตอนการวางแผน

ประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็นขั้นตอน	 การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายก�าหนดสื่อการ
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ประชาสมัพนัธ์	ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์	และตรงกบังานวจิยัเรือ่ง	“แผนการ

ท�าการตลาดภาพยนตร์แนว	ตลก	แนวผี	และแนวรักของบริษัท	อาวอง	จ�ากัด”	ที่

ว่าแผนการตลาดภาพยนตร์จะมีการวางแผนควบคู่ไปกับการผลิตภาพยนตร์	 โดย

การน�าข้อดขีองภาพยนตร์แต่ละเรือ่งมาใช้ในการวางแผน	และดกูลุม่เป้าหมายของ

ภาพยนตร์เป็นหลัก

การประเมินผล

	 ผู้บริหารของบริษัท	 เอ็ม	 เทอร์ตี้ไนน์	 จ�ากัด	 ได้ให้ความส�าคัญกับการ

ประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมาก	 โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การประเมินการประชาสัมพันธ์ธุรกิจภาพยนตร์	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของตลาดภาพยนตร์	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานการ

ประชาสัมพันธ์	เพื่อที่จะน�าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	

และเป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน	 ความสามารถของ

พนกังานในองค์กรรวมถงึหวัหน้างานว่ามปีระสทิธภิาพหรอืไม่	การประเมนิผลการ

ประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแนวคิดของ	 Suchman	 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช,	2547,	น.	316)	บริษัท	 เอ็มเทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานเป็นระยะๆ	เพือ่วเิคราะห์และพจิารณาทบทวนเป้าหมายของการประชาสัมพนัธ์	

และมีการวเิคราะห์การก�าหนดกจิกรรมการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่งทัง้ในระยะ

ก่อนการประชาสัมพันธ์	 ระยะระหว่างการประชาสัมพันธ์	 และระยะหลังการ

ประชาสมัพนัธ์	ว่ามปัีญหาหรอือปุสรรคหรอืไม่	เช่น	ภาพยนตร์เรือ่ง	30	ก�าลงัแจ๋ว	

ได้มีการประเมินผลแล้วพบว่ามีปัญหาคือ	 กลุ่มเป้าหมายมองว่าพระเอกในเรื่อง

หน้าตาไม่หล่อ	 จึงท�าให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะต้องปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน

ใหม่	โดยเปลี่ยนเป็น	พระเอกคนนี้หน้าตาไม่หล่อ	แต่มีความซื่อ	และน่ารัก	เมื่อมี

การประเมนิผลความก้าวหน้าทีไ่ด้มกีารเปลีย่นแปลงพบว่ากลุม่เป้าหมายได้มคีวาม

เข้าใจในประเดน็ทีภ่าพยนตร์ต้องการจะสือ่	และมีความช่ืนชอบในตวัพระเอกเพิม่

มากขึ้น	ในการประเมินการประชาสัมพันธ์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ใช้

วธิกีารประเมนิทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	ระดบัผูบ้รหิารนัน้จะมกีารประเมนิ
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ผลโดยจ้างบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญท�าการวิจัยเพื่อประเมินได้ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ	ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง	ส่วนในระดับของผู้ปฏิบัติการนั้น

จะมกีารประเมนิโดยดจูากชิน้งานทีน่�าเสนอผ่านทางสือ่ต่างๆ	ระดบัความพงึพอใจ

ของสื่อมวลชน	 ผู้ชมภาพยนตร์	 และจ�านวนการตอบสนองกลับของกลุ่มผู้ดูเป้า

หมายผ่านทางสื่อออนไลน์	เช่น	Facebook	Twitter	Blog	ต่างๆ	และเว็บไซต์ที่มี

กลุ่มผู้เข้าชมจ�านวนมาก

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 เนือ่งจากว่าบรษิทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	จ�ากดัเพิง่ด�าเนนิธรุกจิภาพยนตร์

มาเป็นเวลา	 3	 ปี	 จึงท�าให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ประชาชนทัว่ไปและสือ่มวลชนการให้ข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิธุรกจิและภาพยนตร์

ของบริษัทไม่สามารถเผยแพร่ไปได้อย่างทั่วถึง	 ส่งผลให้การรับรู้และความเข้าใจ

ของกลุ่มเป้าหมายในข้อมูลของทั้งภาพยนตร์	 และชื่อของบริษัทยังไม่เป็นที่แพร่

หลายมากนกั	ในบางครัง้จงึเกดิความเข้าใจผดิและสบัสนกบับรษิทัภาพยนตร์คูแ่ข่ง	

ซึ่งการบริหารงานประชาสัมพันธ์สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการกระจายข้อมูล

ข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น	ผู้บริหารนั้นได้ให้ความส�าคัญกับการสร้าง	Branding	โดยให้ใช้

ชื่อของบริษัทนั้นผูกติดกับการประชาสัมพันธ์	 จากจุดนี้เองถ้าได้มีการเพิ่มการ

วางแผนประชาสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วกบัชือ่ของบรษิทัโดยเฉพาะอย่างเช่นการจดักจิกรรม

เพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น	ก็อาจจะท�าให้ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนได้รู้จักบริษัท

เพิ่มมากขึ้นและสามารถจดจ�าชื่อบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

	 2.		การวิเคราะห์จุดขาย	จุดเด่นภาพยนตร์ของบริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	

จ�ากัด	 และเป็นขั้นตอนในการบริหารงานประชาสัมพันธ์	 มีการวิเคราะห์จากแนว

ภาพยนตร์	 นักแสดง	และผู้ก�ากับภาพยนตร์	 ซึ่งภาพยนตร์หลายเรื่องที่ท�ารายได้	

50	ล้านบาทขึ้นไป	ได้แก่	ภาพยนตร์เรื่อง	32	ธันวา,	สุดเขต	เสลดเป็ด,	30	ก�าลัง

แจ๋ว,	ส.ค.ส.	สวีทตี้,	และ	วาเลนไทน์	สวีทตี้	ได้มีการวิเคราะห์จุดขาย	จุดเด่นของ

ภาพยนตร์และมวีางแผนประชาสมัพนัธ์ได้ตรงกบัความต้องการของผูช้มภาพยนตร์	

จงึท�าให้ภาพยนตร์เหล่านีป้ระสบความส�าเรจ็ในด้านรายได้	แต่ภาพยนตร์บางเรือ่ง
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เช่น	 ภาพยนตร์เรื่อง	 น�้า	 ถึงแม้ว่าจะสามารถท�ารายได้ได้ตามเป้าที่ทางบริษัท

ก�าหนดไว้คือ	20	ล้านบาท	แต่ถ้าได้มีการวิเคราะห์จุดขาย	จุดเด่นของภาพยนตร์

ในส่วนนกัแสดงทีม่ชีือ่เสยีงคอื	โก๊ะตี	๋และทราย	เจรญิปรุะ	บรหิารงานประชาสมัพนัธ์

เพิ่มมากขึ้น	ก็อาจจะช่วยท�าให้รายได้ของภาพยนตร์เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

	 3.		บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	มีการบริหารงานปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

หลักคือการวางโปรแกรมภาพยนตร์ของบริษัทให้อยู่ในช่วงของเทศกาลส�าคัญ

ต่างๆ	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท	นั่นคือภาพยนตร์เรื่อง	32	ธันวา	สุดเขต	เสลดเป็ด	ใน

ช่วงก่อนปีใหม่	พ.ศ.	2553	และ	พ.ศ.	2554	และภาพยนตร์เรื่อง	ส.ค.ส.	สวีทตี้	

และ	วาเลนไทน์	สวีทตี้ในช่วงปีใหม่	พ.ศ.	2555	และ	เทศกาลวาเลนไทน์	เดือน

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2555	 และภาพยนตร์เหล่านี้ก็สามารถท�ารายได้อย่างมหาศาล

ทกุเรือ่ง	โดยนโยบายของบรษิทัทีต้่องการให้ภาพยนตร์เป็นส่ิงทีช่่วยส่งความสุขให้

กบัผูช้มภาพยนตร์ในช่วงเทศกาลแห่งความสขุนีเ้องเป็นจดุแขง็ทีท่างบรษิทัต้องการ

ท�าให้เกิดขึ้น	 และถ้าบริษัทได้มีการท�าตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปี	 ก็จะ

ช่วยท�าให้ผู้ชมภาพยนตร์สามารถมีความรู้สึกที่ดีและเข้าใจว่าจะมีภาพยนตร์ของ

บริษัท	เอ็ม	เทอร์ตี้ไนน์	จ�ากัด	ในช่วงเทศกาลทุกๆ	ปี

	 4.		 การประเมนิผลการบรหิารงานประชาสัมพันธ์ของบริษทั	เอม็	เทอร์ตีไ้นน์	

จ�ากัดโดยใช้วิธีการประเมินผลเชิงปริมาณโดยผู้บริหารจะจ้างบริษัทจากภายนอก

ท�าการวจิยัประเมนิผลท�าให้ได้ข้อมลูการประเมนิผลมคีวามชดัเจน	และมคีวามน่า

เชื่อถือ	แต่ส�าหรับการประเมินผลโดยพนักงานระดับอื่นๆ	ที่ใช้วิธีการประเมินผล

เชิงคุณภาพ	 เช่น	 วิธีการสังเกตจากผู้เข้าร่วม	กิจกรรมหรือ	 จ�านวนการตอบกลับ

ของแฟนคลับในสื่อออนไลน์	 ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลเชิงคุณภาพนี้อาจ

จะไม่ค่อยมคีวามน่าเชือ่ถอืมากนกั	ดงันัน้ถ้ามกีารจดัท�าแบบฟอร์มในการประเมนิ

ผลการประชาสมัพนัธ์และผลการปฏบิตังิานของพนกังานในฝ่ายประชาสมัพนัธ์ให้

กบัพนกังานทกุระดบั	มกีารแจ้งถงึผลการประเมินงานอย่างต่อเนือ่ง	กจ็ะช่วยท�าให้

พนกังานระดบัต่างๆ	นัน้สามารถทีจ่ะทราบถงึผลการประเมนิงานการประชาสมัพนัธ์	

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น	 และสิ่งที่ดีที่ควรด�าเนินต่อไป	 ในการน�ามาปรับใช้กับการ

บริหารงานประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องต่อไปในอนาคตดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเร่ือง	 “การจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่:	

กรณีศึกษา:		ค่ายเพลง	Love	is”	ในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการจัดการ

ทางการตลาด	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแนวโน้ม	และความคิดเห็นต่อการจัดการทางการ

ตลาดของค่ายเพลง	เลิฟ	อีส	เพื่อทราบถึงการท�าธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่	ซึ่งได้ใช้

การวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับ 

ผู้บริหารที่มีบทบาทในการก�าหนดนโยบายการจัดการทางการตลาดรวมถึงศิลปิน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการถูกบริหารจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ประเด็นที่ศึกษาด้านการจัดการทางการตลาดได้มี

การท�าการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาด	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	ส่วน

ผสมทางการตลาด	และการสื่อสารทางการตลาด	โดยพบว่าค่ายเพลง	เลิฟ	อีส	มี

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือกลุ่มคนอายุระหว่าง	18-35	ปี	ในเขตกรุงเทพมหานคร	

ที่ชื่นชอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	

โดยได้น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 เข้ามาใช้เป็น

เคร่ืองมือสือ่สารในการประชาสมัพนัธ์ศลิปิน	ช่องทางจดัจ�าหน่ายดาวน์โหลดเพลง

ส่งเสริมการตลาด	 และสร้างการรับรู้และติดต่อกับแฟนเพลงเพื่อการสร้างความ

จงรกัภกัดใีห้เกดิกบักลุม่เป้าหมาย	โดยค่ายเพลง	เลฟิ	อสี	มกีารสร้างศลิปินให้โดด

เด่นมีความสามารถแตกต่างจากศิลปินค่ายอ่ืนๆ	 เพื่อต่อยอดไปกับงานประเภท

อื่นๆ	เช่น	กิจกรรมการตลาด	(event)	การผลิตเพลงให้กับสินค้า	หนัง	ละคร	หรือ

ศิลปินค่ายอื่นๆ	โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค่ายเพลง	เลิฟ	อีส	ที่มุ่งหวังที่จะ

ขยายช่องทางในการหารายได้จากช่องทางอื่นๆ	โดยใช้ศิลปินและเทคโนโลยีสมัย

ใหม่เป็นตัวส่งเสริมต่อไปในอนาคต

	 ในประเดน็ของปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัการด้านการตลาดประกอบไปด้วย

ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไปส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจเพลงเพราะในปัจจุบันผู ้บริโภคโหลดเพลงฟรีโดยไม่เสียเงินซื้อซีดีแต่

เทคโนโลยกีเ็ป็นเครือ่งมอืสือ่สารชัน้ดขีองค่ายเพลงระดบักลางอย่างค่าย	เลฟิ	อสี	
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ในการสร้างศลิปินและใช้เป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิการขาย	รวมถงึตดิต่อกบัแฟน

เพลงอีกด้วยโดยมีศิลปินเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ค่ายเลิฟ	อีส	มีงานที่หลาก

หลายเพราะศลิปินมคีวามแตกต่างท�าให้สามารถหาช่องทางรายได้ได้หลากหลาย

มากขึ้น	 โดยค่าย	 เลิฟ	 อีส	 มีข้อจ�ากัดอยู่ที่เงินทุนที่มีจ�ากัดเพราะเป็นค่ายระดับ

กลางเงินทุนจึงมีไม่มากนักดังนั้นจ�าเป็นที่จะต้องมีผู้สนับสนุนซ่ึงส่งผลต่อการ

ท�างานได้	ในการท�าเพลงหรือมิวสิกวีดีโอ

	 ในประเดน็ของแนวโน้มทีผ่ลต่อการจดัการด้านการตลาดประกอบไปด้วย

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ในอนาคตส่งผลดต่ีอการหาช่องทางจดัจ�าหน่ายใหม่ๆ	เช่น

การดาวน์โหลดเพลงผ่านทวีสีมยัใหม่	(smart	tv)	รวมถงึแนวโน้มด้านตลาดทีสิ่นค้า

ต่างๆ	หันมาให้ความส�าคัญกับสื่อรอง	(below	the	line)	ท�าให้เกิดกิจกรรมทางการ

ตลาดมากขึน้	(event)	ส่งผลดต่ีอรายได้ของศลิปินและค่ายทีจ่ะเพิม่มากขึน้เนือ่งจาก

ได้รายได้หลักจากส่วนน้ี	 รวมถึงศิลปินที่มีความโดดเด่นท�าให้สามารถขายงานที่

หลากหลายได้	แต่ในเรือ่งของผูบ้รโิภคค่อนข้างจะคาดเดาได้ยากเพราะพฤตกิรรม

ของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีหรือสภาวการณ์

ต่างๆ	 ทั้งน้ีจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ที่จะก้าวทันหรือน�าหน้าผู้บริโภคให้ได้

เพื่อโอกาสในการจัดการทางด้านการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป

	 ในประเด็นเก่ียวกับความคิดเห็นของศิลปินที่มีต่อการจัดการด้านการ

ตลาดนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าค่ายเพลง	 เลิฟ	 อีส	 มีวัตถุประสงค์คือการมีผล

ประโยชน์ร่วมกนัโดยมสีญัญาอย่างเป็นธรรมซึง่ส่วนใหญ่ศลิปินจะได้ส่วนแบ่งจาก

งาน	70%	รวมถงึมอีสิระในการท�างานและผลติผลงานเพลงเพราะเป็นวตัถปุระสงค์

ของค่ายที่ต้องการให้ศิลปินเกิดการพัฒนาเพื่อน�าไปต่อยอดกับงานต่างๆ	 ต่อไป	

รวมไปถึงการที่ค่ายมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลดีต่อศิลปินในการสร้างงานให้

ถกูใจกลุม่เป้าหมายด้วย	และการใช้สือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	เป็นเครือ่ง

มือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายก็ส่งผลดีอีกเช่นกันต่อศิลปินที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟน

เพลงท�าให้เกิดความเหนียวแน่นรวมถึงใช้เป็นช่องทางให้กับศิลปินได้มีพื้นที่ที่จะ

แสดงความเป็นตัวตนอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 การจัดการทางการตลาด ธุรกิจเพลง ค่ายเพลง Love is
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ตลอดระยะเวลากว่า	12	ปีที่ไฟล์เพลงเอ็มพี	 3	 (mp3)	 ได้กลายมาเป็น

มาตรฐานในการฟังเพลงของคนยคุปัจจบุนัซึง่ดเูหมือนว่าบรรดาค่ายเพลงและผูท้ี่

อยู ่ในอุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกก็ยังไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา	และการเพิ่มยอดจ�าหน่ายเพลงให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนใน

อดีตได้	อย่างในประเทศไทยเองยอดขาย	1	ล้านตลับ	มันกลายเป็นความส�าเร็จที่

ไม่มีทางจับต้องได้อีกในยุคสมัยนี้	ขนาดศิลปินระดับซุปเปอร์สตาร์ยังหวังลุ้นยอด

ขายแค่ระดบัหลกัหมืน่ท่านัน้	นีค้อืการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และยากทีจ่ะยอมรบั

ได้ส�าหรับคนในอุตสาหกรรมดนตรี	หากเราได้ลองติดตามวงการนี้อย่างใกล้ชิดจะ

พบว่าตลอดเส้นทาง	10	กว่าปีที่เพลงดิจิตอล	เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนฟัง	

บรรดาค่ายเพลงต่างก็พยายามลองผิดลองถูกหาทางแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะ

สมมาโดยตลอด	 สุดท้ายก็ยังไม่มีแนวทางไหนที่จะเป็นค�าตอบที่ถูกต้องส�าหรับ

ธุรกิจนี้เสียที	(“จุดยืนของค่ายเพลงในยุคดิจิตอลอยู่ตรงไหน,”	ไทยโพสต์,2552)

	 ณ	 ปัจจุบัน	 เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ก่อให้เกิดไฟล์ในรูปแบบที่เรียกว่า 

เอ็มพี	3	(mp	3)	ขึ้นท�าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการเขียนซีดี	(write	cd),	การโหลด

เพลง	(download)	แทนการซื้อเทปหรือซีดี	เพราะเว็บไซต์ประเภทไฟล์แชร์ริ่ง	(File	

Sharing)	ผดิกฎหมายอย่างบทิทอร์เรนท์	(bittorrent)	เกดิขึน้มากมาย	เพราะสะดวก

เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดหาโหลดเพลงที่ชอบได้ง่ายๆ	 และคุณภาพ

เสียงไม่ได้แตกต่างจากการฟังของถูกลิขสิทธิ์	 ท�าให้ผู้บริโภคหันไปโหลดเพลงของ

ฟรีแทน	ซึ่งการเข้ามาของเว็บไซต์ประเภทนี้	ส่งผลต่อยอดขายเพลงของค่ายเพลง

โดยตรง	 ส่งผลกระทบต่อวงการเพลงไทยทั้งประเทศซึ่งสาเหตุหลักเป็นเพราะ 

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	
	 จงึน�าไปสูค่�าถามและปัญหาทีว่่า	อตุสาหกรรมดนตรจีะอยูร่อดได้อย่างไร
ในสภาวะตลาดปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกบริโภคดนตรี	 
ดงันัน้จงึต้องมกีารคดิใหม่ท�าใหม่	และสร้างรปูแบบการตลาดใหม่ๆ	ในการหาราย
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ได้ให้เกิดขึ้น	เพื่อให้ทั้งตัวค่ายเพลงรวมถึงตัวศิลปินอยู่ได้	ดังนั้นจึงได้เกิดรูปแบบ
ของการบริหารค่ายเพลงแบบใหม่คือค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)	ซึ่งเรียกแทนตัว
เองว่าเป็นสหกรณ์ทางดนตรีค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)	จึงนับว่าเป็นรูปแบบใหม่
ของค่ายเพลง	(New	Music	Record	Model)	ล่าสดุส�าหรบัวงการเพลงไทยในปัจจบุนั
ซึ่งมีการปรับเปรียบการจัดการทางการตลาดท่ีไม่เหมือนเดิมโดยมีการร่วมมือกัน	
(Joint	Venture)	ระหว่างศลิปินกบัค่ายเพลงมกีารเจรจากนัอย่างฟรฟีอร์มแล้วแบ่ง
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งหลังจากร่วมมือกัน	1	ชุดแล้วศิลปิน
กม็สีทิธิย้์ายค่ายไปทีอ่ืน่ได้	หรอือยูร่่วมงานกนัต่อตามแต่ใจต้องการแนวคิดในการ
ด�าเนนิธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่ของค่ายเพลงเลฟิ	อสี	(Love	is)	เรยีกตวัเองว่าสหกรณ์
ทางดนตรี	 เป็นเจ้าแรกที่เปิดโอกาสให้ศิลปินเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในผลงานเพลงที่
เกดิขึน้โดยค่ายเพลงเลฟิ	อสี	(Love	is)	จะเป็นผูบ้รหิารจดัการทางการตลาดในการ
จดัจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ	ทัง้ในรปูแบบเทป	ซดี	ี(cd)	และดวีดี	ี(dvd)	เทคโนโลยี
ใหม่	 เช่น	ริงโทน	 (ringtone)	ทรูโทน	 (truetone)	บรอดแบนด์	 (broadband)	หรือ	 
การตลาดเชิงกิจกรรม	(event)	และคอนเสิร์ต	(live	concert)	ซึ่งสหกรณ์ทางดนตรี
จะมกีารแบ่งก�าไรให้กบัศลิปินนัน้ๆ	ในสดัส่วนทีเ่ป็นธรรมและอยูไ่ด้กบัทัง้สองฝ่าย	
เพราะเมือ่เทยีบกบัระบบค่ายเพลงปกตทิีใ่ช้กนัอยูต่อนนี	้ศลิปินต้องเซน็สญัญากบั
บรษิทัเพือ่ท�างานตามทีค่่ายเพลงก�าหนดให้โดยทัว่ไปจะมรีะยะเวลา	2-5	ปีลกัษณะ
แบบผกูขาด	ซึง่สญัญาทีอ่อกมาจากค่ายเพลงมกัถกูเขยีนเพือ่ปกป้องสิทธิประโยชน์
ของค่ายเพลงเป็นหลัก	 โดยเฉพาะลิขสิทธิ์เพลงตกเป็นของค่าย	 เนื่องจากผู้
สร้างสรรค์มกัเป็นพนกังานของบรษิทัในฐานะลกูจ้างรบัผลติงานอยูแ่ล้วผลงานจงึ
ตกเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้าง	 ดังนั้นรายได้ศิลปินจะมาจากการแบ่งรายได้จากการ
จ�าหน่ายเทปโดยสัดส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวศิลปิน	ที่ส�าคัญผลงานส่วน
ใหญ่เป็นไปตามกรอบที่ค่ายขีดเส้นไว้แล้วแน่นอนว่าศิลปินย่อมไม่ค่อยมีอิสระใน
การท�างานมากนกั	ซึง่หลายๆครัง้เรากจ็ะได้เหน็ข่าวการฟ้องร้องระหว่างค่ายเพลง
กับศิลปินในเรื่องของสัญญาทาสตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง	ๆ
	 ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	 (Love	 is)	ได้ยึดรูปแบบการท�างานของสหกรณ์มาใช้
โดยศิลปินท่ีมีผลงานสร้างสรรค์งานสามารถมาน�าเสนอขายไอเดียกับทางค่ายได้	
โดยค่ายจะเป็นผู้ช่วยแนะน�าปรับปรุงผลงานให้เป็นที่เหมาะสมโดยที่ศิลปินยังคง
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)
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	 การศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษามคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่ง	“การจดัการทางการ

ตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่	:	กรณีศึกษาค่ายเพลง	Love	is”	โดยมุ่งศึกษาไป

ที่กระบวนการจัดการทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)	ว่ามีขั้นตอน

และรูปแบบอย่างไร	 ในการจัดการทางการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพ	 และมีปัจจัย

อะไรบางทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการทางการตลาดในปัจจบุนั	รวมถงึแนวโน้มรปูแบบ

การจัดการทางการตลาดในอนาคต	 เพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนาการจัดการ

ทางการตลาดของธุรกิจเพลงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษาการจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่ค่าย

เพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)

	 2.		เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านการตลาดของค่ายเพลง 

เลิฟ	อีส	(Love	is)

	 3.		เพือ่ศกึษาแนวโน้มของการจดัการทางการตลาดของค่ายเพลงเลฟิ	อสี	

(Love	is)

	 4.		เพื่อศึกษาความคิดเห็นของศิลปินในค่ายที่มีต่อการจัดการทางการ

ตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)

วิธีการศึกษา

	 ในการวิจัยเรื่อง	 “การจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่:	

กรณีศึกษาค่ายเพลง	Love	 is”	ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-Depth	Interview)	ทมีงานและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

ในการจัดการด้านการตลาด	รวมทั้งเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 (Documentary)	

และสงัเกตการณ์	ในการปฏบิตังิาน	ความคดิสร้างสรรค์	 โดยใช้การศกึษาแบบมส่ีวน

ร่วม	 (Obverse	 Participant)	 โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการ

บรรยายเชิงพรรณนา	(Descriptive	Analysis)
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

	 การตรวจสอบความถกูต้องแม่นย�า	(Validity)	เป็นสิง่ส�าคญัเพือ่ให้ผลการ

ศึกษาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นความรู้ที่เป็นจริง	 โดยในการศึกษาครั้งนี้	 ผู้ศึกษาได้

ท�าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ	และความถูกต้องของข้อมูล	ดังนี้

	 1.		ข้อมูลประเภทบุคคลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์	 ใช้วิธีตรวจสอบโดย

การสอบถามค�าถามในประเด็นเดียวกันกับพนักงานคนอื่นๆ	ภายในองค์กร	เพื่อ

ตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่ให้มีความน่าเชื่อถือสอดคล้องกันหรือไม่

	 2.		ข้อมูลประเภทเอกสาร	 ใช้การศึกษาและพิจารณาเอกสารหลาย

ประเภท	โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูล	ชื่อผู้เขียน	ระบุตัวตนและเชื่อถือ

ได้	 วันและเวลาที่เขียนของผู้เขียน	 เพื่อเปรียบเทียบหาความน่าเชื่อถือและความ

ถูกต้องสอดคล้องกันของข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

	 จากการศกึษาพบว่าการตลาดแบบเดมินัน้อาจไม่สามารถตอบโจทย์ของ

ผู้บริโภคในยุคนี้ได้เนื่องจากเทคโนโลยีเกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปมีความ

ก้าวหน้ามากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตท�าให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นซ่ึงเป็นที่นิยมของ 

ผู้บริโภคในการใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ�าวันท�าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นง่ายขึ้นและ

รวดเร็วขึ้นในการเลือกรับฟังหรือชมเพลงต่างๆ	รวมถึงการเลือกดาวน์โหลดเพลง

จากเว็บแชร์ไฟล์ฟรีต่างๆ	ที่มีให้เลือกมากมายดังนั้น

	 1.		การจดัการทางการตลาดของธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่ค่ายเพลงเลิฟ	อสี	

(Love	is)	

	 ค่ายเพลงเลฟิ	อสี	จึงได้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัการทางการตลาด

ให้เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคและช่องทางรายได้ในปัจจบุนั	 ในเรือ่งของการจดัการก�าหนด

นโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนทางแวดวงดนตรีโดยมองการ

ขายเพลงเป็นรายได้รองแต่เน้นงานในช่องทางด้านอืน่ๆ	เน้นศลิปินเป็นจดุขายใน
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การต่อยอดกับงานต่างๆ	 โดยมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นส่ือหลัก

ในการสื่อสารและสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ	 ในอนาคต	 การจัดการในส่วนของ

กลุ่มเป้าหมายของค่ายเลิฟ	อีส	(Love	is)	ใช้หลักแนวคิดเอสทีพี	มาร์เก็ตติ้ง	(stp	

marketing)	มาเป็นตวัก�าหนดกลุม่เป้าหมาย	โดยส่วนแบ่งตลาด	(Market	Segmen-

tation)	ของค่ายเพลงเลิฟ	อีส	คือ	ตลาดกลุ่มเล็ก	(Niche	Marketing)	เฉพาะกลุ่ม

ในสังคมออนไลน์	(social	network)	เป็นหลัก	ตลาดเป้าหมาย	(Market	Targeting)	

เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงมหาลัยจนถึงวัยท�างาน	อายุ	 18	 –	 35	ปี	 เป็นบุคคลที่มี

ความรู้การศึกษา	มีการใช้ชีวิต	 (lifestyle)	ที่ทันสมัย	ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดย

ต�าแหน่งผลติภณัฑ์ในตลาด	(Market	Positioning)	คอืความโดดเด่นทีไ่ม่เหมอืนใคร	

(uni)	มีความแตกต่างทั้งตัวศิลปินและตัวเพลงคือเพลงแบบ	อีซี	ลิสเทนนิง	(easy	

listening)	เพลงรักแบบ	(feel	good)	ฟังสบายที่มาจากศิลปินที่มีความเป็นกันเอง

อารมณ์ดี	 (friendly)	 การจัดการในด้านส่วนผสมทางการตลาด	 ในยุคที่ผู้บริโภคมี

ทางเลือกมากขึ้น	สินค้า	(product)	จ�าเป็นต้องมีความแตกต่าง	(uni)	ที่โดดเด่นจึง

ได้น�าแนวคดิการตลาด	3.0	ในเรือ่งของการสร้างแบรนด์ทีเ่รยีกว่าโมเดล	3i	ประกอบ

ไปด้วยอัตลักษณ์ของแบรนด์	(brand	identity)	คุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์	(brand	

integrity)	ภาพลกัษณ์ของแบรนด์	(brand	image)	มาปรบัใช้ในการสร้างศลิปิน	ราคา	

(price)	 คือตัวศิลปินที่ขึ้นอยู่กับความดังมูลค่าทางการตลาดในขณะนั้น	 สถานที่	

(place)	ต้องมกีารปรบัเปลีย่นช่องทางจดัจ�าหน่ายเพือ่ให้สอดคล้องตรงกบัพฤตกิรรม

ของผู้บริโภค	โดยได้น�าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Marketing)	มาใช้ใน

เรือ่งของการดาวน์โหลดเพลงผ่านโทรศพัท์มอืถอืหรอืในเวบ็ไซต์	 รวมถงึการส่งเสรมิ

การตลาด	(promotion)	ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้สื่อสังคมออนไลน์	(social	network)	

เป็นช่องทางเครือ่งมอืหลกัในการสือ่สาร	ในการท�าการตลาดอเิลก็ทรอนกิส์	(Elec-

tronic	Marketing)	ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เพื่อให้เหมาะสมกับ

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึงน�าหลักการตลาด	 3.0	 มาใช้ในการท�าการตลาด

ประกอบไปด้วย	3	สิง่คอื	ร่วมกนัสร้าง	(Cocreation)	ชมุชนนยิม	(Communitization)	

และสร้างบุคลิกลักษณะเฉพาะ	(Charater	Building)	ซึ่งสามารถสร้างศิลปินในค่าย

ให้ประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียงได้
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	 2.		 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัการด้านการตลาดของค่ายเพลงเลฟิ	อสี	(Love	is)

	 โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ที่ส่งเสริมคือเทคโนโลยีที่สามารถใช้เป็น

เครือ่งมือในการสือ่สารด้วยสือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	โดยประโยชน์ของ

มันคือสามารถประชาสัมพันธ์	 (promote)	 ศิลปินและสร้างการรับรู้โดยตรงต่อ 

ผู้บริโภค	 (brand	 awareness)	 หรือใช้เพื่อติดต่อส่ือสารกับแฟนเพลงได้โดยตรง	

(direct)	มคีวามรวดเรว็สามารถตอบโต้กนัได้เป็นการส่ือสารแบบสองทาง	(two-way	

communication)	 ที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์พูดคุยตอบโต้กับกลุ่มเป้าหมาย

เป็นการรักษาแฟนเพลงไปในตัวด้วย	(brand	royalty)	รวมถึงตัวศิลปินที่เป็นสินค้า

ที่มีการสร้างความโดดเด่นตามหลักโมเดล	3i	จนมีความแตกต่างความสามารถที่

โดดเด่นส่งผลต่อการต่อยอด	(content)	กบังานต่างๆ	ปัจจยัในแง่ลบคอืงบประมาณ

ที่จ�ากัดส่งผลให้จ�าเป็นต้องมีนายทุนเขามาเก่ียวข้องท�าให้การท�างานต้องแฝงไป

ด้วยธุรกิจงานจึงอาจท�าไม่ได้ดั่งใจเต็มที่นัก	รวมถึงผู้บริโภคที่เปลี่ยนพฤติกรรมไป

ท�าให้ค่ายเพลงขาดรายได้หลักจึงต้องหันไปหารายได้จากช่องทางอื่นๆ	เช่น	จาก

นายทุนสินค้าต่างๆ	มาเป็นผู้สนับสนุนท�าให้สินค้าต่างๆ	เข้ามามีอิทธิพลต่อการ

ท�างานเพลงได้

	 3.	 แนวโน้มของการจดัการทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อสี	(Love	is)

	 นอกจากน้ีแนวโน้มในอนาคตสามารถแบ่งออกเป็นแนวโน้มในแง่บวก

คือด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการสื่อสารที่สามารถเข้า

ถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นท�าให้เป็นช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆ	ต่อไปใน

อนาคต	เช่นการดาวน์โหลดเพลงผ่านทีวีสมัยใหม่	(smart	tv)	เป็นต้น	อีกส่วนคือ

ศิลปินที่เป็นเหมือนกับตัวสร้างรายได้ให้กับค่ายที่มีแนวโน้มในการพัฒนาด้าน

ความสามารถที่มากขึ้นเพื่อน�าไปสู่การต่อยอด	 (content)	 ช่องทางรายได้ใหม่ๆ	

เช่น	การจดัเทศกาลดนตรขีองตวัค่ายเองเพือ่เป็นการสร้างแบรนด์ให้แขง็แกร่งโดย

มีผูส้นบัสนนุ	นอกจากนีศ้ลิปินยงัสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�างานให้กบัค่าย

ได้ด้วยในการผลติเพลง	รวมถงึแนวโน้มตลาดทีจ่ะมกีารท�าเป็นทลีะเพลงไม่ท�าเป็น

อัลบั้มโดยใช้ผู้สนับสนุนมาเป็นนายทุนในการผลิตผลงานเพลง	 โดยจะมีการเปิด

ให้สั่งจองอัลบั้มล่วงหน้า	 (pre	 order)	 ซึ่งจะผลิตซีดีจ�านวนจ�ากัดรุ่นพิเศษเฉพาะ	

(limited	edition)	เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย	รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะหาลูกค้า
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หรอืผูส้นบัสนนุได้มากขึน้เนือ่งมาจากสนิค้าหนัมาให้ความส�าคญักบัสือ่รอง	(below	

the	line)	พวกการจัดกิจกรรมทางการตลาด	(event)	และสื่อสังคมออนไลน์	(social	

network)	มากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับค่ายเลิฟ	อีส	(Love	is)	ที่หารายได้จากช่องทาง	

(event)	เป็นส่วนใหญ่	รวมถงึมฐีานแฟนเพลงในสือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	

มาก	 เป็นฐานที่ดีในการที่สินค้าจะเลือกให้การสนับสนุน	 แนวโน้มด้านลบคือ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีค่่อนข้างมคีวามไม่แน่นอนเปลีย่นแปลงได้รวดเรว็จนอาจ

ส่งผลต่อการจัดการทางการตลาดในเรือ่งของรายได้ของค่ายเพลงได้	เพราะฉะนัน้	

ค่ายเพลงจ�าเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างท่องแท้โดยใช้แนวคิด

พฤติกรรมของผู้บริโภคมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ได้อย่างดีเพื่อจะได้รู้ทันหรือ

ก้าวน�าและมีประสิทธิภาพในการจัดการการตลาดต่อไป

	 4.	 ความคิดเห็นของศิลปินในค่ายท่ีมีต่อการจัดการทางการตลาดของ

ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)

	 ในส่วนของความคดิเหน็ของศลิปินทีมี่ต่อการจดัการของค่ายนัน้	แบ่งได้

เป็นในด้านของวัตถุประสงค์ของค่ายเลิฟ	อีส	ที่ยึดการมีผลประโยชน์ร่วมกันโดย

สญัญาต้องมคีวามยตุธิรรมไม่เอาเปรยีบศลิปิน	โดยเซน็สัญญากนัเป็นอลับัม้	และ

ให้อิสระในการท�างานหรือการใช้ชีวิตเพื่อให้ศิลปินเกิดความสบายใจ	โดยในเรื่อง

ผลตอบแทนนั้นก็มีการแบ่งกันอย่างเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายค่ายได้จากค่าจัดการ	

(management)	30%	ศิลปินจะได้	70%	ค่าลงแรง	จากช่องทางดาวน์โหลดเพลง

อีก	10%	ในด้านกลุ่มเป้าหมายค่ายมีแฟนเพลงที่ชัดเจนท�าให้ส่งผลดีต่อศิลปินใน

การผลิตผลงานเพลงให้ถูกในกลุ่มเป้าหมาย	 ในด้านส่วนผสมทางการตลาดการ

ท�างานจะเน้นไปที่การให้มีส่วนร่วมในการท�างานจริงให้เกิดการเรียนรู้จริงเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการท�างานที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเป็นการดึงตัวตน

ของศิลปินนั้นๆ	ออกมาให้ชัดเจนโดดเด่นด้วย	รวมถึงใช้ช่องทางจัดจ�าหน่ายจาก

ช่องทางดาวน์โหลดเพลง	ซึง่ถอืเป็นรปูแบบการจดัการกบัศลิปินแบบใหม่ทีต่วัค่าย

เปรียบเสมือนผู้จัดการที่เป็นคนบริหารจัดการคิวและคอยพัฒนาศักยภาพให้กับ

ศิลปินส่วนศิลปินเปรียบเสมือนสินค้า	(product)	ที่จะคอยถูกพัฒนาเสมอๆ	เพื่อ

น�าไปสูช่่องทางในการหารายใหม่ๆ	มกีารจดัการงานให้อย่างต่อเนือ่งหลากหลาย

ทั้งงาน	กิจกรรมทางการตลาด	(event)	งานคอนเสิร์ต	(live	concert)	งานเบื้องหลัง	
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เป็นต้น	 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 ในการสื่อสารกับแฟนเพลง

อย่างต่อเนือ่งท�าให้ศลิปินและแฟนเพลงมปีระสบการณ์ร่วมกนัและเป็นกลุม่แฟน

เพลงที่เหนียวแน่นนั้นเอง

อภิปรายผล

	 การอภิปรายผลในส่วนนี้	 เป็นการน�าผลการศึกษาที่ได้วิเคราะห์โดยใช้

กรอบแนวคิดการตลาด	 3.0	 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค	 แนวคิดเรื่อง

เทคโนโลยกีารสือ่สารเป็นตวัก�าหนดแนวคดิด้านการบรหิารจดัการตลาด	และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

	 1.	 การจดัการทางการตลาดของธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่ค่ายเพลงเลิฟ	อสี	

(Love	is)

	 การจดัการทางการตลาดของค่ายเลฟิ	อสี	(Love	is)	ได้มกีารจดัการทีแ่บ่ง

เป็นขัน้ตอนตัง้แต่การวางแผนวตัถปุระสงค์ก�าหนดนโยบาย	การจดัการด้านตลาด

กลุ่มเป้าหมาย	 การจัดการด้านส่วนผสมทางการตลาดและการจัดการด้านการ

สื่อสาร	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 ธงชัย	 สันติวงษ์	 (2532)	 ในหนังสือเรื่องการ

วางแผนการจัดการองค์การและการตลาด	 ที่ได้ให้ความหมายของการจัดการการ

ตลาดว่า	เป็นการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์	นโยบาย	และแผนงานด้านต่างๆ	ที่ได้

มกีารคดิออกมาอย่างดแีละได้จดัระเบยีบเป็นเป้าหมายและทศิทางการด�าเนนิงาน

ของทั้งองค์การอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 โดยการจัดการด้านตลาดกลุ่มเป้าหมายได้

มีการน�าแนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการน�าไป

วางแผนการจดัการส่วนผสมทางการตลาดต่อไป	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	(Schiff-

man	and	Kanuk,	1987)	ที่ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็น

พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา	ซื้อ	ใช้	ประเมินผล	หรือ

การบรโิภคผลติภณัฑ์บรกิาร	และแนวคดิต่างๆ	ซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถตอบ

สนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่	 ทั้งเงิน	 เวลา	 และก�าลังเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ	อัน

ประกอบด้วย	ซื้ออะไร	ท�าไมจึงซื้อ	ซื้อเมื่อไร	อย่างไร	ที่ไหน	และบ่อยแค่ไหน	
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	 โดยหลกัวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	6Ws	-	1H	WHO	กลุม่คนอายตุัง้แต่	
18-35	ปี	นกัศกึษาถงึวยัท�างาน	ชนชัน้กลางในเขตกรงุเทพมหานคร	WHAT	ผูบ้รโิภค
ซื้อความแตกต่างที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร	 (uni)	 ของตัวเพลง	 และตัวศิลปินที่มี
บทบาท	(character)	ชดัเจนไม่ซ�า้กบัใครในตลาดขายความเป็นเพลงรกัแบบอารมณ์
ด	ี(feel	good)	WHY	ผูบ้รโิภคให้การสนบัสนนุเพราะบทเพลงตอบสนองตรงต่อการ
ใช้ชีวิต	 (lifestyle)	 สามารถให้ความพึงพอใจทางอารมณ์และความสุขได้	WHO	
(membership	group)	แฟนคลบักลุม่คนทีช่ืน่ชอบศลิปิน	WHEN	ผูบ้รโิภคจะตดัสนิ
ใจซื้อหรือสนับสนุนต่อเมื่อเกิดความพึงพอใจต่อผลงานเพลงหรือความชอบส่วน
ตวัต่อศลิปินผูน้ัน้	WHERE	จากการดาวน์โหลดเพลงในโทรศพัท์มอืถอืหรอือนิเทอร์เนต็ 
(internet)	รวมถึงงานคอนเสิร์ต	(live	concert)	ต่างๆ	และ	HOW	ผู้บริโภคจะมีขั้น
ตอนก่อนตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วย	4	ขั้นตอนดังนี้	ขั้นแรก	เกิดการรับรู้-รับรู้ว่า
เพลงนีท้ีไ่ด้ฟังเป็นของวงชือ่ลปิตาขัน้สอง	เกดิการจดจ�า-จดจ�าวงลปิตาได้	ขัน้สาม	
เลอืกสนใจ-เลอืกทีจ่ะฟังเพลงของวงลปิตา	ขัน้สี	่เลอืกเปิดรบัข้อมลูข่าวสาร-สนใจ
ที่จะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับวงลิปตา	 ทั้งเพลงงานคอนเสิร์ตผ่านทาง	 facebook	 ,	
twitter,	youtube	เป็นต้น	
	 นอกจากนีค่้ายเพลงใช้สือ่สงัคมออนไลน์	(social	network)	ในการให้กลุม่
แฟนเพลงได้มส่ีวนร่วมต่อศลิปิน	เช่น	การโพสต์ข้อความลงในเฟซบุก๊	http://www.
facebook.com/LoveisFanPage	เพือ่ถามแฟนเพลงว่าอยากให้	room39	ร้องเพลง
อะไรในคอนเสร์ิต	overcoat	music	festival	เพือ่ให้แฟนเพลงได้มส่ีวนร่วมกบัศลิปิน	
หรือการที่ศิลปินโพสต์ถามแฟนเพลงว่าอยากให้วงน�าเพลงฮิต	 (cover)	 เพลงไหน
มาร้อง	 เป็นต้น	 การใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 สร้างชุมชนในการ
เชื่อมสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความภักดีต่อค่ายเพลง	 (brand	 loyalty)	
ผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ	 เว็บไซต์	 http://www.loveisloveis.com/	 
เฟซบุ๊ก	http://www.facebook.com/LoveisFanPage	ยูทูป	http://www.youtube.
com/user/LOVEiSCHANNEL	
	 2.	 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการด้านการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อีส
	 เทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมการฟังและซ้ือเพลงของผู้บริโภคให้
เปลี่ยนแปลงไปเพลงมีให้เลือกฟังได้จากทั่วโลกและสามารถหาดาวน์โหลดฟรีได	้
ท�าให้ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องซ้ือซีดีและมีทางเลือกที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับ	
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McLuhan	 กล่าวว่า	 เทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของ
มนุษย์ก็คือสื่อ	 (Media)	 โดยสื่อทุกชนิดคือการขยายประสบการณ์ด้านผัสสะของ
มนุษย์	 (Extension	of	Experience)	โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ขยับขยาย
ประสบการณ์ของมนษุย์ออกไปอย่างมากมาย	พฒันาการของเทคโนโลยกีารสือ่สาร
ในยคุปัจจบุนัท�าให้อปุสรรคด้านเวลา	(Time)	รวมถงึระยะทางและสถานที	่(Space)	
หมดลงไป	แม้เทคโนโลยจีะส่งผลกระทบต่อตลาดในธรุกจิเพลงแต่ข้อดขีองเทคโนโลยี
ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมส�าหรับค่ายเลิฟอีส	เพราะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดีและ
มีประสทิธภิาพต่อการใช้ส่งเสรมิการตลาดและสือ่สารการตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ในปัจจบุนั	สอดคล้องกบั	ธงชยั	สนัตวิงษ์	(2550)	กล่าวว่า	การตลาดอเิล็กทรอนกิส์	
คือการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ที่ทัน
สมัยและสะดวกต่อการใช้งานเข้ามาเป็นสื่อกลาง	 ไม่ว่าจะเป็น	 คอมพิวเตอร	์
โทรศัพท์	หรือพีดีเอ	ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยอินเทอร์เน็ต	มาผสมผสานกับ
วิธีการทางการตลาด	 การด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างลงตัวกับลูกค้าหรือ
กลุ่มเป้าหมาย	ปัจจัยส่งเสริมอีกอย่างคือศิลปินที่น�าโมเดล	3i	มาสร้างให้ศิลปินมี
ความแตกต่างที่โดดเด่น	สอดคล้องกับ	(“	Array	And	Jack	Telarc”	การตลาด	3.0,	
2554)	 กล่าวว่า	 ในโลกที่ผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพลังมากขึ้นมีความสัมพันธ์
เชือ่มโยงกนัในแนวระนาบอย่างในปัจจบุนัแบรนด์จะไม่มีความหมายเลยท่าแสดง
ให้เห็นแต่ต�าแหน่งทางการตลาด	 แต่แบรนด์จ�าเป็นต้องมี	 อัตลักษณ์ของแบรนด์	
ภาพลักษณ์ของแบรนด์และคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์	 จึงจะสร้างความโดดเด่น
และแตกต่างได้	 โดยศิลปินของค่ายเลิฟอีส	 มีความแตกต่างที่ชัดเจนน�าไปสู่ช่อง
ทางการหารายได้หลากหลายด้าน	ในส่วนของเงนิทนุเป็นข้อจ�ากดัทีท่�าให้ค่ายเลิฟ	
อีส	 จ�าเป็นต้องมีผู้สนับสนุน	 (sponsor)	 ในการท�าเพลงหรือมิวสิกวิดีโอท�าให้ 
ผู้สนับสนุนเขามามีส่วนตัดสินใจในการท�างานโดยการมีสินค้าแฝงร่วมเข้ามาใน 
ผลงาน	(tie-in)	ของศลิปินนัน้เอง	โดยส่งผลให้ศลิปินไม่สามารถท�างานในแบบของ
ตัวเองได้เต็มที่นัก
	 3.	 แนวโน้มของการจดัการทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	อสี	(Love	is)
	 แนวโน้มทางการตลาดของค่ายเพลงเลิฟ	 อีส	 ที่ศิลปินในค่ายมีความ 
แตกต่างโดดเด่นจากศิลปินในตลาดอย่างชัดเจนจึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้าง 
โอกาสใหม่ๆ	ทางการตลาดได้	สอดคล้องกับ	(“Array	And	Jack	Telarc”	การตลาด	
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3.0,	 2554)	 ที่กล่าวว่า	 ในโลกที่ผู้บริโภคมีความรอบรู้และมีพลังมากขึ้นมีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันในแนวระนาบอย่างในปัจจุบันแบรนด์จะไม่มีความหมายเลย
ท่าแสดงให้เห็นแต่ต�าแหน่งทางการตลาด	แต่แบรนด์จ�าเป็นต้องมี	อัตลักษณ์ของ
แบรนด์	ภาพลักษณ์ของแบรนด์	และคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์	จึงจะสร้างความ
โดดเด่นและแตกต่างได้	รวมถงึในด้านเทคโนโลยทีีเ่ขามาช่วยในเรือ่งของการส่งเสรมิ
การตลาดในเรื่องของช่องทางหารายได้ใหม่ๆ	 เช่น	 ดาวน์โหลดเพลงผ่านทีวีสมัย
ใหม่	 (smart	 tv)	 และการสื่อสารการตลาดกับแฟนเพลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับ	ธงชัย	สันติวงษ์	(2550)	กล่าวว่า	การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	หมายถึง	
การด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ที่ทันสมัย
และสะดวกต่อการใช้งานเข้ามาเป็นสื่อกลาง	ไม่ว่าจะเป็น	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์	
หรือพีดีเอ	 ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยอินเทอร์เน็ตมาผสมผสานกับวิธีการ
ทางการตลาด	การด�าเนนิกิจกรรมทางการตลาดอย่างลงตวักบัลกูค้าหรอืกลุม่เป้าหมาย 
ส่วนแนวโน้มด้านผู้บริโภคในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการฟัง
เพลงหรือซือ้เพลงกเ็ป็นไปได้โดยมปัีจจยัเรือ่งของเทคโนโลยมีาเป็นตวัก�าหนดด้วย
ท�าให้อาจส่งผลต่อการจดัการทางการตลาดของค่ายได้	ดงันัน้	ค่ายจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
ตามเทคโนโลยีและผู้บริโภคให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
	 4.	 ความคิดเห็นของศิลปินในค่ายท่ีมีต่อการจัดการทางการตลาดของ
ค่ายเพลงเลิฟ	อีส	(Love	is)
	 แบ่งเป็นความคิดเห็นในเร่ืองของวัตถุประสงค์ของค่ายต่อการจัดการ
ศลิปินในเรือ่งของสญัญาทีร่่วมงานกบัแบบแบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัมสีญัญาทีเ่ป็น
ธรรมให้อิสระกับศิลปิน	 ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายมีการแบ่งชัดเจนท�าให้ส่งผลดี
ต่อการท�างานของศลิปิน	ในส่วนของส่วนผสมทางการตลาดมกีระบวนการท�างาน
โดยน�าหลักโมเดล	 3i	 มาใช้เพื่อสร้างศักยภาพและความแตกต่างให้กับศิลปิน	 
(“Array	And	Jack	Telarc”	การตลาด	3.0,	2554)	กล่าวว่า	ในโลกที่ผู้บริโภคมีความ
รอบรูแ้ละมพีลงัมากขึน้มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกนัในแนวระนาบอย่างในปัจจบุนั
แบรนด์จะไม่มคีวามหมายเลยถ้าแสดงให้เหน็แต่ต�าแหน่งทางการตลาด	แต่แบรนด์
จ�าเป็นต้องมีอัตลักษณ์ของแบรนด์	 ภาพลักษณ์ของแบรนด์	 และคุณค่าที่แท้จริง
ของแบรนด์	 จึงจะสร้างความโดดเด่นและแตกต่างได้	 รวมถึงมีการจัดหางานให้
อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางจัดจ�าหน่าย	และการส่งเสริมการตลาดกับสินค้าต่างๆ	



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 527

รวมถึงในด้านการสื่อสารยังใช้สื่อสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 ในการสร้าง
ศิลปินให้เป็นที่รู้จักเพื่อน�าไปต่อยอด	(content)	กับงานต่างๆ	ด้วย

	 จากการศกึษาเรือ่งการจดัการทางการตลาดของธรุกจิเพลงรปูแบบใหม่:	

กรณีศึกษาค่ายเพลง	 Love	 is	 พบว่าการจะจัดการทางการตลาดในธุรกิจเพลงใน

ปัจจบุนัให้มปีระสทิธภิาพได้นัน้	ทกุขัน้ตอนต้องมีความสอดคล้องกนักล่าวคือ	ต้อง

มีการจัดการทุกขั้นตอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตาม

แผนทีว่างไว้	ตัง้แต่	วตัถปุระสงค์	ส่วนผสมทางการตลาดต้องมคีวามสอดคล้องกนั	

กล่าวคอืสนิค้าหรอืตวัศลิปินจ�าเป็นต้องมคีวามโดดเด่นเพือ่สามารถต่อยอดในการ

จดัการทางการตลาดในการส่งเสรมิการตลาดได้	รวมถงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องดงึ

ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ	

ในด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารส�าหรับการสร้าง

การรับรู้และการจดจ�ากับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม

ในกจิกรรมด้านต่างๆ	กบัค่ายหรอืศลิปินเพราะในปัจจบุนัและในอนาคตอาจกล่าว

ได้ว่า	 ผู้บริโภคจะเป็นตัวก�าหนดในการสนับสนุนความส�าเร็จของตัวศิลปิน	 และ

ก�าหนดความอยูร่อดของค่ายเพลงได้	สอดคล้องกบั	(C.K.Prahalad	And	Vanguard	

Ramaswami,	อ้างถึงใน	marketing	3.0,	2554,	น.15)	ที่กล่าวไว้ว่าบทบาทของผู้

บรโิภคก�าลงัเปลีย่นไป	 ผูบ้รโิภคในปัจจบุนัมพีลงัมากและต้องการมส่ีวนร่วมมากขึน้	

ไม่ได้เป็นเพียงปัจเจกชนที่อยู่โดดเด่ียวไม่เก่ียวข้องกับใคร	 แต่เป็นกลุ่มคนท่ีติดต่อกัน  

มีความรอบรู้ในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ	 และมีความกระตือรือร้นที่จะ

แสดงความคิดเห็นและให้	 feedback	 แก่บริษัทรวมถึงมีบทบาทส�าคัญในการ

สนบัสนนุให้บรษิทัประสบความส�าเรจ็ได้	โดยมแีนวคิดการตลาด	3.0	เป็นแนวทาง

หลักในการศึกษาการจัดการทางการตลาดของธุรกิจเพลงรูปแบบใหม่นี้

ข้อเสนอแนะ

	 1.		การจัดการทางการตลาดในธุรกิจเพลงให้ได้ประสิทธิภาพนั้นจ�าเป็น

ที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ตลาดในปัจจุบันให้ได้เพื่อน�าไปปรับ

ใช้ในด้านของส่วนประสมทางการ	ตลาดและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ	ต้อง
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มีการสร้างเวบ็ไซต์ของค่ายและศลิปินโดยใช้สือ่สังคมออนไลน์	ท�าให้เกดิชุมชนเพือ่

แฟนเพลงจะได้มีความใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้น	 รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ	 รวมกับ

แฟนเพลง	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด	สร้างประสบการณ์และความประทับ

ใจ	เพื่อรักษากลุ่มเป้าหมายไว้ให้ได้นาน	ๆ

	 2.		การจัดการทางการตลาดที่ดีต้องค�านึงถึงคุณภาพของสินค้าหรือ

ศลิปินทีต้่องมกีารพฒันาเพือ่สร้างความแตกต่างอยูเ่สมอ	รวมถงึเรยีนรูเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ	ตลอดเวลาเพื่อน�ามาเป็นช่องทางใหม่ๆ	ในการท�าการตลาดต่อไป	รวมถึง

เป็นการเรียนรู้เท่าทันผู้บริโภคอีกด้วย

	 3.		การจัดการศิลปินต้องมีความยุติธรรมในเรื่องของสัญญาและส่วน

แบ่งรายได้รวมถงึความอสิระในการท�างานเพราะจะส่งผลให้ศลิปินมคีวามพงึพอใจ

เกิดความจงรักภักดีและมีแนวโน้มในการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ

 รายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง “การสือ่สารการตลาดของสถานโีทรทศัน์

เคเบิลทีวีประเภทกีฬา กรณีศึกษา: สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน

จ�ากดั” ในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถงึภาพรวมของการวางแผนการตลาดการ

ก�าหนดกลยทุธ์การตลาดเพือ่เป็นหลกัในการก�าหนดกลวธิ ี(Execution) ทีจ่ะท�าการ

สื่อสารการตลาด (Marketing tion Plan) ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และ

เกิดความเข้าใจในรูปแบบการน�าเสนอรายการที่แตกต่างกันของทั้ง 3 สถานีที่อยู่

ในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้แก่สถานีสยามกีฬาทีวีสถานีสตาร์

ซอคเก้อร์ทีวีและสถานีฟุตบอลสยามซ่ึงได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการ

รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผูบ้รหิารทีม่บีทบาทในการก�าหนด

นโยบายรูปแบบของสถานีและวางกลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาดและการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ผลการศกึษาพบว่าประเดน็ทีศ่กึษาด้านการวางกลยทุธ์ทางการตลาดได้

มกีารท�าการศกึษาถงึภาพรวมของตลาดโดยท�าการวเิคราะห์ตามหลักการทางการ

ตลาดโดยศกึษาทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบโดยรวมต่อการ

ด�าเนนิการธรุกจิซึง่ต้องน�ามาก�าหนดตลาดทีเ่ป็นผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายของแต่ละ

