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 วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557) เปนการ

รวบรวมผลงานบทความวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท

ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และจาก

สถาบันภายนอก ซึ่งไดนําเสนอผลงานตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) ผลงาน

เรียบรอยแลว วารสาร JC Journal ถือเปนชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

ของนกัศกึษาในระดับบณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร เพือ่เปนการประกนั

คุณภาพทางการศึกษาอยางหน่ึงตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.)

  บทความทีน่าํเสนอในวารสารฉบบันี ้ครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่ง การสือ่สาร

ทางการเมอืง การสือ่สารระหวางประเทศ วิจยัสือ่สารมวลชนนโยบายและการวางแผน

การสื่อสาร และการสื่อสารพัฒนาการ การบริหารส่ือสารมวลชน การจัดการการ

สือ่สารองคกร ซึง่แยกตามสาขาวชิาเอกของนกัศกึษาแตละทานทีศึ่กษาตามหลักสูตร

การเรียนการสอน

  วารสาร JC Journal ยังมีนโยบายเปดรับการนําเสนอบทความจาก

วทิยานพินธของนกัศึกษาตางสถาบนัทีม่คีวามประสงคจะเผยแพรผลงานตอทีป่ระชุม

วชิาการทีม่รีายงานการประชมุ (Proceedings) เปนเวทีของการแลกเปลีย่นทางวชิาการ 

ทางดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนอยางกวางขวาง พรอมทั้งไดรับการ

พิจารณาลงตีพิมพในวารสาร JC Journal หากทานใดสนใจสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โครงการบัณฑิต คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน

 (รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร)

 ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท
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 ดษุฎนีพินธเรือ่ง “การสือ่สารในการนอมนาํผูตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสสูโลกตุตร

ภาวะมวีตัถปุระสงคการวจิยั 3 ขอ คอื เพือ่วเิคราะหกระบวนการสือ่สารในการนอมนาํ

ผูติดเชื้อฯ สูโลกุตตรภาวะของวัดปาศรีมงคลและวัดพระบาทนํา้พุ เพื่อวิเคราะหการ

ใหความหมายตอการปฏิบัติธรรมของผูติดเชื้อฯ และเพื่อสรางแบบจําลองการสื่อสาร

รักษาใจ ผูวิจัยใชแนวทางชาติพันธุวรรณนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบ การสังเกต และ

การสัมภาษณเปนวิธีการเก็บขอมูลภาคสนามจากวัดปาศรีมงคลเปนเวลาประมาณ 

9 เดือนในระหวางเดือนมกราคม-กันยายน 2555 และวัดพระบาทนํา้พุเปนเวลา

ประมาณ 7 เดือนในระหวางเดือนกันยายน 2555-มีนาคม 2556 

 ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสื่อสารในการนอมนําผูติดเชื้อฯ ไปสู

โลกุตตรภาวะของวัดปาศรีมงคลและวัดพระบาทนํา้พุน้ันประกอบไปดวย ผูนอมนํา

จิตใจ สื่อธรรมะและสื่อทางโลก ภาษาธรรมรักษาใจ และการส่ือสารภายในบุคคลท่ี

เปนกศุลของผูตดิเชือ้ฯ ซึง่กระบวนการสือ่สารของทัง้สองวดัสามารถนอมนาํผูตดิเชือ้ฯ

ออกจากการครอบงําของวาทกรรม “ตราบาป” และนอมนําผูติดเชื้อฯ ใหมุงหนาไป

ในทิศทางที่ตรงไปสูโลกุตตรภาวะได เมื่อพิจารณาในดานความสําเร็จของการนอมนํา 

พบวา กระบวนการสือ่สารของวดัทัง้สองไมสามารถนอมนาํผูตดิเช้ือฯ ใหบรรลโุลกุตตร

ภาวะได อยางไรกต็ามกระบวนการสือ่สารดงักลาวกส็ามารถนอมนาํใหผูตดิเชือ้ฯ เปน

สัทธานุสารีและธัมมานุสารีไดตามลําดับ 

 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการสื่อสารของวัดปาศรีมงคล

และวัดพระบาทน้ําพุนํามาสู การพัฒนาแบบจําลองการส่ือสารรักษาใจใหมีองค

ประกอบ ไดแก ผูรกัษาใจ ชองทางสือ่สารรกัษาใจ ธรรมะรกัษาใจ และผูตดิเชือ้ฯ รกัษา

ใจตน นอกจากน้ีแบบจําลองดังกลาวมีโพธิปกขิยธรรมเปนธรรมกํากับทิศจึงทําให

ทุกองคประกอบในแบบจําลองทําหนาที่นอมนําผูติดเชื้อฯไปในทิศทางที่มุงตรงไปสู

โลกุตตรภาวะเทานั้น ซึ่งธรรมกํากับทิศดังกลาวนี้ไมพบในแบบจําลองการสื่อสาร 

S-M-C-R

บทคัดยอ
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 การสื่อสารกับผูติดเชื้อฯ จึงควรเปนการสื่อสารที่มุงรักษาใจของผูติดเชื้อฯ

เปนสําคัญเนื่องจากความทุกขของผูติดเช้ือฯน้ันเกิดขึ้นจากการที่จิตใจถูกกระทํา

มากกวาการติดเชื้อฯ และความเจ็บปวยทางรางกาย เมื่อใจไดรับการรักษายอมสงผล

ใหใจกายผูตดิเชือ้ฯ แขง็แรงไปพรอมกนั ตรงกนัขามหากใจไมไดรบัการรกัษาแตรางกาย

แขง็แรงขึน้มาดวยยาตานไวรสัยอมเปนความเสีย่งทีร่างกายนัน้จะถกูใชประกอบอกศุล

กรรม ดงันัน้การรักษาผูตดิเช้ือฯ จงึจําเปนจะตองใชการสือ่สารรกัษาใจภายใตกระบวน

ทัศนพระพุทธศาสนาเปนหลักและใชกระบวนทัศนการแพทยสมัยใหมเสริมเทานั้น

คําสําคัญ: การสื่อสาร, นอมนํา, และโลกุตตรภาวะ
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 This dissertation, “Communication to induce HIV/AIDS Infected 

Individuals Towards Supramundane States” had three objectives: 1) to 

analyze the communication process to induce HIV/AIDS infected indi-

viduals towards supramundane states at the Buddhist temples Wat Pa 

Srimonkol and Wat Phrapatnumphu; to analyze the presentation of 

meanings for the practice of Buddhist dharma by HIV/AIDS Infected 

Individuals; 3) to develop a healing communication model. The 

researcher employed a descriptive life cycle concept for a comparative 

study that included observation and interviews at Wat Pa Srimonkol 

over a period of nine months, January – September 2012 and at Wat 

Phapatnumphu for seven months, September 2012 – March 2013.

 Results of this research revealed included infected individuals, 

communication of the dharma and mundane, language of the dharma 

to east the spirit, and internal communication as a form of merit making 

for the HIV/AIDS infected individuals. The communication process at the 

two Buddhist temples could induce the HIV/AIDS infected individuals to 

escape from the domination of ‘sin’ and encourage them to work to 

experience supramundane states of mind. Still the HIV/AIDS infected 

individuals were unable to achieve their goal through the communication 

process employed at the two temples. Still, it could induce them to 

become faithful devotees who would practice the dharma. 

 A comparison was conducted for the results collected at the 

two temples to develop a communication model that includes mind 

healers, communication healing channels, dharma for healing spirit, 

HIV/AIDS infected individuals who are treating themselves. In addition, 

the communication model includes qualities that contribute to 

ABSTRACT



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 5

enlightenment, which can help provide direction to the practice that 

will lead to surpamundane states. Thus, the communication model is 

based on the basic model: Source-Message-Channel-Receiver (S-M-C-R).

 Communication with HIV/AIDS infected individuals should be 

communication that can ease the spirit of the addict. It must address 

each HIV/AIDS infected individuals’s suffering that damages their spirit 

even more than damaging and causing pain to the body. Once the 

spirit’s suffering can be alleviated, physical pain will as well. They will 

thus become a stronger person. This can all be possible by HIV/AIDS 

infected individuals studying and practicing the teachings of the dhama, 

and should therefore be employed by modern medical practitioners in 

their treatments. 

Keyword: Communication, Induce and Supramundane States
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บทนํา

ความทุกขของผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
 ภาวะการเจ็บปวยดวยเอชไอวี/เอดสนั้นเปนโรคที่สรางความทุกขใจใหแก

ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส1 มากกวาโรคใดๆ เพราะมีเรื่องของการถูกตีตราบาปเขามา

เกี่ยวของดังที่สุวรรณ จันดี หนึ่งในเครือขายผูหญิงที่อยูรวมกับเอชไอวี (2554: 19) 

คนหนึ่ง กลาววา

  “ปญหาใหญไมไดอยูที่เชื้อไวรัส หากแตอยูที่การถูก

สังคมปฏิเสธ ชี้หนาตีตรา และเลือกปฏิบัติราวกับไมใชเพื่อน

มนุษยดวยกัน

 ความทุกขใจที่เกิดขึ้นจากการถูกตีตราจึงเปนโรคทางความหมายที่ยาก

จะรักษาไดดวยเคมีทางการแพทยแตสันนิษฐานวาจะรักษาไดดวยการสื่อสารธรรมะ 

จากการสํารวจเบ้ืองตนพบวาวัดปาศรีมงคล จังหวัดรอยเอ็ดและวัดพระบาทน้ําพุ

จังหวัดลพบุรีเปนสองสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่มีการส่ือสารธรรมะเพ่ือรักษา

ผูติดเชื้อฯ จนเปนท่ียอมรับในสังคมไทย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจวาการสื่อสารอะไร

ที่วัดทั้งสองใชในการสื่อสารกับผูติดเช้ือฯ การส่ือสารนั้นนอมนําผูติดเช้ือฯ ใหมุงตรง

ไปสูโลกุตตรภาวะไดหรือไม อยางไร และในที่สุดผลลัพธของการนอมนําน้ันชวยให

ผูตดิเชือ้ฯบรรลโุลกตุตรภาวะไดหรอืไม อยางไร ขอสงสยัเหลานีจ้ะไดหาคําตอบตอไป

วัตถุประสงค

 จากขอสงสยัขางตนนาํมาสูวตัถปุระสงคหลกั 3 ประการ คอื  1) เพือ่วเิคราะห

กระบวนการสื่อสารในการนอมนําผูติดเชื้อฯสูโลกุตตรภาวะของวัดปาศรีมงคลและ

วดัพระบาทนํา้พ ุ 2) เพือ่วเิคราะหการใหความหมายตอการปฏิบตัธิรรมโดยผูตดิเชือ้ฯ 

และ  3) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบและสรางแบบจําลองการสื่อสารรักษาใจ 

1 จากนี้เมื่อกลาวถึงผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสตลอดบทความนี้จะเรียกวา “ผูติดเชื้อฯ” 
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วิธีการวิจัย

 เพื่อบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยผูวิจัยจึงเลือกใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช

แนวทางชาติพันธุวรรณนาเพ่ือศึกษาแบบแผนวัฒนธรรมการส่ือสารกับผูติดเช้ือฯ

ของวัดทั้งสองขอคนพบท่ีไดจะนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อสรางแบบจําลองการ

สื่อสารรักษาใจ สําหรับระยะเวลาการเก็บขอมูลภาคสนามจากวัดปาศรีมงคลใชเวลา 

9 เดือนตั้งแตเดือนมกราคม-กันยายน 2555 รวมเวลา 9 เดือนและวัดพระบาทนํ้าพุ

ใชเวลา 7 เดือนตั้งแตกันยายน 2555-มีนาคม 2556 ใชวิธีการสังเกต สัมภาษณ 

และสนทนากลุมเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลบุคคล (เชน พระสงฆ, 

ผูติดเชื้อฯ เปนตน) สิ่งพิมพ และวัตถุตามความเหมาะสมที่กําหนดโดยสถานการณ

ที่เกิดขึ้นในสนามวิจัย

 ขอมูลที่ไดจะถูกบันทึกลง “สมุดบันทึกจากสนามวิจัย” (Field diary) 

ดังแสดงในตาราง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูสื่อสาร
 บารมี
 ความนา

เชื่อถือ

สาร
 สัจธรรม
 กฎเกณฑ
 สัญญะ

ชองทาง
 สื่อที่ใช
 ระดับการ
สื่อสาร
 รูปแบบ
 ทิศทาง
การไหล
 กลวิธีการสอน
 บริบท

ผูรับสาร
 ใหความหมาย
ตอการปฏิบัติ
ธรรม

ผลกระทบ
 จิตวิทยา
 สังโยชน
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ตารางที่ 1  ตัวอยางการบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึกขอมูลจากสนามวิจัย

 ขอมูล การตีความ ขอสังเกต

 พระสงฆอุปการะ หลักธรรมที่ซอนอยู มีหลักธรรมอื่นๆ 

 ผูติดเชื้อฯ คือเมตตา อีกหรือไม

 สําหรับขอมูลที่ไดจากตารางขั้นแรกจะนํามาเปนวัตถุดิบในการวิเคราะห

สญัศาสตร การวเิคราะหระดบัการสือ่สารของผูตดิเชือ้ฯ และการวเิคราะหปฏสิมัพนัธ

สังคม (social act) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 และ2 ขั้นตอมาผูวิจัยจะนํา

กระบวนการสือ่สารทีพ่บจากวดัทัง้สองมาวเิคราะหเปรยีบเทยีบสรางทฤษฎจีากสนาม

วิจัย (grounded theory) ขึ้นมาเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการศึกษา พบวา การสื่อสารรักษาใจคือแบบจําลองการส่ือสารที่วัด

ทั้งสองใชในการนอมนําผูติดเชื้อฯใหมุงตรงไปสูโลกุตตรภาวะมีองคประกอบดังแสดง

ในแผนภาพ
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แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบของแบบจําลองการสื่อสาร

 รักษาใจ

 องคประกอบของแบบจาํลองการสือ่สารรกัษาใจประกอบไปดวย ผูรกัษาใจ 

ธรรมะรกัษาใจ ชองทางสือ่สารรกัษาใจ และผูตดิเชือ้ฯรกัษาใจตนและมโีพธปิกขยิธรรม

ทําหนาที่เปนธรรมกํากับทิศ รายละเอียดมีดังนี้

 1) ผูรักษาใจ 

 ผูรักษาใจ หมายถึง กลุมบุคคลที่เปนตนทางการส่ือสารและมีคุณสมบัติ

สําคัญที่สามารถนอมนําผูติดเชื้อฯ ไปสูโลกุตตรภาวะได ประกอบไปดวย

  • ผูนําสัจธรรม: มีบารมีเปนคุณสมบัติในการเปดในผูติดเชื้อฯ ดวย

ศรัทธา

  • แกนนําผูติดเชื้อฯ: มีความเปนผูติดเช้ือฯเหมือนกันทําหนาที่ดูแล

ชุมชน

  • เจาหนาที่ชุมชน: มีอํานาจโดยสถานะและตองใชอยางสํารวม

  • ผูตัดสินสุขภาพ: มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย

  • ผูนําอาชีพ: มีปจจัยการผลิตทําใหเกิดการสงเสริมอาชีพ
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 2) ชองทางสื่อสารรักษาใจ
 ชองทางสื่อสารรักษาใจ หมายถึง ชองทางในการนําพาสัจธรรมและ
ความหมายเขาไปรักษาใจผูติดเช้ือฯเพื่อใหเกิดการปญญาลดอวิชชา คุณลักษณะ
ของชองทางสื่อสารรักษาใจ ไดแก
  • มีสื่อบุคคลเปนสื่อหลักโดยเฉพาะพระสงฆ
  • มีการนําพาสัจธรรมดวยการถายทอดและนําพาความหมายดวย

ประกอบสรางควบคูกันไป
  • ใชวิธีการนอมนําโดยทางตรงและโดยออม
  • เปนการสื่อสารแบบสองทิศทางเปนหลักเพื่อใหเกิดกระบวนการมี

สวนรวม
  • ใชรูปแบบความเปนทางการในการส่ือสารในส่ือปฏิบัติธรรมเพื่อให

เกิดความสม่ําเสมอในการถายทอดสัจธรรมและใชรูปแบบความไม
เปนทางการในสื่ออื่นๆ ประกอบ

  • มีการสงเสริมการใชสื่อที่เปนกุศลใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในขณะ
เดียวกันก็ตองมีการควบคุมสื่อที่ไมเปนกุศลไปดวยพรอมกัน

  • ใชสือ่พธิกีรรมและสือ่กจิกรรมเสรมิประสทิธภิาพการนอมนาํของสือ่
บุคคล

 3) ธรรมะรักษาใจ
  • มีแหลงความรูมาจากพระไตรปฎก
  • โดยเนื้อหาสามารถรื้อถอนอํานาจของวาทกรรม “ตราบาป” ได
  • มีการประยุกตโดยผูนําสัจธรรมเพื่อทําใหงายตอการซึมซับ
  • มคีวามชาญฉลาดในการแสดงธรรมเพือ่ทาํใหเกดิการยอมรับโดยงาย

 4) ผูติดเชื้อฯรักษาใจตน
  • เปนผูวางายจึงใหความหมายมรรค 8 ไดถูกตองจึงนําไปสูการตั้งสติ 
  • มีการทําใหสติเจริญขึ้นตามหลักโพชฌงค
  • เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนกุศลทั้งดานความคิด อารมณ ทัศนคติ 

พฤติกรรม และรางกาย
  • เกิดผลทําใหอัตตาเปลี่ยนจากการยึดมั่นในอกุศลธรรมมายึดมั่น

ในกุศลธรรม
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 5) โพธิปกขิยธรรม: ธรรมกํากับทิศทางการนอมนํา

 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองของวัดปาศรีมงคลและวัด

พระบาทนํ้าพุ พบวา ในแตละองคประกอบการสื่อสารของวัดทั้งสองนั้นมีธรรมะ

กระจายอยูในทุกๆ องคประกอบ เริ่มตั้งแตองคประกอบแรกคือผูรักษาใจเต็มไปดวย

ศรทัธาอนัเปนธรรมะนาํใน “พละ 5” ชองทางสือ่สารรกัษาใจมเีรือ่ง “สมัมปัปธาน 4” 

เปนธรรมะที่โดดเดน หรือในธรรมะรักษาใจนั้นมี “มรรค 8” เปนธรรมะสําคัญในการ

หักลางกับอํานาจของตราบาป เรื่อยมาจนมาถึงผูติดเชื้อฯรักษาใจตนก็ยังพบสติเปน

ธรรมนําใน “โพชฌงค 7” 

 เมือ่ธรรมะทัง้สีห่มวดทีพ่บตัง้แตในองคประกอบแรกจนถงึสุดทาย อนัไดแก 

พละ 5, สัมมัปธาน 4, มรรค 8 และโพชฌงค 7 ธรรมเหลานี้เมื่อนํามาจัดหมวดหมูก็

จะพบวาเปนธรรมทีพ่ระพทุธเจาแสดงเพือ่นาํไปสูการตรสัรูทีเ่รยีกรวมวา “โพธปิกขยิ

ธรรม” ดวยเหตนุีจ้งึไดเสนอใหแบบจาํลองการสือ่สารรกัษาใจนัน้จาํเปนตองมโีพธปิกขิ

ยธรรมเปนอีกหนึ่งองคประกอบการสื่อสารที่เพิ่มเขามาเปนองคประกอบที่หาเรียกวา 

“ธรรมกํากับทิศทางการนอมนํา” ซึ่งมีหนาที่เฉพาะเกี่ยวของกับการสื่อสาร ไดแก

 • พละ 5: กํากับทิศทางการนอมนําของผูรักษาใจ

 • สัมมัปปธาน 4: กํากับทิศทางการมีสวนรวมในชองทางสื่อสารรักษาใจ

 • มรรค 8: กํากับทิศทางในการตอสูกับวาทกรรม “ตราบาป” 

 • โพชฌงค 7: กํากับทิศทางการรักษาใจตนเองของผูติดเชื้อใหเปนกุศล

 จากขอคนพบขางตนจะเห็นไดวาการรักษาผูติดเชื้อฯดวยการสื่อสารรักษา

ใจจะเนนไปทีก่ารรกัษาใจของผูตดิเชือ้ฯเปนหลกัตางจากการรกัษาแบบการแพทยสมยั

ใหมที่เนนรักษาเฉพาะการติดเชื้อและความเจ็บปวยทางดานรางกายของผูติดเช้ือฯ 

ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะนําไปสูการอภิปรายในประเด็นตางๆ กลาวคือ

 แบบจําลองการสื่อสาร S-M-C-R-E กับ แบบจําลองการสื่อสารรักษาใจ

 David K. Berlo (อางถึงในหนวยที่ 1 ปรัชญาพื้นฐานในการศึกษา

นิเทศศาสตร, 2548, น.81-83) เสนอแบบจําลองการสื่อสาร S-M-C-R-E เมื่อนํามา

อภิปรายเปรียบเทียบกับแบบจําลองการสื่อสารรักษาใจจะเห็นความแตกตางอยาง

ชัดเจน ดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 2 วเิคราะหเปรยีบเทยีบระหวางแบบจาํลองการสือ่สาร S-M-C-R-E กบัแบบ

 จาํลองการสื่อสารรักษาใจ

อภิปรายเปรียบเทียบ

แบบจําลอง S-M-C-R แบบจาํลองการส่ือสารรกัษาใจ
ขออภิปราย

• ผูสื่อสาร

• สาร 

• ชองทางสื่อสาร 

• ผูรับสาร 

 ไมพบ

• ผูนําสัจธรรม

• ชองทางสื่อสารรักษาใจ

• ธรรมะรักษาใจ

• ผูติดเชื้อฯรักษาใจตน

• ธรรมกํากับทศิทางการนอมนาํ

• ระดับของปญญาสัตบุรุษ

• มนายตนะชองทางสําคัญ

• ประโยชนของสัจธรรม

 มีมากกวาความหมาย

• ปลายทางกับศูนยกลาง

• โพธิปกขิยธรรม

 ทีน่าสนใจคอืในแบบจาํลองการสือ่สารรักษาใจทีม่โีพธปิกขิยธรรมทาํหนาที่

กํากับทิศทางการนอมนําของการสื่อสารสะทอนใหเห็นถึงความเฉพาะเจาะจงของ

แบบจําลองที่จะทําใหเชื่อมั่นไดวาจะสามารถนอมนําผูติดเชื้อฯ ไปสูโลกุตตรภาวะได

 การสื่อสารกับการนอมนํา

 กิตติ กันภัย (2555) กลาวไววา ธรรมชาติของจิตนั้นมีสภาพที่จะถูกชักนํา

ไดทัง้จากภายนอกและภายในจติเอง ขอคนพบตลอดงานวจัิยนีแ้สดงใหเหน็แลววาจติ

ของผูตดิเชือ้ฯสามารถถกูชกันาํจากอกศุลจิตใหเปนกุศลจิตไดดวยกระบวนการส่ือสาร

ทั้งจากภายนอกและภายในตัวผูติดเชื้อฯ ดังแสดงในแผนภาพ



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 13

 เม่ือผูติดเช้ือฯเขาสูกระบวนการ จิตของผูติดเชื้อฯจะเริ่มถูกนอมนําจาก

ภายนอกโดยกระบวนการสื่อสารรักษาใจไดสรางผัสสะเพื่อใชเปนชองทางส่ือสาร

สําหรับถายทอดธรรมะเขาไปประกบกับจิตของผูติดเชื้อฯ (เจตสิก) เพื่อใหจิตเกิดการ

แปรสภาพจากอกุศลจิตไปสูกุศลจิตที่ประกอบไปดวยความเมตตา ความกรุณา 

ความกตญัแูละดวยเจตสกิเชนนีจ้ะทาํใหจติมกีาํลงัทีจ่ะสามารถนอมนาํผูตดิเชือ้ฯ ให

มุงหนาไปในทศิทางทีต่รงไปสูโลกตุตรภาวะได ดงันัน้การนอมนาํจติผูตดิเชือ้ฯ ใหหลดุ

พนจากการครอบงําโดยวาทกรรม “ตราบาป” และใหมุงตรงไปในทิศทางสูโลกุตตร

ภาวะไดน้ันจําเปนตองใชการนอมนําจากภายนอกคือการถูกนอมนําโดยแบบจําลอง

การสือ่สารรักษาใจและการถกูนอมนาํจากภายในทีเ่กดิขึน้จากการสือ่สารภายในบคุคล

ที่เปนกุศลของผูติดเชื้อฯควบคูกันไป

 การสื่อสารรักษาใจ กับ การเดินทางสูโลกุตตรภาวะของผูติดเชื้อฯ

 เมือ่กลาวถงึโลกตุตรภาวะความเชือ่ของสงัคมโลกสวนใหญเห็นวาเปนภาวะ

ที่ไกลเกินไปที่ปถุชนจะบรรลุไดตอความเห็นดังกลาว ป. อ. ปยุตฺโต (2552, น.395) 