สถานีซึ่งกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 3 สถานีมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีความต้องการ

บริโภคข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเก่ียวกับกีฬาแต่จะมีความชอบกีฬาที่

แตกต่างกันออกไปซึ่งทั้ง 3 ได้มีการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนจากตัวชื่อ

ของสถานีและสโลแกนของสถานีซึ่งในแต่ละสถานีก็จะสร้างสรรค์ผลิตรายการที่มี

รปูแบบให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายของสถานนีัน้ๆ และสิง่ส�าคญัทีต้่องท�าการ

ศกึษาคอืการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดหรอื 4P’s เพือ่เป็นในการวางรปูแบบ

ส�าหรับการสื่อสารออกไปยังผู้บริโภคและกลุ่มผู้สนับสนุนรายการซึ่งทางบริษัท

สยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้มีการก�าหนดหลักการนี้แบบภาพรวมต้ังแต่การ

ก�าหนดตัวสินค้าหรือบริการซึ่งหมายถึงตัวสถานีทั้ง 3 (Product) การก�าหนดราคา

ทีเ่ป็นมูลคา่ของสถาน ี(Price) ชอ่งทางการออกอากาศและการรบัชมของผู้บริโภค

รวมถงึช่องทางในการโฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารของผูส้นบัสนนุรายการและการส่ง



JC Journal532

เสรมิการตลาด (Promotion) ทีจ่ะเป็นส่วนส�าคญัในการด�าเนนิกจิกรรมและกลยทุธ์

การสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดของ

องค์กรซึง่จะเป็นการใช้เครือ่งมอืทางการตลาดในการสือ่สารตวัสถานทีัง้ 3 เพือ่ให้

ผูบ้รโิภคได้รบัรูแ้ละเข้าใจจดจ�าและเกดิพฤตกิรรมซึง่เป็นกระบวนการสือ่สารข้อมลู

ข่าวสารไปยงักลุม่เป้าหมายให้ได้ตามวตัถปุระสงค์ของการสือ่สารการตลาดต่อไป

 ในประเด็นเร่ืองการวางแผนการสื่อสารการตลาดวัตถุประสงค์ที่ด�าเนิน

ไปในทศิทางเดยีวกนัคอืเพือ่การสร้างการตระหนกัรู ้(Awareness) ในตวัตราสนิค้า

การสร้างการจดจ�า (Remind) เพื่อเป้าหมายให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand 

Loyalty) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการสนับสนุนของเจ้าของสินค้าหรือ

บริการหลักการสื่อสารการตลาดของจะมีหลักการวางการส่ือสารออกไปในผ่าน

หลากหลายสื่อที่อยู่ภายใต้การดูแลของสยามสปอร์ตเองโดยใช้ประโยชน์จากการ

ทีมี่สือ่ทกุประเภททีม่อียูใ่นมอืโดยเน้นเรือ่งการควบรวมสือ่ทีม่อียูใ่นมอืทัง้หมดใน

การสื่อสารออกไปให้ครบทุกช่องทางเพื่อท�าการส่ือสารได้อย่างครอบคลุมกลุ่ม 

เป้าหมายการเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับเครื่องมือเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้การ

สื่อสารแต่ละคร้ังเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จได้ด้วยแนวคิดของการ

หลอมรวมสื่อ (Integrated Marketing Communication Plan) ที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของสยามสปอร์ตซ่ึงการก�าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดโดยผ่านช่องทาง

หลักๆ ของสื่อที่มีอยู่จะอาศัยช่องทางของสื่อในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการสือ่สารการตลาดได้แก่การโฆษณาการประชาสมัพนัธ์การเผย

แพร่เขียนข่าวการจัดการแถลงข่าวการใช้ความมีชื่อเสียงของบุคลากรการสื่อสาร

การตลาดในเชิงสังคมการเป็นผู้สนับสนุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจการสื่อสาร

การตลาดในเชงิรายการการสร้างกจิกรรมผ่านทางเวบ็ไซต์การสือ่สารผ่านสือ่สงัคม

ออนไลน์ซึ่งการสร้างกลยุทธ์ผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดที่เป็นจุดแข็งของ

องค์กรการใช้ทกุสือ่มาผนวกรวมกนัในการน�าไปประยกุต์เป็นเครือ่งมือในการส่ือสาร

ให้กบัรายการในแต่ละสถานเีพือ่ให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุกบัการสือ่สารต้องท�าการ

สร้างสรรค์และหาคอนเทนท์ของรายการให้ดูน่าสนใจและน่าติดตามโดยสื่อสาร

โปรโมทออกไปทกุช่องทางของสือ่ทีเ่ราโดยใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุและต้องท�าให้

ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับทางรายการนั้นๆ 
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 ในประเด็นของการวิเคราะห์เปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดของทั้ง 3 

สถานีนั้นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยการรวมทุกสื่อในการสื่อสารที่มี

ทิศทางและเป้าหมายเดียวกันเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดใน 

การเข้าถึงผู้บริโภคซึ่งการใช้หลักการสื่อสารการตลาดที่ด�าเนินไปทางเดียวกันจะ

ท�าให้ตัวสารที่สื่อออกไปสามารถตอบความต้องการของผู ้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซ่ึงทิศทางการสื่อสารการตลาดส�าหรับแต่ละสถานีในอนาคตต่างก็

ต้องให้ความส�าคัญและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นส�าคัญ  

ซึ่งการพัฒนาน้ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการ

สื่อสารส�าหรับการสร้างการรับรู้และการจดจ�าได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงขยายฐานผู้บริโภค

ได้มากขึน้อกีด้วยซึง่ทางองค์กรมนีโยบายในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการสือ่สารเพือ่

ให้เหมาะกับผลกระทบและการพัฒนาที่จะตามมาในอนาคตที่จะต้องก้าวให้ทัน

กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารการตลาด, ก�าหนดกลยุทธ์การตลาด, วางแผนการตลาด, 

สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทกีฬา
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 สื่อโทรทัศน์จัดได้ว่าเป็นสื่อรูปแบบดั้งเดิม (Traditional Media) จากเดิม

ที่มีผู้ให้บริการเผยแพร่ออกอากาศอยู่เพียงไม่กี่รายโดยเป็นสถานีที่ทุกครัวเรือน

สามารถเปิดรับได้หรือที่เรียกว่าสถานีโทรทัศน์พื้นฐาน (Free TV) แต่จากการที่มีผู้

บริโภคที่มีความแตกต่างกันและมีช่องทางในการเลือกรับชมที่หลากหลายใน

ปัจจบุนัส่งผลให้วงการสือ่โทรทศัน์ต้องท�าการสร้างรปูแบบการน�าเสนอหรอืรปูแบบ

รายการให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคเฉพาะกลุม่จากแต่เดมิการแข่งขนั

มีไม่สูงนักและในแต่ละสถานีมีรูปแบบรายการที่หลากหลายซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าถึง

ความต้องการในการบริโภคเนื้อหาเฉพาะกลุ่มจงึได้เกดิสถานเีคเบลิทวีมีากมายที่

จะผลิตรายการในรูปแบบเฉพาะเพ่ือเอ้ือต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเช่น

สถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับเพลงสถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับภาพยนตร์

ในประเทศหรือต่างประเทศสถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับข่าวสถานีที่น�าเสนอ

รูปแบบเกี่ยวกับการเมืองสถานีที่น�าเสนอรูปแบบเกี่ยวกับสารคดีและสถานีที่น�าเสนอ

รูปแบบเกีย่วกบักฬีาเป็นต้นโดยในบางสถานเีป็นการท�าธรุกจิข้ามสือ่ภายใต้เจ้าของ

เดียวกัน (Cross Media Ownership) ซ่ึงประสบความส�าเร็จจากการท�าธุรกิจกับ

การด�าเนินกิจการจากสื่อชนิดอื่นมาและต้องการที่จะเพิ่มฐานผู้บริโภคหรือขยาย

รูปแบบการน�าเสนอที่เพิ่มช่องทางยิ่งให้หลากหลายมากขึ้น

 ดังเช่นบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจ�ากัด (มหาชน) (Siam Sport Syndi-

cate Public Co., Ltd.) หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่า “สยามกีฬารายวัน” นั้น

เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ (Sports& Recreation) ที่มีการ

บรหิารแบบครบวงจรในด้านการผลติสือ่ประเภทกฬีาของเมอืงไทยโดยมนีติยสาร 

“กีฬาสยาม” เป็นสิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เริ่มพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้นได้มีการพิมพ์

นติยสารเพิม่ขึน้และฉบบัทีส่ร้างชือ่เสยีงให้เป็นทีรู่จ้กักค็อื “นติยสารสตาร์ซอคเก้อร์” 

จากนัน้กไ็ด้มวีวิฒันาการพมิพ์เป็นหนงัสอืพมิพ์กฬีารายวนัฉบบัแรกของเมอืงไทย

คอื “หนงัสอืพมิพ์สยามกฬีารายวนั” และมกีารคดิค้นออกสิง่พมิพ์ใหม่ๆ อย่างต่อ

เนื่องและนอกเหนือจากงานด้านสิ่งพิมพ์บริษัทยังได้มีการขยายการด�าเนินธุรกิจ
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ไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้แก่การเป็นผู้รับจัดแข่งขันกีฬาทุก

ประเภทให้กบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ และการผลติรายการกฬีาทางสือ่โทรทศัน์

และเป็นต้น

 ซึ่งจากการที่บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจ�ากัด (มหาชน) มีชื่อเสียงและ

ประสบความส�าเร็จและครองความเป็นอันดับหนึ่งของส่ือหนังสือพิมพ์ประเภท

กฬีาของเมอืงไทยโดยครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 90% บนแผงหนงัสอื

กฬีาตวัอย่างหนงัสอืพมิพ์ในเครอืได้แก่หนงัสอืพมิพ์สยามกฬีารายวนัหนงัสือพมิพ์

ฟตุบอลรายวนัสตาร์ซอคเก้อร์หนงัสอืพมิพ์มวยสยามรายวนัหนงัสอืพมิพ์สปอร์ต

พูลรายวันหนังสือพิมพ์สยามกีฬาลีกไทยรายวันหนังสือพิมพ์สปอร์ตแมนรายวัน

หนังสือพิมพ์ฟุตบอลพูลฉบับตลาดลูกหนังและจากการที่ประสบความส�าเร็จจาก

การด�าเนนิธรุกจิในสือ่สิง่พมิพ์เป็นอย่างสงูท�าให้คณะผูบ้รหิารของบรษิทัได้ท�าการ

ขยายตลาดการผลติสือ่กฬีาโดยการด�าเนนิการธรุกจิข้ามสือ่มาบรหิารสถานเีคเบลิ

ทีวีเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด 

(Siam Sport Television Company Limited) เป็นบริษัทย่อยในเครือสยามสปอร์ต

ซึ่งรับหน้าที่บริหารจัดการช่องโทรทัศน์เพื่อน�าเสนอการถ่ายทอดสดและรายการ

โทรทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาซึ่งมีสถานีที่บริหารอยู่ด้วยกัน 3 สถานี ได้แก่สถานี

สยามกีฬาทีวีซึ่งเป็นสถานีเคเบิลแห่งแรกของสยามสปอร์ต จากนั้นสถานีฟุตบอล

สยามทวีแีละสถานสีตาร์ซอคเก้อร์ทวีไีด้มกีารเปิดตวัออกอากาศผ่านทางเคเบลิดี

ทีวีเช่นกันในช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 

 และจุดเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัคอืได้มกีารตกลงเข้าไปท�าธรุกจิร่วมกนักบั

ผู้น�าตลาดเคเบิลทีวีของเมืองไทยคือทรูวิชั่นส์โดยได้มีน�าสถานีสยามกีฬาทีวีออก

อากาศทางผ่านทางทรูวิชั่นส์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งทรูวิชั่นส์ที่มีจุดเด่นใน

ส่วนของการผลติรายการและถ่ายทอดสดฟตุบอลต่างประเทศจงึมองว่าการทีไ่ด้มี

โอกาสท�าธุรกิจร่วมกันกับสยามสปอร์ตที่มีความแข็งแกร่งในด้านฐานข้อมูลกีฬา

ไทยและบคุลากรทีม่คีณุภาพจะท�าให้เกดิความแขง็แกร่งกบัในการครอบครองคอน

เทนท์สือ่โทรทศัน์เคเบลิทวีปีระเภทรายการกฬีาของประเทศไทยหลังจากนัน้สถานี

สตาร์ซอคเก้อร์ทวีแีละสถานฟีตุบอลสยามทวีจีงึได้เปลีย่นช่องทางมาออกอากาศ

ผ่านทางทรูวิชั่นส์เช่นกันเมื่อช่วงเวลากลางปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา



JC Journal536

 จากน้ันทางองค์กรได้มีการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดซึ่งเป็น
หลกักลยทุธ์ทีส่�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิยคุปัจจบุนัเพือ่เป็นเครือ่งมอืและช่องทาง 
ในการสื่อสารผ่านการโปรโมท หรือประชาสัมพันธ์สถานีในเครือของบริษัทโดย
ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของหลกัการตลาดทีต้่องศกึษาความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค
แล้วน�าเสนอให้ตอบสนองต่อความต้องการนัน้โดยใช้ประโยชน์จากความมชีือ่เสยีง
ที่มีมาอย่างยาวนานขององค์กรในการที่จะขยายช่องทางในการสื่อสารออกไปยัง 
กลุม่เป้าหมายอนัจะเป็นการขยายฐานของผูบ้รโิภคจากทีม่อียูใ่นสือ่แบบดัง้เดมิไป
สู่การบริโภคสื่ออีกชนิดหนึ่งขององค์กรให้เพิ่มขึ้นซึ่งการด�าเนินกิจกรรมทางการ
ตลาดคอืการทีอ่งค์กรจะสือ่ความหมายสร้างการรบัรูแ้ละสร้างความเข้าใจเกีย่วกบั
ตัวสินค้าหรือบริการซ่ึงในที่น้ีคือสถานีเคเบิลทั้ง 3 สถานีไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้า
หมายให้เกิดการยอมรับและเกิดพฤติกรรมตามมา
 ในการศึกษาเร่ือง “การสื่อสารการตลาดของสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี
ประเภทกีฬา กรณีศึกษา: สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด” เพื่อ
ศึกษาถึงการวางกลยุทธ์การตลาดในข้ันตอนต่างๆ เพื่อเป็นหลักในการก�าหนด
กลวิธีที่จะท�าการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) ไปยังกลุ่ม
เป้าหมายให้เกดิการรบัรูแ้ละเกดิความเข้าใจในรปูแบบการน�าเสนอรายการทีแ่ตกต่าง
กันของทั้ง 3 สถานีที่อยู่ในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้แก่สถานี
สยามกีฬาทีวีสถานีสตาร์ซอคเก้อร์ทีวีและสถานีฟุตบอลสยามโดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างของทั้ง 3 สถานีที่มีการสร้างจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อ
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทรายการกีฬา
รวมไปถึงการวางแผนและแนวทางในการขยายช่องทางเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อ
ครองความเป็นอันดับหนึ่งในวงการผลิตสื่อประเภทกีฬา

วัตถุประสงค์การศึกษา

 1.  เพือ่ศกึษาถงึการวางกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ของ
สถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 2.  เพ่ือศึกษาถึงการวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Com-
munication Plan) ของสถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
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 3.  เพือ่ศกึษาวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบการวางแผนการสือ่สารการตลาด

ของสถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด

วิธีการศึกษา

 การศกึษาเรือ่ง “การสือ่สารการตลาดของสถานโีทรทศัน์เคเบลิทวีปีระเภท

กฬีา กรณศีกึษา: สถานใีนเครอืบรษิทัสยามสปอร์ตเทเลวชินัจ�ากดั” ผูศ้กึษาได้อาศยั

แนวทางการค้นคว้าข้อมลูเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยวธิกีารสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารที่ดูแลด้านการวางแผนกลยุทธ์การ

สือ่สารการตลาดของทัง้ 3 สถานไีด้แก่สถานสียามกฬีาทวีสีถานสีตาร์ซอคเก้อร์ทวีี

และสถานีฟุตบอลสยามทีวีในกรณีศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการตลาดของสถานี

โทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทกีฬา กรณีศึกษา: สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ต

เทเลวชินัจ�ากดั” เพือ่ทีจ่ะศกึษาถงึการวางกลยทุธ์การตลาดในขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่

การวิเคราะห์สถานการณ์การก�าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดการก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมายการแบ่งส่วนการตลาดการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภณัฑ์การก�าหนดกลยทุธ์

การตลาดเพื่อเป็นหลักในการก�าหนดกลวิธี (Execution) ที่จะท�าการส่ือสารการ

ตลาด (Marketing Communication Plan) ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้และ

เกิดความเข้าใจในรูปแบบการน�าเสนอรายการที่แตกต่างกันของทั้ง 3 สถานีที่อยู่

ในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้แก่สถานีสยามกีฬาทีวีสถานีสตาร์

ซอคเก้อร์ทวีแีละสถานฟีตุบอลสยามโดยการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบถงึข้อแตกต่าง

ของทัง้ 3 สถานทีีม่กีารสร้างจดุเด่นทีแ่ตกต่างกนัเพือ่ครอบครองส่วนแบ่งทางการ

ตลาดในสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีประเภทรายการกีฬารวมไปถึงการวางแผนและ

แนวทางในการขยายช่องทางเพิม่เตมิในอนาคตเพือ่ครองความเป็นอนัดบัหนึง่ใน

วงการผลิตสื่อประเภทกีฬา 
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ผลการศึกษา อภิปรายผล
ผลการศึกษา

วางกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ของสถานีเคเบิลทีวีในเครือบริษัท
สยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การบรหิารสถานโีทรทศัน์เคเบลิทวีใีนปัจจบุนัถอืได้ว่าเป็นธรุกจิหนึง่ทีม่ี

การเติบโตอย่างมากซึ่งผู้ประกอบการสถานีเคเบิลทีวีประเภทรายการกีฬาก็มี

จ�านวนอยูห่ลายรายเช่นกนัการวางนโยบายหรอืการก�าหนดหลกัการทางการตลาด

นั้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่จะต้องค�านึงถึงซ่ึงการด�าเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีมี

ลักษณะโครงสร้างทางการตลาดเช่นเดียวกับธุรกิจสินค้าและบริการอ่ืนๆ โดยทั้ง 

3 สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดได้มีการท�าการศึกษาถึงภาพ

รวมของตลาดเช่นกันโดยท�าการวิเคราะห์ตามหลักการทางการตลาดศึกษาทั้ง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อการด�าเนินการธุรกิจ

การวเิคราะห์ถงึปัจจยัภายในเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีจ่ะต้องท�าการศึกษาตนเองก่อนว่ามี

จุดดีหรือจุดแข็งที่สามารถสร้างโอกาสเหนือผู้อื่นในตลาดอย่างไร

 ซึ่งในส่วนนี้ทั้ง 3 สถานีได้ใช้ประโยชน์จากความส�าเร็จของส่ือประเภท

อืน่ในเครือนัน่คอืสือ่หนงัสอืพมิพ์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัด้านฐานข้อมลูเกีย่วกบัวงการ

กีฬาและประสบความส�าเร็จมาอย่างยาวนานและการประโยชน์จากความมีชื่อ

เสยีงและคณุภาพจากคอลมัน์นสิต์ขององค์กรโดยน�าจดุแขง็ดงักล่าวมาเป็นปัจจยั

ในการต่อยอดในการด�าเนนิธรุกจิเคเบลิทวีแีละเป็นการช่วยขยายฐานผูบ้รโิภคทีมี่

ความชืน่ชอบด้านกฬีาทีต่ดิตามผลงานจากสือ่หนงัสอืพมิพ์ได้มโีอกาสในการเพิม่

ช่องทางในการบรโิภคข้อมลูและข่าวสารในรปูแบบภาพเคลือ่นไหวในสือ่โทรทศัน์

เคเบลิทวีใีนส่วนของปัจจยัภายนอกได้มกีารศกึษาถงึโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิให้

ประสบผลส�าเร็จ

 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตลาดของส่ือโทรทัศน์เคเบิลทีวีมีการเติบโต

ขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ข้อดขีองเคเบลิทวีนีัน้คอืสามารถผลติรปูแบบรายการในสถานเีพือ่ที่

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มได้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบ

รายการให้ตรงกบัความต้องการและความชืน่ชอบของผูบ้รโิภคในล�าดบัต่อมามกีาร
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ก�าหนดตลาดที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสถานีซึ่งกลุ่มเป้าหมายของ

ทั้ง 3 สถานีมีลักษะที่เหมือนกันคือมีต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารและความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาแต่จะมีความชอบกีฬาที่แตกต่างกันออกไป

 ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทั่วไปทั้งกีฬาในประเทศและต่างประเทศจะเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายของสถานีสยามกีฬาทีวีผู้ที่ชื่นชอบและติดตามฟุตบอลของไทยจะเป็น 

กลุ่มเป้าหมายของสถานีฟุตบอลสยามทีวีและผู้ที่ช่ืนชอบและมีความคล่ังไคล้

ฟุตบอลต่างประเทศจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของสถานีสตาร์ซอคเก้อร์ทีวีซ่ึงทั้ง 3 

สถานดีงักล่าวได้มกีารก�าหนดต�าแหน่งผลติภณัฑ์ทีช่ดัเจนจากตวัชือ่ของสถานแีละ

สโลแกนของสถานีซ่ึงในแต่ละสถานีก็จะสร้างสรรค์ผลิตรายการที่มีรูปแบบให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสถานีนั้นๆ 

 จากนั้นต้องท�าการศึกษาคู่แข่งรายอ่ืนๆ ที่มีการด�าเนินธุรกิจโทรทัศน์

เคเบิลทีวีประเภทกีฬาเหมือนกันว่ามีรูปแบบการผลิตรายการอย่างไรมีการแย่ง

ส่วนแบ่งทางการตลาดไปมากน้อยเพยีงใดซึง่ทางองค์กรเองยงัไม่พบผลกระทบใน

ส่วนนี้มากนักเพราะในปัจจุบันถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้น�าของผู้ผลิตส่ือประเภท

กฬีาและสิง่ส�าคญัทีต้่องท�าการศกึษาคอืการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดหรอื 

4P’s เพื่อเป็นในการวางรูปแบบส�าหรับการสื่อสารออกไปยังผู้บริโภคและกลุ่มผู้

สนับสนุนรายการ

 ซึง่ทางบรษิทัสยามสปอร์ตเทเลวชิัน่จ�ากดัได้มีการก�าหนดหลักการนีแ้บบ

ภาพรวมตัง้แต่การก�าหนดตวัสนิค้าหรอืบรกิารซึง่หมายถงึตวัสถานทีัง้ 3 (Product) 

การก�าหนดคอนเทนท์ของรายการต้องหาเนื้อหาของรายการให้ดูน่าสนใจและน่า

ติดตามการก�าหนดราคาที่เป็นมูลค่าของสถานี (Price) ช่องทางการออกอากาศ

และการรับชมของผู้บริโภครวมถึงช่องทางในการโฆษณาสินค้าหรือบริการของ 

ผู้สนับสนุนรายการและการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่จะเป็นส่วนส�าคัญใน

การด�าเนนิกจิกรรมและกลยทุธ์การสือ่สารตราสนิค้าไปยงักลุม่เป้าหมายด้วยเครือ่ง

มอืการสือ่สารการตลาดขององค์กรซึง่จะเป็นการใช้เครือ่งมอืทางการตลาดในสือ่สาร

ตัวสถานีทั้ง 3 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเข้าใจจดจ�าและเกิดพฤติกรรมซ่ึงเป็น 

กระบวนการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามวัตถุประสงค์

ของการสื่อสารการตลาดต่อไป
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การวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) ของสถานี
เคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การสื่อสารการตลาดของ 3 สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน

จ�ากดันัน้มีการวางหลกัจากนโยบายใหญ่และให้ทัง้ 3 สถานดี�าเนนิการไปในทศิทาง

เดยีวกนัสิง่ทีต้่องให้ความส�าคญัในขัน้ตอนแรกคือการก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการ

สื่อสารซึ่งเปรียบเสมือนข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารนั่นคือตัวรายการของ

สถานแีละรูร้บัสารคอืกลุม่ผูร้บัชมรายการในเรือ่ง เรือ่งเดยีวกนัทีจ่ะส่ือสารออกไป

ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีวัตถุประสงค์ที่ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันคือเพื่อการสร้างการ

ตระหนักรู้ (Awareness) ในตัวตราสินค้าการสร้างการจดจ�า (Remind) เพื่อเป้า

หมายให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มราย

ได้จากการสนับสนุนของเจ้าของสินค้าหรือบริการและจากการให้เช่าเวลาในการ

โฆษณาของรายการในสถานีการสื่อสารที่ไร้ทิศทางไม่สามารถท�าให้ธุรกิจประสบ

ความส�าเร็จได้แผนการสื่อสารการตลาดของจะมีหลักการวางการสื่อสารออกไป

ผ่านหลากหลายสื่อที่อยู่ภายใต้การดูแลของสยามสปอร์ตเอง

 โดยใช้ประโยชน์จากการทีม่สีือ่ประเภทหลกัๆ ทีม่อียูใ่นมอืเน้นเรือ่งการ

หลอมรวมสือ่ (Integrated Marketing Communication) ทีม่อียูใ่นมอืทัง้หมดในการ

สือ่สารออกไปให้ครบทกุช่องทางเพือ่ท�าการสือ่สารได้อย่างครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย

โดยทัง้ 3 สถานไีด้ใช้วธิกีารหลอมรวมสือ่และยดึวธิกีารดงักล่าวในการก�าหนดเป็น

นโยบายและน�าไปใช้ปฏิบัติงานจริงในการบริหารงานและการสื่อสารการตลาด

นอกจากการเลือกเครื่องมือส�าหรับใช้ในการท�ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแล้ว

การเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับเคร่ืองมือเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้การส่ือสาร

แต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จได้โดยทั้ง 3 สถานีมีทิศทางที่

สอดคล้องไปทางเดยีวกนัโดยการรวมทกุสือ่ในการสือ่สารทีม่ทีศิทางและเป้าหมาย

เดียวกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม

เป้าหมายส�าหรับการก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยผ่านช่องทางหลักๆ 

ของสื่อที่มีอยู่กลยุทธ์ต่างๆ จะด�าเนินการโดยอาศัยช่องทางของสื่อในการด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดได้แก่การโฆษณาการ

ประชาสมัพนัธ์การเผยแพร่เขยีนข่าวการจดัการแถลงข่าวการใช้ความมชีือ่เสยีงของ
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บุคลากรการสื่อสารการตลาดในเชิงสังคมการเป็นผู้สนับสนุนการสร้างพันธมิตร

ทางธรุกจิการสือ่สารการตลาดในเชงิรายการการสร้างกจิกรรมผ่านทางเวบ็ไซต์การ

สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซ่ึงการสร้างกลยุทธ์ผ่านเครื่องมือการส่ือสารการ

ตลาดที่เป็นจุดแข็งขององค์กรการใช้ทุกสื่อมาผนวกรวมกันในการน�าไปประยุกต์

เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้กับรายการในแต่ละสถานีเพื่อให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุดกับการสื่อสารนั่นเอง

วิเคราะห์และเปรียบเทียบการวางแผนการสื่อสารการตลาดของสถานีเคเบิลทีวีในเครือ
บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การใช้สื่อที่มีอยู่ในมือทั้งหมดในเครือของสยามกีฬาเป็นช่องทางการ

ท�าการสือ่สารการตลาดไปยงัผูบ้รโิภคโดยทัง้ 3 สถานมีทีศิทางทีส่อดคล้องไปทาง

เดยีวกนัโดยการรวมทกุสือ่ในการสือ่สารทีม่ทีศิทางและเป้าหมายเดยีวกนัเพือ่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลสูงสุดในการเข้าถึงผู้บริโภคการสื่อสารการตลาด

โดยใช้สือ่ทีอ่ยูใ่นการดแูลขององค์กรจะเกดิประโยชน์อย่างยิง่เพราะนอกจากทีจ่ะ

ควบคมุได้แล้วการด�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ 3 สถานกีจ็ะส่งผลดต่ีอตวัตราสนิ

ค้าและความเข้าใจต่อผูบ้รโิภคอย่างชดัเจนการทีด่�าเนนิไปในทศิทางเดยีวกนัเปรยีบ

เสมือนการอาศัยอยู่ในกรอบเดียวกันซึ่งการใช้แผนการส่ือสารการตลาดที่ด�าเนิน

ไปทางเดยีวกนัจะท�าให้ตวัสารทีส่ือ่ออกไปสามารถตอบความต้องการของผูบ้รโิภค

ได้อย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับทิศทางการสื่อสารการตลาดส�าหรับแต่ละสถานีใน

อนาคตต่างกต้็องให้ความส�าคญัและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เป็นส�าคัญ

 ซึ่งทิศทางแนวโน้มในอนาคตต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาของ

เทคโนโลยซีึง่การพฒันานีก่้อให้เกดิประโยชน์สงูสดุและจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในด้าน

การสื่อสารส�าหรับการสร้างการรับรู้และการจดจ�าได้ดีย่ิงขึ้นรวมถึงขยายฐานผู้

บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วยซ่ึงทางองค์กรมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

สื่อสารเพื่อให้เหมาะกับผลกระทบและการพัฒนาที่จะตามมาในอนาคตที่จะต้อง

ก้าวให้ทันกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภค

 



JC Journal542

อภิปรายผล

การวางกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ของสถานเีคเบลิทวีใีนเครอืบรษิทั 
สยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การมองภาพรวมของหลกัการตลาด 3 สถานใีนเครอืบรษิทัสยามสปอร์ต

เทเลวชินัจ�ากดัได้มกีารท�าการศกึษาถงึภาพรวมของตลาดเช่นกนัสอดคล้องกบัแนวคดิ

ของมิชาเอลเจเอตเซล (Michael J. Etzel, อ้างถึงในอดุลย์ จาตุรงค์กุล, 2544, น. 