มีความเห็นไปในทางตรงขามเพราะเห็นวาภาวะโสดาบันนั้นไมหางไกลและไมนากลัว

เลยสําหรับปุถุชน เม่ือกําหนดใหโสดาบันอริยบุคคลขั้นตนในโลกุตตรภาวะเปน

เปาหมายที่การสื่อสารรักษาใจจะตองนอมนําใหผูติดเชื้อฯ บรรลุและแมวาขอสรุป

ของการวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นไปแลววาผลลัพธของการนอมนํานั้นไมประสบผลสําเร็จ

แผนภาพท่ี 3  แสดงกศุลจติทีเ่กิดจากการนอมนาํจากการส่ือสารภายนอกและภายใน

การนอมนําจากภายใน

การนอมนําจากภายนอก

เจตสิก
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 แมกระนั้นหากยอนกับไปพิจารณานับตั้งแตวันแรกที่ผู ติดเช้ือฯ เขาสู

กระบวนการรักษาใจท่ีจิตใจถูกครอบงําดวยความโกรธแคน ความส้ินหวัง ความเจ็บ

ปวยทรมานจนมาถึงวันท่ีผูติดเช้ือฯ เปนสัทธานุสารีและธัมมานุสารี (พระไตรปฎก, 

2539, น.13/153) ตามลําดับ กลาวไดวา การเดินทางของผูติดเชื้อฯนั้นไดออกมาไกล

จากจุดเริม่ตนทีเ่ปนทกุขอยางมาก หรอืกลาวอกีนยัหนึง่จติใจของผูตดิเชือ้ฯ ถกูนอมนํา

ดวยการสื่อสารรักษาใจใหเคลื่อนออกจากข้ัวอวิชชาเขาใกลวิชชายิ่งขึ้นและตลอด

เสนทางดังกลาวมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นมากมาย ดังแสดงในแผนภาพ

แผนภาพที ่4  แสดงพฒันาการของผูตดิเชือ้ฯ บนเสนทางทีมุ่งสูโลกตุตรภาวะ

 แบบจาํลองการสือ่สารรกัษาใจสามารถนอมนาํผูตดิเชือ้ฯ ใหเคลือ่นออกจาก

การเปนผูโกรธดวยศรัทธาแกกลาในพระรัตนตรัยและในตนเองจึงเปนสัทธานุสารี

ที่คอยเงี่ยหูฟงธรรม เพงพินิจเน้ือความ ทบทวนไตรตรอง และลงมือปฏิบัติธรรมจึง

พัฒนาไปเปนธัมมานุสารีที่มีความแกกลาในธรรมจึงหลุดพนจากการถูกครอบงําโดย

อํานาจของวาทกรรม “ตราบาป” น่ันคือ หลุดพนจากความโกรธแคน หลุดพนจาก

สุขภาพออนแอ และหลุดพนจากภาวะไรศักดิ์ศรีทางสังคม การหลุดพนทั้งสามดานนี้

มีผลไปเปลี่ยนขั้วความหมาย หรือธรรมที่อัตตายึดมั่น กลาวคือ เปลี่ยนจากการยึดมั่น

ในความหมายเปนปฏิปทาในการดําเนินชีวิตมาสูการยึดมั่นในมรรคาเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตซึ่งทําใหเขยิบเขาใกลความเปนพระโสดาบันเขาไปอีกกาว

การสื่อสารรักษาใจ



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 15

 อยางไรก็ตาม การเปดรับสื่อมวลชน ส่ืออินเทอรเน็ต ส่ือสังคมออนไลน 

ตลอดจนการดาํเนนิวถิชีวิีตในทางโลกของผูตดิเช้ือฯ ทีไ่มสาํรวมอินทรยีนัน้มสีวนสาํคญั

ทําใหผูติดเชื้อฯ เสพติดกามคุณ 5 (พระไตรปฎก, 2539, น.13/591) ซึ่งไมเปนคุณตอ

การนอมนาํของแบบจาํลองการสือ่สารรกัษาใจ การบรโิภคกามคณุในชวีติทางโลกของ

ผูตดิเชือ้ฯ โดยเฉพาะรปูและเสยีงในสือ่มวลชน สือ่อนิเทอรเนต็ หรอืส่ือสังคมออนไลน 

ภาพและเสียงในสื่อเหลานี้เปนที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ชวนใหรัก ชักใหใครได

นําพาใหใจผูติดเชื้อฯ ลองลอยไปในโลกของโฆษณาที่กระตุนความอยากพาใหใจเกิด

ความกาํหนดัตดิตรงึอยูกับกามสขุทางโลกจงึเปนเรือ่งยากท่ีผูตดิเชือ้ฯ จะเจรญิปญญา

เพื่อบรรลุโสดาปตติผลไดอยางแนวแน

 ดังน้ันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจําลองการส่ือสารรักษาใจใหสามารถ

นอมนําผูติดเชื้อฯบรรลุซึ่งโลกุตตรภาวะได “อินทรียสังวร” จึงเปนธรรมอีกบทที่ควร

สอนใหผูตดิเช้ือฯ ไวใชจดัการกับตนเองในระหวางการเสพกามคณุ การสาํรวมอินทรย

เมื่อเสนอใหใชในบริบทของผูติดเชื้อฯจะใชเพื่อการควบคุมการสื่อสารภายในบุคคล

ที่หมายถึงการควบคุมอายตนะภายในไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจในการเสพ

กามคุณไมรวบถือและไมแยกถือ (พระไตรปฎก, 2539, น.13/15) เพื่อใหเกิดความ

สมบรูณยิง่ขึน้การเลอืกเสพรปู เสยีง กลิน่ รส สิง่ตองกายหรือการนกึคดิในใจอายตนะ

ภายนอกเหลาน้ีเม่ือจําเปนตองมากระทบกับอายตนะภายใน (ที่ไดสํารวมไว) ก็ควร

เลือกเฉพาะอายตนะภายนอกที่เปนกุศลธรรมเทาน้ันท้ังน้ีก็เพื่อใหเกิดผัสสะที่เปน

กุศลธรรม ดังที่กิตติ กันภัย (2555, น.172) กลาวไววา การสื่อสารควรเปนอยูโดยการ

เลอืกอายตนะภายนอกในการสรางผสัสะทีจ่ะนาํไปสูกศุลธรรม หากการสือ่สารภายใน

บุคคลดําเนินไปในลักษณะนี้เชื่อวาจะเพิ่มกําลังในการนอมนําผูติดเชื้อฯ ใหบรรลุ

โลกุตตรภาวะไดตอไป

 การอภิปรายในสามหัวขอท่ีผานมาแสดงใหเห็นแลววาแบบจําลองการ

สื่อสารรักษาใจน้ันมีความเฉพาะเจาะจงท่ีจะสามารถนอมนําผูติดเชื้อฯ ไปสูโลกุตตร

ภาวะได ดังนั้นในหัวขอถัดไปจะนําแบบจําลองการสื่อสารรักษาใจไปอภิปรายเปรียบ

เทยีบกบัการสือ่สารทีมุ่งรกัษารางกายดงัเชนการสือ่สารภายใตกระบวนทศันการแพทย

สมัยใหม
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 กระบวนทัศนพุทธศาสนากับการแพทยสมัยใหมในการรักษาผูติดเชื้อฯ

 บุษรา กระแสบุตร (2554, น.155) อภิปรายไววา “ผูติดเชื้อฯ สามารถ

มชีวีติทีม่คีณุภาพ ซึง่ชวีติท่ีมคีณุภาพบุษราหมายถงึชวีติทีม่อีายขุยัเฉลีย่ทีย่าวนานขึน้

จากการรักษาดวยการไดรับคําปรึกษาจากแพทยและรักษาดวยยาตานไวรัสแบบ

สามชนิดพรอมกันเพื่อใหรางกายสามารถตานทานตอเช้ือฯ ไดก็จะทําใหเกิดอาการ

เจ็บปวยดวยอาการของโรคลดนอยลง”

 จะเห็นไดวาการรักษาผูติดเชื้อฯ ภายใตกระบวนทัศนการแพทยสมัยใหม

นั้นเนนไปท่ีการรักษาโรคและความเจ็บปวยทางรางกายเปนหลักจึงไมครอบคลุม

ทั้งองคาพยพของภาวะการเปนผูติดเชื้อฯ และไปไมถึงเหตุแหงทุกขที่แทจริงนั่นคือ

ความทุกขที่อยูในใจ เชน ความทุกขที่ถูกตีตราบาป ความทุกขที่เนื่องดวยความโกรธ 

ความทุกขที่เกิดจากเดินทางผิด เปนตน ขอตางสําคัญระหวางการรักษาใจดวยการ

สือ่สารธรรมะเมือ่เทยีบกบัการรกัษารางกายดวยยาตานไวรสันัน้คณุภาพของประโยชน

ที่ผูติดเชื้อฯจะไดรับนั้นไมเทา ดังแสดงในแผนภาพ

แผนภาพที่ 5 แสดงอภิปรายผลการรักษาผูติดเชื้อฯ ดวยการส่ือสารธรรมะกับยา

  ตานไวรัส
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 ผลของการสือ่สารธรรมะเขาไปรกัษาใจผูตดิเชือ้ฯ กบัการรกัษาดวยยาตาน

ไวรัสนั้นสงผลใหรางกายของผูติดเชื้อฯ มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเหมือนกัน แตจุดตางที่

มนียัยะสาํคญัตอชวีติของผูตดิเชือ้ฯ อนัเปนผลลพัธจากการรกัษาดวยแนวทางทัง้สอง 

คอื การสือ่สารธรรมะเพือ่รกัษาใจนัน้จติใจของผูตดิเชือ้ฯจะไดรบัการอบรมใหมศีรทัธา

ในพระรัตนตรัยและเปนผูใฝธรรมไปพรอมๆ กับการรักษารางกายจึงม่ันใจไดวาผูติด

เชื้อฯ จะใชรางกายที่แข็งแรงไปสรางกุศลอยางแนนอน ขณะที่การรักษาดวยยาตาน

ไวรัสสวนที่เปนการพัฒนาคุณภาพจิตใจนั้นไดหายไปและขามไปสูการมีรางกายแข็ง

แรงอยางไมรอบครอบท่ีอาจทําใหเกิดขอกังวลตามมาไดวา “จะนํารางกายที่แข็งแรง

ไปใชสรางกุศลหรืออกุศล” 

 นาํมาสูขอถกเถยีงทีผู่วจิยันีต้องการนาํเสนอคอืวธิคีดิในการรกัษาผูตดิเชือ้ฯ

จําเปนจะตองคิดไปใหไกลกวาการรักษาโรคและความเจ็บปวยโดยคิดไปถึงการให

แนวทางในการดาํเนนิชวีติทีถ่กูตองดวย เพราะบคุคลทีต่ดิเชือ้ฯสวนใหญนัน้เปนบคุคล

ที่เคยพลาดพลั้งมาแลวทั้งสิ้น

 ผูวิจัยไมไดเสนอใหปฏิเสธกระบวนทัศนการแพทยสมัยใหมแลวหันมาใช

กระบวนทัศนพุทธศาสนาฝายเดียวในการรักษาผูติดเช้ือฯ เพราะกระบวนทัศน

การแพทยสมยัใหมก็มปีระโยชนตอการรกัษาผูตดิเชือ้ฯ ทัง้สิน้ งานวจิยันีจ้งึเสนอใหใช

ทั้งสองกระบวนทัศนควบคูกันไป ประเด็นสําคัญจึงอยูที่วา “กระบวนทัศนใดควรเปน

กระบวนทัศนหลักในการรักษาผูติดเชื้อฯ” ตอคําถามดังกลาว เสนอใหพิจารณาถึง

ความเปนองครวมในการรักษาเมื่อเทียบเคียงกับผลลัพธตามระนาบของเวลา

 กระบวนทศันการแพทยสมยัใหมนัน้ใหผลการรกัษาครอบคลมุแคชวงเวลา

ปจจบุนัอยางไมเชือ่มโยงกบัการรกัษาความเจ็บปวดในอดตีและไมรบัรองความแนนอน

ของกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังแสดงในแผนภาพ
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 เชน การกินยาตานไวรัสรางกายก็จะแข็งแรงแตจะนําความแข็งแรงไปใชใน

ทางกุศลหรืออกุศลเปนเรื่องของอนาคตที่ไมมีหลักประกันมารับรอง และยาตานไวรัส

ก็ไมนําผูติดเชื้อฯ ไปสูการทบทวนอดีตเพื่อนํามาเปนบทเรียนปองกันความผิดพลาด

ในปจจุบันและอนาคตเปนตน

 ตางจากกระบวนทัศนพุทธศาสนาที่ใหผลการรักษาครอบคลุมทั้งชวงอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต ดังแสดงในแผนภาพ

แผนภาพที่ 6  แสดงอภิปรายผลการรักษาดวยยาตานไวรัสที่ไมไดรักษาใจผูติดเชื้อฯ
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 เชน การรักษาใจผูติดเชื้อฯดวยมรรค 8 ผลการรักษาในปจจุบันจะพัฒนา

ใหผูติดเชื้อฯเปนสัทธานุสารีและธัมมานุสารีตามลําดับจึงหลุดพนจากอํานาจของ

ตราบาปและเชือ่มโยงกบัอนาคตในแงทีว่าเมือ่ใจมหีลกัธรรมเปนปฏปิทาในการดาํเนนิ

ชีวิตแลวยอมรุดแลนไปในทางธรรมจึงไมมีทางตกตํ่า นอกจากนี้ความเปนธัมมานุสารี

ยังชวยใหผูติดเชื้อฯ มีปญญาเขาใจเหตุของความผิดพลาดในอดีตที่สงผลตอปจจุบัน

และอนาคตวาเปนกฎแหงกรรม เปนตน นั่นคือบทเรียนที่ผูติดเชื้อฯ จะเตือนใหผูติด

เชื้อฯ คอยระมัดระวังตนเองไมใหกระทําความผิดซํ้าอีก

 จากขอถกเถียงทัง้หมดทีผ่านมางานวจิยันีเ้สนอใหตองใช “พระพทุธศาสนา” 

เปนกระบวนทัศนหลักและกระบวนทัศนการแพทยสมัยใหมเปนกระบวนทัศนรอง

ในการรักษาผูติดเช้ือฯ ดังน้ันเม่ือจุดยืนเชิงกระบวนทัศนเปนดังขอเสนอขางตนแลว 

แบบจาํลองทีจ่ะใชสือ่สารธรรมะไปสูผูตดิเชือ้ฯ กต็องเปนแบบจาํลองการส่ือสารรกัษา

ใจดงัทีไ่ดเสนอไปแลวทัง้น้ีเพือ่นอมนาํใหผูตดิเช้ือฯ มชีวีติทีมี่คณุภาพทัง้ในอดตี ปจจุบนั 

และอนาคต

แผนภาพที่ 7  แสดงผลอภิปรายผลการรักษาดวยธรรมะที่รักษาใจผูติดเชื้อฯ
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ขอเสนอแนะ

 1) จากขอคนพบทีก่ารวจิยันีส้ามารถนอมนาํผูตดิเชือ้ฯ จากผูเปนตราบาป

มาสูการเปนธัมมานุสารีได หากตองการผลความสําเร็จที่มากไปกวานี้วัดทั้งสองควร

จะเพิ่มความเขมขนในการอบรมธรรมะใหมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะอินทรียสังวรและตอง

กระทําไปพรอมๆ กับควบคุมการเสพสื่อบันเทิงเริงรมยของผูติดเช้ือฯ เชน การดู

โทรทัศน การใชสื่อสังคมเครือขาย เปนตน

 2) บุคลากรสาธารณสขุเปนสือ่บคุคลทีท่าํงานเกีย่วของกบัผูตดิเช้ือฯ โดยตรง

จาํเปนทีจ่ะตองไดรบัการอบรมวธิกีารรกัษาใจผูติดเชือ้ฯ ดวยหลักพระพทุธศาสนา เพือ่

ใหการสื่อสารระหวางบุคลากรสาธารณสุขกับผูติดเชื้อฯ มีมิติของจิตใจมากขึ้น

 3) จากผลงานวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวาจุดแตกหักสําคัญในการพนทุกขของผูติด

เชือ้ฯ คอืการสือ่สารภายในบคุคลทีเ่ปนกุศล ขอคนพบดงักลาวควรไดรบัการสอดแทรก

ใหเขาไปอยูในสือ่เฉพาะกจิ เชน คูมอืการดูแลตนเองของผูตดิเชือ้ฯ เมือ่เขาไปอยูในสือ่

แลวควรจัดลําดับความสําคัญใหอยูในลําดับตนๆ

 4)  ในระดับบุคคล ผูติดเชื้อฯ ควรประยุกตองคความรูที่ไดจากการวิจัยนี้

โดยเฉพาะความรูเรื่องผูติดเชื้อฯ เปนผูรักษาใจตนไปใชในการสื่อสารกับตนเองเพื่อ

รักษาใจตนเอง

 5) การสื่อสารธรรมะควรนําไปประยุกตเพื่อรักษาใจผูปวยดวยโรคอื่นๆ
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วิจารณโดย

 การสื่อสารและทุนทางสังคมออนไลนผานเฟซบุคกับคุณภาพชีวิตในโลก

แหงความจรงิ มวีตัถุประสงค 4 ประการคอื  (1) เพือ่ศกึษาการใชเฟซบุคในการสือ่สาร

เพือ่สรางความสมัพนัธทางสงัคม  (2) เพือ่ศกึษารปูแบบการเกดิทนุทางสงัคมออนไลน

ผานเฟซบุค  (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทุนทางสังคมออนไลนกับคุณภาพ

ชีวิตในโลกแหงความจริง และ  (4) เพื่อสรางแบบจําลองการส่ือสารทุนทางสังคม

ออนไลนกบัคณุภาพชวีติในโลกแหงความจรงิ ใชวธิกีารวจิยัทัง้การวจิยัเชิงคุณภาพและ

การวจัิยเชงิปรมิาณ โดยการวจิยัเชงิคณุภาพใชการสัมภาษณกลุมกบัผูใชเฟซบุค 3 กลุม

คือนักเรียน นักศึกษาและคนทํางานจํานวน 18 คน มุงศึกษาพฤติกรรมและความ

สัมพันธในการใชเฟซบุค สวนการวิจัยเชิงปริมาณ มุงศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 

5 ตัวคือ การใชเฟซบุค การเปดเผยตนเอง เหตุผลในการใชเฟซบุค ทุนทางสังคม

ออนไลนและคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเกบ็รวบรวมขอมลูจากผูใชเฟซบุค จาํนวน 400 คน สําหรบัแบบจาํลองการส่ือสาร

ไดมาจากการสังเคราะหผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา มีการใชเฟซบุคทุกวัน เฉลี่ย 4-6 ชั่วโมง

ตอวัน โดยมีการปฏิสัมพันธ 2 ลักษณะคือ  1) สรางปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง และ  

2) เนนการเฝาดูพฤติกรรมเพียงอยางเดียว โดยติดตอกับเพื่อนหลายกลุมและนิยม

สนทนาในเรื่องงาน การเรียน และการทักทาย สวนระดับความสัมพันธกับเพื่อนใน

เฟซบุค จะใชคําแทนตัว ประเด็นที่สนทนา และความบอยครั้งในการสนทนา เปนสิ่ง

ที่แสดงถึงใกลชิด สนิทสนม สวนความขัดแยงมักเกิดจากความไมพอใจ ตัดพอ และ

ความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน ซึ่งมีวิธีขจัดความขัดแยงคือ การขอโทษ หรือการงอผาน

ขอความ สัญลักษณ การลบบัญชีชื่อเพื่อน การบล็อก และการนิ่งเฉย สําหรับลักษณะ

ทุนทางสังคมออนไลนมี 3 ลักษณะคือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความไววางใจ 

และการตอบแทนซึ่งกันและกัน สวนดานผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในโลกแหงความ

จริง พบวา มี 2 มุมมองคือ เฟซบุคสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในโลกแหง

ความจริง และเฟซบุคไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง 

บทคัดยอ
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 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา สวนใหญมีการใชเฟซบุคทุกวันและตลอด

ทัง้วนั มรีะดบัการเปดเผยตนเองอยูในระดับคอนขางมาก และมแีรงจงูใจในการใชงาน

อยูในระดับปานกลาง สวนทุนทางสังคมออนไลน พบวา การใชเฟซบุคกอใหเกิดทุน

ทางสังคมออนไลนอยูในระดับปานกลาง สําหรับคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง 

พบวาผูใชเฟซบุคมีการรับรูถึงคุณภาพชีวิตอยูในระดับดีคอนขางมาก นอกจากน้ี 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา การใชเฟซบุค การเปดเผยตนเองและเหตุผลใน

การใชมีความสัมพันธเชิงบวกกับทุนทางสังคมออนไลน สวนทุนทางสังคมออนไลนมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง 5 ดาน ไดแก ความกาวหนาของ

ชีวิต การยอมรับตนเอง การมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น ความเปนอิสระ และความ

สามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ส่ือเครือขายสังคมออนไลน

สามารถสรางทุนทางสังคมออนไลนไดจริงและสงผลใหคุณภาพชีวิตในโลกแหงความ

จริงดีขึ้นอีกดวย 

คําสําคัญ: ทุนทางสังคม, ทุนทางสังคมออนไลน, คุณภาพชีวิต, สื่อเครือขายสังคม, 

 เฟซบุค
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 The purposes of the research were to investigate the commu-

nication of using facebook to create social relation, to investigate the 

types of online social capital through facebook use. To investigate the 

relation between online social capital and psychological well-being 

and to develop the communication model of online social capital with 

psychological well-being. Methods being used in the research were both 

qualitative and quantitative. For the qualitative method of research, its 

purpose was to study behaviors and relation among facebook users. The 

target groups were 18 facebook users including pupils, students and 

working persons, being collected data by doing focus group. While the 

purpose of quantitative method of research was to study the relation 

of 5 valuables; facebook use, self-disclosure, objective and psychological 

well-being. The target groups were 400 facebook users being collected 

data through questionnaire. Model of communication was synthesized 

from research findings of both qualitative and quantitative.

 Doing qualitative research, findings were as follows: there was 

everyday use of facebook users at the average of 4-6 hours per day 

with 2 interactions; the continuing interaction and surveillance. 