5) ว่าการก�าหนดแผนการตลาดต้องมีหน้าที่และข้ันตอนท่ีจ�าเป็นต้องท�าเพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งกลยุทธ์และวิธีการท�าการตลาดได้ประสิทธิภาพสูงสุดตามขั้นตอนการวิเคราะห์

โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity Analysis) การก�าหนดตลาดเป้าหมาย 

(Target Market Selection) การก�าหนดต�าแหน่งของสินค้า (Product Positioning) 

วเิคราะห์ได้เปรยีบทางการแข่งขนักบัคูแ่ข่งอืน่ๆ ในตลาด (Competitive Advantage) 

การพฒันาปรบัปรงุส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Development) การ

จัดการทางการตลาด (Marketing Management) ซึ่งทั้ง 3 สถานีมีท�าการวิเคราะห์

ตามหลักการทางการตลาดที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว

 ในศกึษาทัง้ปัจจยัภายในทีม่องจดุแขง็ขององค์กรเพือ่สร้างความได้เปรยีบ

เหนอืคูแ่ข่งในตลาดโดยทางสถานทีัง้ 3 ได้ใช้ประโยชน์จากการทีป่ระสบความส�าเรจ็

มาจากสือ่ประเภทอืน่ในเครอืนัน่คอืสือ่หนงัสอืพมิพ์โดยการน�าจดุขายของคอลมัน์

นิสต์ที่มีชื่อเสียงคุณภาพและประสบการณ์มาต่อยอดในการเป็นพิธีกรด�าเนิน

รายการหรือผู้สื่อข่าวในสื่อโทรทัศน์ขณะที่ปัจจัยภายนอกได้มองถึงสภาพทาง

โอกาสการท�าธุรกิจที่อุตสาหกรรมเคเบิลทีวีได้เติบโตอย่างรวดเร็วและคู่แข่งขันใน

ตลาดที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อการด�าเนินการธุรกิจการแบ่งส่วนตลาดได้แบ่ง

ลักษณะออกเป็น 3 กลุ่ม

 แต่มีลักษณะที่สอดคล้องกันซึ่งกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 3 สถานีมีลักษะที่

เหมือนกันคือมีต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารและความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับกีฬา

เหมอืนกนัแต่จะมคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยคอืสถานสี�าหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบกฬีาทัว่ไป

สถานสี�าหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบและตดิตามฟตุบอลของไทยและสถานสี�าหรบัผูท้ีช่ื่นชอบ

ฟุตบอลต่างประเทศ
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 จากนั้นทั้ง 3 สถานีได้มีการการก�าหนดส่วนประสมทางการตลาดไปมา
จากนโยบายใหญ่ของสยามสปอร์ตเทเลวิชันหรือ 4P’s เพื่อเป็นการวางรูปแบบ
ส�าหรับการส่ือสารออกไปยังผู้บริโภคและกลุ่มผู้สนับสนุนรายการซึ่งทางสยาม
สปอร์ตเทเลวิชั่นจ�ากัดได้มีการก�าหนดหลักการนี้แบบภาพรวมต้ังแต่การก�าหนด
ตัวสินค้าหรือบริการซึ่งหมายถึงตัวสถานีทั้ง 3 (Product) รวมถึงการสร้างสรรค์รูป
แบบรายการในแต่ละสถานีของสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดจะต้องออกแบบ
รายการของสถานใีห้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายของแต่ละสถานเีริม่ต้นจากความ
ต้องการขององค์กรที่ต้องการน�าเสนอ Content ด้านกีฬาที่มีความเข้มข้นที่ดีและ
มีประโยชน์ไปสู่กลุ่มผู้รับชมรายการหรือที่เรียกว่า “Inside-Out” และสิ่งส�าคัญอีก
ส่วนหนึง่คอืต้องศกึษาความต้องการของตลาดนัน่คือกลุ่มผูร้บัชมรายการก่อนแล้ว
จงึก�าหนดวธิีการหรือรูปแบบไปตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รบัชมรายการ
ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียกว่า “Outside-In” ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดการตลาด 
(อัจจิมา เศรษฐบุตร และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช, 2544, น. 8) ว่าเป็นแนวความ
คดิทีถ่อืหลกัว่างานส�าคญัของบรษิทัคอืการพจิารณาถงึสิง่จ�าเป็นและความต้องการ
และคุณค่าของตลาดเป้าหมายจะต้องปรับองค์กรให้สามารถสร้างความพอใจที่
ลกูค้าต้องการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลมากกว่าคู่แข่งขนัด้วยรวมไป
ถึงการจัดวางผังรายการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้บริโภค
 ซึง่บคุลกิของแต่ละรายการในแต่ละสถานต้ีองค�านงึถงึกลุม่ผูช้มรายการ
เป็นส�าคญัต้องสร้างสรรค์รปูแบบรายการในรปูแบบทีต่ามความต้องการของตลาด
โดยศึกษาดูว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ชื่นชอบรายการแบบใดลักษณะอย่างไรเพื่อ
จะท�าการสื่อสารไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร
กลยุทธ์การตลาด (อัจจิมา เศรษฐบุตร และ สายสวรรค์ วัฒนพานิช, 2544, น. 8) 
ทีก่ล่าวไว้ในแนวคดิทางการตลาดในระยะที ่2 ทีมุ่ง่ความส�าคญัทีผ่ลติภณัฑ์ (Product 
Orientation Stage) มุง่ความส�าคญัทีค่ณุภาพของผลิตภณัฑ์และรปูลักษณะทีด่ทีีสุ่ด
โดยใช้ความพยายามในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ยึดหลักผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งส่วนประสมที่เหลือคือการ
ก�าหนดราคาทีเ่ป็นมลูค่าของสถาน ี(Price) ช่องทางการออกอากาศและการรบัชม
ของผูบ้รโิภครวมถงึช่องทางในการโฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารของผูส้นบัสนนุรายการ
และการส่งเสรมิการตลาดคอืการด�าเนนิกจิกรรมและกลยทุธ์การส่ือสารตราสินค้า
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ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดขององค์กร (Promotion) 

สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดของเบลช์แอนด์เบลช์ (Belch & Belch, 1993,  

p. 10, อ้างถึงใน ณิชากุล สาตรา, 2553) ที่กล่าวไว้ว่าถือว่าทั้ง 4 องค์ประกอบข้าง

ต้นต้องมีการส่งเสริมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ราคาการจัด

จ�าหน่ายการส่งเสรมิการตลาดกม็ส่ีวนส�าคญัอย่างมากในการท�าหน้าทีก่ารก�าหนด

แนวทางการตลาดร่วมกนักล่าวคอืผลติภณัฑ์จะท�าหน้าทีส่ื่อสารกบัผูบ้รโิภคพบเหน็

ถงึลกัษณะรปูร่างตราสนิค้าสสีนัและขนาดเป็นต้นราคาของผลิตภณัฑ์จะท�าหน้าที่

สือ่สารเพือ่บอกคณุภาพและคณุค่าของผลติภณัฑ์แก่ผูบ้รโิภคส่วนการจดัจ�าหน่าย

ก็ท�าหน้าที่ในการวางช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีเอ้ือต่อความสะดวกรวดเร็วให้กับ

ผูบ้รโิภคส่วนการส่งเสรมิการตลาดกเ็ป็นการน�าสารทีเ่ป็นข้อมูลต่างๆ ถ่ายทอดไป

ยงักลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมายให้เกดิประสทิธภิาพและเกดิพฤตกิรรมในทีส่ดุซึง่แนวคดิ

ดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับฟิลิปคอตเลอร์ (Philip Kotler, อ้างถึงในศิริวรรณ

เสรีรัตน์และคณะ, 2543, น. 9) ที่ได้นิยามความหมายของค�าว่าการตลาดไว้ว่า

เป็นกระบวนการในการวางแผนและการบรหิารโดยน�าแนวคดิเรือ่งการตัง้ราคาการส่ง

เสรมิการตลาดการจัดจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิารอนัน�าไปสูก่ารตัง้วตัถปุระสงค์ของ

องค์กรเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล

การวางแผนการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Plan) ของสถานี
เคเบิลทีวีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 ความส�าคญัการวางแผนการสือ่สารการตลาดในรปูแบบต่างๆ มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ทีจ่ะสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างครอบคลมุและเพือ่ให้เกดิประสทิธผิล

สูงสุดและโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิช่ันจ�ากัดที่อยู่ในเครือของ

สยามสปอร์ตซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าในด้านการผลิตส่ือประเภทกีฬาต้องการสร้าง

ความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงการรักษาประสิทธิภาพที่ดีไว้จ�าเป็นอย่าง

ที่ที่จะต้องมีการด�าเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากการมี

เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีอยู่ดังนั้นการที่ด�าเนินแผนการสื่อสารการตลาดให้

ได้ตามวตัถปุระสงค์ของธรุกจิต้องศกึษาถงึภาพรวมทัง้ภายในและภายนอกรวมถงึ

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพื่อน�ามาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับองค์กรต้องคัดสรรหาวิธีการสื่อสารในกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะเลือกใช้ส่ือสาร
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ไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายการวางแผนการส่ือสารการตลาดของรายการต่างๆ 

ในสถานีจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญอย่างย่ิงการวางแผนกลยุทธ์จะต้องดูองค์ประกอบ

ต่างๆ กนัในการน�าไปคดิเป็นกลยทุธ์ตลอดจนวธิใีนการใช้สือ่สารเพือ่ให้ด�าเนนิไป

ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดขององค์กร

 การสื่อสารการตลาดของ 3 สถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชัน

จ�ากดันัน้มีการวางหลกัจากนโยบายใหญ่และให้ทัง้ 3 สถานดี�าเนนิการไปในทศิทาง

เดียวกันซึ่งท้ัง 3 สถานีมีวัตถุประสงค์ที่ด�าเนินไปในทิศทางเดียวกันคือเพื่อการ

สร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เกิดการจดจ�า (Remind) ในตัวตราสินค้าเพื่อ 

เป้าหมายให้เกิดความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม

รายได้จากการสนับสนุนของเจ้าของสินค้าหรือบริการหลักการนี้สอดคล้องกับ

ปฏิกิริยาที่ตอบสนองความคาดหมายของการส่ือสารการตลาดที่จ�าแนกออกเป็น 

6 ลักษณะ (พรรณพิมล ก้านกนก, อ้างถึงใน วิลาวัลย์ เอื้อบูรณานนท์, 2535) โดย

นิยามไว้ว่าเป็นการมุ่งหวังก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้บริโภคกลุ่มใน

ลกัษณะทีค่าดหมายหรอืก�าหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วปฏกิริยิาตอบสนองทีค่าดหมาย

นั้นคือท�าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจสินค้านั้นท�าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้สินค้านั้น

ด้วยความรูส้กึในด้านดเีกดิความชืน่ชมหรอืพอใจไม่รูส้กึขดัแย้งหรอืต่อต้านช่วยให้

ผูบ้รโิภคเกดิความจดจ�าสนิค้าได้แม่นย�าช่วยย�า้ความเชือ่มัน่ทีม่ต่ีอสนิค้านัน้ท�าให้

เพิม่พนูความรูส้กึชืน่ชมและความพงึพอใจมากขึน้กว่าเดมิและตลอดไปกระตุน้ให้

ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึง่ในด้านดต่ีอสนิค้าช่วยให้ผูบ้รโิภคซือ้สนิค้า

นั้นเป็นประจ�าโดยไม่เปลี่ยนไปใช้บริการสินค้ายี่ห้ออื่นๆ 

 การเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับเครื่องมือเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้การ

สื่อสารแต่ละคร้ังเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จได้ด้วยแนวคิดของการ

หลอมรวมสื่อ (Integrated Marketing Communication) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ

องค์กรการใช้สื่อที่มีอยู่ในมือทั้งหมดในเครือของสยามสปอร์ตเป็นช่องทางการ

ท�าการสือ่สารการตลาดไปยงัผูบ้รโิภคซึง่การหลอมรวมสือ่ขององค์กรสอดคล้องกบั

คณุสมบตัขิอง IMC ทีก่ล่าวไว้ว่าเป็นการเลอืกใช้เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดหลาย

ประเภทในลักษณะเป็นการรวมพลัง (Synergy) โดยใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด

หลายประเภทเพื่อท�าหน้าที่สื่อสารร่วมกันอย่างมีเอกภาพคือมีแนวทางเดียวกัน
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ในการน�าเสนอข้อมูลเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องในทิศทาง

เดียวกัน (ธีรพันธ์ โล่ทองค�า, 2545, น. 10-11) ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ต่างมจีดุดแีละจดุแขง็ทีส่ามารถเข้าถงึผูบ้รโิภคได้แตกต่างกนัไปตามรปูแบบการใช้

ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งจะสอดคล้องการสื่อสารการตลาดในแนวคิดของประดิษฐ์

จมุพลเสถยีร (2547) ได้กล่าวไว้ว่าการสือ่สารการตลาดหมายถงึ “กระบวนการเพือ่

สือ่สารข้อมูลของสนิค้าบรกิารหรอืความคดิสูก่ลุม่เป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ” 

การที่จะสื่อสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพจะต้องศึกษาเครื่องมือส่ือสารต่างๆ  

ซึง่ประกอบไปด้วยการโฆษณาการประชาสมัพนัธ์การส่งเสรมิการขายเป็นต้นว่ามี

ข้อดอีย่างไรและเลอืกใช้เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดให้เกดิประโยชน์สงูสดุทางการ

สื่อสาร

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการส่ือสารการตลาดขององค์กร

เป็นส่วนส�าคัญอย่างย่ิงที่เป็นตัวก�าหนดทิศทางในการสร้างบริบทการส่ือสารและ

กิจกรรมไปยังกลุ่มผู้บริโภคซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการช้ีวัดความส�าเร็จของการ

ด�าเนนิธรุกจิเคเบลิทวีจีะสอดคล้องกบัแผนการสือ่สารการตลาดแลมบ์แฮร์และแมค

แดเนยีล. (Lamb, Hair, & McDaniel, 1992, p. 424, อ้างถงึในสมชยั เกรยีงชยัพฤกษ์, 

2548) ที่กล่าวไว้ว่า “การส่งเสริมการตลาด” เป็นองค์ประกอบ

 ส่วนหนึ่งของ “ส่วนประสมการตลาด” มีบทบาทที่ส�าคัญคือ “การติดต่อ

สื่อสาร” (Communication) ไปยังกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) เพื่อให้เกิด

การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรเสนอขายรวมทั้งแจ้งบอกคุณค่า

และลักษณะส�าคัญอันเป็นจุดเด่นเหนือคู่แข่งรายอื่นบทบาทและความส�าคัญของ

การส่งเสริมการตลาดเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างย่ิงต่อความส�าเร็จของแผน

งานการตลาดซึ่งสอดคล้องตามแนวความคิดของนักการตลาดสมัยใหม่ที่ได้กล่าว

ไว้ว่า “หากปราศจากการส่งเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพแล้วผลิตภัณฑ์หรือ

บรกิารจ�านวนน้อยเหลอืเกนิในปัจจบุนัทีจ่ะสามารถยนืหยดัอยูไ่ด้ในท้องตลาดไม่

ว่าผลติภณัฑ์นัน้จะพฒันาดอีย่างไรก�าหนดราคาเหมาะสมแค่ไหนหรอืมวีธิกีารจดั

จ�าหน่ายที่ดีอย่างไรก็ตาม”
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วิเคราะห์และเปรียบเทียบการวางแผนการสื่อสารการตลาดของสถานีเคเบิลทีวีในเครือ
บริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัด
 การใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของทั้ง 3 สถานีในเครือบริษัทสยาม

สปอร์ตเทเลวชินัจ�ากดัจะมกีารเลอืกใช้เครือ่งมือทางการส่ือสารการตลาดทีใ่ช้เป็น

ช่องทางในการสือ่สารเพือ่สร้างการตระหนกัรูก้ารสร้างความภกัดต่ีอตราสนิค้าเพือ่

สร้างรายได้ให้กบัสถานโีดยมกีารวางรปูแบบจากนโยบายหลักให้มีการทีด่�าเนนิไป

ในทิศทางเดียวกันเปรียบเสมือนการอาศัยอยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกันเพื่อให้การ

ด�าเนนิงานของทัง้ 3 สถานเีป็นไปในหลกัการอนัเดยีวกนัทีต้่องการให้ผูบ้รโิภคกลุม่

เป้าหมายขององค์กรที่เป็นผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีความช่ืนชอบกีฬาเกิดความ

ต้องการที่จะติดตามรับชมรายการที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

พวกเขาได้ซ่ึงการใช้แผนการสื่อสารการตลาดที่ด�าเนินไปทางเดียวกันสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของขนิษฐา จ�ารูญ (2553) ว่าการใช้นโยบายการบริหารแบบ Con-

vergence ยังสามารถช่วยเอ้ือประโยชน์และเพิ่ม Value สินค้าและบริการให้กับ

ลกูค้าให้เกดิประโยชน์สงูสดุซึง่ฝ่ายการตลาดได้น�านโยบายดงักล่าวมาสร้างนโยบาย

ทางการตลาดเพื่อท�าการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารการตลาดขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ทศิทางการสือ่สารการตลาดส�าหรบัแต่ละสถานขีององค์กรในอนาคตต่าง

กต้็องให้ความส�าคญัและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีป็นส�าคญั

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการส่ือสารส�าหรับการ

สร้างการรับรู้และการจดจ�าได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงขยายฐานผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วย

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสาวิตรี อินทรโชติ (2553) ว่าหลักการวางแผนการ

สือ่สารการตลาดใช้หลกัการเลอืกเครือ่งมอืและช่องทางการสือ่สารในการโปรโมท

รายการของโทรทัศน์ดาวเทียมในลักษณะการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อนิเตอร์เนต็เป็นการเพ่ิมช่องทางการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารการตดิตามรบัชมรายการ

ให้กับผู้ชมรายการอีกทั้งสื่ออินเตอร์เน็ตยังเป็นช่องทางการส่ือสารที่สามารถเข้า

ถงึและครอบคลมุกลุม่ผูร้บัชมรายการได้เป็นจ�านวนมากสอดคล้องกบัรปูแบบการ

ด�าเนนิชวีติของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีน่ยิมเลอืกรบัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่อนิเตอร์เนต็

การใช้แผนการสือ่สารการตลาดโดยหลอมรวมช่องทางการสือ่สารระหว่างอนิเตอร์เนต็
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และสือ่โทรทศัน์ดาวเทยีมท�าให้การวางแผนการสือ่สารการตลาดของธรุกจิโทรทศัน์

ดาวเทียมเกิดประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

 1.  จากผลการศกึษาในเรือ่งแผนการส่ือสารการตลาดพบว่าการใช้กลยทุธ์

การสือ่สารโดยการใช้ความมชีือ่เสยีงของบคุลากร (Celebrity) ส่งผลดกีบัองค์กรใน

ด้านของคุณภาพและเป็นที่รู้จักในสังคมและกลุ่มเป้าหมายแต่ในอีกทางหนึ่งหาก

บคุลากรเหล่านีม้พีฤตกิรรมหรอืภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดเีกดิขึน้ซึง่เป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถ

ควบคมุได้อาจส่งผลต่อการรบัรูใ้นด้านลบมาถงึตวัองค์กรคอืตวัสถานสีิง่ทีต่ามมา

คือเกิดการจดจ�าภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับทั้งบุคลากรดังกล่าวและตัวสถานี

 2. เนือ่งจากการท�ากจิกรรมการในบางกลยทุธ์นัน้เป็นการสือ่สารในรปูแบบ

ที่อาจจะไม่เหมาะสมส�าหรับสังคมและเยาวชนเช่นการน�ากลุ่มผู้หญิงหน้าตามีที่

แต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมมาเป็นจุดขายของรายการแต่สามารถสร้างผลกระทบได้

ดีกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายดังน้ันจึงอาจจะมีการสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารที่

เหมาะสมและพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องทางเพศเพราะการควบคุมเรตติ้งในปัจจุบัน

อาจจะไม่ครอบคลุมมากนักหากเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้บริโภคลักษณะ

การสือ่สารทีไ่ม่เหมาะสมอาจจะท�าให้เกดิภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดกีบัตวัสถานใีนมุมมอง

ของสังคม

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต

 1.  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการถึงรูปแบบกลยุทธ์การส่ือสาร

การตลาดของสถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดที่มีการใช้กลยุทธ์

การสื่อสารผ่านการควบรวมสื่อที่อยู่ในเครือของสยามกีฬาผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่ม

เติมสามารถศึกษาการสื่อสารการตลาดขององค์กรเพื่อน�าไปประยุกต์กับการ

สื่อสารผ่านเคร่ืองมือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีการ

สื่อสารในอนาคตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
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 2.  ผูท้ีต้่องการศกึษาเพิม่เตมิสามารถศกึษากลยทุธ์การสือ่สารการตลาด

ของสถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดโดยเปรียบเทียบกับสถานี

โทรทศัน์เคเบลิทวีปีระเภทกฬีาหรอืสถานโีทรทศัประเภทอืน่ๆ ว่ามคีวามแตกต่าง

กันอย่างไร

 3.  ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาทีมุ่ง่เน้นศกึษาเฉพาะกรณกีารสือ่สาร

การตลาดของสถานีในเครือบริษัทสยามสปอร์ตเทเลวิชันจ�ากัดในฐานะผู้ส่งสาร

เพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัไม่มกีารด�าเนนิการวดัผลอย่างเป็นรปูธรรมชดัเจนจากบรษิทั

จัดท�าวิจัยทางด้านการประเมินวัดผลความส�าเร็จของรายการในสถานีว ่า

ประสิทธิภาพของการสื่อสารการตลาดดังกล่าวประสบผลส�าเร็จหรือไม่ดังนั้นใน

อนาคตควรท�าการศึกษาผู้รับสารโดยร่วมมือกับบริษัทจัดท�าวิจัยอย่างเป็น

กิจจะลักษณะเพ่ือที่จะสามารถน�าข้อมูลมาใช้การวางแผนการตลาดหรือปรับปรุง

การเลอืกใช้สือ่ทางตลาดได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเข้าถงึผูบ้รโิภคกลุม่

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง
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ความพงึพอใจต่อวารสาร TSSDA เรือ่ง Forward ของ
สมาชิกสมาคมพฒันาสเตนเลสไทย และ ลกูค้ามุง่หวงั

ในอนาคต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(Satisfaction to TSSDA Forward Newsletter of 
Thai Stainless Steel Development Association’s 
Members and Future Prospect Customers in 

Bangkok Area)

วิจารณ์โดย อ.ดร.ภัทรา  แตงเที่ยง

ส�ำรำญ กิตติประเสริฐแสง*

*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) 
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่อง	“ความพึงพอใจต่อวารสาร	TSSDA	Forward	ของสมาชิก

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 และลูกค้ามุ่งหวังในอนาคต	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานคร”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความพงึพอใจ	และการใช้ประโยชน์จากวารสาร	

TSSDA	 Forward	 ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 และลูกค้ามุ่งหวังใน

อนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	ตลอดจนไปถงึศกึษาภมูหิลงัประชากร	และ

ประเภทธุรกิจที่มีความแตกต่างกันกับความพึงพอใจในรูปแบบวารสาร	 TSSDA	

Forward	

	 การวจิยัในครัง้นี	้จะเป็นแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	

ทีซ่ึง่จะใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	(Survey	Research	

Method)	โดยจะเป็นการเกบ็ข้อมลูเพยีงแค่ครัง้เดยีว	(One	Shot	Case	Study)	โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ในการน�าเสนอเพื่ออธิบายข้อมูลใน

ด้านภมูหิลงัประชากร	ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward 

ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(Standard	Deviation)	นอกจากนี้ยังได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistic)	ใน

การทดสอบความสมัพนัธ์และความแตกต่างระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม	

ผลการวิจัยมีดังนี้

	 กลุ่มที่เป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	ส่วนใหญ่เป็นต�าแหน่งผูจ้ดัการ	และอยูใ่นฝ่ายขาย

และการตลาด	ขนาดองค์กรส่วนใหญ่อยู่ที่	1-50	คน	ในประเภทธุรกิจ	Stockiest	

ส�าหรบักลุม่ลกูค้ามุง่หวงัทีไ่ม่ใช่สมาชกิของสมาคมฯ	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ส่วนใหญ่เป็นต�าแหน่งผู้จัดการ	และอยู่ในฝ่ายขายและการ

ตลาด	 ขนาดองค์กรส่วนใหญ่อยู่ที่	 1-50	 คน	 ในประเภทธุรกิจผู้รับเหมาก่อสร้าง	

ออกแบบตกแต่งและติดตั้ง

	 ความพงึพอใจในรปูแบบวารสาร	พบว่าทัง้สมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลส

ไทย	และกลุม่ลกูค้ามุง่หวงัในอนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครส่วนใหญ่มรีะดบั

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยร่วมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	 โดยพึงพอใจในเรื่องการ
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จัดรูปเล่ม	 มากที่สุด	 แต่จะต่างกันที่ล�าดับรองลงมา	 โดยกลุ่มสมาชิกจะเป็นเรื่อง

เนื้อหา	และล�าดับสุดท้าย	คือ	เรื่องการจัดส่ง	แต่ส�าหรับกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังจะเป็น

เรื่องการจัดส่ง	และล�าดับสุดท้าย	คือ	เรื่องเนื้อหา

	 ความพงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์	พบว่าทัง้สมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลส

ไทย	และกลุม่ลกูค้ามุง่หวงัในอนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครส่วนใหญ่มรีะดบั

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจโดยร่วมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากเหมอืนกนั	โดยกลุม่สมาชกิ

พงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์	T-News	ข่าวความเคลือ่นไหวในอตุสาหกรรมสเตนเลส

ทั่วโลก	และ	คอลัมน์	T-Around	Stainless	เป็นการน�าเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

สเตนเลส	และข้อมูลอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	มากที่สุดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก	ส่วนกลุ่ม

ลูกค้ามุ่งหวังพึงพอใจในเนื้อหาคอลัมน์	T-Design	เป็นการน�าเสนองานออกแบบ

และนวัตกรรมใหม่ของสเตนเลสมากที่สุดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

	 การใช้ประโยชน์จากวารสาร	พบว่ากลุ่มสมาชิกส่วนใหญ่มีระดบัค่าเฉล่ีย

การใช้ประโยชน์โดยร่วม	อยูในระดับมาก	โดยมีอยู่	2	หัวข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยการ

ใช้ประโยชน์มากที่สุด	คือ	ในเรื่องของการได้รับข่าวสารและความเคลื่อน	ไหวของ

วงการสเตนเลสทีส่�าคญัมากขึน้	 และได้เพิม่พนูและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสแตนเลส	

ส่วนกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังมีระดับค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์โดยร่วมอยู่ในระดับปาน

กลาง	โดยมอียู	่1	หวัข้อทีม่รีะดบัค่าเฉลีย่การใช้ประโยชน์มากทีส่ดุ	คอืได้รบัข่าวสาร

และความเคลื่อนไหวของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 วารสาร TSSDA Forward   สมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 สเตนเลส	(Stainless)	หรอื	สเตนเลสสตลี	(Stainless	steel)	คอืศพัท์ทัว่ไป
ที่ใช้เรียกเหล็กกล้าในกลุ่มที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน	 โดยค�าว่าสเตนเลส
ในภาษาไทยมีค�าจ�ากัดความตามที่ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	หรือ	 สมอ.	
ระบไุว้คอื	“เหลก็กล้าไร้สนมิ”	ชือ่สเตนเลสมทีีม่าจากลกัษณะทางกายภาพ	คอื	การ
ไม่ผุกร่อน	 (corrosion	 resistance)	 และไม่เป็นสนิม	 (rustless)	 ง่ายเหมือนโลหะ
จ�าพวกอืน่	รวมถงึระยะเวลาการใช้งานคุม้ค่ากบัราคา	คณุสมบตัพิเิศษทีท่�าให้สเตนเลส
แตกต่างจากโลหะชนดิอืน่ๆ	กค็อื	ความต้านต่อการกดักร่อน	คณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น 
ของสเตนเลสท�าให้สเตนเลสได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค	 และอุตสาหกรรม 
สเตนเลสในประเทศไทยเช่นกนั	ซึง่จะเหน็ได้จากปรมิาณการบรโิภคภายในประเทศ
ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี	ตั้งแต่ปี	2002	จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
	 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สเตนเลสสตีลเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ�าวันของทุกครัวเรือน	 ส�าหรับในภาคส่วนอุตสาหกรรมนั้นข้อมูล
ข่าวสารความเคลือ่นไหวของแวดวงอตุสาหกรรมสเตนเลสสตลี	จงึเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น
มากในการด�าเนินธุรกิจและการวางแผนงานต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับ
วัตถุดิบจ�านวนสินค้าคงคลัง	 ความสามารถและอัตราการผลิต	 ข่าวสารด้าน
เศรษฐกจิ	การค้าระหว่างประเทศ	มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาดของประเทศต่างๆ	
รวมถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ	จงึท�าให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศไทย 
ได้เกดิแนวคดิในการรวมตวักนั	เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัอตุสาหกรรมสเตนเลส
สตลีภายในประเทศ	และพฒันาศกัยภาพให้สามารถแข่งขนักบัต่างชาตไิด้	ด้วยการ
จัดตั้งสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารด้าน 
สเตนเลสสตีล	 ซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้ชื่อว่า	 Thai	 Stainless	 Steel	 Development	
Association	หรือเขียนย่อว่า	TSSDA	โดยสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยได้ก่อตั้งขึ้น	
เมื่อปี	 “พ.ศ.	 2543”	 โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้าน
อตุสาหกรรมสเตนเลสภายในประเทศร่วมกนัก่อตัง้	ประกอบไปด้วยผูป้ระกอบการ
ทัง้หมด	12	รายโดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ก่อให้เกดิการพฒันาอตุสาหกรรมสเตนเลส
สตีล	และส่งเสริมให้มีการใช้สเตนเลสสตีลเพิ่มมากขึ้น	
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	 ส�าหรบัการผลติวารสาร	TSSDA	Forward	เริม่มกีารจดัพมิพ์ครัง้แรกเมือ่

ปี	พ.ศ.	2544	โดยเป็นวารสารรายเดือน	มียอดจัดพิมพ์อยู่ที่	1,000	ฉบับต่อเดือน	

โดยมจี�านวนหน้าอยูท่ี	่4	หน้าโดยเนือ้หาทัง้หมดจะเป็นข่าวสารเกีย่วกบัสเตนเลส

ทั่วโลก	ต่อมาในปี	2545	ได้มีการเพิ่มเนื้อหาเป็น	8	หน้า	และมีการเพิ่มเนื้อหาใน

ส่วนของข้อมลูสถติกิารน�าเข้าและส่งออกของสนิค้าสเตนเลสเข้าไปด้วย	ในปี	2546	

ได้มีการเพิม่จ�านวนหน้าเป็น	16	หน้าและเพิม่เนือ้หาในส่วนของการประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ	 และเพิ่มจ�านวนการจัดพิมพ์เป็น	 1,500	 ฉบับต่อ

เดอืน	และในปี	2547	ได้มกีารเพิม่จ�านวนหน้าเป็น	24	หน้า	และเพิม่เนือ้หาข้อมลู

ทางด้านเทคนิคเก่ียวกับสเตนเลส	 พร้อมทั้งข้อมูลการประกวดราคาของหน่วย

ราชการที่ส่งข่าวมาให้สมาคมฯ	ประชาสัมพันธ์ให้ลงไปด้วย	และต่อมาในปี	2548	

มกีารเพิม่จ�านวนหน้าเป็น	40	หน้า	โดยได้เพิม่เนือ้หาทีห่ลากหลายเกีย่วกบัสเตนเลส 

เช่น	สินค้าผลิตภัณฑ์สเตนเลสใหม่ๆ	สถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมสเตนเลสทั่ว

โลกที่มีชื่อเสียง	 รวมถึงข้อมูลสาระบันเทิงอื่นๆ	 และได้มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบ

จ�านวน	40	หน้า	มาจนกระทั่งปี	2552	และในปี	2553	ทางสมาคมฯ	ได้มีการปรับ

ลดเนือ้หาข้อมลูลงให้เหลอื	28	หน้า	แต่ได้เพิม่จ�านวนการจดัพมิพ์เป็น	2,000	ฉบบั

ต่อเดอืนมาจนถงึปัจจบุนัส�าหรบัรปูแบบการจดัพมิพ์วารสารจ�านวน	28	หน้า	ประกอบ

ด้วยการพิมพ์	4	สี	จ�านวน	12	หน้าด้วยกระดาษอาร์ตความหนา	130	แกรม	และ

พมิพ์	1	ส	ีจ�านวน	16	หน้า	ส�าหรบัเนือ้หาในวารสาร	TSSDA	Forward	จะประกอบ

ไปด้วยทัง้หมด	9	คอลมัน์	ได้แก่	T-News	บทความข่าวความเคลือ่นไหวในอตุสาห-

กรรมสเตนเลสทั่วโลก,	T-New	Product	บทความแนะน�าสินค้า	ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	

ที่ท�าจากวัสดุสเตนเลส,	 T-Stainless	 Corner	 บทความเชิงเทคนิควิชาการด้าน 

สเตนเลส,	T-The	Material	of	Choice	บทความที่น�าเสนอการใช้สเตนเลสเป็นวัสดุ

ทางเลือก,	 T-Design	 บทความที่น�าเสนองานออกแบบและนวัตกรรมใหม่ของ 

สเตนเลส,	T-Around	Stainless	บทความทีน่�าเสนอความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสเตนเลส	

และข้อมูลอืน่ๆ	ทีน่่าสนใจ,	T-FAQ	บทความเกีย่วกบัการตอบค�าถามในด้านเทคนคิ

ทั่วไปของการใช้งานสเตนเลส,	 T-Acitivities	 บทความที่เป็นภาพข่าวและข่าวสาร

ความเคลือ่นไหวของสมาชกิและอตุสาหกรรมสเตนเลสในประเทศ	และ	T-Variety	

บทความสาระทั่วไปที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ	อาหาร	และอื่น	ๆ
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	 ส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้	 จึงมีความต้องการที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจ

ต่อวารสาร	TSSDA	Forward	ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้า

มุ่งหวังในอนาคต	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อจะได้น�าความต้องการที่แท้

จริงของสมาชิกและผู้อ่านมาปรับปรุงให้วารสารมีความน่าสนใจมากขึ้น	 และ

สามารถเป็นเครื่องมือในการเพิ่มจ�านวนสมาชิกของสมาคมฯ	ด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.		เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของสมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลสไทย	และ

ลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อวารสาร	TSSDA	Forward

	 2.		เพือ่ศกึษาการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	ของสมาชกิ

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	และลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.		เพื่อศึกษาความแตกต่างความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จาก

วารสาร	TSSDA	Forward	ระหว่างสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้า

มุ่งหวังในอนาคตในเขตกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาความพึงพอใจต่อวารสาร	 TSSDA	 

Forward	 ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 โดยรูปแบบการวิจัยจะเป็นแบบการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative)	 ที่ซึ่งจะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

(Survey	Research	Method)	โดยจะเป็นการเกบ็ข้อมลูเพยีงแค่ครัง้เดยีว	(One	Shot	

Case	Study)	

 ประชากรทีศ่กึษาในการวจิยัครัง้นี	้คอื	ผูป้ระกอบการในเขตกรงุเทพมหานคร

ทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมพฒันาสเตนเลสไทย	และผูอ่้านทีเ่ป็นลกูค้ามุง่หวงัทีไ่ม่ใช่

สมาชกิของสมาคมแต่เคยได้รบัประสบการณ์การเปิดอ่านวารสาร	TSSDA	Forward	

แบ่งเป็นสองกลุ่ม	ดังนี้
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	 1.	 กลุ่มที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 มีจ�านวน	

49	บริษัท

	 2.	 กลุ่มลูกค้ามุ่งหวังที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 ในเขตกรุงเทพ-

มหานคร	มีจ�านวนทั้งหมด	1,280	บริษัท

ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปทางภูมิหลังประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
	 ผลการวิจัยพบว่าภูมิหลังประชากรของทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ซึ่งประกอบด้วย

ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จ�านวน	49	คน	และกลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัในอนาคต	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพ-

มหานครจ�านวน	306	คน	มีลักษณะดังต่อไปนี้

	 ส�าหรับประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	49	คน	เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	คือ	มีเพศหญิง

จ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.2	และเพศชายจ�านวน	20	คน	คิดเป็นร้อยละ	

40.8	ส�าหรับต�าแหน่งในบริษัท	ต�าแหน่งผู้จัดการมากที่สุด	คือ	มีจ�านวน	14	คน	

คิดเป็นร้อยละ	28.6	รองลงมาคือ	ระดับผู้บริหาร	กับ	ระดับพนักงานซึ่งมีจ�านวน

เท่ากัน	คือ	มีจ�านวน	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.5	และระดับหัวหน้างาน	จ�านวน	

11	คน	คิดเป็นร้อยละ	22.4	ส�าหรับหน่วยงานที่สังกัดฝ่ายขายและการตลาดมาก

ที่สุด	มีจ�านวน	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	49.0	รองลงมาคือ	ฝ่ายบริหารมีจ�านวน	11	

คน	คิดเป็นร้อยละ	22.4	ฝ่ายธุรการและจัดซื้อมีจ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.2	

ฝ่ายการผลติและโรงงาน	ฝ่ายบคุคล	ฝ่ายพฒันาธุรกจิและผลิตภณัฑ์	มีจ�านวนฝ่าย

ละ	2	คน	คดิเป็นร้อยละ	4.1	เท่าๆ	กนั	และฝ่ายบญัชแีละการเงนิฝ่ายประชาสมัพนัธ์	

มีจ�านวนฝ่ายละ	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.0	เท่าๆ	กัน	ส�าหรับจ�านวนพนักงานใน

องค์กร	ขนาดจ�านวน	1-50	คน	มากที่สุด	คือมีจ�านวน	32	คน	คิดเป็นร้อยละ	65.3	

รองลงมาคือ	ขนาดจ�านวนมากกว่า	200	คน	มีจ�านวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	18.4	

และ	 ขนาดจ�านวน	 51-200	 คน	 มีจ�านวน	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 16.3	 ส�าหรับ

ประเภทธุรกิจ	 Stockiest	 มากที่สุด	 คือมีจ�านวน	 12	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 24.5	 
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รองลงมาคือ	Trader	มีจ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.4	ผู้ผลิตท่อ	เพลาแบน	

ฉาก	ลวด	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมอาหาร	มจี�านวนประเภทละ	5	คน	

คิดเป็นร้อยละ	10.2	เท่าๆ	กัน	Service	center	มีจ�านวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.1	

ผูผ้ลติเครือ่งครวัและอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร	ผูผ้ลิตช้ินส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรม

ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้รับเหมาก่อสร้างออกแบบตกแต่งและติดต้ัง	 มีจ�านวน

ประเภทธุรกิจละ	2	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.1	เท่าๆ	กัน	และผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	ผู้ผลิตวัตถุดิบสเตนเลสรีดร้อน-รีดเย็น	ผู้จ�าหน่าย

และรบัซือ้เศษสเตนเลส	มจี�านวนประเภทธรุกจิละ	1	คน	คดิเป็นร้อยละ	2.0	เท่าๆ	

กัน	 และส�าหรับประเภทธุรกิจอื่นๆ	 ประกอบด้วย	 Consultant	 (บริษัทที่ปรึกษา)	

ตวัแทนจ�าหน่ายวตัถดุบิต่างประเทศ	ธนาคาร	ผูน้�าเข้าเครือ่งมอืทดสอบและผูผ้ลติ

กอ็กน�า้สเตนเลสและสขุภณัฑ์	มจี�านวนประเภทธรุกจิละ	1	คน	คดิเป็นร้อยละ	2.0	

เท่าๆ	กัน

	 ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัในอนาคตของสมาคมฯ	ในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานครจ�านวน	306	คน	เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	คือ	มีเพศชาย

จ�านวน	241	คนคิดเป็นร้อยละ	78.8	และเพศหญิงจ�านวน	65	คน	คิดเป็นร้อยละ	

21.2	ส�าหรับระดับต�าแหน่ง	ระดับผู้จัดการมากที่สุด	คือมีจ�านวน	231	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	75.5	รองลงมาคือ	ระดับพนักงานมีจ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.5	

ระดบัหวัหน้างานมจี�านวน	28	คน	คดิเป็นร้อยละ	9.1	และระดบัผูบ้รหิาร	มจี�านวน	

18	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.9	ส�าหรับหน่วยงานที่สังกัด	ฝ่ายขายและการตลาดมาก

ที่สุด	คือมีจ�านวน	157	คน	คิดเป็นร้อยละ	51.3	รองลงมาคือ	ฝ่ายการผลิตและ

โรงงานมีจ�านวน	75	คน	คิดเป็นร้อยละ	24.5	ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ	จ�านวน	43	

คน	คิดเป็นร้อยละ	14.1	ฝ่ายบริหาร	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.6	ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์	จ�านวน	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.3	ฝ่ายเลขานุการ	จ�านวน	5	

คน	คิดเป็นร้อยละ	1.6	ฝ่ายบุคคลและฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	มีจ�านวนฝ่ายละ	

4	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.3	 เท่าๆ	 กัน	 และฝ่ายบัญชีและการเงินจ�านวน	 3	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	1.0	ส�าหรับจ�านวนพนักงานในองค์กร	ขนาด1-50	คนมากที่สุด	คือ	

มีจ�านวน	207	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.6	รองลงมาคือ	องค์กรขนาด	51-200	คน	 

มีจ�านวน	74	คนคิดเป็นร้อยละ	24.2	และองค์กรขนาดมากกว่า	200	คน	มีจ�านวน	
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25	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 8.2	 ส�าหรับประเภทธุรกิจประเภทผู้รับเหมาก่อสร้าง	

ออกแบบตกแต่งและติดตั้งมากที่สุด	 คือมีจ�านวน	 51	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 16.7	 

รองลงมาคือ	Stockiest	มีจ�านวน	41	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.4	Trader	มีจ�านวน	

30	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 9.8	 ผู้ผลิตเครื่องจักร	 ชิ้นส่วน	 ข้อต่อ	 มีจ�านวน	 27	 คน	 

คิดเป็นร้อยละ	8.8	ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์	มีจ�านวน	25	

คน	คดิเป็นร้อยละ	8.2	ผูผ้ลติ	ชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมไฟฟ้า/อเิล็กทรอนกิส์	

มีจ�านวน	 21	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 6.9	 ผู้จ�าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม	 มี

จ�านวน	15	คน	คดิเป็นร้อยละ	4.9	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม	ี

มีจ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.6	ผู้ผลิตเครื่องครัวและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร	

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร	มีจ�านวนประเภทละ	11	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	3.6	เท่าๆ	กัน	ผู้ให้บริการงานหล่อ	ชุบ	และขึ้นรูปโลหะทุกชนิด	ผู้จ�าหน่าย

สุขภัณฑ์และเคหะภัณฑ์ผู้จ�าหน่ายเคมีภัณฑ์	มีจ�านวนประเภทละ	9	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	2.9	เท่าๆ	กัน	ผู้ผลิตท่อ	เพลา	แบน	ฉาก	ลวด	ผู้จ�าหน่ายเครื่องจักรจาก

ต่างประเทศ	มีจ�านวนประเภทละ	7	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.3	เท่าๆ	กัน	Service	

center	ผู้จ�าหน่ายและรับซื้อเศษสเตนเลส	มีจ�านวนประเภทละ	5	คน	คิดเป็นร้อย

ละ	1.6	เท่าๆ	กัน	ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์	มีจ�านวน	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.3	ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	มีจ�านวน	3	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.0	

และ	ผู้ผลิตวัตถุดิบสเตนเลสรีดร้อน-รีดเย็น	มีจ�านวน	2	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	0.7

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจและการใช้ประโยชน์ของประชากรของสมาชกิและกลุ่มตวัอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังในอนาคตของสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครต่อวารสาร TSSDA Forward

	 1.	 ความพึงพอใจของต่อรูปแบบวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ส�าหรับ

ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	มี

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมมีระดับความพึง

พอใจมาก	โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.80	โดยสมาชกิฯ	พงึพอใจต่อรปูแบบของวารสาร	

TSSDA	Forward	ด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.90	 (พึงพอใจ

มาก)	รองลงมาคือ	ด้านเนื้อหาข้อมูล	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.73	(พึงพอใจมาก)	และ	

ด้านการจัดส่ง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.44	คือ	(พึงพอใจมาก)	ตามล�าดับ	
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	 ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวังของสมาคมฯ	ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพ-
มหานครมีความพงึพอใจต่อรปูแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมมรีะดบั
ความพึงพอใจมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.55	โดยกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของ
สมาคมฯ	 พึงพอใจต่อรูปแบบของวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ด้านการจัดรูปเล่ม
มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.67	(พึงพอใจมาก)	รองลงมาคือ	ด้านการจัดส่ง	มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	3.45	(พึงพอใจมาก)	และ	ด้านเนื้อหาข้อมูล	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.25	
คือ	(พึงพอใจปานกลาง)	ตามล�าดับ
	 2.		ความพึงพอใจของต่อเนื้อหาคอลัมน์ของวารสาร	TSSDA	Forward	
ส�าหรบัประชากรของสมาชกิสมาคมพฒันาสเตนเลสไทยในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาคอลัมน์ของวารสาร	 TSSDA	Forward	 โดยมีความพึง
พอใจในเนื้อหาคอลัมน์	T-News	ข่าวความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม	สเตนเลส
ทั่วโลก	กับ	คอลัมน์	T-Around	Stainless	เป็นการน�าเสนอความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับ
สเตนเลสและข้อมลูอืน่ๆ	ทีน่่าสนใจมากทีส่ดุมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.84	(พงึพอใจมาก)	
รองลงมาคอื	คอลมัน์	T-Design	เป็นการน�าเสนองานออกแบบและนวตักรรมใหม่
ของสเตนเลส	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.82	(พงึพอใจมาก)	ส่วนคอลมัน์	T-Activities	เป็น
ภาพข่าวและข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกและอุตสาหกรรมสเตนเลสใน
ประเทศ	พบว่ามีค่าเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ	 3.51	 (พึงพอใจมาก)	 ส�าหรับค่าเฉลี่ยโดย
รวมของความพงึพอใจเท่ากบั	3.74	มรีะดบัความพงึพอใจมากส�าหรบักลุ่มตวัอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจใน
เนื้อหาคอลัมน์	 T-Design	 เป็นการน�าเสนองานออกแบบและนวัตกรรมใหม่มาก
ที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.74	(พึงพอใจมาก)	รองลงมาคือ	คอลัมน์	T-FAQ	เป็นการ
ตอบค�าถามในด้านทั่วไปของสเตนเลสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.62	(พึงพอใจมาก)	ส่วน
คอลมัน์	T-Variety	เป็นบทความสาระทัว่ไปน้อยทีส่ดุ	พบว่ามค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุเท่ากบั	
3.32	(พึงพอใจปานกลาง)	ส�าหรับค่าเฉลี่ยโดยรวมของความพึงพอใจเท่ากับ	3.52	
มีระดับความพึงพอใจมาก
	 3.	 การใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	ส�าหรบัประชากรของ
สมาชิกสมาคมพัฒนา	สเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมมรีะดบัความพงึพอใจมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.63	โดยประชากรของสมาชิกของสมาคมฯ	พึงพอใจต่อการใช้
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ประโยชน์จากวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ประเด็นการได้รับข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากขึ้น	กับ	ได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับสเตนเลสมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.94	(พึงพอใจมาก)	เท่าๆ	กันและ
พึงพอใจต่อประเด็นความสามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจและกิจกรรมขององค์กร
ท่านผ่านทางวารสาร	TSSDA	Forward	น้อยทีส่ดุ	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.27	(พงึพอใจ
ปานกลาง)	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่
กรงุเทพมหานคร	มคีวามพงึพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.00	โดยกลุ่มตัวอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	 พึงพอใจต่อการใช้
ประโยชน์จากวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ประเด็นการได้รับข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากข้ึนมากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.42	
(พึงพอใจมาก)	 รองลงมา	 คือ	 ประเด็นได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
สเตนเลส	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.41	 (พึงพอใจมาก)	 และพึงพอใจต่อประเด็นความ
สามารถประชาสมัพนัธ์ธรุกจิและกจิกรรมขององค์กรท่านผ่านทางวารสาร	TSSDA	
Forward	น้อยที่สุด	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.63	(พึงพอใจปานกลาง)	

สรุปผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ภูมิหลังประชากร
	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย	ส�าหรบักลุ่มตวัอย่างของลูกค้ามุ่งหวงัเป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิง	 โดยประชากรของสมาชิกฯ	 ท�างานในต�าแหน่งระดับ 
ผู้จัดการมากที่สุด	 รองลงมาคือระดับผู้บริหารกับระดับพนักงาน	 ส�าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัของสมาคมฯ	ท�างานในต�าแหน่งระดบัผูจ้ดัการมากทีส่ดุ	
รองลงมาคือระดับพนักงาน	ระดับหัวหน้างาน	และระดับผู้บริหาร	ตามล�าดับ

	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานคร	สงักดัฝ่ายขายและการตลาดมากทีส่ดุ	รองลงมาคือฝ่ายบรหิาร	ฝ่ายธุรการ

และจัดซื้อ	 ฝ่ายการผลิตและโรงงาน	 ฝ่ายบุคคลฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
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เท่าๆ	กัน	และฝ่ายบัญชีและการเงิน	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ตามล�าดับ	ส�าหรับกลุ่ม

ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงัของสมาคมฯ	สงักดัฝ่ายขายและการตลาดมากทีส่ดุ	รอง

ลงมาคือ	ฝ่ายการผลิตและโรงงาน	ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ	ฝ่ายบริหาร	ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจและผลิตภัณฑ์	 ฝ่ายเลขานุการ	 ฝ่ายบุคคล	 ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	 และ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน	ตามล�าดับ

	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-

มหานครอยูใ่นองค์กรขนาด	1-50	คน	มากทีส่ดุ	รองลงมาคอืขนาดองค์กรมากกว่า	

200	คน	และขนาดองค์กร	51-200	คน	ตามล�าดับส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้า

มุ่งหวังของสมาคมฯ	อยู่ในองค์กรขนาด	1-50	คนมากที่สุด	รองลงมาคือ	องค์กร

ขนาด	51-200	คน	และขนาดองค์กรมากกว่า	200	คน	ตามล�าดับ

	 ประชากรส่วนใหญ่ของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครอยู่ในธุรกิจประเภท	Stockiest	มากที่สุด	รองลงมาคือ	Trader	ผู้

ผลิตท่อ	เพลา	แบน	ฉาก	ลวด	ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร	ธุรกิจ

ประเภท	 Service	 center	 ผู้ผลิตเคร่ืองครัวและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร	 ผู้ผลิตช้ิน

ส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 ออกแบบ

ตกแต่งและตดิตัง้	และผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมทางการแพทย์	ผูผ้ลติ

วัตถุดิบสเตนเลสรีดร้อน-รีดเย็น	 ผู้จ�าหน่ายและรับซื้อเศษสเตนเลส	 ตามล�าดับ	

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจประเภท

ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 ออกแบบตกแต่งและติดต้ังมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 Stockiest	

Trader	ผูผ้ลติเครือ่งจกัร	ชิน้ส่วน	ข้อต่อ	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมยาน

ยนต์	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	 ผู้จ�าหน่ายชิ้น

ส่วนอะไหล่อุตสาหกรรม	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 ผู้ผลิต

เครือ่งครวัและอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร	ผูผ้ลติชิน้ส่วนอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมอาหาร	

ผูใ้ห้บรกิารงานหล่อ	ชบุ	และขึน้รปูโลหะทกุชนดิ	ผูจ้�าหน่ายสขุภณัฑ์และเคหะภณัฑ์

ผูจ้�าหน่ายเคมภีณัฑ์	ผูผ้ลติท่อ	เพลา	แบน	ฉาก	ลวด	ผูจ้�าหน่ายเครือ่งจกัรจากต่าง

ประเทศ	 Service	 center	 ผู้จ�าหน่ายและรับซื้อเศษสเตนเลส	 ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร	์ 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์	และ	ผู้ผลิตวัตถุดิบสเตนเลส

รีดร้อน-รีดเย็นตามล�าดับ	
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	 ประเภทธุรกิจประเภทอื่นๆ	 ของประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนา 
สเตนเลสไทยในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครคอื	บรษิทัทีป่รกึษา	(Consultant)	ตวัแทน
จ�าหน่ายวัตถุดิบต่างประเทศธนาคาร	 น�าเข้าเครื่องมือทดสอบ	 และผลิตก็อกน�้า 
สแตนเลสและสุขภัณฑ์

ส่วนที่ 2 ความพงึพอใจและการใช้ประโยชน์ของประชากรของสมาชกิและกลุ่มตวัอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพ-
มหานครที่มีต่อวารสาร TSSDA Forward