Communication happening was among several groups of friend and 

the topics of conversation were concern about working, studying and 

greeting. Degree of relation being shown from the ways they mentioned 

themselves, topics and frequency during their conversation. The conflicts 

occurred among facebook users usually came from displeasure and 

disagreements which could be solved by doing apology through sending 

message and symbol, deleting facebook account, blocking and keeping 

silent. There were 3 characters of online social capital; information ex-

ABSTRACT
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change, trust and reciprocity. Besides research findings revealed 2 

opinions that effected upon the psychological well-being; one confirmed 

that facebook use did change the psychological well-being, while 

another confirmed there was neither effect nor change upon it.

 For quantitative research, finding were as follows: using facebook 

behaviors happened mostly both everyday and all day. The level of 

self-disclosure was at high and of the motivation in using facebook was 

at middle. Moreover it was found that online social capital, being crated 

by using facebook, was at middle level while facebook users’ perception 

toward psychological well-being was at high level. Besides result of 

hypothesis test showed that online social capital was positive relation 

with facebook use, self-disclosure and objectives. Also there was relation 

between online social capital and 5 dimensions of psychological well-

being; personal growth, self-acceptance, positive relations with others, 

autonomy and environmental mastery. 

 In conclusion, online social network was able to create online 

social capital and did effect upon better psychological well-being.

Keyword:  social capital, online social capital. Psychological 

  well-being, social network, Facebook
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การอยูรวมกันของมนุษยในสังคมจําเปนตองมีปฏิสัมพันธตอกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือผลประโยชนรวมกัน ทรัพยากรเหลาน้ันจะถูกสะสมกลาย
เปนทนุทางสงัคมทีส่นบัสนนุใหเกดิผลประโยชนจากการกระทาํรวมกนั นัน่คอื จะชวย
ใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสารในเครือขายสังคมงายขึ้น ชวยลดตนทุนในการ
ถายโอน เพราะเกดิความไววางใจระหวางกนัในสงัคม ความเกีย่วพนัในสังคมมอีทิธพิล
ตอการตัดสินใจกําหนดทิศทางการกระทําของสังคม และสําหรับตัวบุคคลก็สามารถ
จะเขาถึงแหลงทรัพยากรทางสังคมไดงายขึ้น ทั้งเพื่อการใชอารมณสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมและการไดความรูท่ีเปนประโยชน ดังนั้น การสรางปฏิสัมพันธในสังคมจึง
จําเปนตองอาศัยการสื่อสารไมวาจะเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to Face: 
FtF) หรือการสื่อสารผานสื่อ (Media) ซึ่งในยุคที่ยังไมมีสื่อหรือเทคโนโลยี การสื่อสาร
แบบเผชิญหนาถือเปนการสื่อสารข้ันพื้นฐานท่ีจะสามารถสรางปฏิสัมพันธทางสังคม
ไดดีที่สุด เพราะเปนการสื่อสารที่ไดพบเจอกันจริงในสถานที่และเวลาเดียวกัน มีการ
พดูคยุ โตตอบกนัไดแบบทนัท ีและรบัรูถงึอารมณความรูสกึของคูสนทนาหรอืคูสือ่สาร
ไดอยางชัดเจน 
 แตตอมาเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารไดถูกพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะสื่อเครือขาย
สังคมออนไลน อยาง Facebook Twitter MySpace หรือ Google+ ที่มีบริการเนน
การสรางปฏิสัมพันธระหวางผูใช สามารถอํานวยความสะดวกตอผูใชในการสื่อสาร 
ดวยเครื่องมือหลากหลายท้ังการแสดงความคิดเห็น การแบงปนขอมูล การนําเสนอ
ภาพสวนตัว การกดไลค ผานการใชขอความ สัญลักษณ รูปภาพ และคลิปวิดีโอ เพื่อ
บอกเลาเรื่องราว แลกเปลี่ยนประสบการณ แสวงหาผลประโยชนหรือใหความชวย
เหลอืซึง่กันและกนั สิง่เหลานีจ้งึไดกลายมาเปนแหลงสะสมทุนทางสังคมทีเ่กิดจากการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางสมาชิกในเครือขาย (ผูใช) ที่ตางมีการสะสมทุน
ของตน ไมวาจะเปนความรู ขอมูลขาวสาร ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ อารมณ 
ความรูสึก มาทําการแลกเปลี่ยนเพื่อสรางความชวยเหลือ ความเห็นใจ การใหกําลังใจ
ซึ่งกันและกัน ทั้งกับสังคมกลุมเพื่อนเรียน เพื่อนที่ทํางาน ครอบครัว ญาติ หรือ
เพื่อนสนิท 
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 สําหรับการกอเกิดทุนทางสังคมน้ัน เกิดจากระดับความสัมพันธหรือความ

เกีย่วพนั (Strength of Ties) ระหวางบคุคลทีอ่ยูในเครอืขายสงัคม โดยความเกีย่วพนั

นั้นจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีใชรวมกัน การใชอารมณและความรูสึก 

ความใกลชิด การตอบแทนซึ่งกันและกัน (Granovetter, 1973) และระดับการเปด

เผยตนเอง (Self-disclosure) (Altman and Taylor, 1973) รวมถึง เหตุผลในการ

ใช ดังนั้น ลักษณะของความเกี่ยวพันระหวางบุคคลหากพิจารณาตามแนวคิดทุนทาง

สังคมออนไลนของ Ellison et. al. (2007) จะแบงออกเปน 3 รูปแบบ ซึ่งตางกันตาม

ระดับความสัมพันธระหวางคูสื่อสาร ไดแก ทุนทางสังคมแบบเช่ือมโยง (Bridging 

Social Capital) ที่เปนความสัมพันธกันแบบหลวมๆ ทุนทางสังคมแบบกระชับความ

สมัพนัธ (Bonding Social Capital) ทีเ่ปนความสัมพนัธแบบใกลชิด และทนุทางสังคม

แบบรกัษาความสมัพนัธ (Maintained Social Capital) ทีเ่นนการคงความสมัพนัธให

มีอยูตลอดไป

 จึงจะเห็นวา การกอเกิดทุนทางสังคมในโลกแหงการเผชิญหนาไดขยายตัว

ไปสูโลกแหงสือ่เครอืขายสงัคมออนไลน การสะสมทนุทางสงัคมไดเปลีย่นรปูแบบจาก

การแลกเปลีย่นผลประโยชนทีส่ามารถมองเหน็ได หรอืจบัตองไดในรปูแบบของสิง่ของ 

เงินทอง หรือทรัพยสินมาสูทุนที่อยูในรูปแบบของขอความ ขอมูลขาวสาร อารมณ 

ความรูสกึ ทีไ่มสามารถจบัตองได แตสามารถรบัรู แลกเปล่ียนและใชประโยชนรวมกนั

ได ซึ่งการกอเกิดทุนทางสังคมในแตละรูปแบบจะเปล่ียนแปลงไปตามระดับความ

เกี่ยวพันระหวางบุคคลในสังคม

 อยางไรก็ตาม แมวา สื่อเครือขายสังคมออนไลนอาจทําใหรูปแบบของการ

เกิดทุนทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีความสะดวกขึ้น เร็วขึ้นและกวางขวางมากขึ้น 

แตการศกึษาถงึผลกระทบทีม่ตีอคณุภาพชีวติในโลกแหงความจรงิยงัคงเปนทีถ่กเถยีง

ของนักวิชาการวา สื่อดังกลาวจะชวยสรางทุนทางสังคมออนไลน และทําใหคุณภาพ

ชีวิตในโลกแหงความจริงดีขึ้น หรือสื่อดังกลาวจะเขามาแทนที่โลกแหงความจริงและ

ทําใหเกิดการทําลายทุนทางสังคม ลดทอนการกอตัวทางสังคม ทําใหคนในสังคมขาด

การปฏิสัมพันธทางกายภาพ และลดการมีสวนรวมในการสื่อสารกับครอบครัวและ

เพื่อน ทั้งน้ี หากสื่อดังกลาวสามารถสรางทุนทางสังคมออนไลนไดจริงจะกลายเปน

แหลงสะสมทรัพยากรอันมีคุณคาและเปนประโยชนตอบุคคลและสังคม สามารถใช

เปนแหลงในการแลกเปลีย่นเรยีนรู สรางการปฏสิมัพนัธ การขยายเครอืขายและสราง
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ประสบการณใหมๆ และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเว็บไซตอยางตอเน่ือง และหากส่ือ

ดงักลาวสามารถสงผลใหคณุภาพชีวติในโลกแหงความจริงดขีึน้ ยอมตองสนบัสนนุและ

สงเสริมใหบุคคลมีการใชสื่อนี้มากขึ้นอยางตอเน่ือง เพราะจะชวยใหบุคคลน้ันมีการ

รับรูคณุคาในตนเองเพิม่ข้ึน เกดิความพงึพอใจในตนเองและมคีวามสมัพนัธทีด่ตีอผูอืน่

ไดมากขึ้นดวย

 จากขอถกเถียงของนักวิชาการขางตนจึงเปนที่มาของปญหาการวิจัยวา 

สื่อเครือขายสังคมออนไลนจะสามารถสรางทุนทางสังคมออนไลนไดจริงหรือ และสื่อ

นั้นจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูใชไดดีขึ้นจริงหรือไม ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาถึงการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลนเพื่อสรางทุนทางสังคมออนไลน 

รูปแบบของทุนทางสังคมออนไลนและผลกระทบของทุนทางสังคมออนไลนที่มีตอ

คณุภาพชวิีตในโลกแหงความจริง โดยเลอืกศกึษาเวบ็ไซตเฟซบุค (Facebook) ซึง่เปน

สื่อเครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ ผูวิจัยคาด

หวังวา การวิจัยดังกลาวจะชวยหาขอสรุปเกี่ยวกับการเกิดทุนทางสังคมออนไลนและ

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง ซึ่งผลจากการศึกษาจะกอใหเกิดองค

ความรูใหมเกี่ยวกับทุนทางสังคมออนไลนในบริบทของประเทศไทย และสามารถนํา

ผลการวิจัยมาเปนแนวทางใหนักพัฒนาเว็บไซตออกแบบส่ือเครือขายสังคมออนไลน

ใหเกิดประโยชนตอผูใชทั้งในดานความสัมพันธระหวางบุคคล สรางคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นและเปนแหลงสะสมทุนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาการใชเฟซบุคในการสือ่สารเพือ่สรางความสัมพนัธทางสังคม

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการเกิดทุนทางสังคมออนไลนผานเฟซบุค

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางทนุทางสงัคมออนไลนกับคณุภาพชวีติ

ในโลกแหงความจริง

 4. เพือ่สรางแบบจาํลองการสือ่สารทนุทางสังคมออนไลนกบัคุณภาพชีวติ

ในโลกแหงความจริง
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วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยโดยใชทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Qualitative and Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น

มุงเนนการคนหาคาํตอบใน 4 ประเดน็คอื พฤตกิรรมการใชเฟซบุค ระดบัความสมัพนัธ

กับเพื่อนในเฟซบุค ลักษณะและรูปแบบของการเกิดทุนทางสังคมออนไลน และ

ผลกระทบของการใชเฟซบุคท่ีมีตอคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง โดยใชการ

อภิปรายกลุม (Focus Group) กับผูใหขอมูล 3 กลุมคือ นักเรียน นักศึกษา และ

คนทํางาน รวม 18 คน ทําการคัดเลือกผูใชขอมูลดวยวิธี snowball technique

 การวิจัยเชิงปริมาณ เนนการศึกษาความสัมพันธทางสถิติของ 5 ตัวแปร 

ไดแก การใชเฟซบุค การเปดเผยตนเอง เหตผุลในการใชเฟซบุค ทนุทางสังคมออนไลน

และคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในวิจัย และ

เก็บรวมรวบขอมูลจากภาคสนามจํานวน 200 ชุด และผานระบบออนไลน จํานวน 

200 ชุด รวม 400 ชดุ ดวยการสุมตวัอยางแบบสะดวก ทาํการวเิคราะหขอมลูทางสถติิ

ดวย การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดวย

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

 สวนการสรางแบบจําลองน้ันจะนําผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปรมิาณมาสรางความเช่ือมโยงของตวัแปรเพือ่สรางเปนแบบจาํลองการส่ือสารทนุทาง

สังคมออนไลนกับคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 1. พฤติกรรมการใชเฟซบุค

 ผูใชเฟซบุคสวนใหญใชเฟซบุคผานเครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ

ทุกวันทั้งที่บาน โรงเรียน และที่ทํางาน โดยใชเวลาเฉลี่ยวันละ 4-6 ชม. ในขณะที่บาง

คนจะเขามาใชงานเมื่อมีระบบการแจงเตือนเทานั้น โดยมีรูปแบบการปฏิสัมพันธการ
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ติดตอสื่อสาร 2 ลักษณะคือ กลุมที่มีการสรางปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ โดย

ใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับเพื่อนผานการกดไลค (like) การแบงปน (share) 

การแสดงความคดิเหน็ (comment) การสนทนาออนไลน (chat) และการแสดงสถานะ 

(update status) ในขณะที่อีกกลุมจะเนนการเฝาดูพฤติกรรมเพียงอยางเดียว (สอง) 

และไมมีการโตตอบหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ 

 สําหรับกลุมเพื่อนที่ติดตอสื่อสารกันพบวามีหลายกลุมทั้งเพื่อนสนิท เพื่อน

เรียน เพื่อนที่ทํางาน เพื่อนเกา เพื่อนของเพื่อน คนรูจัก คนรัก ครอบครัว กลุมเพื่อน

เที่ยว และเพื่อนเลนเกมส ทั้งนี้สวนใหญการรับเปนเพื่อน (add friend) มักจะเลือก

รบัเฉพาะคนท่ีรูจกัมากอนหรอืเปนเพือ่นของเพ่ือน เพือ่ลดความเสีย่งของบคุคลทีอ่าจ

เปนศัตรูตอตนเอง แตก็มีบางคนที่จะรับเปนเพื่อนกับทุกคนที่ขอเปนเพื่อนดวย และ

หากรับเปนเพื่อนแลว มาพบภายหลังวา บุคคลนั้นไมนาสนใจหรือมีพฤติกรรมแปลก

แยกจนนารําคาญจะลบหรือบล็อกเพื่อนคนนั้นออกไป 

 สวนประเดน็การสนทนา สวนใหญมกัจะเปนการพดูคุยกนัในเรือ่งงาน เรือ่ง

การเรียน การทักทาย รวมถึงการชวนกิน ชวนเที่ยวหรือพบปะสังสรรค ชวนเลนเกมส 

แตถาสนทนาออนไลน (chat) จะพูดคุยกันในเรื่องสวนตัว ความลับหรือใหคําปรึกษา

เรื่องความรักที่ไมสามารถแสดงผานหนาชองทางแสดงสถานะได (wall) 

 2. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนในเฟซบุค

 สิง่ทีใ่ชในการสรางความสนทิระหวางเพ่ือนคือ คําแทนตวั ประเดน็ทีส่นทนา 

และความบอยครั้งในการสนทนา ถาเปนเพื่อนสนิทจะใชคําที่ไมเปนทางการ เชน 

มึง-กู ตัวเอง-เคา เคา-เธอ การตั้งชื่อเรียกเฉพาะกลุม เชน กลุมฝงทะเลตะวันออก-ฝง

ทะเลอาวไทย สวนคนทีเ่พิง่รูจกั ไมคุนเคย จะใชคาํทีค่อนขางเปนทางการ เชน หน-ูผม 

คุณ-ผม หรือเรียกช่ือตัวเอง โดยประเด็นท่ีใชในการสนทนากับเพื่อนที่สนิทมาก

จะพูดคุยกันในเรื่องสวนตัว ปญหาชีวิต ความรัก แตถาเปนเพียงคนคุนเคยหรือ

แครู จัก จะพูดคุยกันในเรื่องท่ัวไป การทักทาย หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปน

ประโยชนตอกัน สําหรับระดับความสนิทที่เกิดจากการใชเฟซบุค พบวา กลุมนักเรียน

และนกัศกึษาเหน็วา เฟซบุคชวยทาํใหมคีวามสนทิกนัมากขึน้ ในขณะทีก่ลุมคนทาํงาน

เหน็วา เฟซบุคไมชวยเพิม่ความสนทิ แตเปนเครือ่งมอืชวยรกัษาความสมัพนัธระหวาง

กันไดดี
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 ดานรูปแบบความขัดแยง มักจะเกิดจากความไมพอใจ โกรธ หรือตัดพอ 

และความคิดเห็นท่ีไมลงรอยกัน กรณีเกิดความขัดแยงกับเพื่อนสนิทจะจัดการใน

ลักษณะการใชขอความแสดงความเสียใจคําขอโทษ ผานการสงรูปภาพ คําคม เพลง 

แตหากเปนคนคุนเคย หรือไมรูจักจะทําการบล็อก ลบรายชื่อ หรือการนิ่งเฉยไมสนใจ 

หากเปนความขดัแยงในสถานทีท่าํงาน เชน ประสานงานทีผิ่ดพลาด การบนหรอืตอวา

ผูบังคับบัญชา อาจถูกสั่งหามใชเฟซบุคในสถานที่ทํางาน นอกจากน้ี ยังพบความ

ขัดแยงระหวางคนรัก ซึ่งเกิดจากความหึงหวง จะจัดการความขัดแยงโดยการลบช่ือ

บัญชีเดิมออกแลวคอยตั้งบัญชีใหมขึ้นมา หรือบล็อกเพื่อนที่ไมตองการใหรับรู

 3. รูปแบบการเกิดทุนทางสังคมออนไลนผานเฟซบุค

 ลกัษณะของการเกดิทนุทางสงัคมออนไลนม ี3 ลกัษณะคอื การแลกเปลีย่น

ขอมูลขาวสาร จะเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การทํางาน สารประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

รปูภาพ เพลง คลปิวดิโีอ การนาํเสนอผลติภณัฑใหม เกมสใหม การแนะนาํรานอาหาร

หรือสถานทีี่ทองเที่ยวที่นาสนใจ รวมถึง การนําเสนอขาวเหตุการณประจําวันที่คิดวา

อาจสงผลกระทบหรือเปนประโยชนตอเพื่อน

 การแสดงออกถึงความไววางใจ จะเปนไปในลักษณะของความเช่ือม่ัน 

ยอมรับและทําตามคําแนะนําจากเพื่อน การกลาที่จะเปดเผยขอมูลความเปนสวนตัว

หรือความลับตอเพื่อน ความเชื่อมั่นวาเพื่อนจะอยูเคียงขางตนเอง และการใหกําลัง

ใจ-ปลอบใจ การแสดงความยินดี

 การตอบแทนซ่ึงกันและกัน จะเปนไปในลักษณะการใหความชวยเหลือใน

เรื่องตางๆ เชน การขอรับบริจาค (การบริจาคเลือด บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ) การ

ใหการชวยเหลือสังคม (การเขารวมกิจกรรมสาธารณะ อยางชวยเหลือนํ้าทวม) การ

รวมทํากิจกรรม (การโหวตใหคะแนน) 

 4.  ผลกระทบของการใชเฟซบุคท่ีมีตอคณุภาพชวีติในโลกแหงความจรงิ 

 ผูใชมีความคิดเห็น 2 มุมมองคือ เฟซบุคสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ชีวิตในโลกแหงความจริง เพราะชวยสรางความใกลชิด กลาเปดเผยตนเอง มีความ

มัน่ใจ ชวยใหเกิดกระบวนการคดิวเิคราะหกอนโพสต และจาํนวนเพ่ือนในเฟซบุคแสดง

วามคีนรูจักมาก ในขณะทีอ่ีกกลุมเหน็วา เฟซบุคไมสงผลตอการเปลีย่นแปลงคุณภาพ

ชีวิตในโลกแหงความจริง โดยใหเหตุผลวา การมีเพื่อนจํานวนมากในเฟซบุคไมทําให
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รูสกึวา มเีพ่ือนเพิม่ขึน้ เพราะไมไดพดูคยุกับทกุคน อกีทัง้ เฟซบุคเปนเพยีงชองทางการ

ตดิตอสือ่สารทางหนึง่เทานัน้ในการสรางความสมัพนัธกบัเพือ่น แตไมไดทาํใหเกิดความ

สนิท หรือผูกพันกันมากขึ้น เพราะยังมีชองทางอื่นที่สามารถสรางความสัมพันธได

ดีกวา เชน “ไลน” และ “WhatsApp” 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 การศึกษาความสัมพันธ 5 ตัวแปรคือ ตัวแปร การใชเฟซบุค การเปดเผย

ตนเอง เหตุผลในการใช ทุนทางสังคมออนไลน และคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง

พบวา สวนใหญใชเฟซบุคทุกวัน และใชตลอดทั้งวัน โดยมีการเปดเผยตนเองอยูใน

ระดบัคอนขางมาก ซึง่จะสนทนาในประเดน็ท่ีหลากหลายมากกวาประเดน็ท่ีลกึซึง้ ทัง้นี้ 

มีแรงจูงใจในการใชงาน (เหตุผลในการใช) อยูในระดับปานกลาง โดยสวนใหญจะใช

แสดงอารมณความรูสึก การใชเวลาวาง และการรับรูขอมูลทางสังคม

 นอกจากนี้ยังพบวา การใชเฟซบุคกอใหเกิดทุนทางสังคมออนไลนอยูใน

ระดับปานกลาง โดยเปนทุนทางสังคมแบบรักษาความสัมพันธมากที่สุด รองลงมาคือ 

ทุนทางสังคมแบบเช่ือมโยงและทุนทางสังคมแบบกระชับความสัมพันธ สวนคุณภาพ

ชีวิตในโลกแหงความจริง พบวา ผูใชเฟซบุคมีการรับรูถึงคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี

คอนขางมาก โดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในดานความเจริญกาวหนาสวนบุคคลมากที่สุด 

รองลงมาคือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น การยอมรับตนเอง ความเปนอิสระ และ

ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การใชเฟซบุค การเปดเผยตนเอง 

และเหตผุลในการใชงานมคีวามสมัพนัธเชงิบวกกบัทนุทางสงัคมออนไลน สวนทนุทาง

สังคมออนไลนมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง ทั้ง 5 ดาน
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 จากการทําการสังเคราะหผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ

พบปจจัยที่สรางการเช่ือมโยงความสัมพันธของการสื่อสารบนโลกออนไลนและ

ผลกระทบท่ีมีตอผูใชในโลกแหงความจริง 5 ปจจัย คือ การส่ือสารระหวางบุคคล 

สือ่เครอืขายสงัคมออนไลน การใชประโยชนจากสือ่ ทนุทางสงัคมออนไลน และคณุภาพ

ชวีติในโลกแหงความจรงิ อธบิายไดวา การสือ่สารระหวางบคุคลในสงัคมโลกออนไลน

บุคคลอาศัยความบอยครั้งและระยะเวลาในการใชสื่อเครือขายสังคมออนไลน 

(Facebook) ในการสรางปฏสิมัพนัธทางสงัคมผานการถายทอด เชือ่มโยงอารมณความ

รูสึก แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดยมีเปาหมายเพื่อการสราง พัฒนาและรักษาความ

สัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตางๆ ท่ีอยูในเครือขายของตน ผานการใหบริการของ

เว็บไซตเครือขายสังคมท่ีมีเครื่องมือในการใหบริการนําสงขอมูลขาวสารในรูปแบบ

ตางๆ ทั้ง ตัวอักษร สัญลักษณ หรือมัลติมีเดีย เพื่อตอบสนองตามความตองการหรือ

การใชประโยชนจากสือ่ของแตละบคุคล ซึง่ผลจากการมปีฏิสมัพนัธและความสมัพนัธ

ทีเ่กิดขึน้ในเครอืขายสงัคมออนไลนจะกอเกดิเปนทุนทางสงัคมออนไลนใน 3 รปูแบบ

คอื ทนุทางสงัคมแบบกระชบัความสมัพันธ แบบเชือ่มโยงความสมัพันธ และแบบรกัษา

แบบจาํลองการสือ่สารทุนทางสงัคมออนไลนกบัคณุภาพชวีติในโลกแหงความจรงิ
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ความสมัพันธ ทัง้น้ี การเกดิทนุทางสงัคมออนไลนจะสงผลตอคณุภาพชวีติในโลกแหง