	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมีความพึงพอใจรูปแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวม	ระดับพึง
พอใจมาก	 โดยเป็นด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ด้านเนื้อหาข้อมูล		
และด้านการจัดส่ง	ตามล�าดับ	ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	
มคีวามพงึพอใจรปูแบบของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมระดบัพงึพอใจมาก	
โดยเป็นด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	รองลงมาคือ	ด้านการจัดส่ง	และด้านเนื้อหา
ข้อมูล	ตามล�าดับ	
	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมคีวามพงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์ของวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวม
ระดับพึงพอใจมาก	โดยมีความพึงพอใจคอลัมน์	T-News	ข่าวความเคลื่อนไหวใน
อุตสาหกรรมสเตนเลสและทั่วโลก	 กับคอลัมน์	 T-Around	 Stainless	 เป็นการน�า
เสนอความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสเตนเลสและข้อมลูอืน่ๆ	มากทีสุ่ด	ส�าหรบักลุ่มตวัอย่าง
ของลกูค้ามุง่หวงัของสมาคมฯ	มคีวามพงึพอใจในเนือ้หาคอลมัน์ของวารสาร	TSSDA 
Forward	โดยรวม	ระดับพึงพอใจมาก	โดยพึงพอใจคอลัมน์	T-Design	ซึ่งเป็นการ
น�าเสนองานออกแบบและนวัตกรรมใหม่มากที่สุด	
	 ประชากรของสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพ-
มหานครมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากวารสาร	TSSDA	Forward	โดย
รวมระดบัพงึพอใจมาก	โดยพงึพอใจประเดน็การได้รบัข่าวสารและความเคลือ่นไหว
ของวงการสเตนเลส	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังของสมาคมฯ	 มีความ
พงึพอใจต่อประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากวารสาร	TSSDA	Forward	โดยรวมระดบัพงึพอใจ
ปานกลาง	 โดยพอใจประเด็นการได้รับข่าวสารและความเคล่ือนไหวของวงการ 
สเตนเลสมากที่สุด	
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อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการวิจัยเร่ือง	 “ความพึงพอใจต่อวารสาร	 TSSDA	 Forward	 ของ
สมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยและลูกค้ามุ่งหวังในอนาคต	 ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร”	พบว่าทั้งประชากรของสมาชิก	และกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่ง
หวังของสมาคมฯ	 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�าแหน่งผู้
จัดการและผู้บริหาร	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและสูงในองค์กร	 ที่มีหน้าที่
ก�ากับและรับผิดชอบทั้งงานในส่วนการก�าหนดนโยบายองค์กร	 และด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานทีก่�าหนดไว้	และเป็นกลุม่ทีม่อี�านาจในการตดัสนิใจของ
องค์กร	
	 ผลการวิจัยพบว่าทั้ง	2	กลุ่ม	คือประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	และกลุ่ม
ตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังในอนาคต	ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้คะแนนเฉลี่ย
ของความพึงพอใจต่อรูปแบบวารสาร	ในด้านการจัดรูปเล่มมากที่สุด	โดยมีระดับ
พึงพอใจมาก	 ส�าหรับประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	 ความพึงพอใจต่อการจัดรูป
เล่มไม่มีความแตกต่าง	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังนั้น	 ความพึงพอใจต่อ
การจัดรูปเล่มมีความแตกต่างกัน	 โดยต�าแหน่งผู้จัดการจะมีความพึงพอใจใน 
รปูแบบวารสารมากกว่าต�าแหน่งหวัหน้างาน	ส่วนด้านการจดัส่งและเนือ้หาข้อมลู	
ทัง้	2	กลุม่ให้คะแนนเฉลีย่ทีข่ดัแย้งกนั	โดยทีส่มาชิกสมาคมฯ	ให้คะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจด้านเนื้อหามากกว่าการจัดส่ง	 เนื่องจากเนื้อหาในวารสารสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของสมาชกิสมาคมฯ	ได้	ด้วยภาษาทีใ่ช้มคีวามกระชบัและเข้าใจ
และเนื้อหาข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงได้	 แต่ด้านการจัดส่งนั้น
หัวข้อก�าหนดการเผยแพร่ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด	 จากเหตุผลที่
วารสาร	TSSDA	Forward	ออกไม่ตรงตามก�าหนดการเผยแพร่บ่อยครั้ง	ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวัง	มีความพึงพอใจในด้านการจัดส่งมากกว่าด้านเนื้อหา	
ส่วนด้านเนือ้หาข้อมลูด้านภาษาทีใ่ช้มคีวามกระชบัเข้าใจง่ายได้รบัคะแนนน้อยสดุ
นั้น	 เนื่องจากว่ากลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับ
สเตนเลสโดยตรง	ตรงข้ามกับของสมาชิกสมาคมฯ	ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจ
มากทีส่ดุในด้านภาษาทีใ่ช้มคีวามกระชบั	นอกจากนีย้งัพบว่าระดบัผูจ้ดัการ	มคีวาม
พงึพอใจต่อเนือ้หาข้อมลูมากกว่าระดบัผูบ้รหิารและหวัหน้างาน	เนือ่งจากว่าระดบั
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ผูจ้ดัการเป็นต�าแหน่งทีจ่ะต้องน�านโยบายของบรษิทัลงมาปฏบิตั	ิและมข้ีอมลูทีท่นั
เหตุการณ์เพ่ือใช้ในการก�าหนดแนวทางให้กับหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่น�าไป
ปฏิบตั	ิแนวทางดงักล่าวนีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ	เวนเนอร์	(Wenner,	1985,	pp.	
175-184)	 ที่ว่าผู้รับสารจะรับสารที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อประโยชน์ทางด้านการ
อ้างองิ	และเป็นแรงเสรมิย�า้ในความสมัพนัธ์ระหว่างปัจเจกบคุคลกบัสงัคม	และใช้
ข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจ	 ส่วนหน่วยงานที่สังกัดของกลุ่มตัวอย่าง
ของลูกค้ามุ่งหวัง	มีความพึงพอใจในเนื้อหาที่แตกต่างคือ	ฝ่ายขายและการตลาด	
ฝ่ายธุรการและจัดซื้อ	ฝ่ายผลิตและโรงงาน	และฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค	มีความ
พึงพอใจต่อเนื้อหาข้อมูลมากกว่าฝ่ายเลขานุการและฝ่ายบัญชีและการเงิน	
	 ส�าหรบัการสร้างความพงึพอใจต่อสมาชิกสมาคมฯ	วารสารควรปรบัปรงุ
ด้านก�าหนดการเผยแพร่	 คือต้องจัดส่งให้ได้ตรงตามก�าหนดการเผยแพร่	 และ
ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวัง	 วารสารควรปรับภาษาให้ผู้ประกอบการที่
ท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับสเตนเลส	 สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น	 และควร
เพิ่มเนื้อหาให้เพียงพอและครอบคลุมกับทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ	ส�าหรับด้านความ
พงึพอใจต่อเนือ้หาคอลมัน์นัน้	จากผลการทดสอบสมมตุฐิานพบว่าความพงึพอใจ
ของประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	 ต่อเน้ือหาคอลัมน์ไม่มีความแตกต่างกัน	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของวิลเลียม	 (William,	 1996,	 อ้างถึงใน	 จรินธร	 ธนาศิลปกุล,	
2545,	น.	19)	ด้านการใช้ประโยชน์จากสื่อ	คือ	ต้องการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ	ที่
มีความเกี่ยวข้องกับตน	 และการได้รับความรู้เพิ่มเติม	 ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของ
ลกูค้ามุ่งหวงันัน้	คอลมัน์	T-Design	เป็นคอลมัน์ทีไ่ด้รบัความชืน่ชอบมากทีส่ดุและ
เป็นคอลมัน์ทีไ่ด้รบัคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจสงูสดุเช่นกนั	คอลมัน์ทีไ่ด้รบัความ
ชื่นชอบรองลงมา	คือคอลัมน์	T-New	Product	ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบ
ว่า	 ภูมิหลังประชากรที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวัง	 มีความพึง
พอใจในเนื้อหาคอลัมน์ของวารสาร	TSSDA	Forward	ที่แตกต่างกันในทุกคอลัมน์	
ซึ่งจะแตกต่างจากสมาชิกสมาคมฯ	ที่ความมีพึงพอใจมากไปในทิศทางแนวกันทุก
คอลัมน์	 โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังส่วน
ใหญ่	 ต�าแหน่งในบริษัทที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในคอลัมน์ที่แตกต่างกัน	
โดยรวมต�าแหน่งผู้จัดการจะมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาคอลัมน์มากกว่าต�าแหน่ง	
อื่นๆ	อาจกล่าวได้ว่าวารสาร	TSSDA	Forward	สามารถให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรง
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ตามที่ต�าแหน่งผู้จัดการต้องการ	 ดังน้ันความต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายในอตุสาหกรรม	จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัต�าแหน่งผูจ้ดัการหรอื
ผู้บริหารระดับกลาง	ถ้าพิจารณาจากแนวคิดโครงสร้างองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นการจัด
โครงสร้างของงานตามผลิตภัณฑ์	 ตามสภาพพื้นที่หรือแบบผสม	 จะเห็นได้ว่า
ต�าแหน่งผู้จัดการเป็นต�าแหน่งหลักที่ส�าคัญ	ในการด�าเนินการและผลักดันองค์กร
ให้ขับเคลื่อนไปเพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้	
	 ส�าหรับประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมฯและกลุ่มตัวอย่างลูกค้ามุ่งหวังได้รับ
จากวารสาร	TSSDA	Forward	นั้นผลการวิจัยพบว่าทั้ง	2	กลุ่ม	 ให้คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของการได้รับประโยชน์ในวารสารใกล้เคียงกันคือ	 กลุ่มประชากร
สมาชิกฯ	 ได้ให้คะแนนเฉลี่ยในเรื่องได้รับข่าวสารและความเคลื่อนไหวของวงการ 
สเตนเลสทีส่�าคญัและได้เพิม่พนูและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสเตนเลสมากทีสุ่ด	ส่วน
กลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงักใ็ห้คะแนนเรือ่งได้รบัข่าวสารและความเคลือ่นไหว
ของวงการสเตนเลสที่ส�าคัญมากที่สุด	 รองลงมาคือได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้
เกีย่วกบัสเตนเลส	ซึง่ทัง้	2	ข้อ	ของการได้รบัประโยชน์จากการอ่านวารสารทีก่ล่าว
มาข้างต้นนี้	 จากการทดสอบสมมุติฐาน	 พบว่าสมาชิกสมาคมฯ	 ได้รับประโยชน์
จากได้รับข่าวสารและความเคลื่อนไหวของวงการสเตนเลส	 และสามารถเพิ่มพูน
และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ	 สเตนเลสไม่แตกต่างกัน	 แต่ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างของ
ลูกค้ามุ่งหวังจะมีการได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกัน	 โดยต�าแหน่งผู้จัดการได้รับ
ประโยชน์จากการได้รับข่าวสารและความเคล่ือนไหวของวงการสเตนเลสและ
สามารถเพิม่พนูและพฒันาความรูเ้กีย่วกบัสเตนเลส	ได้มากกว่าต�าแหน่งผูบ้รหิาร
และหัวหน้างานจากการวารสาร	TSSDA	Forward		ในด้านการได้รับประโยชน์ที่
สามารถน�าข้อมูลที่ได้รับไปใช้กับงานนั้น	 กลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังนั้นได้รับ
ประโยชน์ทีไ่ม่แตกต่างกนั	แต่สมาชกิสมาคมฯ	นัน้หน่วยงานทีแ่ตกต่างกนัจะได้รบั
ประโยชน์แตกต่างกัน	โดยมีความน่าสนใจที่ว่าฝ่ายบุคคล	มีความพึงพอใจในการ
ได้รับข้อมูลจากวารสาร	และน�าข้อมูลไปใช้เกี่ยวข้องกับงานมากกว่าฝ่ายขายและ
การตลาดและฝ่ายการผลติและโรงงาน	ส่วนกลุม่ตวัอย่างของลกูค้ามุง่หวงันัน้	ฝ่าย
วศิวกรรมจะได้รบัประโยชน์ด้านการเพิม่โอกาสและต่อยอดทางธุรกจิมากกว่า	ฝ่าย
ขายและการตลาด	ฝ่ายผลติและโรงงาน	ฝ่ายบญัชีและการเงนิ	และฝ่ายเลขานกุาร	
ในหลายองค์กรฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบ	สเตนเลส	และผู้ผลิตสินค้า
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อุตสาหกรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน	 ด้วย
เหตุผลที่ว่าต้องการน�าสเตนเลสไปใช้ทดแทนวัสดุเหลือ	
	 ส่วนการได้รับประโยชน์จากวารสาร	TSSDA	Forward	ที่ทั้งสมาชิกสมา
คมฯ	และกลุม่ตวัอย่างลกูค้ามุง่หวงัมคีวามพงึพอใจทีไ่ม่แตกต่างกนั	นัน่คอืการได้
รับความคิดสร้างสรรค์	 ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 และการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและองค์กรผ่านทางวารสาร	TSSDA	Forward
	 นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจในวารสารกับการใช้ประโยชน์ของ
ประชากรของสมาชิกสมาคมฯ	 นั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน	 แต่ความพึงพอใจใน
วารสารกับการใช้ประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังมีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวก	 คือหากมีความพึงพอใจในวารสารมาก	 ก็ยิ่งจะมีการใช้ประโยชน์จาก
วารสารมากขึน้	สอดคล้องกบัแนวคดิของนกัสือ่สารอย่างแมค็คอมบส์	และ	เบค็เคอร์ 
(McCombs	 &	Becker,	 1979,	 pp.	 51-52)	 ที่ว่ามนุษย์ใช้สื่อเพื่อการตอบสนอง
ความต้องการของตนตามความต้องการ	 และจากคะแนนเฉล่ียในด้านความพึง
พอใจและใช้ประโยชน์จากทั้ง	2	กลุ่ม	ยังแสดงให้เห็นอีกว่าคะแนนเฉลี่ยของความ
พงึพอใจและการใช้ประโยชน์	ของกลุม่ตวัอย่างของลูกค้ามุ่งหวงัน้อยกว่าประชากร
ของสมาชกิสมาคมฯ	ถ้าในอนาคตวารสาร	TSSDA	Forward	มกีารปรบัปรงุรปูแบบ
และเนือ้หาคอลมัน์	ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของกลุม่ตวัอย่างของ
ลูกค้ามุ่งหวัง	 ก็จะท�าให้กลุ่มตัวอย่างของลูกค้ามุ่งหวังมีโอกาสที่จะสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฯ	ในอนาคต

ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	ระดับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของ
ลูกค้ามุ่งหวังยังอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าสมาชิกสมาคม	 ถ้ามีการปรับเปล่ียนและเพิ่ม
เติมเนื้อหาคอลัมน์ให้มีความน่าสนใจ	 ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุก
กลุ่มอุตสาหกรรม	จะท�าให้มีผู้สนใจและสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ	เพิ่มมากขึ้น
	 2.		ควรใช้ภาษาทีก่ระชบัและเข้าใจในวารสาร	TSSDA	Forward	และควร
มีค�าอธิบายค�าศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้ในบทความ	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
	 3.		ผู้จัดพิมพ์วารสาร	 TSSDA	 Forward	 ควรจัดส่งวารสารให้ตรงตาม
ก�าหนดการเผยแพร่
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	“บทบาทของรายการโทรทศัน์กบนอกกะลาต่อเยาวชนผู้

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์”	 เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์,	 เพื่อศึกษาถึง

ทัศนคติของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์กบัพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	

และเพือ่ศึกษาถึงพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์กับความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 ใน

ลักษณะเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 โดยศึกษาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 (Cross-

sectional	 Study)	 ใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในวันอบรมค่าย

สนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบ	จ�านวน	230	คน	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	คือ	ความถี่	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระและตัวแปรตามด้วยความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	 ANOVA)	 และ 

ไคสแควร์	(Chi-Square	Test)

	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ส่วนใหญ่	

เป็นเพศชายมอีาย	ุ17-18	ปี	มภีมูลิ�าเนาอยูท่างภาคเหนอื	มพีฤตกิรรมการเปิดรบั

ข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ทางรายการกบนอกกะลาโดยตั้งชมตลอดทั้งรายการ	

เนือ่งจากการประชาสมัพนัธ์โครงการ	หรอืการรายงานความคบืหน้าของโครงการ

กบจูเนียร์จะเป็นช่วงหน่ึงของรายการ	 พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เกิดจาก

การผลกัดนัของครอูาจารย์	ซึง่เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลต่อความคิดและทศันคตแิละมีความ

ใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นอย่างมาก	 ในด้านความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกบ

จเูนยีร์	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุต่อการได้รบัความรูพ้ร้อม

การปฏิบัติงานจริงมีโอกาสแสดงความคิดและค้นหาศักยภาพของตน

ค�ำส�ำคัญ:	 รายการสารคดีโทรทัศน์ รายการกบนอกกะลา โครงการกบจูเนียร์
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ	ของ

บคุคลผ่านการเล่าเรยีนและฝึกอบรม	โดยครหูรอืผูถ่้ายทอดความรู	้อนัจะน�ามาซึง่

การพัฒนาตนเองและสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น	ซึ่งการศึกษาต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่

วัยเยาว์	 โดยเด็กและเยาวชน	 ถือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติใน

อนาคต	 การพัฒนาต้องเน้นควบคู่ทั้งทางร่างกายและสติปัญญาของเด็ก	 ซ่ึงทาง

ด้านร่างกาย	 เด็กต้องได้รับสารอาหารครบหมวดหมู่ที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต	

ในขณะที่ทางด้านสติปัญญา	เด็กและเยาวชนก็ควรได้รับอาหารสมองที่ถือว่าเป็น

เร่ืองส�าคญัยิง่	โดยกญุแจส�าคญัทีเ่ป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยพฒันาคณุภาพสมอง	และ

สติปัญญาของเด็กและเยาวชนก็คือ	การศึกษา	

	 ปัจจุบันมีความพยายามในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาด้วยการ

เปลีย่นแปลงรปูแบบการเรยีนการสอนทีไ่ม่ใช่แค่นัง่เรยีนอยูภ่ายในห้องเรยีนเท่านัน้	

แต่มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนทั้งในด้าน

วิชาการและภาคปฏิบัติ	โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และ

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	9	พ.ศ.	2545-2549	และ	ฉบับที่	10	พ.ศ.	2550-2554	ที่นอกจากเน้นให้

ความส�าคญัต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนในระบบโรงเรยีน	โดยให้เดก็และเยาวชน

เป็นศนูย์กลางของการพฒันาแล้วยงัมกีารเน้นการเสรมิสร้างให้เดก็และเยาวชนได้

มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นอกหลักสูตร	

 สือ่มวลชนนัน้มบีทบาทในการพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก	 โดยส่ือท่ีมบีทบาท

ส�าคัญต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมากก็คือสื่อโทรทัศน์	

สื่อโทรทัศน์มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าสื่อมวลชนชนิดอื่นๆ	 คือ	 ท�าให้มวลชนผู้รับ

สารสามารถเห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงของสิ่งต่างๆ	 ที่ปรากฏบนจอได้พร้อมๆ	

กนั	การน�าเสนอรายการทีใ่ห้ความรูแ้ก่เดก็และเยาวชนมกัจะเป็นไปในรปูแบบของ

รายการสารคดี	
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	 รายการกบนอกกะลา	ภายใต้บริษัททีวีบูรพา	จ�ากัด	ก่อตั้งโดย	สุทธิพงษ์	

ธรรมวุฒิเมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2545	 เมื่อด�าเนินการบริษัทฯ	มาถึงปี	 2547	ก็

ผลิตรายการกบนอกกะลา	เริ่มอากาศครั้งแรก	วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2547	จนถึง

ปัจจุบัน	มากกว่า	 300	 เรื่อง	 ด้วยการที่ผู้ชมรายการสารคดีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม

เฉพาะ	 (Niche)	 มากกว่า	 จึงท�าให้สถานีโทรทัศน์จัดสรรสัดส่วนรายการประเภท

สารคดไีว้ค่อนข้างจ�ากดัเมือ่เทยีบกบัรายการประเภทบนัเทงิ	ส่งผลให้ผูผ้ลติรายการ

สารคดีทางโทรทัศน์จ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การส่ือสารใหม่ให้เหมาะสมกับปัจจัย

แวดล้อมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด	 ซึ่งในกลยุทธ์ที่ผู ้ผลิตรายการสารคดีน�ามาใช้คือ	 การจัดตั้ง

โครงการเพื่อท�าประโยชน์ร่วมกับสังคม	

	 รายการกบนอกกะลาจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการที่ช่ือว่า	 “โครงการ

กบจเูนยีร์”	เป็นโครงการส่งเสรมิความรูน้อกห้องเรยีน	โดยการถ่ายทอดผ่านสารคดี

สั้น	5	นาที	ที่ทางนักเรียนจะต้องจัดท�าขึ้นมาเอง	ซึ่งก่อนที่จะท�าการผลิตนั้นทาง

รายการฯ	 ก็มีกระบวนการในการเดินสายทั่วทุกภาค	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ผลิตสารคดี	 หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนส่งโครงเรื่องที่อยากจะท�า	 และผลิตสารคดี

เข้ามาแข่งขันกัน	ภายใต้หัวข้อที่ทางรายการได้ก�าหนดขึ้น	เริ่มโครงการปีที่	1	เมื่อ	

พ.ศ.	 2551	 ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้ามาเพียง	 80	

แห่ง	แต่โครงการปีที่	2	นี้	มีการตอบรับจากโรงเรียนที่เข้าร่วมถึง	214	แห่ง	ถือว่า

เป็นจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมด	 สิ่งที่ผู ้ศึกษาต้องการศึกษาจากเรื่องบทบาท

รายการโทรทัศน์กบนอกกะลาต่อเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	 คือ	 ความ

สัมพันธ์ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์	พฤติกรรม	ทัศนคติ	และความพึงพอใจ

ของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	ว่าแตกต่างหรอืไม่	และมทีศิทางใด	เพือ่ทีผู่บ้รหิาร

จะได้ทราบถึงแนวทางการด�าเนินงานควรเป็นอย่างไร	 การส่ือสารไปถึงกลุ่มเป้า

หมายที่โครงการกบจูเนียร์ต้ังไว้ในการรับข่าวสารของโครงการฯรายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน	และผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ	ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่

โครงการฯ	ตั้งไว้หรือไม่	และมากน้อยเพียงใด
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเข้าร่วม
โครงการกบจูเนียร์
	 2.		เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์กับพฤติกรรม
การเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 3.	 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์กับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของรายการโทรทัศน์กบนอกกะลาต่อเยาวชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์”	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ผู้
ศกึษาใช้รปูแบบการศกึษาด้วยวธิกีารวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยศึกษา
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	(Cross-sectional	Study)	ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	
เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	เพือ่ศกึษาหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ต่างๆ	 ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้เลือกเฉพาะ
เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาถึงรอบกิจกรรมค่ายอบรม	จ�านวน	230	คน

ผลการศึกษา

1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร์
 จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์
ร้อยละที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	230	คน	พบว่า	เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	
คิดเป็นร้อยละ	57.8	มีกลุ่มอายุ17-18	ปีมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	64.3	รองลงมา 
กลุ่มอายุ	 14-16	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	35.7	มีภูมิล�าเนาส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ	 
คิดเป็นร้อยละ	39.1	รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	คิดเป็นร้อยละ	19.1	
ภาคกลางคิดเป็นร้อยละ	17.8	ภาคใต้คิดเป็นร้อยละ	16.1	และภาคตะวันออกคิด
เป็นร้อยละ	7.8
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2.  พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 จ�าแนกตามพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

มกีารตดิตามข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ในรายการกบนอกกะลา	ส่วนใหญ่ตัง้ใจชม

ตลอดรายการเพื่อติดตามข่าวสาร	คิดเป็นร้อยละ	42.2	กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ

ข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	5-8	เดือน	คิดเป็นร้อยละ	45.7	เหตุผลที่

ท�าให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์มากที่สุดคือ	ชื่นชอบเนื้อหารายการ	คิด

เป็นร้อยละ	28.7	และได้รบัข่าวการประชาสมัพนัธ์โครงการกบจเูนยีร์จากอาจารย์

และเพื่อนมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	34.3	การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

ของกลุ่มเป้าหมายคือ	ตัดสินใจเข้าร่วมเองและชักชวนเพื่อนต่อมากที่สุด	คิดเป็น

ร้อยละ	34.8	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ปีที่	2	เป็นครั้งแรก	

คิดเป็นร้อยละ	62.6	และคิดว่าจะเข้าร่วมอีกแน่นอน	คิดเป็นร้อยละ	48.3	ซึ่งถ้ามี

โอกาสกจ็ะแนะน�ารุน่น้อง	หรอืคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์นีแ้น่นอน	

คิดเป็นร้อยละ	99.1

3.  ทัศนคติของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
 ทศันะของผูเ้ข้าร่วมต่อโครงการกบจเูนยีร์	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์

มีระดับทัศนคติเห็นด้วยมาก	ว่ากบจูเนียร์เป็นโครงการที่น่าสนใจ,	เป็นโครงการที่

ให้ความรู้	 และประสบการณ์ในการผลิตสารคดี,	 เนื้อหาโครงการมีลักษณะเป็น

ความรูน้อกห้องเรยีนทีม่คีณุค่า	เป็นโครงการทีใ่ห้โอกาสเยาวชนในการแสดงความ

สามารถ/ความคิดเห็น,	 ข้ันตอน	 และระยะเวลาในการส่งผลงานมายังทีมงานกบ

นอกกะลามคีวามเหมาะสม	และการรบัชมรายการกบนอกกะลามีส่วนในการตดัสิน

ใจเข้าร่วมโครงการส�าหรับระดับทัศนคติเห็นด้วยของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

คอื	การคาดหวงัทีจ่ะได้รบัรางวลัและชือ่เสยีง	มส่ีวนในการตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์	 และชื่อเสียงของรายการกบนอกกะลามีส่วนในการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์

4.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 การตรวจสอบความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	พบว่าผูเ้ข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุดต่อสามารถน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนาใช้กับ
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การเรยีนในห้องเรยีนได้,	รูจั้กการท�างานเป็นทมี,	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาปรบัใช้

กับชีวิตประจ�าวันได้,	 สามารถน�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการผลิตสารคดีในการ

เข้าประกวดอื่นๆ	ต่อไปได้,	ความรู้ที่ได้จากการอบรมท�าให้ทราบถึงทักษะ	ความ

ถนัดของตนเองมากขึ้น,	ระยะเวลาในการให้ความรู้	3	วัน	ในกิจกรรมค่ายสนุกคิด

พิชิตซูเปอร์กบ	มีเนื้อหาครบถ้วน	เพียงพอต่อการน�าไปพัฒนาผลงานต่อได้,	การ

ให้ความรู้ด้านการผลิตสารคดีโดยทีมงานกบนอกกะลาโดยตรงมีความเหมาะสม,	

ในแต่ละหน้าที่การท�างานทีมงานกบนอกกะลาสามารถถ่ายทอดความรู้	 และ

ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม,	ทีมงานมีความน่าเชื่อถือ,	ความพึงพอใจต่อการ

จัดงานของทีมงานกบนอกกะลาแค่ไหน	และควรมีการจัดโครงการนี้ขึ้นทุกปี	และ

พบว่าผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์มคีวามพงึพอใจมาก	ในเรือ่งการเข้าร่วมโครงการ

มีผลต่อการตัดสินใจเลือกคณะที่ต้องการศึกษาต่อใน,	ระยะเวลาในการให้ความรู้

ภายใน	1	วัน	ในกิจกรรมกบสัญจรแต่ละภูมิภาค	มีเนื้อหาครบถ้วน,	วิธีการสัญจร

ของทีมงานกบนอกกะลาไปตามโรงเรียนแต่ละภูมิภาค	 เป็นวิธีการให้ความรู้ที่

เหมาะสม/ทั่วถึง

5.  การทดสอบสมมติฐาน
	 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	ได้ดังนี้

 สมมติฐานที่ 1	 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้

มพีฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์แตกต่างกนั

	 	 1.1	 เพศทีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้มพีฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์ไม่แตกต่างกัน

	 	 1.2	 อายทุีแ่ตกต่างกนั	จะส่งผลให้มีพฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการ

กบจเูนยีร์แตกต่างกนั	ในด้านการตดิตามข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ในรายการกบ

นอกกะลา,	ช่องทางการรับทราบข่าวสารโครงการกบจูเนียร์,	การตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์,	 จ�านวนครั้งในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	 และโอกาสจะ

แนะน�ารุ่นน้อง	หรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 	 1.3		 ภูมิล�าเนาที่แตกต่างกัน	 จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านการติดตามข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ใน

รายการกบนอกกะลา
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 สมมติฐานที่ 2	 ทศันคตใินการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์ทีแ่ตกต่างกนั

จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

แตกต่างกัน

	 	 2.1	 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้การติดตามข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ในรายการกบนอกกะลาแตกต่างกัน	

ในด้านการตดิตามข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ในรายการกบนอกกะลา,	ระยะเวลา

ที่น้องๆ	 รับทราบข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์,	 ช่องทางการรับทราบ

ข่าวสารโครงการกบจูเนยีร์,	จ�านวนครัง้ในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	และแนว

โน้มการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในอนาคต

	 	 2.2	 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้ระยะเวลาก่อนการรับทราบข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่าง

กัน	 ในด้านช่องรับทราบข่าวสารโครงการกบจูเนียร์	 และแนวโน้มการเข้าร่วม

โครงการกบจูเนียร์ในอนาคต

	 	 2.3		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านรับทราบ

ข่าวสารโครงการกบจูเนยีร์,	จ�านวนครัง้ในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	และแนว

โน้มการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในอนาคต

	 	 2.4		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 	 2.5		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ไม่แตกต่างกัน

	 	 2.6		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มพีฤตกิรรมการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์แตกต่างกนั	ในด้านถ้ามโีอกาสจะ

แนะน�ารุ่นน้อง	หรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์

	 	 2.7		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง

ผลให้มีพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่างกัน	 ในด้านแนวโน้มการ

เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ในอนาคต
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	 	 2.8		 ทัศนคติในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 จะส่ง
ผลให้โอกาสแนะน�ารุ่นน้องหรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์แตกต่าง
กัน	 ในด้านการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	 และแนวโน้มการเข้าร่วม
โครงการกบจูเนียร์ในอนาคต
 สมมติฐานที่ 3 พฤตกิรรมการเข้าร่วม	มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

ในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.1	 ติดตามข่าวสารโครงการกบจูเนียร์ในรายการกบนอกกะลาที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	ใน
ด้านความรู้ที่ได้จากการอบรมท�าให้ทราบถึงทักษะ	ความถนัดของตนเองมากขึ้น,	
ระยะเวลาในการให้ความรูภ้ายใน	1	วนัในกจิกรรมกบสญัจรแต่ละภมูภิาค	มเีนือ้หา
ครบถ้วน	และการเข้าร่วมโครงการมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกคณะทีต้่องการศกึษา
ต่อใระดับอุดมศึกษาแตกต่างกัน
	 	 3.2		 ระยะเวลาที่รับทราบข่าวสารก่อนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์	ใน
ด้านการให้ความรู้ด้านการผลิตสารคดีโดยทีมงานกบนอกกะลาโดยตรงมีความ
เหมาะสม	และความพึงพอใจ	(สถานที่,	อุปกรณ์,	ช่วงเวลา,	บุคลากร)	ต่อการจัด
งานของทีมงานกบนอกกะลาแตกต่างกัน
	 	 3.3	 เหตุผลที่ท�า	 ให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่าง	
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.4		 ช่องทางทีไ่ด้รบัทราบข่าวสารโครงการกบจเูนยีร์ทีแ่ตกต่าง	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.5		 การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ที่แตกต่าง	 ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์
	 	 3.6		 จ�านวนครัง้ในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์ทีแ่ตกต่าง	มคีวาม
สมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	ในด้านสามารถน�าความ
รู้ที่ได้จากข้อมูลที่หามาน�ามาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ�าวันได้,	สามารถน�าความรู้
ที่ได้	มาปรับใช้กับการผลิตสารคดีในการเข้าประกวดอื่นๆ	ได้	และในแต่ละหน้าที่
การท�างาน	ทมีงานกบนอกกะลาสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมแตกต่างกัน
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	 	 3.7		 แนวโน้มการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์ในอนาคตทีแ่ตกต่างกนั	

มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการเข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	ในด้านสามารถ

น�าความรู้ที่ได้จากข้อมูลที่หามา	น�ามาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ�าวันได้,	ความรู้ที่

ได้จากการอบรมท�าให้ทราบถึงทักษะความถนัดของตนเองมากขึ้น,	ระยะเวลาใน

การให้ความรู้ภายใน	1	วัน	ในกิจกรรมกบสัญจรแต่ละภูมิภาค	มีเนื้อหาครบถ้วน,	

การให้ความรู้ด้านการผลิตสารคดีโดยทีมงานกบนอกกะลาโดยตรงมีความเหมาะ

สม,	ในแต่ละหน้าทีก่ารท�างาน	ทมีงานกบนอกกะลาสามารถถ่ายทอดความรู	้และ

ประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม	และทีมงานมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน

	 	 3.8		 โอกาสจะแนะน�ารุ่นน้อง	 หรือคนรอบข้างให้เข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์ที่แตกต่างกัน	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

กบจูเนียร์	 ในด้านระยะเวลาในการให้ความรู้ภายใน	 1	 วัน	 ในกิจกรรมกบสัญจร

แต่ละภูมิภาค	มีเนื้อหาครบถ้วน,	ทีมงานมีความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน

อภิปรายผลการศึกษา

	 การศึกษาวิจัย	 เร่ือง	 “บทบาทรายการโทรทัศน์กบนอกกะลาที่มีต่อ

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์”	ในครั้งนี้	สามารถอภิปรายผลได้	ดังนี้

	 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ส่วนใหญ่	เป็นเพศชาย	มีอายุ	

17-18	ปี	มีภูมิล�าเนาอยู่ทางภาคเหนือ	ซึ่งงานวิจัยของ	สุชาดา	วรกาญจน์	(2541)	

ทีศ่กึษาเร่ืองการศกึษาการเข้าร่วมกจิกรรมในรปูแบบและนอกรปูแบบของนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ

และนอกรูปแบบ	และศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรม	5	ประเภท	โดยจ�าแนกตามคณะ

วชิา	ภมิูล�าเนา	หน่วยกจิสะสม	ระยะเวลาทีศ่กึษา	และประสบการณ์การท�ากจิกรรม	

ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบและนอกรูปแบบ	

ซึง่การศกึษาพบว่า	ภมูลิ�าเนามคีวามสมัพนัธ์กบัลกัษณะการเข้าร่วมกจิกรรม	มผีล

ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสูง	จึงสรุปได้ว่า	ภูมิล�าเราเดิมมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม

กิจกรรมสูง	 ทั้งอาจเป็นเพราะลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา	 มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโครงการ 
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กบจูเนียร์ทางรายการกบนอกกะลาโดยตั้งชมตลอดทั้งรายการ	 เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ	หรือการรายงานความคืบหน้าของโครงการกบจูเนียร์จะ

เป็นช่วงหนึ่งของรายการ	

	 จากข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามในส่วนที่	5	ได้ขอบคุณครูอาจารย์ที่

ให้ความร่วมมือและค�าปรึกษาในการผลิตสารคดี	ส่งเสริมและผลัดกันให้ผู้เข้าร่วม

โครงการกบจเูนยีร์ได้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ส�าเรจ็รองลงมา	คอื	การประชาสมัพนัธ์

ในโรงเรียนผ่านใบปลิว	จึงสรุปได้ว่าแหล่งข่าว	หรือ	สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายนั้น	 ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากพื้นที่ในโรงเรียน	

การเลือกสรรในการรับสาร	 (Selective	 Process)	 ผู้รับสารจะมีกระบวนการเลือก

รบัข่าวสารทีแ่ตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์	ความต้องการ	ความเชือ่	ทศันคต	ิ

ความรูส้กึนกึคดิ	ฯลฯ	ทีไ่ม่เหมอืนกนั	ซึง่เครปเปอร์	และ	โจเซฟ	(Klapper	&	Joseph)	

ได้กล่าวว่า	การเลือกเปิดรับ	หรือเลือกสนใจ	หมายถึง	แนวโน้มที่ผู้รับสารจะเลือก

สนใจ	หรือ	เปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใด	ที่มีอยู่กันหลายแหล่ง	เช่น	การ

เลือกชมรายการโทรทัศน์	 สถานีใดสถานีหนึ่ง	 หรือเลือกชม	 รายการโทรทัศน์ใด

รายการหนึง่เป็นต้น	สอดคล้องกบั	เขม็พร	วริณุราพนัธ์	และ	สเุทพ	วไิลเลศิ	(2548,	

น.	25,	36)	รายงานการศกึษา	เรือ่งสือ่มวลชนเพือ่การศึกษาและการเรยีนรู	้3	หวัข้อ

การพัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	 ได้ให้ผล

การศกึษาแผนพฒันาเดก็และเยาวชนไว้ว่าสือ่มวลชนเป็นสถาบนัหลกัสถาบนัหนึง่

ทีต้่องร่วมรบัผดิชอบต่อการพฒันาเดก็เยาวชนตามทศิทางทีพ่งึประสงค์	และสรปุ

ว่าแผนพัฒนาและแนวทางต่างๆ	 ที่มีการก�าหนดไว้นั้นมีความสมบูรณ์และ

ครอบคลุมในหลายมิติ	 แต่ช่องว่างก็คือการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนเหล่า

นั้นยังขาดความจริงจัง	ต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกที่มีประสิทธิภาพที่จะท�า

หน้าที่เป็นแกนกลางหลัก	

	 ในการผลกัดนัตดิตามและประเมนิผล	และต่อเนือ่งในด้านความพงึพอใจ

ของผูเ้ข้าร่วมโครงการกบจเูนยีร์	พบว่า	ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ

ต่อการได้รับความรู้พร้อมการปฏิบัติงานจริง	 ซึ่งการจัดโครงการนั้นเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแสดงความคิดและค้นหาศักยภาพของตน	 จากข้อเสนอแนะ

ส่วนที่	 5	 ที่ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พึงพอใจกับโครงการกบจูเนียร์และการได้
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เข้าร่วมโครงการ	 โดยมีข้อเสนอแนะในของการให้เพิ่มวันและเวลาในการเข้าร่วม

ค่ายอบรมให้มากกว่า	3	วนั	เพือ่จะได้ศกึษากระบวนการผลิตสารคดไีด้ครบในทกุๆ	

ด้านจากทีมงานกบนอกกะลา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 พรรณพร	 อังคสุภณ	 (2549,	 น.	 

1,	2)	ศกึษาเรือ่งการพฒันาตนเองของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีเ่ข้าร่วม

และไม่เข้าร่วมกจิกรรมนกัศกึษา	กล่าวไว้ว่า	“คณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ของ

มหาวทิยาลยั”	ท�าให้สถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่งพยายามเร่งรดัและพฒันาศกัยภาพ

ของนกัเรยีนนสิติ	นกัศกึษา	ให้มคีวามรูอ้ย่างแท้จรงิในสาขาวชิาการ	วชิาชพี	ควบคู่

กบัการมคีณุธรรม	จรยิธรรม	เป็นบณัฑิตอดุมคตไิทยทีพ่งึประสงค์	สามารถประเมนิ

และตรวจสอบคุณภาพได้ในระดับสากล	 จากผลของการศึกษาอภิปรายผลตาม

สมมติฐานได้	ดังนี้

	 จากสมมติฐานทั้ง	3	ข้อ	พบว่า	ทัศนคติ	พฤติกรรม	และความพึงพอใจ

มีความสัมพันธ์กัน	ซึ่งทัศนคติในความหมายของ	ซิมบาร์โด	และ	ลิปเป	(อ้างถึงใน	

อรวรรณ	ปิลันธน์โอวาท,	 2546,	 น.	 34)	 นักจิตวิทยาได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

องค์ประกอบของทัศนคติได้	3	คือ	องค์ประกอบทางอารมณ์	(Affective	Compo-

nent)	องค์ประกอบด้านความคิด	(Cognitive	Component)	และองค์ประกอบทาง

พฤติกรรม	 (Behavioral	 Component)	 ทัศนคติที่มีอยู่ในเฉพาะคนนั้นขึ้นกับสิ่ง

แวดล้อมอาจแสดงออกให้พฤติกรรมซึ่งเป็นไปได้ใน	2	ลักษณะ	คือ	ลักษณะชอบ	

หรอืพงึพอใจ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ	ปนดัดา	(2552,	น.	1)	ศกึษาเรือ่ง	ปัญหา

การเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา	 ในเอกสารกองพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัย

ราชภฏัสรุนิทร์	ซึง่	กล่าวไว้ว่า	การเปิดโอกาสให้ท�ากจิกรรมต่างๆ	ตลอดปีการศึกษา	

ทัง้นีเ้พือ่เป็นการช่วยเตมิเตม็สิง่ทีย่งัขาดอยู	่เพราะความรูบ้างอย่างไม่มใีนหลกัสตูร	

จึงไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน	 การจัดประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงให้แก่

นกัศกึษานัน้	มไิด้มกีารเรยีนการสอนในห้องเรยีนเท่านัน้	การเรยีนรูย่้อมมีและเกดิ

ขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง	ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ทั้งที่เป็นรูปธรรมและไม่

เป็นรปูธรรม	ประสบการณ์ทกุอย่างล้วนช่วยเตมิเตม็ให้แก่นกัศึกษา	เพือ่พฒันาไป

สูค่วามเป็นบณัฑติทีส่มบรูณ์ทัง้สิน้	ดงันัน้	การท่ีผูเ้ข้าร่วมโครงการตดัสินใจเข้าร่วม	

เกิดจากทัศนคติที่ว่า	 เมื่อเข้าร่วมแล้วจะได้ประโยชน์ทางด้านความพึงพอใจที่ได้

รับความรู้จากโครงการนั้นเอง
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ	 17	 ปี	 อาจเนื่องมา 

จากอยู่ในช่วงการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	ท�าให้มีความสนใจในการเรียนรู้ที่

มีมากกว่าการเรียนในห้องเรียนและหลังจากการเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์นี้แล้ว

ยังสามารถทราบถึงความต้องการมากขึ้น	 ในการที่จะเลือกคณะศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา	ซึ่งจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เลือกศึกษาต่อทางด้านนิเทศศาสตร์

	 2.		หากมีการเพิ่มวันในช่วงค่ายอบรมได้จาก	3	วัน	เป็น	5	หรือ	7	วัน	

จะท�าให้การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์มีความผ่อนคลาย	และมีเวลา

ในการพัฒนาผลงานได้ดียิ่งขึ้น

	 3.		การจัดเวลาในแต่ละช่วงการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการกบจูเนียร	์

ควรค�านงึถงึช่วงการสอบของผูเ้ข้าร่วมให้มากกว่านี	้เพราะการส่งผลงานแต่ละครัง้	

จะไปตรงกับการสอบของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 ส่งผลให้การผลิตผลงานท�าได้ไม่ดี

เท่าที่ควร

	 4.		ผลการศึกษาครั้งนี้	เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตรายการรายการโทรทัศน์

ประเภทสารคดี	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน

บทบาทรายการสารคดีของรายการโทรทัศน์	 จึงควรก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและ

ขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมข้ึน	 รวมถึงควรก�าหนดให้เนื้อหาให้เปิดกว้างออกไปและ

แฝง	 เพราะรายการสารคดีโทรทัศน์มีความส�าคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลง

สังคมให้ไปในทาสร้างสรรค์หรือท�าลายก็ได้	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทย

และสังคมประเทศไทยอย่างสูง

	 5.		ในส่วนของการด�าเนินงานของรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะรายการ

สารคดีที่มีอยู่น้อยรายการที่จะมีจัดกิจกรรมส่งเสริมรายการเพื่อให้เป็นที่รู้จัก	 ใน

การศึกษาเร่ือง	 “บทบาทของรายการโทรทัศน์กบนอกกะลาต่อเยาวชนผู้เข้าร่วม

โครงการกบจูเนยีร์”	จงึเป็นรปูแบบโครงการทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่สนบัสนนุตวัรายการได้

อย่างชัดเจน	 และมุ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานโครงการกบจูเนียร์ในปี

ต่อๆ	ไป
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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล	เรื่อง	“กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของ

ทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	กรณีศึกษา	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

FC	 PHICHIT)”	 เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการสร้างตราสินค้าและ

กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	

FC)	 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในการสร้างตราสินค้าของทีมฟุตบอลไทยแลนด์

พรีเมียร์ลีก	 ภายใต้กรอบแนวคิด	 การตลาดของกีฬาฟุตบอล	 โดยสามารถน�าผล

การศึกษาวิจัยไปเป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าและสื่อสารการตลาดให้กับ

สโมสรฟุตบอล	ทีมอื่นๆ	ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	หรือกีฬาประเภทอื่นๆ	ได้

	 การด�าเนนิการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	

ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-dept	 Interview)	 ในลักษณะการสัมภาษณ์

แบบตัวต่อตัว	(Face	to	Face	interview)	โดยเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	จ�านวน	3	คน	และเป็นเจ้าหน้าที่บริหารจัดการสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	ทั้งสิ้น	จ�านวน	7	คน	ซึ่งล้วนแล้วแต่

เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบตราสินค้า	 และสื่อสารของสโมสรฟุตบอล

ทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	ทั้งสิ้น

	 ผลการศึกษาพบว่า	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	

มีกระบวนการสื่อสารตราสินค้าที่ค่อนข้างครบถ้วน	นั้นคือ	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	มีการระบุเป้าหมายในระยะแรกเพียงต้องการให้สโมสรอยู่อันดับ	1	ใน	10	

ของตารางไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	และต้องการส่งเสรมิสนบัสนนุกฬีาในส่วนภมูภิาค	

ส่งเสรมิกฬีาให้กบัเยาวชน	เพือ่เป็นการคนืก�าไรสูส่งัคม	ส่วนแนวทางการด�าเนนิงาน

นั้นแยกเป็น	2	ส่วนคือ	ส่วนแรก	การบริหารทีมทางด้านเทคนิค	จะต้องสอดคล้อง

กบัข้อก�าหนดมาตรฐานของสมาพนัธ์แห่งเอเชยี	(AFC)	และสหพนัธ์ฟตุบอลระหว่าง

ประเทศ	 หรือ	 FIFA	 และส่วนที่สอง	 การบริหารทีมทางด้านการตลาด	 การสร้าง

ตราสนิค้าจะต้องมแีนวทางทีส่อดคล้องกบัการท�าทมีทางด้านเทคนคิ	นัน้คือตราสิน

ค้าจะเกดิหรอืไม่ส่วนหนึง่จะขึน้อยูก่บัผลงานในการแข่งขัน้	และนอกจากนีจ้ะต้อง

สร้างความสัมพันธ์ให้มีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับแฟนบอลทั้งในส่วน
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จังหวัดพิจิตร	 รวมทั้งในภาคเหนือ	 ดังนั้นในกระบวนการสร้างตราสินค้าจึงต้องมี

การวเิคราะห์สถานการณ์ทัว่ไปเพือ่หาจดุแขง็	และโอกาส	ในการทีจ่ะท�าการส่ือสาร

ตราสนิค้า	รวมทัง้หาจดุอ่อน	และอปุสรรค	เพือ่จะได้น�าไปแก้ไขและปรบัปรงุ	ก่อน

ที่จะท�าการสื่อสารตราสินค้าออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 จากนั้นจึงท�าการก�าหนด

กลุ่มเป้าหมาย	แล้วจึงท�าการก�าหนดเอกลักษณ์ของตราสินค้าต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น

ชื่อตราสินค้า	(Name),	ค�าขวัญ	(Slogan),	สัญลักษณ์	(Logo),	สี	(Color)	และฉายา	

ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	 ส่วนในเรื่องการวางต�าแหน่งตราสินค้านั้นพบว่า

ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากก�าหนดต�าแหน่งเอาไว้กว้างเกินไป	

	 ส�าหรบักระบวนการสือ่สารตราสนิค้า	สโมสรฟตุบอลยาสบู	พจิติร	(TTM	

FC	PHICHIT)	ได้มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรของโรงงานยาสูบ	ที่

เป็นเจ้าของสโมสร	ในเรือ่งการเป็นมติรต่อสงัคมและเป็นองค์กรชัน้น�าทีส่ร้างกฬีา

ในส่วนภูมิภาค	เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานของฟุตบอลในส่วนภูมิภาคให้เป็น

ฟุตบอลอาชีพสูงสุด	 สนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬา

มืออาชีพ	 รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในภาคเหนือตอนล่างทราบว่าจังหวัด

พจิติรมีสนามฟตุบอลทีไ่ด้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัฟตุบอลอาชพี	ซึง่ใช้แผน

กลยุทธ์ทั้งระยะสั้น,	ระยะกลาง	และระยะยาว	โดยพยายามใช้เครื่องมือสื่อสารที่

ครบทุกด้าน	อาทิเช่น	การโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	 เพื่อก่อให้เกิดภาพของความ

โดดเด่นของตราสินค้า	รวมถึงการเลือกใช้สื่อต่างๆ	ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	

ใบปลิว,หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน,	 ทีวีเคเบ้ิลท้องถิ่น,	 รถติดป้ายโฆษณาประกาศรอบ

จังหวัด,	เว็บไซต์	และวิทยุชุมชน	เป็นต้น	

	 นอกจากนีย้งัม	ีการส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ	เพือ่สร้างความโดด

เด่นให้กับสินค้า	แต่อย่างใดก็ดีสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	FC	PHICHIT)	

ยังไม่มีแผนการประเมินผลชี้วัดที่ตายตัว	 ซึ่งในเบ้ืองต้นจะใช้วิธีการประเมินจาก

จ�านวนผูเ้ข้าชม	ทลีะครึง่ฤดกูาล	และวธิสีงัเกตจากยอดของสปอนเซอร์ผูส้นบัสนนุ

เท่านั้น

	 จากผลการวิจัยท�าให้ได้ข้อเสนอแนะบางประการคือ	ส�าหรับการแข่งขัน

ทางการตลาดทีร่นุแรงในการสร้างตราสนิค้าในกฬีาฟตุบอล	ควรให้ความสนใจกบั

การสร้างการรับรู้ในตราสินค้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและจดจ�าได้	 รวมไปถึงการ
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สื่อสารตราสินค้าให้สามารถสื่อสารในเรื่องของต�าแหน่งของตราสินค้า	บุคลิกของ

ตราสนิค้า	ตลอดจนวตัถปุระสงค์ของตราสนิค้าทัง้หมดไปยงักลุม่เป้าหมายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	เพื่อให้ตราสินค้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ค�ำส�ำคญั:  กระบวนการสือ่สารตราสนิค้า, กระบวนการสร้างตราสนิค้า, ทมีฟตุบอล

ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจุบันกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการ

สื่อสารทางการกีฬา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของทีมสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการวางแผน

ตราสินค้า	 ต้ังแต่การออกแบบ	 การสร้างเอกลักษณ์และการส่ือสารตราสินค้า	

(Brand	Communication)	ในกลุ่มเป้าหมาย	ทั้งนี้ตราสินค้านั้นหมายรวมตั้งแต่ชื่อ

ทมีฟตุบอล	ตราสญัลกัษณ์	ค�าขวญั	นโยบาย	หรอืสญัลกัษณ์ทางการสือ่สารต่างๆ	

เช่น	สี	รูปแบบตัวอักษร	เป็นต้น

	 นอกจากน้ียังรวมไปถึงการโฆษณา	 (Advertising)	 การประชาสัมพันธ์	

(Public	 Relations)	 เร่ือยมาจนถึงกลยุทธ์การส่ือสารต่างรูปแบบและเครื่องมือที่

หลากหลายมาประกอบกัน	 เพื่อประสิทธิผลที่มากขึ้นในการสื่อสาร	 ท�าให้เห็นได้

ว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการส่ือสารและการรณรงค์

ทางกีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของ

สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 (TTM	PHICHIT	FC)	 เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และ

การจดจ�าให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย

	 ผูว้จิยัจงึสนใจใคร่ศกึษากระบวนการสร้างตราสนิค้าของทมีฟตุบอลไทย

แลนด์พรีเมียร์ลีก	 เพื่อทราบถึงแนวทางการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอล

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	

	 วิเคราะห์ถึงปัญหาและความเป็นจริงที่เกิดจากการสร้างตราสินค้าของ

สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ตลอดจนน�าเอากลยุทธ์การ

ตลาดมาใช้ในกระบวนสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	

PHICHIT	FC)	อย่างไร	ทั้งรูปแบบ	เนื้อหา	และวิธีการ	ที่สามารถสร้างตราสินค้า

ของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ได้ส�าเร็จ	
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วัตถุประสงค์

	 1.		เพือ่ศกึษากระบวนการสร้างตราสนิค้าของทมีสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

	 2.		เพือ่ศกึษากระบวนการสือ่สารตราสนิค้าของทมีสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

วิธีการศึกษา

	 การศกึษารายงานโครงการเฉพาะบคุคลเรือ่ง	กระบวนการส่ือสารตราสิน

ค้าของทมีฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	:	กรณศึีกษา	สโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	

(TTM	PHICHIT	FC)ผู้วิจัยจะใช้กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยมุ่งศึกษาถึง

กระบวนการสร้างตราสินค้าของทีมฟุตบอล	“สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	 FC)	 และกระบวนการสื่อสารตราสินค้าในรูปแบบต่างๆ	 ของสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ตั้งแต่วันที่	5	มกราคม	พ.ศ.	2553	ที่

สโมสรพนักงานยาสูบ	 และสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร	 ได้ท�าข้อตกลงในการส่งทีม

เข้าแข่งขนัฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกี	ในนาม	“ทมีฟตุบอลสโมสรททีเีอม็	พจิติร	

(TTM	PHICHIT	FC)	จนถึงเดือนเมษายน	พ.ศ.	2554	

	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิ	และทุติยภูมิ	คือ	แหล่งข้อมูลปฐม

ภมู	ิ(Primary	Data)	เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ	โดยข้อมลูทีไ่ด้มาจากการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก	 (In-depth	 interview)	 โดยท�าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	

(Purposive	 Sampling)	 จากแผนผังโครงสร้างการบริหารสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	การเก็บข้อมูลจากเอกสาร	ได้แก่	ข้อมูลเกี่ยวกับการ 

กระบวนการสร้างสร้างตราสินค้า	 กระบวนการสื่อสารตราสินค้า	 การใช้สื่อและ

กจิกรรมทางการตลาดในรปูแบบต่างๆ	ของทมีสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	

PHICHIT	 FC)	 โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมจากห้องสมุดต่างๆ	 เช่นห้องสมุดคณะ

วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน	หอสมดุปรดีพีนมยงค์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

หอสมดุกลางจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	รวมทัง้ข่าวและบทความจากหนงัสอืพมิพ์
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รายวัน	รายสัปดาห์	รายเดือน	วารสารต่างๆ	เอกสารการประชาสัมพันธ์ของทีม
สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก	
(In-Depth	Interview)	กับผู้บริหารทีมสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	
FC)	โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	(Semi	Structured	Interview)	คือ	
ผู้ศึกษาจะท�าการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง	 และใช้วิธีการจดบันทึกรวมทั้งบันทึกเทป
ขณะสัมภาษณ์	 เป็นการถามค�าถามตามโครงร่างค�าถามที่ผู้ศึกษาวางแผนไว้ล่วง
หน้าในประเด็นต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้เป็นกรอบการศึกษาโดยผู้ให้สัมภาษณ์สามารถ
จะเพิม่เตมิในด้านเนือ้หาตามสถานการณ์จรงิ	โดยยงัคงประเดน็ให้ครอบคลมุตาม
วตัถปุระสงค์ทีผู่ส้มัภาษณ์ได้ก�าหนดไว้ก่อน	และเปิดโอกาสให้ผูถ้กูสัมภาษณ์แสดง
ความคดิเหน็เพิม่เตมิได้	เพือ่ความราบรืน่ในการสมัภาษณ์และอาจได้รบัค�าตอบที่
ชัดเจนขึ้น	 ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นประเด็น
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา	
	 โดยผู้ศึกษาได้วางแนวทางโครงสร้างค�าถามออกเป็น	3	ส่วน	ดังต่อไปนี้
	 1.		ที่มา	 และการด�าเนินงานของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	
PHICHIT	FC)
	 2.		กระบวนการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	
PHICHIT	FC)
	 3.		กระบวนการสือ่สารตราสนิค้าของสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	
PHICHIT	FC)

ผลการศึกษา 

กระบวนการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM  
PHICHIT FC) 
	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	โดยภาพรวมพบว่า	
ยังไม่มีการวางแผนการบริหารที่เป็นระบบหากมีการบริหารจัดการในส่วนของนักฟุต
บอลและสต๊าฟโค้ชได้ลงตัวเป็นทีมเวิร์ค	 น่าจะบรรลุเป้าหมายในการท�าอันดับให้
อยู่กลางตารางได้
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	 ในส่วนของคู่แข่งของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	

สรปุในภาพรวมคอืสโมสรทีอ่ยูใ่นระดบักลางตารางทัง้หมด	ซึง่เป็นทมีทีม่ศีกัยภาพ

ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ	ตัวนักฟุตบอล	หรือโค้ช	

	 การวเิคราะห์จดุแขง็ทีส่�าคญัของตราสนิค้าของสโมสรททีเีอม็	พจิติร	(TTM	

PHICHIT	 FC)	 คอื	 การใช้ตวันกัฟุตบอล	และสต๊าฟโค้ชสญัชาตเิกาหล	ีมาเป็นจดุขาย

ของทมี	เพือ่เป็นตวัอย่างเรือ่งระเบยีบวนิยั	ความสามารถ	และยงัสามารถน�าเสนอ

ความเป็นกระแสแฟชั่นเกาหลีในการท�าการตลาดเพื่อดึงดูดแฟนบอลกลุ่มวัยรุ่น

ให้มาตดิตามชมและเชยีร์นกัฟตุบอลของสโมสรททีเีอม็	พจิติร	(TTM	PHICHIT	FC)

ในทุกๆ	นัด

	 เรื่องของงบประมาณในการท�าทีมนั้น	 ทางสโมสรฯ	 มีผู้สนับสนุนหลัก

อย่างเป็นทางการคือ	“โรงงานยาสูบ	กระทรวงการคลัง”	ซึ่งถึงแม้งบประมาณที่ได้

จะไม่มากมายเท่าทีมใหญ่ก็ตาม	 แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง	 หากมีการ

ตลาดทีด่ที�าให้มรีายได้เข้ามาอย่างต่อเนือ่งได้กส็ามารถทีจ่ะบรหิารตวัเองได้ดกีว่า

ทมีอืน่ๆ	อกีหลายทมีทีต้่องพยายามหาสปอนเซอร์ผูส้นบัสนนุปีต่อปี	และด้วยเงนิ

ทนุทีใ่ช้ในการบรหิารทมีไม่มากมายนกัสโมสรตดัสนิใจซือ้ตวันกัฟตุบอลเกาหลเีข้า

มาร่วมทีม	ทั้งนี้เนื่องจากนักฟุตบอลจากประเทศเกาหลีที่มีค่าตัวไม่แพงมาก	แต่

มีความสามารถอยูใ่นระดบัสากล	และอยูใ่นระดบัต้นๆ	ของเอเชยี	จงึถอืว่าเป็นการ

แก้ไขจุดอ่อนในปีที่แล้วด้วย	

	 ในขณะเดียวกันยังเป็นจุดเด่นในเรื่องของการสื่อสารการตลาดออกไปสู่

กลุม่เป้าหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	นอกจากนี้

สนามเหย้าที่จังหวัดพิจิตรสามารถจุผู้ชมได้ถึง	13,000	คน	รวมทั้งความสวยงาน

โดยภูมิทัศน์เมื่อเข้าไปอยู่ในสเตเดี้ยมถือเป็นสนามที่ติด	TOP	10	ในประเทศไทย

ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ	AFC	นอกจากนี้การ

ที่สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	ใช้ฉายา	“สิงห์เหนือ”	เนื่องจากเป็นทีมฟุตบอลทีม