ความจริงดีข้ึน ท้ังในดานพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิดที่มีตอการดําเนินชีวิตในโลก

แหงความเปนจริง ไดแก ความเจริญกาวหนาสวนบุคคล การยอมรับตนเอง การมี

สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ความเปนอิสระ และความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

อภิปรายผล

 1. เว็บไซตเครือขายสังคมกับการใชเฟซบุค

 จากผลการสนทนากลุมและการวจิยัเชงิปรมิาณพบวา ผูใชเฟซบุคสวนใหญ

ใชเฟซบุคทกุวนั เปนเวลามากกวา 3-5 ชัว่โมงตอวนัหรอืตลอดทัง้วนั เพือ่ตดิตามความ

เคลื่อนไหวของเพื่อน ซึ่งสวนใหญจะเปนเพื่อนที่รูจักมากอนมากกวาการคนหาเพื่อน

ใหม โดยจะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรรวมกัน ไมวาจะเปนอารมณความรูสึก ขอมูล

ขาวสาร การใหความชวยเหลอื และความไววางใจ ผานเครือ่งมอืสรางปฏสิมัพนัธอยาง 

การกดไลค การแสดงความคิดเห็น และการแบงปน โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การ

รักษาความสัมพันธที่ดีตอกันไว ซึ่งลักษณะของการเลือกสื่อเพื่อสรางปฏิสัมพันธผาน

เครือขายนั้นสอดคลองกับแนวคิดเครือขายสังคมที่อธิบายวา บุคคลจะมีแรงจูงใจ

ในการใชอินเทอรเน็ตก็ตอเมื่อเขามีความเชื่อวา เว็บไซตน้ันจะสามารถชวยใหบรรลุ

วตัถปุระสงคในการสรางความสัมพนัธทางสังคมกับผูอืน่ได (Urista et. al., 2008, น.219) 

ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางบุคคลในเครือขายสังคม ยังสอดคลองกับทฤษฎีของการ

แลกเปลี่ยนที่ ธนพฤกษ ชามะรัตน (2555, น.1) อธิบายวา บุคคลไมเพียงแตทําตาม

บทบาทหนาที่ที่คาดหวังในสังคม หรือตามบรรทัดฐานที่ไดรับการถายทอดมาเทานั้น 

แตความสัมพันธระหวางบุคคลยังขึ้นอยูบนพื้นฐานของการรับรูและการตัดสินใจใน

การแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนัระหวางคูความสมัพันธ ทัง้ในดานวตัถแุละทางดานจติใจ 

ผานรูปแบบของปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) ในรูปแบบตางๆ เชน 

กจิกรรม การสือ่สาร ความรวมมอื การพึง่พาอาศยั การแลกเปลีย่น การเรยีนรู ซึง่เปน

ปฏิสัมพันธท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน 

ซึง่สอดคลองกบัที ่Coleman (1988, p.S101) อธิบายวา บคุคลตางๆ ทีอ่ยูในเครอืขาย

จะไดรับประโยชนเองจากสมาชิก และยอมจะไดรับโอกาสเมื่อสมาชิกไดใหความไว

วางใจตอกัน และมีการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น 
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 สําหรับดานความถ่ีหรือความบอยครั้งในการสื่อสารสอดคลองกับที่ Tsai 

and Ghosal (1998, น.466) กลาววา การมีปฏิสัมพันธทางสังคมถือเปนชองทาง

สาํหรับการไหลผานของทัง้สารสนเทศและทรพัยากร และการทีจ่ะทาํใหการปฏสิมัพนัธ

ทางสังคมเกิดประสิทธิภาพจําเปนจะตองมีความใกลชิดและมีการติดตอส่ือสารอยาง

สมํ่าเสมอ (Tsai and Ghoshal, 1998, น.470) แตอยางไรก็ตาม ความถี่ของความ

สัมพันธอยางเดียวน้ันไมเพียงพอท่ีจะทํานายอิทธิพลของความสัมพันธระหวางบุคคล 

หรือพฤติกรรมของบุคคลได จึงอาจกลาวไดวา ระยะเวลาของการมีความสัมพันธกัน 

อาจใชเปนตัวชี้วัด (Indicator) ในการทํานายอิทธิพลที่จะมีตอพฤติกรรมของบุคคล

มากกวาความถี่ของการพบปะกัน (Boissevain, 1974, น.35-39) 

 2.  ความสัมพันธกับกลุมเพื่อนในเฟซบุค

 จากผลการศกึษาทีพ่บวา ผูใชเฟซบุคจะมคีวามสมัพนัธกบัเพือ่นหลายกลุม 

ซึ่งแตกตางไปตามระดับความใกลชิด โดยใชประเด็นหรือเนื้อหาที่สนทนาและการใช

คาํแทนตวัเปนเกณฑในการจาํแนกระดับความสมัพนัธ รวมถึง ยงัพบวา การใชเฟซบุค 

นอกจากชวยสราง พัฒนาและรักษาความสัมพันธแลวยังกอใหเกิดความขัดแยง

ระหวางผูใชอีกดวย

 สาํหรบัประเดน็การมคีวามสมัพนัธกับเพือ่นหลากหลายกลุม สอดคลองกบั

ทฤษฎีการกลั่นกรองความสัมพันธ (Selective filtering) ของ Kerckhoff and Davis 

(1962) ที่มีสมมติฐานวา คนเราจะใชเกณฑที่แตกตางกันในการตัดสินใจดําเนินความ

สัมพันธในแตละข้ัน เกณฑการกลั่นกรองเปรียบเสมือนประตูที่จะกําหนดวาเราจะ

ดําเนินความสัมพันธตอไปอยางไร นั่นคือ คนเราจะมีรูปแบบความสัมพันธกับบุคคล

หลายประเภท เชน ความสัมพันธกับคนแปลกหนา (stranger) คนคุนเคย (acquain-

tances) เพื่อน (friends) เพื่อนสนิท (close friends) และเพื่อนรัก (best friend) 

ซึ่งในแตละรูปแบบความสัมพันธน้ันก็จะมีเกณฑที่ใชในการกล่ันกรองความสัมพันธ 

เพือ่นาํไปสูขัน้ตอไปของการพฒันาความสมัพนัธ ซึง่อาจจะเปนความสัมพนัธทีม่คีวาม

ใกลชิดหรือมีความผูกพันมากขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความ

สัมพันธของ Knapp and Vangelisti (1992) ไดอธิบายวา การพัฒนาความสัมพันธ

จะเปนแบบคอยๆ พัฒนาไปอยางชาๆ ซึ่งการกาวสูขั้นตอไปของการพัฒนาจะเปนไป

อยางเปนระบบและเปนไปตามลําดับ แตการพัฒนาความสัมพันธนั้นอาจเปนการ

พัฒนาแบบกาวหนา (forward) หรือถอยหลัง (backward) ก็ได และการพัฒนา
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ความสัมพันธนั้นตองอาศัยระยะเวลาในการสรางความลึกซึ้งใหมากขึ้น เขาใจกัน

มากขึน้ มขีอตกลงรวมกนัมากข้ึนและตองเขาใจปฏสิมัพันธระหวางกัน (Parks, 1997)

 สวนผลการวจิยัทีพ่บวา สวนใหญผูใชมกีารเปดเผยตนเองในระดบัคอนขาง

มาก โดยมกีารสนทนาในประเดน็ทีห่ลากหลายมากกวาประเดน็ทีล่กึซึง้ สอดคลองกบั

แนวคิดการเปดเผยตนเองของ Altman and Taylor (1973) ท่ีอธิบายถึง การใช

ประเด็นการสนทนาเปนเกณฑในการสื่อสารเพ่ือแสดงถึงระดับความสัมพันธระหวาง

บคุคลวา ลกัษณะของเนือ้หาในการสือ่สารสามารถแสดงถงึระดบัความสมัพนัธระหวาง

บุคคลได ทั้งนี้ กลไกของการสรางความสัมพันธน้ันจะมีลักษณะพัฒนาการจากแบบ

ผิวเผิน (superficial) ไปสูความใกลชิดสนิทสนม (intimate) ความใกลชิดจากความ

สัมพันธจะพัฒนาไปสูการเปดเผยตนเอง ซึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดการเปดเผยตนเองน้ัน

ไดแก การไดแลกเปลีย่นผลประโยชน การไดรบัการตอบแทน การไดรบัความพงึพอใจ 

ความรูสกึมัน่คง ปลอดภยั และลกัษณะของการเปดเผยตนเองนัน้ ถอืเปนกระบวนการ

ตอบกลับระหวางคูสื่อสาร หากมีการเปดเผยตนเองมากแสดงวามีการเปดรับและ

แบงปนกบัผูอืน่ นอกจากนัน้ เนือ้หาในการสนทนายงัเปนแนวทางในการอธิบาย ระดบั

ความสัมพันธระหวางบุคคล โดยการพิจารณาจากเรื่องหรือหัวขอ (topic) ที่ใชในการ

สนทนากบัระดบัความเปนสวนตวัของเรือ่งทีใ่ชสนทนาระหวางคูสือ่สาร โดยแบงออก

เปนความกวาง (breadth) และความลึก (depth) โดย ความกวาง (breadth) คือ 

ความหลากหลายของเรื่องหรือประเด็นที่มีการสนทนากัน สวนความลึก (depth) คือ 

รายละเอียดของขอมูลสวนตัวท่ีเก่ียวกับความรูสึกนึกคิด ซึ่งจะมากขึ้นตามระดับ

ความสัมพันธ (Adler & Rodman (2003; Gamble & Gamble, 2005; DeVito, 

2006; Littlejohn & Foss, 2005)

 ดานประเด็นความขัดแยงในการใชเฟซบุคที่พบวา สวนใหญเกิดจากการใช

ขอความหรือเครื่องมือในการสรางปฏิสัมพันธในการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจผิด 

การแสดงอารมณโกรธหึงหวง ไมพอใจ การแสดงความคิดเห็นที่ไมลงรอยกัน รวมถึง

การตั้งสถานะเพื่อสรางความเขาใจผิดตอบุคคลอื่น ทั้งนี้ ลักษณะของความสัมพันธ

เหลานี้อาจสงผลตอการยุติความสัมพันธระหวางผูใช ดังนั้น ในบางสถานการณผูใช

จึงจําเปนตองใชความพยายามในการประคับประคองหรือรักษาความสัมพันธนั่นไว 

ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎกีารรกัษาความสมัพนัธระหวางบคุคลของ Kayla Hales (2008: 

12) ที่อธิบายวา การรักษาความสัมพันธระหวางบุคคลจะเกิดขึ้นผานทุกขั้นตอนการ
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สรางและพัฒนาความสัมพันธ ซ่ึงถือเปนวิธีการที่พยายามจะทําใหความสัมพันธนั้น

ไมยุติลง โดย Stafford and Canary (1991, น.220) กลาววา พฤติกรรมในการรักษา

ความสัมพันธคือ การพยายามคงความเปนธรรมชาติของความสัมพันธ นั่นคือ 

การรักษาไวซ่ึงความพอใจของทุกฝาย อีกท้ัง Kayla Hales (2008, น.14) ไดสรุป

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรักษาความสัมพันธวา ขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล 

ไดแก บุคลิกภาพ (personality) รูปแบบความสัมพันธ (relationship type) 

ประสบการณของความสัมพันธ (relation history) (Guerrero and Bachman, 

2006) และลักษณะของความสัมพันธ (relational feature) 

 3. เฟซบุคกับทุนทางสังคมออนไลน 

 ผลจากการศึกษาสามารถยืนยันไดวา เว็บไซตเครือขายสังคม อยางเฟซบุค

สามารถกอใหเกิดทุนทางสังคมออนไลนได โดยมีทุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง 

และเปนทุนทางสังคมแบบรกัษาความสัมพนัธมากกวาทนุทางสงัคมแบบเช่ือมโยงความ

สัมพันธและทุนทางสังคมแบบกระชับความสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับ Ellison et. al., 

(2007) ที่พบวา ทุนทางสังคมออนไลนที่เกิดขึ้นจะเปนทุนทางสังคมแบบรักษาความ

สัมพันธมากกวาทุนทางสงัคมแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ ในขณะที่ทนุทางสังคมแบบ

กระชับความสัมพันธก็เกิดขึ้นแตนอยมาก โดยเขาไดอธิบายวา การเกิดทุนทางสังคม

แบบรักษาความสัมพันธ เปนการมองวา เครือขายสังคมออนไลน (social network 

site) ถือเปนเครื่องมือที่ชวยใหคนสามารถรักษาความสัมพันธตอไปได แมวาจะไมได

พบปะกันอีก อีกทั้งยังสอดคลองกับ Donath and Boyd (2004) ที่เนนยํ้าวา การใช

เฟซบุคไมสามารถสรางทุนทางสังคมแบบกระชับความสัมพันธได แตสามารถสราง

ความสมัพันธแบบหลวมๆ หรอืแบบเชือ่มโยงความสัมพนัธได เพราะดวยศกัยภาพของ

เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมตอไดอยางรวดเร็ว สะดวก และมีคาใชจายถูก

 นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังสอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิชาการ

ทานอืน่ๆ ทีศ่กึษาเกีย่วกบัศกัยภาพของสือ่อนิเทอรเนต็ในการชวยรกัษาความสมัพันธ

อยาง Wellman et. al., (2001) ที่พบวา คนที่ชอบใชอินเทอรเน็ตมักจะใชอีเมล

ในการติดตอสื่อสารเพื่อรักษาความสัมพันธกับเพื่อนที่อยูหางไกล (long distance 

relationships) ในขณะที่ Cummings, Lee and Kraut (2006) พบวา ดวยศักยภาพ

ของเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตที่มีการใหบริการอีเมล และการสงขอความ (Instant 

message) จะชวยรักษาความสัมพันธระหวางเพื่อนที่ตองแยกยายเมื่อเรียนจบ 
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Hu et. al. (2004) พบวา การใช instant message (IM) ถือวาเปนเครื่องมือที่มี

ความคุมคาในการรักษาความสัมพันธ Mesch และ Talmud (2006, p.137) พบวา 

กลุมวัยรุนใชอินเทอรเน็ตในการรักษาความสัมพันธกับเพื่อนที่อยูหางไกล Stafford 

et. al. (1999) พบวา จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ถูกใชเปนชองทางในการ

สนับสนุนและรักษาความสัมพันธกับครอบครัว รวมถึง Haythornthwaite & 

Wellman (2002) ที่อธิบายวา อินเทอรเน็ตไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจํา

วันของวัยรุนและเปนรูปแบบหนึ่งในการักษาความสัมพันธกับเพื่อนทั้งเพื่อนที่สนิท

และไมสนิท

 4. ทุนทางสังคมออนไลนกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 จากการศึกษาพบวา ทุนทางสังคมออนไลนมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

คุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริง ซึ่งหมายถึง การสรางปฏิสัมพันธของผูใชเฟซบุค

จะสงผลตอการรับรูตนเองและปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นไดดีขึ้น สอดคลองกับงาน

วิจัยของนักวิชาการหลายทานคือ Bargh and McKenna (2004) ที่กลาววา คนที่มี

การรับรูคุณภาพชีวิตในตนเองตํ่า (Low psychological well-being) จะรูสึกดีขึ้น

จากการมีความเก่ียวพันกับเพื่อนผานการใชอินเทอรเน็ต เนื่องจากรูปแบบของการ

สื่อสารผานสื่อคอมพิวเตอร (CMC) จะชวยลดขอจํากัดในการสรางปฏิสัมพันธและ

ชวยสนับสนุนการเปดเผยตนเอง (self-disclosure) มากขึ้น ในขณะที่ Valkenburg 

et. al. (2006) กลาววา เฟซบุคมีบทบาทและความสามารถในการคบหากับคนอื่น

ในสงัคม ซึง่สนบัสนนุใหเกดิการเหน็คณุคาแหงตนเชงิสงัคม สวน Mehdizadeh (2010) 

พบวา ผูใชเฟซบุคทีเ่หน็คณุคาแหงตนตํา่จะมลีกัษณะของการอพัเดทขอมลูตนเองและ

เขาเช็คหนาเฟซบุคบอยครั้ง และใชเวลานานกับเฟซบุคตอการเขาใชแตละครั้ง และ

ดวยลกัษณะการใหบรกิารของเฟซบุคซ่ึงเปนเวบ็ไซตเครอืขายสงัคม ทาํใหผูใชสามารถ

รับรูคุณคาตนเองไดจากการมีปฏิสัมพันธตอกัน สําหรับ Heine et. al., 2008 (อางถึง

ใน Gonzales and Hancock, 2011) อธิบายวา เว็บไซตเครือขายสังคมถูกออกแบบ

มาเพือ่แลกเปลีย่นขอมลูเกีย่วกบัตนเองใหกบัผูอืน่ ขอมลูเหลานีอ้าจทาํใหผูใชตระหนกั

ถงึขอจาํกดัและจดุออนของตน ซ่ึงทาํใหมีการเหน็คณุคาแหงตนตํา่ หรือในอกีดานหนึง่ 

ขอมูลเหลาน้ันอาจสะทอนถึงอคติทางบวกหรือการเลือกนําเสนอแงมุมของตัวตน

ตนเอง ซึ่งอาจชวยใหผูใชมีการเห็นคุณคาแหงตนที่เพิ่มขึ้น (Walther, 1996, อางถึง

ใน ดวงกมล ชาติประเสริฐ และศศิธร ยุวโกศล, 2555)
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 5. ทุนทางสังคมออนไลนกับการมีสัมพันธภาพเชิงลบกับผูอื่น

 ขอคนพบหนึ่งที่นาสนใจจากการศึกษาที่วา ทุนทางสังคมออนไลนแบบ

กระชบัความสัมพนัธจะมคีวามสมัพนัธเชงิลบตอการรบัรูคุณภาพชีวติดานสัมพนัธภาพ

ทีด่ตีอผูอ่ืน ซึง่หมายถงึ การมปีฏสิมัพนัธกบัเพ่ือนเพือ่สรางความรูสึกใกลชดิ สนทิสนม

กนัมากอาจสงผลใหระดบัความสมัพนัธทีด่ตีอผูอืน่ลดนอยลง สอดคลองกบัทฤษฎทีนุ

ทางสังคมของ Putnam (2002) ท่ีวา อุปสรรคของทุนทางสังคมแบบกระชับความ

สมัพันธ อาจสรางความเปนสงัคมทีโ่ดดเดีย่ว แปลกแยกจากกลุมเครอืขายอืน่หรอืสราง

ตนเปนปรปกษกับสังคมอื่น (Williams, 2006) และนําไปสูความไมไววางใจหรือ

ไมชอบคนในกุลมอื่น (Sherif, 1988) นั่นคือ การมีความสัมพันธที่ใกลชิดกันกับเพื่อน

มาก ผูกพันจนมากจนไมอาจรับความสัมพนัธทีด่ีหรือกีดกั้นความสมัพนัธที่ดจีากผูอืน่ 

นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นในการพัฒนาความสัมพันธ (Relation-

ship Stages) ของ Devito (1993) ที่อธิบายถึงขั้นความสัมพันธที่เสื่อมถอย (dete-

rioration) วา แมวาบุคคลจะมีความสัมพันธที่ใกลชิดและลึกซึ้งกันมาก แตความ

สัมพันธนั้นอาจเสื่อมถอยลงได เน่ืองจากถูกกัดกรอนจากปญหาที่เกิดจากแตละฝาย

รวมกนัสราง เชน การมเีวลาใหกนันอยลง การผดิสัญญา การโตเถยีง ความคุนเคยและ

การถือวิสาสะจนกลายเปนเรื่องดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งอาจนําไปสูการสิ้นสุดความ

สัมพันธได 

สรุปและขอเสนอแนะ

สรุป 
 การใชสือ่เครอืขายสงัคมออนไลนสามารถสรางทนุทางสงัคมออนไลนไดจรงิ 

โดยเฉพาะทนุทางสงัคมแบบรักษาความสมัพนัธทีเ่นนการคงความสมัพนัธอนัดรีะหวาง

ผูใชในเครอืขายทีม่อียูเดิมใหมอียูอยางตอเนือ่ง ทัง้นีอ้าศยัปจจัยสาํคญัในการสรางทุน

ทางสังคมไดแก ระยะเวลาการใชงาน การเปดเผยตนเองผานการสนทนาในประเด็นที่

มีความหลากหลาย และการใชงานเพื่อแสดงอารมณความรูสึก ซึ่งทุนทางสังคม

ออนไลนที่เกิดข้ึนนั้นยังสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตในโลกแหงความจริงที่ดีขึ้น ทั้งใน

ดานความกาวหนาสวนบุคคล ความสัมพันธที่ดีตอผูอื่น และการยอมรับตนเอง ขอคน
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พบนีจ้งึเปนการยนืยนัคณุภาพของสือ่เครอืขายสงัคมออนไลนวา สามารถจะกลายเปน

แหลงสะสมทุนทางสังคมที่สําคัญและเปนประโยชนตอบุคคลและสังคม ซึ่งนักพัฒนา

เว็บไซตตองใหความสําคัญในการพัฒนาเว็บไซตใหมีศักยภาพเพ่ือสรางทุนทางสังคม

ใหเกดิขึน้ตอไป ในขณะที ่ผูใชสือ่เครอืขายสงัคมจะสามารถใชสือ่ดงักลาวในการสะสม

ทรัพยากร ความรู ขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนผลประโยชนตางๆ รวมกัน ซึ่งจะสง

ผลตอการสราง การพัฒนาและความรักษาความสัมพันธที่ดีตอกัน

ขอเสนอแนะตอนักพัฒนาเครือขายสังคมออนไลน
 1. เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดนานข้ึน ควรเพิ่มเครื่องหมายหรือ
สญัลกัษณทีเ่นนการแสดงอารมณความรูสกึโดยไมจาํเปนตองใชตวัอกัษรหรอืขอความ
เทานั้น เชน การใชสัญลักษณ รูปภาพหรือสติ๊กเกอรที่มีเสียง มีการเคลื่อนไหว และมี
ความหลากหลายทางอารมณ 
 2. เพื่อขยายความเชื่อมโยงความสัมพันธของผูใชไดมากขึ้น โดยเฉพาะ
การเขาถึงประเด็นที่สนใจรวมกัน ควรปรับระบบการสืบคนขอมูล การจัดกลุมเนื้อหา 
เพื่องายตอการเขาถึงขอมูลที่สนใจ ดวยการใชเครื่องหมาย hash tag (#) การสราง
เมนูตัวกรอง (screen) การใชคียเวิรด การสั่งการดวยเสียง การคนหาดวยรูปภาพ 
เปนตน 
 3. ใหความสําคัญกับการสื่อสารแบบสวนตัวแกผูใชงานผานรูปแบบการ
สนทนาออนไลน (chat) โดยใชสัญลักษณที่เนนอารมณ ความรูสึก ทั้งภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อนไหว การตูน การสนทนาผานระบบเสียง และวิดีโอ โดยระบบการสงผานขอมูล
ตองงาย กระชับ และรวดเร็ว สามารถรองรับรูปแบบและขนาดของไฟลขอมูลแบบ
ตางๆ ได สามารถสรางความบอยครั้งและการตอบกลับไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อชวย
ใหผูใชเกิดความสนิทและใกลชิดกันมากขึ้น
 4. การพฒันาระบบการเชือ่มโยงเครือขายทีม่คีวามหลากหลาย กวางขวาง
และครอบคลุมผูใชงาน โดยการเช่ือมโยงระบบบัญชีรายชื่อเขากับโปรแกรมหรือ
เว็บไซตอื่นๆ เพื่อขยายชองทางการติดตอสื่อสารกับเพื่อนไดมากขึ้น
 5. การพฒันาระบบการเชือ่มโยงเครือขายทีม่คีวามหลากหลาย กวางขวาง
และครอบคลุมผูใชงาน โดยการเช่ือมโยงระบบบัญชีรายชื่อเขากับโปรแกรมหรือ
เว็บไซตอื่นๆ เพื่อขยายชองทางการติดตอสื่อสารกับเพื่อนไดมากขึ้น
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ขอเสนอแนะตอผูใชงาน 
 1.  หากผูใชที่มีความตองการสรางเครือขายสังคม ตองการมีเพื่อนมาก 

แสวงหาเพื่อนใหม และชอบท่ีจะแลกเปลี่ยน แบงปนความหลากหลายของขอมูล

ขาวสารควรจะใชเวลากับสื่อเปนเวลานาน โดยเลือกใชส่ือที่มีเครื่องมือที่สราง

ปฏิสัมพันธไดอยางหลากหลาย และสื่อเครือขายสังคมที่ไดรับความนิยมมาก เพราะ

สื่อเหลานั้นจะเปนแหลงรวมบุคคลที่มีความสนใจหลากหลายมาอยูรวมกัน 

 2.  หากผูใชมคีวามตองการทีจ่ะสรางความใกลชดิ สนิทสนมกบัเพือ่นหรอื

คูสื่อสาร ควรเลือกใชสื่อท่ีเนนการสนทนาออนไลน (chat) เพราะเปนสื่อที่สามารถ

สรางความบอยครั้งและการตอบกลับไดอยางรวดเร็ว และมีความเปนสวนตัว

 3.  หากผูใชตองการใชส่ือเครือขายสังคมเพื่อเพียงติดตามเรื่องราวของ

เพื่อนหรือคนที่รูจัก คุนเคยมากอน หรือเพื่อรักษาและรื้อฟนความสัมพันธ แตไมได

เนนการติดตอสื่อสารเพื่อความสัมพันธอยางตอเนื่อง ควรเลือกส่ือที่มีรูปแบบของ

การนําเสนอเร่ืองราว และสื่อท่ีสามารถเชื่อมโยงกับส่ืออื่นได ส่ือที่มีระบบแจงเตือน

เมื่อมีขอมูลใหมๆ ของเพื่อน เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของเพื่อนได 
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 งานวจิยัเร่ือง “การเปดรบั การรบัรู และทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตร จากขอมลู

ขาวสารที่ปรากฏในทวิตเตอร (Twitter)” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม

ออนไลน (Online Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับภาพยนตรผานทวิตเตอร 

การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร แนวโนมพฤติกรรม

ของผูใชทวิตเตอร และยังศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรใน

โรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา

 1.  การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรผานทวิตเตอร ไดแก 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ระยะเวลา (นาที/ครั้ง) และระดับการเปดรับบุคคลหรือองคกร

ที่กําลังติดตาม (Following) มีความสัมพันธกับการรับรูที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏใน

ขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร

 2.  การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรผานทวิตเตอร ไดแก 

ระยะเวลา (นาที/ครั้ง) และระดับการเปดรับบุคคลหรือองคกรท่ีกําลังติดตาม (Fol-

lowing) มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอภาพยนตรที่ปรากฏในขอมูลขาวสารบน

ทวิตเตอร

 3.  การรบัรู มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลู

ขาวสารบนทวิตเตอร

 4.  ทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลูขาวสารบนทวติเตอร มคีวาม

สมัพนัธกบัความถี ่(ครัง้/เดอืน) ในการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวติเตอร

 5.  ทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลูขาวสารบนทวติเตอร มคีวาม

สมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรมในการไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร และการเปดรบั

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรผานทวิตเตอรของผูใชทวิตเตอร

บทคัดยอ
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 นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรใน

โรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร อธิบายไดเปน 7 องคประกอบ โดยองคประกอบที่มี

ผลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูใชทวิตเตอรมากที่สุด คือ ปจจัยการสงเสริม

การตลาดผานสื่อหลัก และกิจกรรมการตลาด 

คําสําคัญ: ทวิตเตอร, การเปดรับ, การรับรู, ทัศนคติ, ภาพยนตร
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 The research of “Exposure, perception and attitude toward 
the movies information on twitter” is a quantitative research using 
online questionnaire to collect data. The research objectives are to 
explore user’s perception of movies information on twitter, their 
attitudes, their behaviors intention on twitter. The factor influencing 
the behavior of twitter user to see the movies is investigated as well. 
 As for the hypothesis testing, it is found that;
 1.  The exposure to the movies information on twitter does 
not have any correlations with user’s perception of movies information 
on twitter. 
 2.  The exposure to the movies information on twitter namely 
duration and the following twitter account related to movie indicate 
correlations with user’s attitudes of movies information on twitter, 
however, frequency and the amount of following twitter account 
related to movie do not indicate any correlations with user’s attitudes 
of movies information on twitter.
 3.  The perception indicate correlations with user’s attitudes 
of movies information on twitter.
 4.  The attitudes of movies information on twitter indicate 
correlations with the frequency of the twitter user see the movies. 
 5.  The attitudes of movies information on twitter indicate 
correlations with their behaviors intention on twitter.
 In addition to, as to the seven factors influencing the behavior 
of twitter user to see the movies, it is found that the most important 
factor is the promotion through mass media and the marketing activities. 

Keyword:  Twitter, Exposure, Perception, Attitude, Movie

ABSTRACT
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญ
 ความหลากหลายของรปูแบบและเทคโนโลยกีารสือ่สารในปจจบุนั สงผลให

โลกกาวเขาสูยุคสังคมขอมูลขาวสาร (Information Society) ดังที่อัลวิน ทอฟเลอร 

(Alvin Toffler, อางถึงใน บาว นาคร, 2550) กลาวไววา คลื่นลูกที่สามคือการที่สังคม

กาวเขาสูยคุแหงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ใครสามารถคุมขอมลูขาวสาร

ได คนนั้นสามารถครองโลกได ผูคนในยุคคลื่นลูกที่สามจึงตางแสวงหาขอมูลเพื่อให

ตนเองมอีาํนาจในการควบคมุ จดัการ และตดัสนิใจในเรือ่งตางๆ โดยมแีหลงของขอมลู

สําคัญขนาดใหญอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Network) ท่ีเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนในสังคมไทย

อยางมาก ซึง่นอกจาก เฟซบุก (Facebook) ทีม่ผูีใชงานเปนจาํนวนมากแลว ทวติเตอร 

(Twitter) ก็เปนทางเลือกหนึ่งของผูที่นิยมใชเครือขายสังคมออนไลน แมวาจํานวน

ผูใชทวิตเตอรจะมีไมมากเมื่อเทียบกับเครือขายสังคมออนไลนอื่นๆ แตจากรูปแบบ

การทํางานดวยการสื่อสารผานขอความไมเกนิ 140 ตวัอกัษร ทําใหสือ่อยางทวติเตอร

มีความนาสนใจ และมีจํานวนผูใชงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปที่ผานมาจํานวนผูใช

ทวิตเตอรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 53 (Zocialinc, 2556)

 ทวิตเตอร (Twitter) เปนเครือขายสังคมออนไลนที่เรียกวา ไมโครบล็อก 

(Micro Blog) เปนเครื่องมือสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่เปดโอกาสใหบุคคลสรางพื้นที่การ

สือ่สารของตวัเองบนโลกออนไลน โดยมลีกัษณะเปนพืน้ทีท่ีใ่ชเกบ็ขอมลูขนาดเลก็ เพือ่

เผยแพรขาวสาร รูปภาพ หรือเชื่อมโยง (Link) ไปยังบทความหรือวิดีโอตางๆ ได และ

ดวยความท่ีเปนการสือ่สารดวยขอความสัน้ๆ อานงาย เหมาะกับลกัษณะนสิยั และรปูแบบ

การดําเนินชีวิตของคนยุคใหม ทําใหมีคนใชทวิตเตอรเปนชองทางในการสื่อสาร และ

สรางใหเกิดการบอกตอไปในวงกวาง ดังที่ อัลวิน ทอฟเลอร (Alvin Toffler, อางถึง

ใน บาว นาคร, 2550) กลาววา เรากําลังเผชิญกับแนวคิดแบบใหมที่ไมไดผานการ

เรียบเรียงและสังเคราะหออกมาเปนสารท่ียาวเหยียดอีกตอไป ตรงกันขาม เรากําลัง

เปดรบัขาวสารทีส่ัน้และชัว่คราว โดยคนจะเกบ็ขอมลูเฉพาะทีต่วัเองสนใจใหมากทีส่ดุ

ในเวลาอันสั้นแลวก็ทิ้งไป แลวนําเศษชิ้นสวนเล็กๆ นอยๆ เหลานั้นมาปะติดปะตอกัน
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เปนทัศนะใหมที่ใหภาพกวางขึ้น ดวยคุณลักษณะเดนในการสื่อสารดวยขอความสั้นๆ 

กระชบั และชดัเจนของทวติเตอร ทาํใหมผีูสงสารจาํนวนมากนยิมใชชองทางการสือ่สาร

รูปแบบใหมนี้เพื่อกระจายขอมูลขาวสารไปอยางรวดเร็ว รวมถึงการนําไปประยุกตใช

ในอาชีพดานสื่อสารมวลชน อยางนักขาว และบุคคลที่เปนที่สนใจในสังคม ในขณะ

เดียวกันผูรับสารจํานวนมากก็ตองการรับขอมูลขาวสารที่อานเขาใจงาย ไดใจความ

ในประโยคสั้นๆ ทวิตเตอรจึงเปนเครื่องมือที่ถูกเลือก จากคนที่ตองการรับรูขอมูล

ขาวสารใหทันตอเหตุการณ และนําไปใชเปนขอมูลในการสนทนากับบุคคลอื่นๆ ที่มี

ความสนใจในเรือ่งเดยีวกนั และสงตอกนั จนเกดิเปนกลุมบคุคล ทีใ่ชพืน้ทีบ่นทวติเตอร

ในการพดูคยุและแสดงความคดิเหน็ เชน กลุมทีพ่ดูคุยกนัเรือ่งการเมอืง กลุมแฟนคลับ

ของดาราและนักรองเกาหลี กลุมคนที่ดูละคร หรือกลุมคนดูหนัง จนกลายเปนกลุมที่

มีอิทธิพลตอผูใชทวิตเตอรเปนอยางมาก

 กลุมคนดหูนงัเปนคนอกีกลุมหนึง่ทีน่ยิมใชส่ือทวติเตอรในการตดิตอส่ือสาร 

แลกเปลีย่นประสบการณในการดหูนงัและขอมลูขาวสารเกีย่วกับภาพยนตร ซึง่ขอมลู

เหลานี้ เปนขอมูลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูใชทวิตเตอรเปน

อยางมาก อยางเชนกระแสภาพยนตรเรื่องพี่มากพระโขนงในชวงเดือนเมษายน 2556 

ซึ่งฉายในเวลาใกลเคียงกันกับภาพยนตรเร่ืองคูกรรม โดยกอนเขาฉายทั้งสองเรื่องมี

เสยีงตอบรบัทีด่มีาก แตหลงัจากมผีูไดชมภาพยนตรทัง้ 2 เรือ่ง และแสดงความคิดเหน็

ผานทวติเตอร ทาํใหเกดิกระแสวพิากษวจิารณตางๆ กันไป และสงตอกนัอยางรวดเรว็ 

ผูใชทวิตเตอรบางคนจึงเลือกที่จะไปดูพี่มากพระโขนงมากกวา 1 รอบ และเลือกที่จะ

ไมดูคูกรรม 

 จากปรากฏการณขางตน ทาํใหพอจะเหน็ความสาํคญัของขอมลูขาวสารใน

ทวิตเตอร ซึ่งถือไดวาเปนขอมูลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคนในยุคปจจุบันเปน

อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการภาพยนตร เนื่องจากการชมภาพยนตรเปน

กิจกรรมบันเทิงท่ีคนในสังคมเมืองชื่นชอบและมักจะปฏิบัติเปนกิจวัตรเมื่อมีเวลาวาง 

ดวยตลาดภาพยนตรที่ขยายกวางขึ้น ภาพยนตรมีความหลากหลายมากขึ้น การหา

ขอมลูเกีย่วกับภาพยนตร จงึเปนพฤตกิรรมทีผู่บรโิภคสวนใหญทาํกอนไปชมภาพยนตร 

เพื่อใหคุมคากับคาตั๋วชมภาพยนตรที่มีราคาสูงขึ้นทุกวัน แตในขณะเดียวกันขอมูล

จํานวนมากที่ไดรับ ก็อาจทําใหผูรับสารเกิดความสับสน จนไมสามารถนํามาใชใหเกิด

ประโยชนไดจริง การใชเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลนอยางรูเทาทัน และเหมาะสม 
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จึงเปนเรื่องที่คนในยุคสังคมขอมูลขาวสารควรใหความสําคัญอยางมาก เพื่อนําขอมูล

ขาวสารที่ไดรับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตัวเองและสังคม

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาการเปดรับ การรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมการชมภาพยนตร 

และแนวโนมพฤติกรรมของผูใชทวิตเตอรในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวภาพยนตร

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ภาพยนตรผานทวิตเตอร กับการรับรูที่มีตอภาพยนตรท่ีปรากฏในขอมูลขาวสารบน

ทวิตเตอร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ภาพยนตรผานทวิตเตอร กับทัศนคติท่ีมีตอภาพยนตรที่ปรากฏในขอมูลขาวสารบน

ทวิตเตอร

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู กับทัศนคติที่มีตอภาพยนตร

ที่ปรากฏในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏ

ในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร กับพฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของ

ผูใชทวิตเตอร

 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏ

ในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร กับแนวโนมพฤติกรรมของผูใชทวิตเตอร

 7. เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร

ของผูใชทวิตเตอร

วิธีการวิจัย

 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบ

การวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) แบบตดัขวาง (Cross-Sectional Study) เกบ็

ขอมลูในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ เพยีงครัง้เดยีว โดยการใชแบบสอบถามออนไลน (Online 
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Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมลู โดยผูวจิยัจะสงแบบสอบถาม

ออนไลนใหกับกลุมตัวอยาง ดวยวิธีสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience 

Sampling) และใหกลุมตวัอยางกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self Administration) 

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
 จากการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่ใชทวิตเตอรที่มีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป ที่มีบัญชีชื่อผูใชใน
ทวติเตอร และมกีารเปดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบัภาพยนตรผานทวติเตอรเปนประจาํ 
ตอเนื่องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และมีพฤติกรรมการชมภาพยนตรใน
โรงภาพยนตรเทานัน้ พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายรุะหวาง 13-24 
ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือนไมเกิน 
20,000 บาท

สวนท่ี 2 พฤตกิรรมการเปดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบัภาพยนตรของผูใชทวติเตอร
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรของ
ผูใชทวิตเตอร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตร
ผานทวิตเตอรเฉลี่ย 18 ครั้งตอสัปดาห โดยใชระยะเวลาเปดรับในแตละครั้งเฉลี่ย 21 
นาท ีมจีาํนวนบคุคลหรอืองคกรทีก่าํลงัตดิตาม (Following) ทีเ่กีย่วของกบัภาพยนตร
จํานวนเฉลี่ย 19 บัญชี และมีระดับการเปดรับเปดรับบุคคลหรือองคกรที่กําลังติดตาม 
(Following) คือ เพื่อน/คนรูจัก มากที่สุด รองลงมาคือ บุคคลทั่วไปที่สนในเรื่อง
ภาพยนตร นกัวจิารณภาพยนตร นกัแสดงภาพยนตร บรษิทัผูผลติภาพยนตร/ตวัแทน
จําหนายภาพยนตร และโรงภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร นักขาวสายบันเทิง และ
บุคคลอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับภาพยนตร และมีบัญชีช่ือผูใชในทวิตเตอร เชน 
นกัแปลบทภาพยนตร เวบ็ไซตภาพยนตร นติยสารภาพยนตร นกัเขยีนบล็อก (Blogger) 
นกัเขยีนบท นกัรองเพลงประกอบภาพยนตร นักแตงดนตรปีระกอบภาพยนตร เปนตน
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สวนที่ 3 การรับรูที่มีตอภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร

 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูที่มีตอภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร พบวา 

กลุมตัวอยางมีการรับรูในประเด็น “ขอมูลขาวสารเก่ียวกับภาพยนตรในทวิตเตอร 

ทําใหทราบขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับภาพยนตร

โดยตลอด” มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น “การอานทวีตเกี่ยวกับภาพยนตรในทวิต

เตอร ทําใหทราบจุดเดน จุดดอยของภาพยนตรไดเปนอยางดี” ประเด็น “ทวีตของ

ผูกํากับและนักแสดงนําในภาพยนตร ทําใหทราบขอมูลเก่ียวกับภาพยนตรท่ีแนนอน 

มั่นใจไดวาเปนความจริง” ประเด็น “ทวีตของผูกํากับและนักแสดงนําในภาพยนตร 

ทาํใหทราบขอมลูเกีย่วกับภาพยนตรทีชั่ดเจน เขาใจงาย ไมกาํกวม” ประเดน็ “กระแส

ตอบรับของภาพยนตรในทวิตเตอรทําใหตัดสินไดวาภาพยนตรเรื่องไหนสนุก หรือไม

สนุก” ประเด็น “ขอมูลในทวิตเตอร ทําใหรูจักและทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัทผูผลิต

ภาพยนตร และตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรไดเปนอยางดี” ประเด็น “บุคคลที่ให

ขอมูลเก่ียวกับภาพยนตรในทวิตเตอร เปนบุคคลที่มีความรู นาเช่ือถือ” ประเด็น 

“บคุคลทีเ่ปดรบัขอมลูขาวสารภาพยนตรจากทวติเตอร เปนคนทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบั

ภาพยนตรอยางจริงจัง” ประเด็น “ความคิดเห็นและบทความเกี่ยวกับภาพยนตรของ

บุคคลตางๆ ในทวิตเตอร เปนสิ่งที่ทานใหความเชื่อถือ” และประเด็น “ขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับภาพยนตรในทวิตเตอร ทําใหทราบเนื้อเรื่องยอ และเคาโครงเรื่องของ

ภาพยนตรโดยตลอดทั้งเรื่อง” ซึ่งเปนประเด็นที่มีการรับรูอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 นอกจากนี้ประเด็น “ทวิตเตอรมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรทุกอยาง

ที่ตองการ” และประเด็น “ทวิตเตอรเปนเครื่องมือแรกๆ ที่นึกถึงเวลาตองการคนหา

ขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตร” มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ ทั้งนี้การรับรูที่

มีตอภาพยนตรของผูใชทวิตเตอรโดยรวม อยูในระดับมาก

สวนที่ 4 ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร

 จากการศึกษาทัศนคติท่ีมีตอภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญ มีทัศนคติในเชิงบวกในทุกประเด็น โดยประเด็น “ขาวภาพยนตรที่

ปรากฏบนทวิตเตอร เปนขอมูลที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ ณ เวลาที่เกิดขึ้นจริง” มีคา

เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็น “ภาพประกอบของภาพยนตร เชน ใบปด

ภาพยนตร (Poster Movie) ภาพเบ้ืองหลังการถายทํา ภาพนักแสดง ในทวิตเตอร 
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สามารถสรางความประทับใจแรก และดึงดูดความสนใจของทานไดดี” ประเด็น 

“ความคดิเหน็เกีย่วกบัภาพยนตรของบคุคลทัว่ไปในทวติเตอร ใหความรูสึกเปนกนัเอง 

เหมือนทานคุยกับเพื่อน แมจะไมเคยรูจักกันมากอน” ประเด็น “การถายทํา เทคนิค

พิเศษของภาพยนตร สรางความตื่นเตน และกระตุนความสนใจใหอยากไปชม

ภาพยนตรไดดี” ประเด็น “เพลงประกอบภาพยนตรที่ไดฟงจากทวิตเตอร สามารถ

สรางอารมณรวมไปกับภาพยนตร ทําใหภาพยนตรมีความนาสนใจมากขึ้น” ประเด็น 

“บทความเกี่ยวกับภาพยนตรที่เชื่อมโยง (Link) ผานทวิตเตอร มีสาระประโยชน และ

ทาํใหทานรูจกัภาพยนตรเรือ่งนัน้ไดดมีากยิง่ขึน้” ประเดน็ “เคาโครงเรือ่ง เนือ้เรือ่งยอ

ของภาพยนตรในทวติเตอร สัน้ กระชบั อานงาย และเขาใจไดชดัเจน” ประเดน็ “ทวตี

ของผูกํากับภาพยนตรทําใหภาพยนตรมีความนาสนใจมากขึ้น ทําใหอยากไปชม

ภาพยนตร” ประเดน็ “ทานชอบดภูาพยนตรตวัอยางทีเ่ชือ่มโยง (Link) ผานทวติเตอร” 

และประเด็น “ทานชอบอานทวีตที่เกี่ยวกับนักแสดงนําในภาพยนตร หรือทวีตของ

นักแสดงโดยตรง” ตามลําดับ ทั้งนี้ทัศนคติโดยรวมของผูใชทวิตเตอร ที่มีตอขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรที่ปรากฏในทวิตเตอร อยูในเชิงบวก

สวนที่ 5 พฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร

 จากการศึกษาพฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผู ใช

ทวิตเตอร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรเฉลี่ย 3 ครั้ง

ตอเดือน 

สวนท่ี 6 แนวโนมพฤตกิรรมของผูใชทวติเตอรท่ีมีตอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมูล

 ขาวสารบนทวิตเตอร

 จากการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมของผูใชทวิตเตอรท่ีมีตอภาพยนตรที่

ปรากฏในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีแนวโนม

พฤติกรรมที่จะเปดรับทวิตเตอร เพื่อหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรตอไป 

มากที่สุด และมีความตั้งใจที่จะไปชมภาพยนตรที่ไดอานในทวิตเตอร นอกจากนี้ยังมี

แนวโนมพฤตกิรรมทีจ่ะแนะนาํใหผูอืน่เปดรบัทวิตเตอรเพือ่หาขอมลูเกีย่วกบัภาพยนตร 

และแนะนําใหผูอื่นไปชมภาพยนตรที่ไดอานจากทวิตเตอรอีกดวย
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สวนที่ 7 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใช

 ทวิตเตอร

 1. ปจจัยดานองคประกอบภาพยนตร (Product)

 จากการศึกษาปจจัยดานองคประกอบภาพยนตร (Product) ที่มีผลตอ

พฤตกิรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวติเตอร พบวา กลุมตวัอยางให

ความสําคัญกับปจจัย บทประพันธ บทภาพยนตร และเนื้อเรื่อง มากที่สุด รองลงมา

คือ ปจจัย ประเภทภาพยนตร นักแสดงนําในภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร การถาย

ทําและเทคนิคพิเศษ และเพลงประกอบภาพยนตร ตามลําดับ ทั้งน้ีปจจัยดานองค

ประกอบภาพยนตร (Product) ทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร

ของผูใชทวิตเตอร โดยรวมอยูในระดับมาก

 2.  ปจจัยดานราคา (Price)

 จากการศกึษาปจจยัดานราคา (Price) ทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการชมภาพยนตร

ในโรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ความคุมคา

ของตั๋วชมภาพยนตร เม่ือเทียบกับความสนุก และคุณภาพของภาพยนตร มากท่ีสุด 

รองลงมาคอื ความคุมคาของตัว๋ชมภาพยนตร เมือ่เทยีบกบัลกัษณะของโรงภาพยนตร

ที่ไปชม คาใชจายในการเดินทางไปชมภาพยนตร และราคาขนมขบเคี้ยว และเครื่อง

ดื่มที่จําหนายหนาโรงภาพยนตร ตามลําดับ ท้ังนี้ปจจัยดานราคา (Price) ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง

 3.   ปจจัยดานสถานที่และการจัดจําหนาย (Place)

 จากการศึกษาปจจัยดานสถานท่ีและการจัดจําหนาย (Place) ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร พบวา กลุมตัวอยาง

ใหความสําคัญกับ ความสะดวก สบายในการเดินทางไปชมภาพยนตร มากที่สุด 

รองลงมาคือ ความสะดวกสบายในการซื้อตั๋วชมภาพยนตร ซื้อไดงาย และรวดเร็ว มี

ชองทางการจัดจําหนายออนไลนผานเว็บไซตและโทรศัพทมือถือโรงภาพยนตรอยูใน

หางสรรพสนิคาทีม่สีนิคาหลากหลาย ไมใชมแีตโรงภาพยนตร และมรีปูแบบภาพยนตร 

ใหเลือกชม เชน ภาพยนตร 3 มิติ ภาพยนตร 4 มิติ และภาพยนตรระบบดิจิตอลตาม
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ลาํดบั ทัง้นีป้จจยัดานสถานทีแ่ละการจดัจาํหนาย (Place) ทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการชม

ภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร โดยรวมอยูในระดับมาก

 4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)

 จากการศึกษาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลตอ

พฤตกิรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวติเตอร พบวา กลุมตวัอยางให

ความสําคัญกับ โฆษณา ประชาสัมพันธ และภาพยนตรตัวอยางใน ส่ือบริเวณ

โรงภาพยนตร และในโรงภาพยนตร มากที่สุด รองลงมาคือ โฆษณา ประชาสัมพันธ 

และภาพยนตรตัวอยางในสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ เชน เฟซบุก อินสตาแกรม เปนตน 

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตร ภาพยนตรตัวอยาง และกิจกรรมตางๆ ที่ปรากฏใน

ทวิตเตอร การสงเสริมการขาย บัตรสวนลด การแจกบัตรชมภาพยนตร กิจกรรมรวม

สนุกชิงของรางวัล ของที่ระลึกจากภาพยนตร โฆษณา ประชาสัมพันธ และภาพยนตร

ตวัอยางใน สือ่โทรทศัน กจิกรรมการตลาด (Event) เชน การเดนิสายโปรโมทภาพยนตร 

(Roadshow), การจดังานเปดตวัภาพยนตร ,การจดักจิกรรมเพือ่สังคม เปนตน โฆษณา 

และประชาสมัพนัธใน ส่ือนติยสารโฆษณา และประชาสัมพนัธใน สือ่หนงัสือพมิพ และ 

โฆษณา และประชาสัมพันธใน สื่อวิทยุ ตามลําดับ ทั้งนี้ ปจจัยดานการสงเสริมการ

ตลาด (Promotion) ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใช

ทวิตเตอร โดยรวมอยูในระดับมาก

 นอกจากน้ีจากการผลการการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการชม

ภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร โดยใชการวเิคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) พบ

วา สามารถแบงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูใชทวิตเตอรไดเปน 

7 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 ปจจัยการสงเสริมการตลาดผานสื่อหลัก และ

กจิกรรมการตลาด องคประกอบที ่2 ปจจยัการสงเสรมิการตลาดผานส่ือสังคมออนไลน 

สือ่บรเิวณโรงภาพยนตร และการสงเสรมิการขาย องคประกอบที ่3 ปจจยัรปูแบบของ

สถานที ่โรงภาพยนตร และชองทางการจัดจาํหนาย องคประกอบที ่4 ปจจยัราคา และ

นักแสดงนําในภาพยนตร องคประกอบที่ 5 ปจจัยความสะดวกสบายดานสถานที่และ

การจัดจําหนาย องคประกอบที่ 6 ปจจัยองคประกอบภาพยนตร และองคประกอบที่ 

7 ปจจัยผูกํากับภาพยนตร
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อภิปรายผลการวิจัย

การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร
 กลุ มตัวอยางสวนใหญ เปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรผาน

ทวิตเตอรเฉลี่ย 18 ครั้ง/สัปดาหโดยใชระยะเวลาเปดรับในแตละคร้ังเฉล่ีย 21 นาที 

ซึ่งถือไดวาผูใชทวิตเตอรมีพฤติกรรมการเปดรับทวิตเตอรอยูในระดับสูง เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ บุษรา ประกอบธรรม (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษายอมรับเครือขาย

สังคมออนไลนของนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา 

นักศึกษาสวนใหญ มีการใชเครือขายสังคมออนไลน 7 วันตอสัปดาห และชิดชุดา 

จาดกอน (2555) ศกึษาเรือ่ง ทศันคตขิองผูบรโิภคทีมี่ตอบทความเชงิโฆษณาผลติภณัฑ

เครื่องสําอางในสื่ออินเทอรเน็ต พบวา เกินกวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางมีการเปดรับ

บทความเชิงโฆษณา โดยเปดรับผานเว็บไซต www.pantip.com มาก โดยมีคาเฉลี่ย

ความถีใ่นการเปดรบั 8 ครัง้ตอสปัดาห และมคีาเฉล่ียระยะเวลาในการเปดรบั 34 นาที

ตอครั้ง ซึ่งจะเห็นไดวาจากผลการศึกษาการเปดรับสื่อออนไลน โดยเฉลี่ยแลวผูใช

จะเปดรับสื่อทุกวัน และใชระยะเวลาในการเปดรับคอนขางนาน เชนเดียวกับผูใช

ทวิตเตอร 

 นอกจากนีผู้ใชทวติเตอรมจีาํนวนบคุคลหรือองคกรทีก่าํลงัตดิตาม (Follow-

ing) ที่เกี่ยวของกับภาพยนตรเฉลี่ยคนละ 19 บัญชี ซึ่งถือวาผูใชทวิตเตอรมีการเปด

รับขอมูลขาวสารเก่ียวกับภาพยนตรจากผูสงสารจํานวนมาก ภายในระยะเวลาส้ันๆ 

และจากผลการศึกษาน้ี พบวา ผูใชทวิตเตอรมีระดับการเปดรับบุคคลหรือองคกรที่

กําลังติดตาม (Following) คือ เพื่อน/คนรูจัก มากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการ

คลอยตามกลุม ซึ่งทําใหขอมูลที่ไดรับจากเพื่อนหรือคนรูจักมีความนาเชื่อถือมากกวา

ขอมูลจากคนที่ไมรูจักกัน 

การรับรูที่มีตอภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร
 กลุมตัวอยางมีการรับรูในประเด็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว
ตางๆ และกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับภาพยนตร ท่ีทําใหผูใชทวิตเตอรรับรูไดโดยตลอด 
ซึ่งเปนประเด็นที่ผูใชทวิตเตอรมีการรับรูมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูใชทวิตเตอรมีการ
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รับรูวาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรบนทวิตเตอรมีความสม่ําเสมอในการสื่อสาร 
และมคีวามเคลือ่นไหวของขอมลูขาวสารอยูตลอดเวลา นอกจากนีใ้นประเดน็อืน่ๆ ยงั
พบวาผูใชทวิตเตอรสวนใหญมีการรับรูอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากกลุม
ตัวอยางมีการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับภาพยนตรผานทวิตเตอรอยางตอเนื่อง
และสมํา่เสมอ ทาํใหมพีืน้ฐานเกีย่วกับภาพยนตรอยูในระดบัด ีการอานขอมลูขาวสาร
เกี่ยวกับภาพยนตรในทวิตเตอรและการสื่อสารพูดคุยในเรื่องเดียวกัน ทําใหสามารถ
ทําความเขาใจและตีความขอมูลเหลาน้ันไดชัดเจน การรับรูที่มีตอภาพยนตรของผูใช
ทวิตเตอรจึงอยู ในระดับมาก ขณะที่การรับรู เกี่ยวกับเครื่องมือการส่ือสารอยาง
ทวิตเตอรอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาผูใชทวิตเตอรใหความสําคัญกับการ
รับรูเนื้อหา (Content) มากกวาการรับรูการใชงานหรือใชประโยชนในตัวเครื่องมือ
สื่อสาร

ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร
 กลุมตัวอยางสวนใหญ มทีศันคตใินเชงิบวกในทุกประเดน็ โดยเฉพาะประเดน็
ความรวดเร็ว ณ เวลาเดียวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง (Real Time) ผูใชทวิตเตอรมี
ทัศนคติในเชิงบวกมากท่ีสุด ซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ
สือ่สารของทวติเตอรไดเปนอยางด ีนกัขาวหลายคนจงึหนัมาใชทวติเตอรในการรายงาน
ขาวดวนอยางไมเปนทางการ เพื่อสื่อสารกับผูรับสาร นอกจากนี้ผูใชทวิตเตอรยังมี
ทัศนคติเชิงบวกตอประเด็นอื่นๆ จึงเห็นไดวาองคประกอบตางๆ ของภาพยนตรที่ได
ปรากฏในทวิตเตอร ลวนแลวแตทําใหผู ใชทวิตเตอรเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอ
ภาพยนตรเรือ่งนัน้ๆ ดวยการสือ่สารแบบขอความส้ันของทวติเตอร อาจจะไมสามารถ
ใหขอมูลทั้งหมดไดครบถวนในคราวเดียว การสอดแทรกแนบภาพประกอบ หรือ
เชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลท่ีอางอิง อันเปนขอมูลเชิงลึก ที่ใหขอมูลไดละเอียดและ
ครบถวนกวา ท่ีมาพรอมกับขอความสั้นๆ ไดใจความนั้น เปนส่ิงที่ผูใชทวิตเตอรใช
เปนขอมูลเบื้องตนในกระบวนการเลือกสรรขอมูลขาวสารที่ตัวเองสนใจ เมื่ออาน
ขอความสั้นๆ จากทวิตเตอรแลวมีความสนใจจริงๆ จึงจะเขาไปดูรูปภาพ หรือเนื้อหา
รายละเอียดท่ีไดแนบมาในทวิตเตอรน้ัน ดังน้ันจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหพบวาการ
สื่อสารผานทวิตเตอรทําใหกลุมเปาหมายเกิดทัศนคติในเชิงบวกกับทั้งตัวสารและกับ
ตัวสื่อเองอีกดวย
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พฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร
 กลุมตัวอยางสวนใหญ ไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรเฉลี่ย 3 ครั้ง/เดือน 

ซึ่งถือวามีความถี่สูง เมื่อเทียบกับผลการศึกษาของวิศรา ทองมาก (2549) ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการชมภาพยนตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวาโดยเฉล่ีย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จะชมภาพยนตรเดือนละ 1 ครั้ง และงานวิจัยของ

ณัฎฐกันฐ พลพิทักษ (2556) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมในการรับชม

ภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตร ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร 

พบวา พฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทยและตางประเทศในโรงภาพยนตรของ

ประชนชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในระยะ 1 ป มีความถี่เฉลี่ย 1 ครั้ง/เดือน

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูใชทวิตเตอร
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับมาก โดย มีความ

ตั้งใจเปดรับทวิตเตอร เพ่ือหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรในทวิตเตอรตอไป 

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในทวิตเตอรมีขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

ภาพยนตรเปนจํานวนมาก ทําใหผูใชทวิตเตอรไดรับขอมูลที่ครบถวนและรวดเร็ว 

แตในขณะเดียวกันการเปดรับและการรับรูขอมูลมากกวาคนอื่น ก็ทําใหการตัดสินใจ

ชมภาพยนตรเรื่องหนึ่ง มีเงื่อนไขและตัวแปรมากกวาคนอื่นเชนกัน นอกจากอารมณ

ความรูสึกท่ีอยากจะไปชมภาพยนตร ยังมีเรื่องของบทภาพยนตร ผูกํากับ นักแสดง 

การถายทาํ ทมีงานผูสราง เปนสวนประกอบในการตดัสินใจดวย พฤตกิรรมความตัง้ใจ

ทีผู่ใชทวติเตอรจะไปชมภาพยนตร หลงัจากอานทวติเตอร จงึจะเกดิหลังจากทีน่าํขอมลู

เหลานั้นไปวิเคราะหและประมวลผลแลว ทําใหในประเด็นน้ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

ความตัง้ใจไปชมภาพยนตรซกัเรือ่งหนึง่ของผูใชทวติเตอร จงึเปนกระบวนการทีม่คีวาม

ซับซอนมากกวาผูรับสารทั่วไป แตในขณะเดียวกันขอมูลที่มีอยูเปนจํานวนมากของ

ผูใชทวิตเตอรก็พรอมท่ีจะสงตอใหกับผูอื่นและ เพื่อแนะนําใหผูอื่นไปชมภาพยนตร

เชนกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรผาน

ทวิตเตอร มีความสัมพันธกับการรับรูของผูใชทวิตเตอรที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏใน

ขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร
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 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

ภาพยนตรผานทวิตเตอร ไดแก ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ระยะเวลา (นาที/ครั้ง) และ

ระดบัการเปดรบับคุคลหรอืองคกรทีก่าํลงัตดิตาม (Following) มคีวามสัมพนัธกับการ

รบัรูทีม่ตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลูขาวสารบนทวติเตอร สอดคลองกบั ทฤษฎีการ

เลือกเปดรับสารของโจเซฟ ที แคลปเปอร (Joseph T. Klapper, 1967, p.19) 

ที่เชื่อวาบุคคลจะเลือกเปดรับสารท่ีตัวเองสนใจ สอดคลองกับความรู ความคิดเห็น 

ความเชือ่ คานยิม ทศันคตหิรอืปทสัถานของผูรบัสาร ซึง่ส่ิงเหลานีมี้ผลตอการรบัรูและ

ตคีวามขาวสารทีไ่ดรบัดวย นอกจากนีก้ระบวนการรบัรู เปนขัน้ตอนทีเ่ริม่ตนดวยผูรบั

สารไดรับรูส่ิงกระตุนจากประสาทสัมผัสตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการเปดรับ (Exposure) 

แลวนําไปสูความตั้งใจ (Attention) และการตีความ (Interpretation) และการรับรู

ในที่สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรภรณ 

ไกรชุมพล (2555) ที่ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผานเครือขาย

สังคมออนไลน ในการสรางชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ (Youtube) ที่พบวา พฤติกรรม

การสือ่สารผานเครอืขายสงัคมออนไลนโดยเฉพาะยทูบูอยางสมํา่เสมอ ทาํใหมกีารรบั

รูตอการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนยูทูบเปนอยางดี หมายรวมถึงการรับรูที่มี

ตอเครือขายสังคมออนไลนอื่นๆ ดวย 

 ทัง้นี ้พบวา จาํนวนบคุคลหรือองคกรท่ีกาํลังตดิตาม (Following) ทีเ่กีย่วของ

กบัภาพยนตร ไมมคีวามสมัพนัธกบัการรบัรูท่ีมตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลูขาวสาร

บนทวิตเตอร

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรผาน

ทวิตเตอร มีความสัมพันธกับทัศนคติของผูใชทวิตเตอรที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏใน

ขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

ภาพยนตรผานทวิตเตอร ไดแก ระยะเวลา (นาที/ครั้ง) และระดับการเปดรับบุคคล

หรือองคกรที่กําลังติดตาม (Following) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอภาพยนตร

ที่ปรากฏในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการเปดรับขาวสาร

ที่เชื่อวาบุคคลจะเปดรับขาวสารท่ีสอดคลองกับทัศนคติของตนเอง โดยทัศนคตินั้นมี

รากฐานมาจากความเชื่อที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียง

ความพรอมทีจ่ะตอบสนองตอสิง่เราและเปนมติขิองการประเมนิเพือ่แสดงวาชอบหรอื
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ไมชอบตอประเด็นหนึ่งๆ (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533 น.122) นอกจากน้ี พบวา 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) ในการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรผานทวิตเตอร 

และจํานวนบุคคลหรือองคกรท่ีกําลังติดตาม (Following) ที่เกี่ยวของกับภาพยนตร 

ไมมคีวามสมัพนัธกบัการรบัรูทีม่ตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลูขาวสารบนทวติเตอร 

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐธยาน วินิจวรกิจกุล (2556) ไดศึกษาเรื่อง การเปดรับ

ขาวสาร ความรู ทัศนคติ ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต ท่ีพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธภายในสื่ออินเทอรเน็ต ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ

โดยรวมที่มีตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การรับรู  มีความสัมพันธกับทัศนคติของผู ใช

ทวิตเตอรที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรู มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ของผูใชทวิตเตอรที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร สอดคลอง

กับแนวคิดที่วา การรับรูเปนผลมาจากการท่ีบุคคลตีความจากประสบการณและ

ความรูเดิมของตน เม่ือบุคคลไดรับสิ่งเราหรือขอมูลขาวสารท่ีทําใหเกิดความสนใจได 

เขาก็จะเกิดการคิด การตีความ แปลความหมาย โดยอาศัยประสบการณ ความรู 

ความเชื่อ และทัศนคติท่ีตนเองมี ทําใหบุคคลแตละคนเกิดการรับรูที่แตกตางกัน

ออกไป (กันยา สุวรรณแสง, 2532 น.128-131) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย

ของ นุชนาถ ฮัดเจสสัน (2556) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูโฆษณาแฝงบนสื่อสังคมออน

ไลนเฟซบุก (Facebook) พบวา ปจจยัดานทศันคต ิมคีวามสัมพนัธกบัการรบัรูโฆษณา

แฝงของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และงานวิจัยของ พัชรภรณ 

ไกรชมุพล (2555) ไดศกึษาเรือ่ง ทศันคตแิละพฤตกิรรมการส่ือสารผานเครอืขายสังคม

ออนไลน ในการสรางชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูป (Youtube) พบวา ผูใหสัมภาษณ

มีทัศนคติเชิงบวกตอ ยูทูป และมีพฤติกรรมการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน

โดยเฉพาะยูทูปอยางสมํ่าเสมอ จึงทําใหมีการรับรูตอการสื่อสารผานเครือขายสังคม

ออนไลนยูทูปเปนอยางดี 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ทศันคติทีม่ตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลูขาวสาร

บนทวิตเตอร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใช

ทวิตเตอร
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 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏ

ในขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการชมภาพยนตรใน

โรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม

ของ จิรวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2536, น.133) ที่กลาวถึง ความสัมพันธระหวางทัศนคติ

และพฤติกรรมไววา พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได 

มักสันนิษฐานกันวา พฤติกรรมของบุคคลที่แสดง ออกตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงน้ัน สวนใหญ

ถูกกําหนดโดยทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น สวนทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการ

เรียนรูและพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งนั้นในลักษณะชอบหรือ ไมชอบที่ คอนขางจะ

คงที ่ซึง่แสดงถงึความเกีย่วโยงอยางแนนแฟนระหวางทศันคตแิละพฤตกิรรม นอกจาก

นี้ ผลการทดสอบสมมติฐานยังสอดคลองกับงานวิจัยของณัฎฐกันฐ พลพิทักษ (2556) 

ที่พบวา พฤติกรรมดานความถี่ในการรับชมภาพยนตรมีความสัมพันธกับทัศนคติดาน

เนือ้หาและโครงสรางของภาพยนตร และดานองคประกอบอืน่ๆ ทางการตลาด (ราคา, 

สถานที่, การสงเสริมการตลาด) ของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตรทีป่รากฏในขอมลูขาวสาร

บนทวิตเตอร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูใชทวิตเตอร

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติที่มีตอภาพยนตรที่ปรากฏใน

ขอมูลขาวสารบนทวิตเตอร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูใชทวิตเตอร 

ในทั้ง 2 ประเด็นคือ แนวโนมพฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูใชทวิตเตอร และ

แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรในทวิตเตอร ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองความตั้งใจ ที่เปนตัวที่สามารถบงชี้วาบุคคลมีการวางแผน

มากนอยอยางไรในการกระทําพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ หรอืทีใ่นงานวิจยันีเ้รยีกวา

เปนแนวโนมของพฤติกรรม ซ่ึงความตั้งใจท่ีจะกระทํานี้จะยังอยูจนกระทั่งถึงเวลา

และโอกาสที่เหมาะสม บุคคลจึงแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สอดคลองกับ

ความตั้งใจ (Salazar, 1991 ; Ajzen and Fishbein, 1980, อางถึงใน อังครักษ 

มีวรรณสุขกุล, 2553 น. 20) ดังนั้น ถาบุคคลเชื่อวาถาทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับ

ผลทางบวก ก็มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมนั้น ซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้ 

พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในเชิงบวกตอภาพยนตรที่ปรากฏในทวิตเตอร จึงสงผล

ใหมีแนวโนมพฤติกรรมในการชมภาพยนตรและการเปดรับทวิตเตอรตอไปในอนาคต
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อกีดวย นอกจากนีย้งัสอดคลองกบังานวจิยัของบษุรา ประกอบธรรม (2556) ไดศกึษา

เร่ือง การศกึษายอมรบัเครอืขายสงัคมออนไลนของนกัศกึษา กรณศีกึษา มหาวทิยาลยั

กรุงเทพ พบวา ทัศนคติที่มีตอการใชเครือขายสังคมออนไลนมีอิทธิพลตอความตั้งใจ

ใชเครือขายสังคมออนไลน และ ณัฎฐกันฐ พลพิทักษ (2556) ที่พบวาทัศนคติดาน

เนื้อหาและโครงสรางของภาพยนตร ทัศนคติดานนักแสดง ผูกํากับภาพยนตร ทีม

ผูสรางภาพยนตร และทัศนคติดานองคประกอบอื่นๆ ทางการตลาด (ราคา, สถานที่, 

การสงเสริมการตลาด) ของภาพยนตรในการรับชมภาพยนตรไทยมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตรไทย และตางประเทศในโรงภาพยนตร 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

 1. จากการศึกษาดานพฤติกรรมการเปดรับของผูใชทวิตเตอร พบวา ผูใช

ทวิตเตอรมีความถ่ีในการเปดรับสูง และใชระยะเวลาคอนขางนาน ทําใหไดขอมูลที่

หลากหลาย ยืนยันขอมูลไดจากหลายๆ แหลง นอกจากน้ี ผูใชทวิตเตอรยังใหความ

สําคัญกับกลุมเพื่อนและคนรูจักมากกวากลุมอื่นๆ เนื่องจากขอมูลที่ไดรับจากเพื่อน 

คนสนิท หรือคนรูจัก จะทําใหขอมูลนั่นมีความนาเชื่อถือมากขึ้น การสรางกระแสให

เกิดการบอกตอในทวิตเตอรจึงเปนเรื่องที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชทวิตเตอรเปน

อยางมาก ดงันัน้จึงสามารถนาํขอดขีองทวติเตอรไปใชประโยชนในการสือ่สาร บอกตอ

ไปยังคนเปนจํานวนมาก และกระจายขาวสารไดในวงกวาง ซึ่งนอกจากจะนํามาใหใน

เชิงโฆษณา การตลาดไดแลว ยังใชในการประชาสัมพันธขอความชวยเหลือ หรือเรื่อง

เรงดวนไดเชนกัน

 2. ผูใชทวิตเตอรมีการรับรูท่ีมีตอภาพยนตร อยูในระดับมาก เนื่องจาก

ทวิตเตอรมีแหลงสารเกี่ยวกับภาพยนตรเปนจํานวนมาก ซึ่งจะมีการทวีตขอความกัน

ตลอดเวลา ทําใหสามารถทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตร ความเคล่ือนไหว 