แรกที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือในการลงแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก

	 อย่างไรก็ดีหากพิจารณาดูถึงจุดแข็งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น	ทางสโมสรยัง

ไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจน	ดังนั้นควรมีจุดแข็งหลักเพียงอย่างเดียว	เพราะจะเป็นหัวใจที่

ใช้ในการใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
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	 จุดอ่อนที่หลักคือเรื่องของงบประมาณที่มีจ�ากัดถึงแม้ว่าสโมสรทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)จะมีความมั่นคงในด้านของงบประมาณแต่ก็มีอยู่เพียง

จ�านวนหนึง่ไม่มากมายเหมอืนกบัทมีใหญ่ประกอบกบัองค์กรผูส้นบัสนนุหลกัอย่าง

ของโรงงานยาสบู	เป็นองค์กรทีก่ึง่ราชการ	เจ้าหน้าทีจ่งึไม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีท่ีมี่ความ

เชีย่วชาญ	จึงส่งผลให้การท�างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	รวมถงึขัน้ตอนในการเบกิ

จ่ายที่ล่าช้า	 และไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นก้อนได้จะต้องท�าการเฉลี่ยแบ่งจ่ายเป็น

รายเดอืนท�าให้ไม่สามารถมเีงนิก้อนไปซือ้ตวันกัฟตุบอลได้ทนัทเีหมอืนกบัทมีใหญ่

ที่มีงบประมาณในการท�าทีมสูง	 ดังน้ันสโมสรจึงจะต้องมีบุคลากรท�างานให้อย่าง	

Fulltime	ในต�าแหน่งพื้นฐานส�าคัญๆ	อาทิเช่น	บัญชี	การตลาด	ไม่ควรน�างานไป

ฝากไว้กบัพนกังานของบรษิทัหรอืรฐัวสิาหกจิต้นสังกดัอย่างทีเ่คยเป็นมาและทีเ่หน็

ได้ชัดทั้งปีที่แล้วและปัจจุบันคือ	การที่สนามเหย้าของสโมสรทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	FC)อยู่ไกล	ท�าให้นักเตะต้องใช้เวลาในการเดินทางนานส่งผลให้ร่างกาย

อ่อนเพลยีได้	เช่นเดยีวกบัแฟนบอลในส่วนกลางและในส่วนของโรงงานยาสบู	ด้วย

ระยะทางของสนามแข่งที่อยู่ไกลจึงท�าให้เดินทางไปเชียร์ล�าบาก	 ขณะเดียวกัน	

ปัญหาการส่ือสารทางระบบออนไลน์ถือเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาทาง

ภูมิศาสตร์ซึ่งจะต้องท�าการแก้ไขต่อไป

	 นอกจากนีจุ้ดอ่อนในเรือ่งของโลโก้ของสโมสรทีม่คีวามเป็นสากลเกนิไป	

ควรจะต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จับต้องได้	ง่ายต่อการจดจ�าและพูดถึง	การ

สื่อผ่านสิ่งที่จับต้องได้	อย่าง	Mascot	อาทิเช่น	ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก	ที่ประเทศ

อังกฤษ	สโมสรลิเวอร์พูล	 ใช้เป็นหงส์แดง	หรือสโมสรอาร์เซนอล	 ใช้เป็นปืนใหญ่	

เป็นต้น

	 โอกาสที่เอื้ออ�านวยกับการสร้างตราสินค้าของสโมสรคือ	 ปัจจุบันการ

แข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกมีการถ่ายทอดสดให้ชมครบทุกนัด	 ท�าให้

โรงงานยาสูบ	ในนามเจ้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ได้

มีโอกาสประชาสัมพันธ์องค์กรให้ประชาชนได้เห็นในภาพของการเป็นผู้สนับสนุน

ทางด้านกฬีาสูส่งัคมทัง้ในส่วนของการส่งเสรมิเยาวชนในระดบัอดุมศกึษาทีม่คีวาม

สามารถมาร่วมทีม	การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมบางคนอาจจะมองว่าเป็น	CSR	มัน

กค็อืการตลาดอย่างหนึง่ซึง่เป็นโอกาสให้สโมสรเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้	การสร้างสสีนั



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 595

ให้กบัวงการกฬีาฟตุบอลโดยอาศยันกัฟตุบอลเกาหลีมาช่วยประชาสัมพนัธ์	อย่าง

หนึ่งที่ช่วยเรียกกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นให้มาสนใจและติดตามชมและเชียร์	 นอกจากนี้

สโมสรก็มีรายได้จากการจ�าหน่ายตั๋วเข้าชม	สินค้าที่ระลึก	และสินค้าต่างๆ	เข้ามา

เป็นสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนมากขึ้นก็จะท�าให้สโมสรเลี้ยงตัวเองได้ต่อเนื่อง	

	 อปุสรรคทีส่อดคล้องกนัทัง้ในปีทีแ่ล้วและปีนีค้อื	เรือ่งของงบประมาณที่

มีจ�ากัดและการหาสปอนเซอร์มาสนับสนุน	 ประสบปัญหาในการเข้าไปหาสปอน

เซอร์ในนามของโรงงานยาสบู	ในเรือ่งของกฎหมายทีอ่อกมาว่าห้ามให้มกีารโฆษณา

ออกสือ่ทกุชนดิ	ท�าให้สปอนเซอร์ไม่อยากให้การสนบัสนนุ	จงึเป็นอปุสรรคทีท่�าให้

ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะสามารถแข่งขันในเรื่องต่างๆ	 กับทีมใหญ่ได้	 เพราะ

การสร้างตราสินค้าผ่านกีฬา	 (ทีมฟุตบอล)	 มีความเสี่ยงที่ต้องระวังเรื่องชื่อเสียง

และภาพลักษณ์ของทีม	เพราะตราสินค้าผูกติดกับชื่อเสียง	

	 ผลการศึกษาในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	

(TTM	PHICHIT	FC)	มีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในส่วนภูมิภาค	ดัง

นัน้กลุม่เป้าหมายหลกัของสโมสร	จึงชดัเจนในเรือ่งของการแบ่งกลุม่เป้าหมายตาม

ลักษณะภูมิศาสตร์	 (Geographic)	 ซึ่งการแบ่งลักษณะนี้	 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ	

ประชาชนทีอ่ยูใ่นจงัหวดัพจิติรและจงัหวดัรอบข้าง	หรอืเรยีกได้ว่าเป็นกลุ่มจงัหวดั

ทีอ่ยูภ่าคเหนอืตอนล่าง	เนือ่งจากประชากรในรศัมทีีก่�าหนดไว้น่าจะมคีวามสะดวก

ในการเดินทางมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน	 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายรองจะเป็น 

กลุ่มเป้าหมายที่แบ่งตามหลักจิตวิทยา	 (Psychographics)	 โดยภาพรวมจะเป็น 

กลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลสโมสรพนักงานยาสูบ	 และสโมสร

ฟุตบอลทีทีเอ็ม-สมุทรสาคร	เอฟซี	(TTM	SAMUTSAKHON	FC)	เดิมอยู่แล้วและ

ยงัตามเชยีร์อยูจ่นกระทัง่ปัจจบุนั	รวมถงึกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นพนกังานโรงงานยาสบู	

ทีมี่ความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร	เพราะกลุม่เป้าหมายกลุม่นีจ้ะมดีกีรคีวามซือ่สตัย์สงู

	 ด้านการตลาดสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ตั้ง

สมมติฐานทางการตลาด	(4p)	ออกมาดังนี้

	 Product	 คือ	 นักฟุตบอล	หรือทีมฟุตบอล	พัฒนาทีมฟุตบอลให้เป็นที่

ดึงดูด	 ทั้งผลงานการแข่งขัน	 (quality)	 ภาพลักษณ์	 และความเป็นเอกลักษณ์ของ

สินค้า
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	 Price	คือ	ค่าบัตร	ก�าหนดราคาบัตรเข้าชมการแข่งขันให้เหมาะสม	เพื่อ

ให้ประชาชนเข้าไปดูในสนามมากที่สุด

	 Place	คือ	สนามฟุตบอล	เปรียบเสมือนเป็นช่องทางการจ�าหน่าย	ได้แก่	

ท�าเลที่ตั้งความสะดวกสบายของสถานที่	และช่วงเวลาในการแข่งขัน

	 Promotion	คอื	การน�าการส่งเสรมิการตลาดทกุรปูแบบมาช่วยให้เกดิการ

ตื่นตัวและค่านิยมในการชมฟุตบอลเพื่อสร้างแฟนคลับ	

	 ดังน้ันการก�าหนดเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตรสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)มุ่งเน้นในการสร้างตราสิน

ค้าเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง	 โรงงานยาสูบ	 จังหวัดพิจิตร	 และกลุ่มเป้าหมายในส่วน

ของภาคเหนือเข้าด้วยกันโดยผ่าน	ชื่อตราสินค้า	(Name)	“สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พจิติร”,ค�าขวญั	(Slogan)	“ททีเีอม็	พจิติร	สปิรติแห่งฟตุบอลไทย”,	สญัลกัษณ์	(logo)	

“รวงข้าวมีลูก

	 ฟุตบอลที่มีโลโก้ของโรงงานยาสูบอยู่ตรงกลาง,	และสี	(Color)	“เหลือง-

เขียว	 รวมท้ังการต้ังฉายา“สิงห์เหนือ”	 คือทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภาค

เหนือ

	 จากภาพของการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	

พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้

กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM PHICHIT FC)
	 กระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 (TTM	

PHICHIT	FC)มวีตัถปุระสงค์ในการสือ่สารตราสนิค้าเพือ่ประชาสมัพนัธ์องค์กรของ

โรงงานยาสูบ	 ซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	

โดยสือ่สารออกมาในเรือ่งของการเป็นองค์กรชัน้น�าทีมุ่ง่พฒันากฬีาฟตุบอลในส่วน

ภมิูภาค	ร่วมทัง้ให้การสนบัสนนุเยาวชนให้เล่นกฬีา	เพือ่ต้องการยกระดบัมาตรฐาน

สูค่วามเป็นฟตุบอลอาชพีระดบัสากลรวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ให้คนในภาคเหนอื

ตอนล่างทราบว่าจังหวัดพิจิตร	มีทั้งสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	

FC)	และมสีนามฟตุบอลทีไ่ด้มาตรฐานในการเป็นตวัแทนทมีฟตุบอลของทางภาค

เหนอื	เข้าแข่งขนัฟตุบอลในรายการไทยแลนด์พรเีมียร์ลีกทีถ่อืว่าเป็นลีกสูงสุดของ

ประเทศไทย	 และเพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดพิจิตรและภาคเหนือได้ร่วมชมและ
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เชียร์เป็นก�าลังใจสนับสนุนสโมสรอย่างเหนียวแน่น	ข่าวสารที่จะสื่อสารไปยังกลุ่ม

เป้าหมายจะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสโมสร	

	 เพ่ือให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับความเคลื่อนไหวในทุกๆ	 ด้านอยู่ตลอด	 ไม่

ต้องการให้คนลืม	 และต้องการให้ผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมกับสโมสร	 รวมถึง

ต้องการให้เกิดความรู้สึกผูกพันอันดีระหว่างสโมสรกับผู้รับสาร	 โดยเครื่องมือ

สื่อสารที่เลือกใช้จะมุ่งเน้นเคร่ืองมือสื่อสารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา	

ประชาสัมพันธ์	ที่ก่อให้เกิดภาพของความโดดเด่นของตราสินค้า	และการส่งเสริม

การขาย	เพื่อสร้างความเด่นให้กับสินค้า	โดยไม่มีข้อจ�ากัดที่ตายตัวว่าสื่อใดคือสื่อ

หลักหรือสื่อใดเป็นสื่อรอง	 แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อที่มี

ลักษณะกระจายออกสู่มวลชนหมู่มาก	(Above	the	line	Media)	อย่าง	สื่อสิ่งพิมพ์,	

สื่อกระจายเสียง,	สื่อกลางแจ้ง,	สื่อเคลื่อนที่,	สื่อเสริมอื่นๆ	เป็นต้น

	 เพือ่กระตุน้ให้กลุม่เป้าหมายเกดิความสนใจและรบัรู	้หรอืสือ่ทีม่ลีกัษณะ

เพือ่เจาะกลุม่เป้าหมาย	โดยเฉพาะ	(Below	the	line	Media)	อย่าง	ส่ือผ่านไปรษณย์ี,	

สื่อ	ณ	จุดขาย,	สื่อบรรจุภัณฑ์	เป็นต้น	เพื่อตอกย�้าและสร้างความถี่ในการรับรู้ให้

มากขึ้น

อภิปรายผล

กระบวนการสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM  
PHICHIT FC)
	 สโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	PHICHIT	FC)	ถอืเป็นการมองตราสิน

ค้าในรูปขององค์กร	 เนื่องจากตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 (TTM	

PHICHIT	 FC)	 เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติเด่นทางด้านกีฬาฟุตบอล	 ทั้งในเรื่องชื่อ

เสยีงและการประสบความส�าเรจ็ในด้านกฬีาฟตุบอลมายาวนาน	ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่

ในไม่กี่สโมสรที่มีประวัติการเป็นแชมป์	 และสามารถยืนหยัดอยู่ในการแข่งขัน

ฟุตบอลลีกสูงสุดมายาวนานกว่าคู่แข่งที่เป็นสโมสรฟุตบอลอื่น	ๆ
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 ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าการสือ่สารในทกุวถิทีางกบักลุม่เป้าหมาย

ด้วยตราสนิค้า	(Brand	Contact)	เพือ่ให้เกดิการจดจ�า	และเกดิความภกัดต่ีอตราสนิ

ค้านัน้นอกจากนีย้งัต้องพยายามทีจ่ะสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตราสนิค้ากบักลุม่

เป้าหมาย	เพือ่ให้เกดิความสมัพนัธ์แน่นแฟ้น	ยิง่ขึน้เรือ่ยๆ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิด

การสร้างตราสินค้าที่	 David	Ogilvy	 (วิทวัส	 ชัยปาณี,	 2544,	น.	 24)	 กล่าวไว้ว่า	

“ตราสนิค้าคอืสญัลกัษณ์ทีซ่บัซ้อน	เป็นการรวบรวมความรูส้กึทีม่ต่ีอรปูร่างหน้าตา

ของสินค้า	ต่อชื่อ	ต่อหีบห่อ	ต่อราคา	ต่อความเป็นมา	ชื่อเสียง	วิถีทางที่โฆษณา	

ตราสินค้าเป็นสิ่งที่ก�าหนดด้วยความรู้สึกของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ตราสินค้านั้นและ

มีประสบการณ์กับตราสินค้าน้ันอย่างไรก็ดีในการสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ชม	

ผลของการแข่งขนัมส่ีวนเกีย่วข้องกบัอารมณ์ของผูช้ม	จงึเป็นการง่ายทีจ่ะสามารถ

เชื่อมโยงตราสินค้ากับผู้บริโภคที่รับชมกีฬาเข้าด้วยกัน	 สอดคล้องกับแนวคิดการ

สื่อสารตลาดกีฬาของ	League	(2003,	pp.	33-44)	กีฬาได้ถูกพัฒนาจากกิจกรรม

พักผ่อนมาเป็นอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนข่าวกีฬาเป็นสิ่งที่พบเห็นทุกวัน	 ในขณะ

เดยีวกนักฬีากม็กีารเคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา	อาท	ิการเตบิโตของธุรกจิออกก�าลัง

กายอันเป็นผลจากเศรษฐกิจและลักษณะทางประชากร	

	 ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นผลมาจากความต้องการของตลาดโดยรวบรวมแนวคิด

ด้านกฬีาเข้ามาผสมผสานอย่างลงตวัสโมสรฟตุบอลททีเีอม็	พจิติร	(TTM	PHICHIT	

FC)	 พยายามที่จะสื่อสารในรูปแบบและลักษณะของการแข่งขันกีฬาหรือรวมถึง

นักกีฬาที่เป็นเสมือนเป็นสินค้าหรือบริการ	 โดยใช้เครื่องมือการส่ือสารการตลาด

ในการน�าเสนอให้เหน็ถงึคณุค่าของการแข่งขันกฬีา	หรอืใช้การน�าเสนอนกัฟตุบอล

เกาหลี	 ที่มีระเบียบวินัย	 อดทน	 ใจสู้	 รวมทั้งมีหน้าตาที่อิงกับกระแสแฟชั่นเมือง

ไทย	ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์	มาเป็นจุดขายในการกระตุ้นความสนใจ

จากกลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการส่ือสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม พิจิตร (TTM 
PHICHIT FC)
	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	 พิจิตร	 (TTM	 PHICHIT	 FC)	 ยังไม่มีเกณฑ์การ

ประเมินชี้วัดประสิทธิภาพในการสื่อสารตราสินค้าที่ชัดเจน	 จึงท�าให้ไม่สามารถ
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ทราบได้ว่ากระบวนการสื่อสารตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	FC)	มีประสิทธิภาพหรือต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดต่อไปบ้าง

	 เนือ่งจากธรุกจิจะประสบความส�าเรจ็ได้ต้องอาศยัอทิธพิลทางการสือ่สาร

ทางการตลาด	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยคุทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิค้าด้วยความพงึพอใจ	การ

ศกึษาเรือ่ง	กระบวนการสร้างตราสนิค้าของทมีฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมียร์ลีก:	กรณี

ศึกษา	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	 ผู้วิจัยพบว่า	 สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	

พยายามที่จะสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นคนในจังหวัดพิจิตร

และจังหวัดใกล้เคียง	 ด้วยวิธีต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอนักฟุตบอลที่เป็น

เกาหลี	การใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ	การจัดกิจกรรมทางการตลาด	รวมถึงการตั้ง

ฉายาของทีมว่า	สิงห์เหนือ	ซึ่งทั้งหมดทุกวิธีในการสร้างฐานแฟนคลับ	เพื่อสื่อให้

ประชาชนในภาคเหนือมีความเกิดความรู้สึกร่วมเป็นพวกเดียวกันกับสโมสร	 ใน

การเป็นตัวแทนทีมฟุตบอลทางภาคเหนือ	ที่ลงแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์

ลีกซึ่งถือว่าเป็นลีกสูงสุดของประเทศ

	 วธิกีารสร้างแฟนคลบัดงัทีก่ล่าวมา	ถอืเป็นการสร้างจดุขายโดยดงึจดุเด่น

ที่เป็นเอกลักษณ์ของสโมสรออกมาน�าเสนอกับกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านส่ือ	 ซ่ึงมี

ลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ	 “แฟน”	 (fan)	 และ	 “แฟนดอม”	 (Fandom)	

ของ	Robert	Escarpit	(อ้างถึงใน	ดวงพร	บุญกมลสวัสดิ์,	2549,	น.	28)	ได้พูดถึง	

“Group	 set”	 ว่า	 เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	 และไม่รู้ตัวว่ามีคนที่มี

ลกัษณะความชอบคล้ายคลึงกัน	จนกระทัง่ส่ือน�ามาเผยแพร่	สือ่ท�าให้เกดิ	“ปฏสิมัพนัธ์” 

(Interaction)	กันระหว่างคนในกลุ่ม	และท�าให้เกิดกลุ่มใหม่ขึ้น	 โดยที่สื่อเป็นผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างวัฒนธรรมกลุ่มให้กับผู้รับสาร	โดยผู้รับสารมีโอกาสที่จะ

เลอืกรบัสารหรอืสือ่ทีต่นคดิว่า	“เหมาะสมถกูใจ”	เพือ่เพิม่คุณค่าใจแง่ของสตปัิญญา

และกลายเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มไป

	 จากการวเิคราะห์ของผูศ้กึษาวจิยัเรือ่ง	“กระบวนการสร้างตราสินค้าของ

ทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก:	กรณีศึกษา	สโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	

PHICHIT	FC)”	นั้น	ผลของการศึกษาท�าให้ทราบว่า	กระบวนการสร้างตราสินค้า

ในธรุกจิทีเ่ป็นกฬีาอย่างการแข่งขนัฟตุบอลไทยแลนด์พรเีมยีร์ลกีนัน้	ปัจจยัทีส่�าคญั

ในการขบัเคลือ่นทีจ่ะเป็นแรงผลกัให้กระบวนการสร้างตราสนิค้าและกระบวนการ
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สื่อสารตราสินค้าบรรลุวัตถุประสงค์	 คือ	 งบประมาณ	กล่าวคือในการที่จะท�าทีม

ทีมฟุตบอลให้ได้ดีนั้น	จะต้องประกอบไปด้วย	นักฟุตบอลที่ดี	มีชื่อเสียง	คุณภาพ

ฝีมืออยู่ในระดับเกรดเอ	 หรือทีมชาติ	 และโค้ชที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ	

เพราะเมือ่ได้นกัฟตุบอลทีม่ชีือ่เสยีง	คณุภาพฝีมืออยูใ่นเกรดเอ	หรอืระดบัทมีชาติ

แล้วนั้น	 จะส่งผลให้ทีมประสบผลส�าเร็จทางด้านผลการแข่งขัน	 และสามารถท�า

อันดับขึ้นสู่	 TOP	3	 ได้	 ท�าให้เป็นที่รู้จักและจดจ�าได้ง่ายขึ้น	 จนเป็นที่ยอมรับกัน

เป็นวงกว้างทั้งน้ีการที่จะได้มาทั้งนักฟุตบอลและโค้ชที่ดีมีชื่อเสียงเข้ามาสู่ทีม

ฟุตบอลนั้น	 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนที่มหาศาล	 รวมทั้งในด้านของการ

ประชาสมัพนัธ์จะต้องทุม่เงนิจ�านวนมากเพ่ือใช้เครือ่งมอืสือ่สารในการประชาสมัพนัธ์	

รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงมวลชนมาเป็นแฟนคลับ

ข้อเสนอแนะ

	 1.		สโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	ใช้การกระบวนการสื่อสารแบบกว้างๆ	

เพือ่รบัรูข่้าวสารทัว่ไปไม่ได้มุง่เน้นข่าวสารหลกัอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ให้เกดิการรบัรู้

และจดจ�า	 ซ่ึงการที่จะท�าให้คนรับรู้และเข้าใจสินค้าเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา	

สโมสรควรเน้นเร่ืองของกลยุทธ์	 “ตัวสร้างประสบการณ์	 (Experience	 Provider:	 

Ex	Pros)”	ในการน�าเอานักฟุตบอลสัญชาติเกาหลีมาเป็นกระแส	K-pop	เพื่อเป็น

จดุแขง็ของตราสนิค้า	ในการสร้างประสาทการรบัรู	้ความรูส้กึ	ความคดิ	การกระท�า	

และความเกี่ยวโยงกับแฟนบอลให้เกิดความรู้สึกที่ดีงาม	 เป็นความชื่นชม	 และมี

ความสุข	รวมทั้งเกิดการติดตามชมและเชียร์สโมสรให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

	 2.		การที่จะสื่อสารเพ่ือครองใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในจังหวัดพิจิตร	

และคนในภาคเหนือนั้น	จะต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนในเรื่องของการวางต�าแหน่ง

ของตราสินค้าที่ชัดเจนในการเป็นสโมสรที่ดีที่สุดของภาคเหนือ	 ที่ท�าหน้าที่เป็น

ตัวแทนของภาคเหนือ	ร่วมแข่นขันฟุตบอลในรายการไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกซึ่งถือ

เป็นการแข่งขนัฟตุบอลลกีสงูสดุของประเทศไทย	ดงันัน้หากมกีระบวนการสือ่สาร

การวางต�าแหน่งที่ชัดเจนและในเรื่องของความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของ

สโมสรฟุตบอลของภาคเหนือ
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ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 ก็จะส่งผลให้ตราสินค้ามีความแข็ง

แรงมาก	และสามารถเข้าไปอยู่ใจผู้บริโภคได้

	 3.		การน�าเสนอข่าวสารของสโมสรนัน้เป็นการน�าเสนอข่าวสารทัว่ๆ	แต่

การสื่อสารในด้านตราสินค้าสโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	ให้อะไรกับผู้บริโภคบ้าง	

และสโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	มีบุคลิกอย่างไร	มีแนวคิดวิสัยทัศน์อย่างไร	หรือ

ในเรื่องของโลโก้ที่แสดงออกมามีความหมายอย่างไร	ทั้งหมดนี้ผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่

สามารถสือ่สารออกมาได้อย่างชดัเจนเท่าทีค่วร	การทีจ่ะให้ผูบ้รโิภครบัรูแ้ละเข้าใจ

ตราสินค้าได้	เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา	สโมสรความสร้าง	Theme	ในปีแรกๆ	

ให้ชดัเจน	แต่ข่าวสารต่างๆ	ทีเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ์กค็วรท�าอยู	่แต่ไม่สามารถ

สร้างตราสินค้าให้อยู่ในใจของผู้บริโภคได้	 ดังนั้นควรมีข่าวสารหลักที่เน้นในเรื่อง

ของตราสินค้าให้มาก	 เมื่อตราสินค้ามีความแข็งแรงแล้วก็จะสามารถเข้าไปอยู่ใน

ใจของผู้บริโภคได้

	 4.	 กระบวนการสือ่สารตราสนิค้าของสโมสรฟตุบอลยาสบู	พจิติร	(TTM	

FC	PHICHIT)	ถอืว่ามจีดุแขง็หรอืว่าได้เปรยีบกว่าสโมสรตรงทีม่เีป็นสโมสรฟตุบอล

เพยีงสโมสรเดยีวในจงัหวดัไม่ต้องไปแย่งแฟนบอลแข่งกบัใครเหมอืนสโมสรอืน่	แต่

อย่างไรก็ดีในการไปร่วมกับจังหวัดนั้น	จะไม่เหมือนกับการสโมสรที่เกิดขึ้นมาจาก

จงัหวดันัน้ๆ	เลยความรูส้กึของแฟนบอลทีม่ใีห้จะแตกต่างกนั	ดงันัน้สโมสรควรจะ

ต้องเลอืกใช้เครือ่งมอืสือ่สารเพือ่ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร	คอื	

การสร้างความสนใจ	 (Attention)	 โดยการใช้จุดเด่นของสินค้า	 (Unique	 Selling	

Proposition)	ให้เกิดกับตราสินค้า	หรือมุ่งเชื่อมโยงตราสินค้ากับจังหวัดให้เป็นอัน

หนึง่อันเดยีวกนั	เพราะทมีฟตุบอลจะสามารถเป็นตวัแทนของจงัหวดั	หรอืท้องถิน่

นั้นๆ	ในการน�าเสนอสินค้าชุมชนเด่น,	OTOP,	วัฒนธรรม	และสถานที่ท่องเที่ยว

เด่นของท้องถิ่นตัวเอง	ต่อประชาชนที่อยู่ต่างถิ่น	หรือแม้กระทั่งต่อนานาประเทศ	

(กรณีทีมฟุตบอลทีมจังหวัดน้ันเป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันฟุตบอล

สโมสร	ระดับเอเชียหรือนานาชาติต่อไปในอนาคต)

	 5.	 กระบวนการสื่อสารสร้างตราสินค้าของสโมสรฟุตบอลยาสูบ	พิจิตร	

(TTM	 FC	 PHICHIT)ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ของผู้ชมฟุตบอลไทยแลนด์

พรีเมียร์ลีก	ต่อการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก	“สโมสรพนักงานยาสูบ”	มาสู่ชื่อ	“TTM”	
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ว่ามีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด	 หากผลที่ได้พบว่า	 ผู้ชมหรือแฟน

บอล	ยังไม่มีการรับรู้ว่าชื่อ	“TTM”	คือ	“สโมสรพนักงานยาสูบ”	เดิม	สโมสรก็จะ

ต้องเน้นการสือ่สารแบบระยะยาว	และต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ผูช้มหรอืแฟนบอลเกดิการ

รับรู้ในการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น	“TTM”

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 1.		 งานวจิยัชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	 ท่ีมุง่เน้น

ศึกษาเชิงลึกในมิติของสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตร	(TTM	PHICHIT	FC)	ในฐานะ

ผู้ส่งสาร	(Sender)	ดังนั้นหากมีผู้สนใจที่จะศึกษาผู้รับสาร	(Receiver)	ด้วยระเบียบ

วิธีวิจัยใดก็ตาม	ย่อมเป็นประโยชน์	และสะท้อนสโมสรฟุตบอลทีทีเอ็ม	พิจิตรได้

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

	 2.	 การศึกษากระบวนการสร้างตราสินค้ากระบวนการสร้างตราสินค้า

ของทีมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก	 อื่นๆ	 ในเชิงลึกจะช่วยเปรียบเทียบให้เห็น	

กระบวนการทีเ่หมอืนหรอืแตกต่าง	อนัน�าสูค่วามส�าเรจ็	หรอืความล้มเหลว	ในการ

สร้างตราสินค้าทางการเมืองหากมีผู้หยิบยกมาศึกษาก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
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