และกจิกรรมตางๆ เกีย่วกบัภาพยนตรโดยตลอด ซ่ึงผูใชทวติเตอรมกีารรบัรูในประเดน็

นีม้ากทีส่ดุ ในธรุกิจภาพยนตรจึงไมควรละเลยการใชทวติเตอรในการสงขอมลูขาวสาร 

และตองสงใหถึงผูใชทวิตเตอรอยางสมํ่าเสมอ เพื่อสรางการรับรูใหเกิดกับผูบริโภค
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 3. กลุมตัวอยางสวนใหญ มีทัศนคติในเชิงบวกกับภาพยนตรที่ปรากฎใน

ทวติเตอรในทกุประเดน็ โดยเฉพาะประเดน็ดานขอมลูทีท่นัตอเหตกุารณ (Real Time) 

สามารถสงขอมลูขาวสารเกีย่วกบัภาพยนตรไดอยางรวดเรว็ สะทอนใหเหน็ถงึลักษณะ

นสิยัความตองการเปนผูนาํเทรนดของผูใชทวติเตอรอกีดวย นอกจากนี ้ขอมลูขาวสาร

เกี่ยวกับภาพยนตรในทวิตเตอร สงเสริมใหภาพยนตรมีภาพลักษณที่ดี เพราะฉะนั้น

การประชาสัมพันธภาพยนตรผานทวิตเตอรจึงเปนชองทางสําคัญที่จะทําใหผูชม

ภาพยนตรเกิดทัศนคติท่ีดีตอภาพยนตร สงผลตอไปถึงพฤติกรรมการชมภาพยนตร

ในอนาคตได

 4. แมวาปจจยัดานองคประกอบภาพยนตร เปนปจจยัทีม่ผีลตอพฤตกิรรม

การชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรของผูใชทวิตเตอรมากที่สุด แตในธุรกิจภาพยนตร

ก็ตองใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดควบคูกันไปดวย โดยใชสื่อ

โฆษณา ประชาสมัพนัธบรเิวณโรงภาพยนตร และในโรงภาพยนตร เปนสือ่หลกั เพราะ

จากการศึกวาพบวามีผลตอพฤติกรรมการชมภาพยนตรของผูใชทวิตเตอรมากที่สุด 

และสื่อออนไลนอยางเฟซบุก อินสตาแกรม และทวิตเตอร ก็มีอิทธิพลรองลงมา 

เปนการตอกยํ้าใหเห็นวา ในปจจุบันธุรกิจภาพยนตร หรือแมแตในธุรกิจอื่นๆ จําเปน

ตองใหความสําคัญกับสื่อออนไลนอยางมาก เนื่องจากเปนชองทางหลักในการเขาถึง

กลุมเปาหมาย ซ่ึงในปจจุบันผูคนตางก็หันไปใชสื่อออนไลน ซึ่งใชกันตลอดเวลาจน

แทรกซึมไปในวิถีชีวิตของคน ในทางกลับกันสื่อหลักอยางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ 

และนิตยสาร ก็มีผูเปดรับนอยลง แตในทางการสื่อสารการตลาดสื่อหลักเหลานี้ก็ยัง

จําเปนตองมีอยู แตก็ควรจะตองควบคูไปกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อให

เกิดผลลัพธทางการตลาดไดผลดีมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามออนไลน

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยตอยอดในหัวขอ

ตอไป ควรเพ่ิมการวจิยัเชงิคุณภาพ โดยอาจใชการสมัภาษณแบบเจาะลกึ หรอืสนทนา

กลุมผูใชทวติเตอร ผูสงสารและผูรบัสารในทวติเตอร เพือ่ใหไดขอมลูและผลการศึกษา

ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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 2. ทวติเตอรเปนเครอืขายสงัคมออนไลน เชนเดยีวกบั เฟซบุก อนิสตาแกรม 

จึงควรที่จะมีการศึกษาเปรียบเทียบทวิตเตอรกับเครือขายสังคมออนไลนอื่นๆ ดวย 

เพื่อใหเห็นถึงผลการศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 3. ทวิตเตอรเปนเครือขายสังคมออนไลนหนึ่งที่มีความนาสนใจ และกําลัง

ไดรับความนิยมอยางมาก จึงสามารถนํามาศึกษาวิจัยภาพโดยรวมของทวิตเตอร เพื่อ

เปนแนวทางในการศึกษาหัวขออื่นๆ ได ซ่ึงขอมูลขาวสารในทวิตเตอรเปนขอมูลท่ีมี

ความหลากหลาย มหีวัขอทีน่าสนใจอกีมากมายทีน่าศกึษา และเหมาะตอการเกบ็ขอมลู

ในหัวขออื่นๆ ที่มีความสนใจ
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วิจารณโดย

 การศึกษาเร่ือง “การใชภาษาไทยในการส่ือสารผานเฟซบุค (Facebook) 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) มีแนวทางการศึกษาในลักษณะวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมลู จากกลุมตวัอยางเพยีงครัง้เดยีว (Cross-Sectional Study) จาํนวนทัง้

สิน้ 400 คน ดวยวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) แลว

นาํไปวเิคราะหขอมลูหาคาสถิตดิวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเรจ็รปู ซึง่ผูวจิยัไดใชสถติิ 

2 ประเภท ในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐาน คือ  1. สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ในการแสดงคาขอมูลเปนจํานวนรอยละ (Percentage) คา

ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรพฤติกรรมและการใชภาษาไทยใน

การสื่อสารผานเฟซบุค  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบ

สมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชสถิติการวิเคราะหความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ย (t-test independent) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) เพื่ออธิบายความ

สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง

รอยละ 56.0 และเพศชายรอยละ 44.0 ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 

55.0 และศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 45.0 กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน เดือนละ 1,501-3,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.3 ทั้งนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดาและมารดามากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.3 

และกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเริ่มมีการใชงานเฟซบุค เปนระยะเวลานาน 3-4 ป 

คิดเปนรอยละ 38.0

 ดานพฤติกรรมการสื่อสารผานเฟซบุค พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ระยะเวลาในการสื่อสารผานเฟซบุคโดยเฉลี่ยมากกวาวันละ 120 นาที กลุมตัวอยาง

บทคัดยอ
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สวนใหญมีการสื่อสารผานเฟซบุคที่บานมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนเครื่องมือ

ที่กลุมตัวอยางสวนใหญใชในการสื่อสารผานเฟซบุคมากที่สุด คือโทรศัพทมือถือ และ

คอมพิวเตอร ตามลําดับ จุดประสงคในการสื่อสารผานเฟซบุคของกลุมตัวอยาง

สวนใหญ อันดับที่หนึ่งคือ สนทนา (chat) กับบุคคลตางๆ อันดับที่สอง คือ ติดตาม

ขอมูลขาวสาร และแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและกลุมเพื่อนในเครือขาย อันดับ

ที่สาม คือ อัพเดทสถานะ ขอมูลสวนตัว และรูปภาพของตนเอง

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากการศึกษาลักษณะทางประชากร

กับพฤติกรรมการสื่อสารผานเฟซบุคพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีพฤติกรรมในการส่ือสารผาน

เฟซบุคแตกตางกนัโดยพบวานกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครทีม่เีพศ 

รายได และระยะเวลาทีเ่ริม่มีการใชงานเฟซบุคแตกตางกนัจะมกีารใชภาษาไทยในการ

สือ่สารผานเฟซบุคแตกตางกนั นอกจากนีย้งัพบวาระยะเวลาในการสือ่สารผานเฟซบุค

และจุดประสงคในการสื่อสารผานเฟซบุคมีความสัมพันธกับการใชภาษาไทยในการ

สื่อสารผานเฟซบุคของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

 สวนในดานความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่มีตอการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุคพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครสวนใหญเหน็ดวยกบัลกัษณะความคดิเหน็ทัง้หมดในแบบสอบถาม

ในระดบัมากและระดบัปานกลางตวัอยางเชน เหน็ดวยระดบัมากกบัความคดิเหน็ทีว่า 

“การซํ้าสระและตัวสะกด เชน วายยย โอยยย คาบบบ คับบบ คาาาา เปนการชวย

แสดงออกถึงความสนิทสนม เปนกันเองระหวางตนเองและคูสนทนา” “การใชตัวเลข 

หรือเครื่องหมายแทนคําพูด เชน 55555 (แทนเสียงหัวเราะ) : )  (ยิ้ม ดีใจ มีความ

สุข) : (  (หนาบึ้ง เศรา เสียใจ)<3 (รัก หัวใจ) ทําใหสื่อสารทางอารมณความรูสึกได

งายข้ึน” และ“การใชภาษาท่ีผิดหลักไวยากรณ และผิดกาลเทศะในชีวิตประจําวัน

เปนการทําลายภาษาไทย” เห็นดวยระดับปานกลางกับความคิดเห็นที่วา“การสะกด

คาํทีผ่ดิเพีย้นเพือ่ลดขัน้ตอนและเพิม่ความรวดเรว็ในการพมิพ เชน โท มะรุ เหน ก ุคนุ 

คุง ขอบคุง ก็ไมทําใหผูอานเขาใจความหมายของคํานั้นๆ ผิดหรือคลาดเคลื่อนจากคํา

ทีต่นเองตองการสือ่สาร” “การใชคาํใหมๆ  และภาษาทีผ่ดิหลกัไวยากรณในการสือ่สาร

ผานเฟซบุคไมทําใหความสามารถในการใชภาษาไทยในชั้นเรียนของตนเองลดนอย
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ลง”และ“การใชคําใหมๆ และภาษาที่ผิดหลักไวยากรณในการส่ือสารผานเฟซบุค

ไมทําใหการใชภาษาไทยอยางเหมาะสมตามกาลเทศะในชีวิตประจําวันของตนเอง

ลดนอยลง”

คําสําคัญ: เฟซบุค การใชภาษาไทย พฤติกรรมในการสื่อสาร ระยะเวลาที่เริ่มมีการ

 ใชงานความคิดเห็นในการใชภาษาไทย
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 The study of ‘the use of Thai language communication on 

Facebook among secondary school students in Bangkok’ is a quantitative 

research by using a survey research method. The questionnaire is used 

as a tool to collect data from a cross-sectional study of a total of 400 

students and uses multi-stage sampling. The researcher then analyzed 

the statistic with SPSS computer program. The two type of statistics used 

in data analysis and hypothesis testing are Descriptive and Inferential 

Statistics. Descriptive Statistics are used to present data in the form of 

percentage, frequency and mean including standard deviation to describe 

demographic approach, behavior and the use of Thai language for 

communication on Facebook. Inferential Statistics are used for hypoth-

esis testing by using it to analyze the difference of t-test independent, 

One-way ANOVA and Pearson Correlation to identify the correlation 

between independent variables and the dependent variable. 

 The study found that the demographic approaches of the 

sample group are 56% female and 44% male students. 55% of the 

sample groups are education students from lower secondary schools 

and 45% are from upper secondary schools. Most students from the 

sample group have an average monthly income of 1,501- 3,000 baht or 

account for 40.3%. Most students from the sample group live with their 

parents or account for 62.3%.   38% of the sample group students have 

been using Facebook for 3-4 years.        

 With regards to the communication habits on Facebook, the 

study found that most of the students in the sample group spend an 

average time of 120 minutes over the communication through Facebook. 

The students in the sample group communicate through Facebook at 

ABSTRACT
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home the most, followed by school. The devices that the sample group 

uses for communication on the Facebook the most are the mobile phone 

and computer respectively. The main purpose for the sample group to 

communicate on Facebook is primarily to chat to others, and secondly 

to follow news and information and share comments to friends and 

people within their network and thirdly to update their status, personal 

information and photos. 

 The results of hypothesis testing of demographic approaches 

and communication habits on Facebook have shown that secondary 

school students in Bangkok with different demographic approaches have 

indifferent communication habits on Facebook. The study also found 

that secondary school students in Bangkok have comparably different 

usage of the Thai language in communication according to different 

gender, education, income and duration of Facebook usage. The study 

also found that communication habits on Facebook according to 

different average time of the communication and the main purpose 

communication through Facebook  correlates to the use of Thai language 

on Facebook. 

 The study of the attitude and opinion of secondary school 

students in Bangkok towards the use of Thai language on Facebook found 

that the majority of students within the sample group agreed with 

the description of the use of Thai language in the questionnaire at the 

moderate to high level.    

  

Keywords: Facebook, the use of Thai language, communication 

habits, duration of Facebook usage,  opinion towards the 

use of Thai language 
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนพระมหากษัตริยนักอักษรศาสตร 

และทรงเปนแบบอยางของ “การใชภาษาไทยอยางถูกตอง” เสมอมา เนื่องจากทรง

ตระหนักวาภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ จึงสมควรท่ีคนไทยจะชวยกันอนุรักษ

ภาษาไทย โดยใชภาษาไทยอยางถกูตองเพือ่เปนแบบอยางทีด่ตีอชนรุนหลัง ดงัทีม่กีาร

กําหนดให “วันภาษาไทยแหงชาติ” ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปขึ้น เพื่อเปน

ระลึกถึงเหตุการณในวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ

พระราชดาํเนนิไปทรงอภปิรายเรือ่ง “ปญหาการใชคาํไทย” รวมกับผูทรงคณุวุฒหิลาย

ทานที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระองคทรงดําเนินการอภิปราย 

และทรงสรุปการอภิปรายอยางดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถ ดังกระแสพระราช

ดํารัสความตอนหนึ่งวา

 “…เรามีความโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล 

จึงสมควรอยางย่ิงท่ีจะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดานรักษา

ภาษาก็มีหลายประการ อยางหน่ึงตองรักษาใหบริสุทธิ์ใน

ทางออกเสียงคือ ใหออกเสียงใหถูกตองชัดเจน อีกอยางหน่ึง

ตองรกัษาใหบรสิทุธิใ์นวธิใีชหมายความวา วธิใีชคาํมาประกอบ

ประโยคนับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สามคือ ความรํ่ารวย

ในคาํของภาษาไทย ซึง่พวกเรานกึวาไมรํา่รวยพอ จงึตองมีการ

บญัญตัศิพัทใหมมาใช…. สาํหรบัคาํใหมทีต่ัง้ขึน้มีความจาํเปน

ในทางวิชาการไมนอย แตบางคําที่งายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช

คําเกาๆ ที่เรามีอยูแลว ไมควรจะมาตั้งศัพทใหมใหยุงยาก…”

(สํานักราชเลขาธิการ www.ohm.go.th)
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 นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดทรงแสดงความหวงใย

เกี่ยวกับการใชภาษาของคนไทยมาก โดยเฉพาะคนไทยที่ไปศึกษาในตางประเทศ 

โดยชอบใชภาษาฝรั่งคําไทยคําเมื่อสื่อสารออกไปแลวทําใหคนสวนใหญไมเขาใจและ

ปญหาการใชภาษาไทยที่ไมถูกตองในสังคมอินเทอรเน็ตที่มักจะใชคํางายๆ และส้ันๆ 

รวมถึงการใชสัญลักษณในการสื่อสารดวยจนกลายเปนคานิยมไปแลว ซึ่งหากเปน

เชนนี้ตอไป เด็กและเยาวชนไทยก็จะไมทราบความหมายที่แทจริงของภาษาและอาจ

ทําใหภาษาไทยวิบัติไดในอนาคต การจัดใหมีวันภาษาไทยแหงชาตินี้ นอกจากจะจัด

ขึน้เพือ่ระลกึถึงเหตกุารณเมือ่วันที ่29 กรกฎาคม 2505 แลว อกีวตัถปุระสงคหนึง่ของ

การจัดตั้งวันภาษาไทยก็เพื่อตองการกระตุนและปลูกจิตสํานึกของคนไทยทั้งชาติให

ตระหนกัถงึความสาํคัญและคณุคาของภาษาไทยวา ประเทศไทยนัน้มชีาตมิภีาษาเปน

ของตนเอง ซ่ึงแสดงถึงอัตลักษณความเปนเอกราชและความภาคภูมิใจในความเปน

ไทยของเราชาวไทย  

 จากสภาพปจจุบันพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษานิยมใชภาษาในการ

สื่อสารออนไลนที่ผิดหลักภาษาไวยากรณ ผิดกาลเทศะ และทําใหมีภาษาอุบัติมากขึ้น 

ยกตัวอยางเชน “มีการใชคําใหมเพื่อใหดูทันสมัย เชน บองตง เกรียน กิ๊ก ฟน”“มีการ

ใชคําที่สะกดผิดเพื่อใหแปลกตาและมีความแตกตางมากขึ้น เชน นู จิง ชะมะ ชิมิ ปาว 

คัฟ ครัช”“ มีการซํ้าสระและตัวสะกด เชน วายยย โอยยย คาบบบ คราาา” และ 

“มีการเลียนเสียงหัวเราะ เชน หิหิ อุอุ หุหุ คริคริ อิอิ” เปนตน แมวาลักษณะภาษา

เหลานี้จะยังไมไดรับการยินยอมใหใชทั่วไปในระดับสังคมและประเทศ และไดรับการ

ตอตานจากคนในสังคมสวนใหญอยูเสมอ แตการใชภาษาเหลานี้สื่อสารกันเองในกลุม

ของนักเรียนมัธยมศึกษาและในเครือขายสังคมออนไลนอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา

นาน ซึง่อาจทาํใหนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาบางกลุมนาํภาษาเหลานีไ้ปใชในการเรยีน

และชีวิตประจําวันอยางผิดกาลเทศะโดยคิดเพียงแตวาเปนเรื่องธรรมดาและไมใชคา

นิยมที่ผิด จนทายที่สุดแลวการใชภาษาไทยแบบผิดๆ ซ่ึงเปนภาษาที่แทบที่จะไมมี

ไวยากรณอยางบอยครัง้ก็จะตดิเปนนสิยัในกลุมนกัเรียนมัธยมศกึษาและแพรกระจาย

ไปสูสังคมอยางกวางขวางและรวดเร็วจนกลายเปนปญหาเรื้อรังระดับประเทศ
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 จากท่ีกลาวมาขางตนจะพบวา การใชภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา

ในลักษณะตามท่ีกลาวมาน้ีไดกลายเปนปจจัยหลักๆ ที่ทําลายภาษาไทยวิบัติใหเส่ือม

ลงไปตามกาลเวลา และเปนท่ีนาวิตกวาเอกลักษณทางภาษาไทยกําลังจะถูกทําลาย

และสูญหายไปในท่ีสุดอีกท้ังยุคน้ีเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีการส่ือสารผานเทคโนโลยี

อันทันสมัยอยางรวดเร็วและไรขอบเขต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นนักเรียนมัธยมศึกษาจึงสามารถเขาใชงานอินเทอรเน็ตผานอุปกรณสื่อสารที่ทัน

สมัยพกพาสะดวก เชน สมารทโฟนรุนตางๆ รวมทั้งโนตบุค และแท็บเล็ตซึ่งชวย

เกื้อหนุนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนตางๆ 

ไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเฟซบุค (Facebook) ซึ่งเปนเว็บไซต

ยอดนิยมที่มีจํานวนผูเขาใชงานสูงมาก 

 แมวาการใชภาษาไทยไดมกีารเปลีย่นแปลงทกุยคุทกุสมยัเปนระยะเวลาอนั

ยาวนานหลายสบิปแตปจจุบนัไดทวคีวามรนุแรงมากข้ึนเรือ่ยๆ ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจาก

การเปลีย่นแปลงของวถิชีวิีตและอทิธพิลของวฒันธรรมตางชาติตลอดจนความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยตีดิตอสือ่สารอนัทนัสมยัท่ีแพรกระจายหล่ังไหลเขาสูสังคมไทยอยาง

รวดเร็วโดยเฉพาะในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสวนใหญ เนื่องจากเปนชวงการ

ศึกษาที่มีการเริ่มใชงานอินเทอรเน็ตคอนขางสูง นอกจากนี้ผูปกครองก็ไมไดมีการ

สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมัธยมศึกษาไดอานหนังสืออยางอื่นนอกจากตําราเรียน

เทาที่ควร อีกท้ังสถานศึกษาอีกจํานวนมากไมไดสนับสนุนใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม

หรอืโครงการทีก่ระตุนการอาน การเขยีน การพดู หรอืกิจกรรมทีเ่นนใหมกีารใชภาษา

ไทยจึงสงผลใหนักเรียนมัธยมศึกษามีวิธีคิดและการใชภาษาไทยอยางถูกตองนอยลง

ดังนั้นบุคคลในครอบครัว โรงเรียน และทุกภาคสวน จึงควรรวมมือรวมใจกันปลูกจิต

สํานึกใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีจิตสํานึกรักภาษาไทยซึ่งเปนเอกลักษณสําคัญ

ของชาติ รวมทั้งสรางทัศนคติที่ดีตอการใชภาษาไทยอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ

และกาลเทศะซึง่จะเปนการชวยกระตุนสงเสรมิใหนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาลดการใช

ภาษาไทยที่ผิดหลักดังเชนการสื่อสารในเว็บไซตเฟซบุคใหนอยลง ใชภาษาใหถูกหลัก

ภาษาไวยากรณและเหมาะสมตามกาลเทศะในชีวิตประจําวันมากขึ้น หากเปนเชนนี้

ก็จะเปนการอนุรักษภาษาไทยใหเปนสมบัติวัฒนธรรมอันล้ําคายั่งยืนคูกับชาติไทย

ตลอดไป 
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีการสื่อสารผานเฟซบุค     
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการสื่อสารผานเฟซบุคของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร ไดแก ดานระยะเวลาในการส่ือสาร สถานทีใ่นการ
สื่อสาร เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร และจุดประสงคในการสื่อสาร   
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัย อันไดแก ลักษณะทางประชากรและ
พฤตกิรรมในการสือ่สารผานเฟซบุคกบัการใชภาษาไทยในการสือ่สารผานเฟซบุคของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการวิจัย

 การวจัิยเรือ่ง“การใชภาษาไทยในการสือ่สารผานเฟซบุค (Facebook) ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quan-
titative Research) มีแนวทางการศึกษาในลักษณะวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีไดทําการศึกษาการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุค
จากกลุมตัวอยางในชวงเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน (Cross-Sectional Study) 
ดวยวธิกีารสุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) ซึง่มรีายละเอยีด
ของขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้คือขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster 
Sampling) โดยผูวิจัยจะแบงกลุมโรงเรียนรัฐบาลที่เปดสอนตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปน 2 กลุมคือ เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1และ เขตพื้นที่การ
ศึกษาเขต 2 ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
คอื ผูวจิยัจะจบัฉลากเพือ่คดัเลอืกตวัแทนเขตพืน้ทีก่ารศึกษา กรงุเทพมหานคร เขตละ 
3 โรงเรียน ซ่ึงผลการจับฉลากไดโรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ดังตอไปนี้เขต
พื้นที่การศึกษาเขต 1 ไดแก โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
โรงเรียนราชวินิตมัธยมเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 ไดแก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการรัชดา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญขั้นตอนที่ 3 การสุมตัวอยาง
แบบสดัสวน (Proportional Sampling) โดยใชสตูรเพือ่หาขนาดตวัอยางในแตละเขต
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พ้ืนทีก่ารศกึษา และข้ันตอนที ่4 การสุมตวัอยางแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling)
เลือกกลุมตัวอยางเพศชายและหญิงที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่มีการสื่อสารผาน
เฟซบุค โดยผูวจิยัไดทาํจดหมายขอความอนเุคราะหจากแตละโรงเรยีน และเขาไปเกบ็
ขอมูลกับกลุมตัวอยางเวลาหลังเลิกเรียนแบบบังเอิญจนครบจํานวน 400 คนตามที่
กําหนดไว

ผลการวิจัยและอภิปราย

ลักษณะทางประชากร
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งเพศชาย

เพศหญงิในเขตกรงุเทพมหานครซึง่มกีารใชงานเฟซบุคจาํนวน 400 คน พบวาลักษณะ

ทางประชากรของกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 56.0 และเพศชายรอยละ 44.0 

ศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 55.00 และศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายรอยละ 45.0 กลุมตวัอยางสวนใหญมีรายไดตอเดอืน เดอืนละ 1,501-3,000 

บาท คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมาคือ 3,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.0 ทั้งนี้ 

กลุมตัวอยางพักอาศัยอยูกับบิดาและมารดามากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมา

คอืพกัอาศยัอยูกบับดิาหรอืมารดาคดิเปนรอยละ 16.8 กลุมตวัอยางสวนใหญเริม่มกีาร

ใชงานเฟซบุคเปนระยะเวลานาน 3-4 ป คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา คือ 1-2 ป 

คิดเปนรอยละ 32.3

พฤติกรรมในการสื่อสารผานเฟซบุค
 ดานระยะเวลาในการใชงานกลุมตวัอยางสวนใหญมกีารสือ่สารผานเฟซบุค

โดยเฉลี่ยมากกวาวันละ 120 นาที คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาคือ 30-60 นาที

ตอวัน คิดเปนรอยละ 26.3 ดานสถานที่ในการใชงาน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ

สื่อสารผานเฟซบุคที่บานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือ โรงเรียน คิดเปน

รอยละ 8.5 เครื่องมือที่กลุมตัวอยางสวนใหญใชในการส่ือสารผานเฟซบุคมากที่สุด

อันดับแรก คือ โทรศัพทมือถือ รอยละ 44.3 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร รอยละ 37.3 

และจุดประสงคในการสื่อสารผานเฟซบุ คของกลุ มตัวอยางสวนใหญเฉลี่ยตาม
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ความบอยครั้ง อันดับที่หนึ่งคือ สนทนา (chat) กับบุคคลตางๆ (  = 3.13) อันดับ

ที่สอง คือ ติดตามขอมูลขาวสาร และแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและกลุมเพื่อน

ในเครือขาย (  = 3.65) อันดับที่สาม คือ อัพเดทสถานะ ขอมูลสวนตัว และรูปภาพ

ของตนเอง (  = 3.65)

การใชภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุค
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชภาษาไทยในการส่ือสารผานเฟซบุคตามขอ

คําถามตัวอยางรูปแบบคํา และลักษณะการใชภาษาไทยในแบบสอบถามตามความ

บอยครั้งโดยรวมอยูในระดับมาก (   = 3.51) ดังเชนตัวอยางสามอันดับแรก คืออันดับ

ที่หนึ่ง “การซํ้าสระและตัวสะกดเชน วายยย โอยยย คาบบบ คับบบ คาาาา คราาา 

จราาาาวากกก กรี๊ดดด รากกก เซ็งงงง” (  = 3.90) อันดับที่สอง “มีการใชตัวเลข 

หรือเครื่องหมายแทนคําพูด เชน<3 (รัก หัวใจ):P (แลบลิ้น แบร) 55555 (แทนเสียง

หัวเราะ) :)  (ยิ้ม ดีใจ มีความสุข) :(  (หนาบึ้ง เศรา เสียใจ)” (  = 3.80) 

อันดับที่สาม “การใชคําที่สะกดผิดเพื่อใหแปลกตา และมีความแตกตางมากขึ้น เชน 

นู (หนู) ปม (ผม) จิง (จริง) ชะมะ ชิมิ (ใชไหม) ปาว (เปลา) คราบ คับ คัฟ ครัช 

คราฟ (ครับ) คา ครา (คะ) มะเปง (ไมเปน) ปายหนาย (ไปไหน) จรา (จะ) กํา (กรรม)” 

(   = 3.64)

ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ตอการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุค
 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับลักษณะความคิดเห็นในแบบสอบถาม

แตละขอในระดับมาก และระดับปานกลางตัวอยางเชน 

 เห็นดวยระดับมากกับความคิดเห็นท่ีวา “การซ้ําสระและตัวสะกด เชน 

วายยย โอยยย คาบบบ คับบบ คาาาา เปนการชวยแสดงออกถึงความสนิทสนม เปน

กันเองระหวางตนเองและคูสนทนา” “การใชตัวเลข หรือเครื่องหมายแทนคําพูด เชน 

55555 (แทนเสียงหัวเราะ) : )  (ยิ้ม ดีใจ มีความสุข): (  (หนาบึ้ง เศรา เสียใจ)

<3 (รัก หัวใจ) ทําใหสื่อสารทางอารมณความรูสึกไดงายขึ้น”และ“การใชภาษาที่ผิด

หลักไวยากรณ และผิดกาลเทศะในชีวิตประจําวันเปนการทําลายภาษาไทย”

–x

–x
–x

–x

–x

–x

–x
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 เห็นดวยระดับปานกลางกับความคิดเห็นที่วา“การสะกดคําที่ผิดเพี้ยน

เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการพิมพ เชน โท มะรุ เหน กุ คุน คุง ขอบคุง 

ก็ไมทําใหผูอานเขาใจความหมายของคําน้ันๆ ผิดหรือคลาดเคลื่อนจากคําที่ตนเอง

ตองการสื่อสาร”“การใชคําใหมๆ และภาษาท่ีผิดหลักไวยากรณในการส่ือสารผาน

เฟซบุคไมทําใหความสามารถในการใชภาษาไทยในชั้นเรียนของตนเองลดนอย

ลง”และ“การใชคําใหมๆ และภาษาที่ผิดหลักไวยากรณในการส่ือสารผานเฟซบุค

ไมทําใหการใชภาษาไทยอยางเหมาะสมตามกาลเทศะในชีวิตประจําวันของตนเอง

ลดนอยลง”

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 สมมตฐิานการวจัิยที ่1 นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร

ทีม่ลัีกษณะทางประชากรแตกตางกนัมีพฤติกรรมในการสือ่สารผานเฟซบุคแตกตางกนั

 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีพฤติกรรมในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกัน

โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกตางกันมีสถานที่ใน

การสื่อสาร และเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกัน นักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกตางกนัมรีะยะเวลาในการ

สื่อสารและเครื่องมือในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีระยะเวลาในการส่ือสาร

และสถานที่ในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกัน

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะการพักอยู

อาศยัแตกตางกนัมรีะยะเวลาในการสือ่สารและสถานทีใ่นการสือ่สารผานเฟซบุคแตก

ตางกัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาในการเริ่มใช

งานเฟซบุคแตกตางกนัมรีะยะเวลาในการสือ่สาร สถานทีใ่นการสือ่สาร และจุดประสงค

ในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกัน
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 สมมตฐิานการวจิยัท่ี 2  นกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร

ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุค

แตกตางกัน

 ผลการศึกษาพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

เพศ รายได และระยะเวลาในการเริ่มใชงานเฟซบุคแตกตางกันมีการใชภาษาไทย

ในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกัน

 โดยเม่ือพิจารณาลักษณะการใชภาษาไทยในการส่ือสารผานเฟซบุคเปน

รายขอพบวา สวนใหญเพศหญิงมีการใชภาษาไทยในการส่ือสารผานเฟซบุคมากกวา

เพศชายตัวอยางเชน“การใชสํานวนใหมๆ ในประโยคเพื่อเพิ่มความสะใจแทนการ

แสดงสีหนาทาทาง อารมณ หรือแสดงออกแบบภาษาพูด เชน ไปบิดผาเลย ปาดหนา

เคก แซบเวอร ไมไหวจะเคลยีร อนีีห่ลายอยาง ชอบกดไลค (Like) ใชกดแชร (Share)” 

และ “การสะกดคําที่เพี้ยนไปจากมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงการใชคําหยาบ เชน กรู ตู 

(กู) เมิง มรึง (มึง) เชรี่ย เชี่ย (เหี้ย) ฟาย (ควาย) สาด (สัตว) พอง (พอมึง) แมรง 

(แมมึง)” เปนตน

 นักเรียนระดับมัธยมศึกาษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา

ที่แตกตางกันมีการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกัน โดยมีการใช

ภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุคแตกตางกันดังน้ี คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีการใชภาษาไทยในการ

สื่อสารผานเฟซบุคมากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ไมเกนิ 1,500 บาท มกีารใชภาษาไทยในการสือ่สารผานเฟซบุคนอยกวานกัเรยีนระดบั

มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 1,501-3,000 บาท และ 

3,001-5,000 บาท และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 1,501-3,000 บาท มีการใชภาษาไทยในการส่ือสารผานเฟซบุคกวา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001-

5,000 บาท

 นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครทีเ่ริม่มกีารใชงานเฟซบุค

มาเปนระยะเวลานอยกวา 1 ปมีการใชภาษาไทยในการส่ือสารผานเฟซบุคนอยกวา
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นกัเรียนระดับมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครทีเ่ริม่มีการใชงานเฟซบุคมาเปนระยะ

เวลา 1-2 ป 3-4 ป และมากกวา 4 ป 

   

 สมมตฐิานการวจิยัที ่3  พฤตกิรรมการส่ือสารผานเฟซบุคมีความสมัพนัธ

กบัการใชภาษาไทยในการสือ่สารผานเฟซบุคของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาในการสื่อสารผานเฟซบุค และจุดประสงค

ในการสือ่สารผานเฟซบุคมคีวามสมัพนัธกบัการใชภาษาไทยในการสือ่สารผานเฟซบุค

ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจมานั้นมีพฤติกรรม

การสือ่สารผานเฟซบุคจดัวาคอนขางสงูมาก คือ เฉลีย่มากกวา 120 นาทตีอวนั สถานที่

ที่กลุมตัวอยางมีการสื่อสารผานเฟซบุคมากที่สุด คือบาน และรองลงมา คือ โรงเรียน

โดยใชโทรศัพทมือถือในการสื่อสารผานเฟซบุคมากที่สุดนอกจากนี้จุดประสงคในการ

สือ่สารผานเฟซบุคของกลุมตวัอยางสวนใหญใชบอยครัง้ทีส่ดุ อันดบั1 คอื เพือ่สนทนา

(chat) กับบุคคลตางๆ ซ่ึงอาจทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน จนอาจละเลยการสราง

สัมพันธภาพกับบุคคลรอบขาง รวมทั้งไมสนใจที่จะทํากิจกรรมอื่นๆ ที่สรางสรรคและ

เปนประโยชนในเวลาวางได ดงันัน้ ผูปกครอง และครอูาจารยทีโ่รงเรยีนจงึควรพยายาม

หาวิธีในการสื่อสารเพื่อเบ่ียงเบนความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครใหหันมามีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและทํากิจกรรมตางๆ ดวย

กันมากขึ้น แทนการใชเวลาวางขณะอยูบานและโรงเรียนสวนใหญหมดไปกับการใช

งานเฟซบุค

 2. จากการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางมกีารใชภาษาไทยในการสือ่สารผาน

เฟซบุคที่ผิดหลักภาษาไวยากรณในระดับมาก ดังน้ันทางผูปกครองและโรงเรียนซ่ึง

ถือวาเปนบุคคลและหนวยงานท่ีมีความสําคัญที่สุดสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ควรมีสวนชวยในการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี กระตุ นและรณรงคใหนักเรียนระดับ
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มัธยมศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชภาษาไทยใหถูกหลักภาษา

ไวยากรณและถูกกาลเทศะในชีวิตประจําวันอยางจริงจัง  

 3. ควรจะมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงดานการใชภาษาในการส่ือสารผาน

เฟซบุคของนกัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัเพือ่เปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษากับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากเปนชวงระดับ

การศกึษาทีค่าบเกีย่วตอเนือ่งกันซ่ึงนาจะมคีวามเกีย่วโยงสัมพนัธกันในดานพฤตกิรรม

และการใชภาษาไทยในการสื่อสารผานเฟซบุค  

 4. การศกึษาในครัง้นีเ้ปนการศึกษาเชงิปรมิาณ (Quantitative research) 

ดังนั้น หากมีการศึกษาครั้งตอไป ควรจะมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative re-

search) โดยอาจใชรูปแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) หรือการ

สนทนากลุม (Focus group) เพื่อใหไดผลการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น
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วิจารณโดย
บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารจากเว็บไซต

หาคูของหญิงไทยพฤติกรรมการเปดรับเว็บไซตหาคูของหญิงไทยมีความสัมพันธ

ตอทัศนคติตอการสมรสกับชาวตางชาติ และทัศนคติตอการสมรสกับชาวตางชาติ

มีความสัมพันธกับความตั้งใจสมรสกับชาวตางชาติ

 การวจิยัครัง้นี ้เปนการศกึษาในรปูแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ โดยใชแนวคดิ

เรื่องทฤษฎีการเปดรับขาวสาร ทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดลักษณะประชากร แนวคิด

เกี่ยวกับพฤติกรรม แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ และวัฒนธรรมการเลือกคูครอง โดยเก็บ

รวบรวมขอมลูจากผูหญงิไทยทีอ่าศยัอยูในเขตกรงุเทพมหานคร ทีมี่อายรุะหวาง 15-49 

ป เปนการวิจัยเชิงการสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Question-

naire) 

 ผลการวิจัยในสวนของลักษณะประชากร คือ ประชากรทั้งหมดเปน

เพศหญิง โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 23 - 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เปน

พนักงานพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน สถานภาพโสด และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

10,001-20,000 บาท 

  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารในเว็บไซตหาคูของกลุมตัวอยางพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเปดรับขาวสารในเวบ็ไซต www.interpals.net 

วนัละ 1 ครัง้ ในเวบ็ไซต www.naddate.com, www.meetfarang.com และ www.

omegal.com สัปดาหละ 1 ครั้ง ใน www.badoo.com 2 - 3วัน/ ครั้ง ซึ่งในแตละ

ครั้งใชระยะเวลาในการเปดเว็บไซตหาคู 30 นาที - 1 ชั่วโมง โดยมีการเปดรับเนื้อหา

คือ การเลาหรือแบงปนประสบการณการใชชีวิตหรือทองเที่ยวในตางประเทศ 

แนะนําคนรักหรือคูสมรสในอนาคตที่เปนชาวตางชาติ และ แนะนําเพื่อนใหมที่เปน

ชาวตางชาติ

 ในดานผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ลักษณะทางประชากรของผูหญิง

ไทยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารในเว็บไซตหาคู ผูหญิงไทยอายุ

ระหวาง 23-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน รายได 

10,001-20,000 บาท สถานภาพโสดมีระยะเวลาในการเปดรับขาวสารในเว็บไซต
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หาคูคนละ 30-60 นาที ในดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารในเว็บไซตหาคูมีความ

สัมพันธกับทัศนคติตอการสมรสกับชาวตางชาติ ระยะเวลาการเปดรับขาวสารของ

หญิงไทยมีความสัมพันธกับดานกายภาพ ดานความมั่นคง ดานความรัก ดานความ

เคารพนบัถอืและดานความสมหวงัในชวีติ แตทศันคตติอการสมรสกบัชาวตางชาตไิมมี

ความสัมพันธกับความตั้งใจสมรสกับชาวตางชาติ 

คําสําคัญ: เว็บไซตหาคู, การแตงงาน, ชาวตางชาติ, การเปดรับขาวสาร
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 This research aims to study the exposure of Thai women dating 

website. The Thai women behavior associated with attitudes to marriage 

with foreigners, and the attitudes to marriage with foreigners are associ-

ated with the intention of marriage with foreigners.

 This research studies in a quantitative research conducting in 

the theoretical concept of information exposure, the motivation theory, 

the theory of population characteristics, the behavioral theory, the 

attitude and culture of selection by collecting data from women living 

in Bangkok, Thailand whose aged between 15-49 years old. This research 

is a survey research using a questionnaire. The research on the part 

of the population is female aged between 20 - 35 years old and their 

education levels are the bachelor’s degree, employees in the private 

sector and single, with an average income per month around 10,001 - 

20,000 baht. 

 Behavioral on information exposure in the dating websites shows 

that most samples have the frequency of information exposure on the 

website www.interpals.net 1 time per say; on the website www.naddate.

com, www.meetfarang.com and www.omegal.com 1 time per week; on 

the website www.badoo.com 1 time per day. Each time, the duration of 

dating is around 30 minutes - 1 hour. The content is about telling or 

sharing experience living or traveling abroad. Recommendation on lover 

or future spouse whom a foreigner or a new friend who is a foreigner. In 

the result of this study found that the demographic characteristics of 

women Thailand are correlated with information exposure on the dating 

website. The Thai women have the information exposure on dating 

website www.Interpals.net the most and are open daily. In behavioral 

ABSTRACT
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on information exposure on dating websites, it is correlated with 

attitudes to marriage with foreigners. The correlation coefficients are 

positive. Variables are correlated in the same direction but attitudes to 

marriage with foreigners, have no relation to the intention to marriage 

with foreigners.

Keyword:   website dating, marriage, foreigner, media explorer 
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บทนํา

ความสําคัญของปญหาและที่มา 
 การแตงงานขามวฒันธรรมหรอืการแตงงานขามชาตเิปนปรากฏการณทีเ่กดิ

ขึ้นมานานแลวในสังคมไทยท้ังการยายถ่ินฐาน การปรับตัวตามสภาพแวดลอม ฯลฯ 

ถูกมองวาเปนกระแสโลกาภิวัตนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตในความจริงแลวนั้น

การแตงงานขามชาติมีมาแตโบราณกาล

 การแตงงานขามวัฒนธรรมเปนผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 1 ป พ.ศ. 2504 ซ่ึงไดมุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกจิเพยีงดานเดียวละเลยดานมนษุยครอบครวัชมุชนสงัคมและสิง่แวดลอมกลบั

ทําใหสังคมไทยเปลี่ยนไปพรอมกับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและความไมมั่นคง

ของครอบครัวชุมชนและสังคมและยังสงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตามมามากมาย 

 ในปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ

ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ใหมีการผลักดันและสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อหารายได

เขาประเทศ แตการสงเสรมิการทองเทีย่วดังกลาวกอใหเกดิอตุสาหกรรมทางเพศหลาย

รปูแบบ เชน การขายตวัตามผบัหรอืบาร การเปนเมยีเชา ปจจยัหลักทีท่าํใหผูหญงิไทย

แตงงานกับคนตางชาติ ไดแก แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและภาระหน้ีสินทางครอบครัว 

ซึ่งครอบครัวทางเมืองไทยสวนใหญมักจะคิดวาเมื่อหญิงไทยไดแตงงานและไปอยูกิน

กบัสามใีนตางประเทศแลวจะมชีวีติความเปนอยูทีส่ขุสบาย มเีงนิมทีองใชจายมากมาย 

 ปจจบุนัชาวตางชาตกิน็ยิมทีจ่ะมคีูเปนหญงิไทยมากขึน้ คานยิมการแตงงาน

ขามชาตแิบบนีก้าํลงัแพรหลายไปอยางรวดเรว็ในยคุโลกาภวิตัน มกีารแนะนาํจบัคูแบบ

ปากตอปาก การรูจกัผานเพือ่น การรูจักกนัเอง รูจกักนัผานทางการทาํงานทัง้ฝายชาย

ทีท่าํงานในเมอืงไทย และสตรไีทยทีท่าํงานในตางประเทศ การรูจกัโดยญาตพิีน่องเปน

สื่อ ในไนตคลับ หรือระหวางการทองเท่ียว ยิ่งไปกวานั้นยังมีธุรกิจการหาคูรูปแบบ

ตางๆ เกิดขึ้นเพื่อสนองความตองการ โดยผานทางบริษัทจัดหาคู นายหนา การรูจัก

จากการติดตอสื่อสารกันโดยตรงทาง Internet หรือ E-mail ซึ่งอินเทอรเน็ตก็เปรียบ

เสมือนโลกไรพรมแดน จึงทําใหการสื่อสารมีความรวดเร็วมากขึ้นและเนื้อหาการพูด

คุยสนทนากันก็เปนอิสระมากขึ้น
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 การหาคูในอินเทอรเน็ตหรือบนโลกออนไลนนั้นจึงเปนทางเลือกใหมของ

ผูหญิงยุคใหมที่ตองการมีคนรักหรือคูครองเปนชาวตางชาติ ตอมาส่ือออนไลนไดเขา

มาตอบสนองความตองการ ชวยเสรมิสรางสมัพนัธภาพระหวางชายหญงิไดรวดเรว็ขึน้ 

และยังสามารถสื่อสารกันไดตลอดเวลาถึงแมดวยระยะทางที่หางไกลเพราะไมมี

ขอจํากัดทางดานเวลา สถานท่ี และในประเทศไทยก็มีผูสนใจที่จะหาคูผานเว็บไซต

มากข้ึนเชนกัน โดยเฉพาะผูท่ีตองการมีคูรักเปนชาวตางชาติ จะเปนการพูดคุยผาน

ทางการ chat หรือ web board ตางๆ ไดแก www.interpals.net, www.meetfa-

rang.com, www.badoo.com, www.naddate.com และ www.omegal.com 

เกิดขึ้นเพื่อใหบริการแกคนไทย เพื่อใชในการคนหาเพื่อน หรือคนรักบนอินเทอรเน็ต 

 อยางไรก็ตาม การหาคูตางชาติ ตางศาสนาจึงมิใชเรื่องแปลกอีกตอไป จะ

เห็นไดวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันผูหญิงไทยมีการแตงงานกับชาวตางชาติและยาย

ถิน่ฐานไปยงัตางประเทศมากขึน้ โดยหญงิไทยทีแ่ตงงานกบัชาวตางชาติตางภาษาแมวา

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความเปนอยูที่แตกตางกันไมวาจะอยูใน

ประเทศไทยหรืออยูในประเทศสามี หญิงไทยที่เปนภรรยาก็สามารถปรับตัวปรับใจให

มีความอดทนตอหลายสิ่งหลายอยางได ทําใหชายตางชาติแสวงหาแนวทางและ

รูปแบบตางๆ ในการท่ีจะมีปฏิสัมพันธกัน ทําใหเกิดรูปแบบหรือแนวทางการหา

วิธีการแตงงานหลากหลายวิธี ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการเปดรับขาวสารใน

เว็บไซตหาคูของผูหญิงไทยเปนอยางไร ท่ีสงผลตอทัศนคติและความตั้งใจสมรสกับ

ชาวตางชาติเปนอยางไร

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารจากเว็บไซตหาคูของหญิงไทย 

 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเปดรบัเวบ็ไซตหาคูของหญงิไทยมคีวามสัมพนัธ

กับทัศนคติสมรสกับชาวตางชาติ

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติการสมรสกับชาวตางชาติมีความสัมพันธกับความ

ตั้งใจสมรสกับชาวตางชาติ
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 กรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ
 1. ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร

 2. แนวคิดลักษณะประชากร 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม

 4. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ

 5. วัฒนธรรมการเลือกคูครอง

 6. ทฤษฎีแรงจูงใจ

วิธีการวิจัย

 ศกึษาดวยระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ในรปูแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยกลุมเปาหมายคือ ผูหญิงที่มีอายุ 15-49 

ป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

ผสม (Mixed Sampling) โดยใชการเลือกตัวอยางแบบความนาจะเปน (Probability 

Sampling) และไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุม

เลือกกลุมแบบแบงพวก (Stratified Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

ขอมูลคือ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด แบบใหผูตอบตอบเอง (Self-Administered 

Questionnaire) โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 

2557 ถึงเดือนเมษายน 2557

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย
 ในดานลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปน

เพศหญิงทั้งหมด 400 คน โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 23 - 30 ป มีระดับการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน และมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด
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 ในดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเว็บไซตหาคู พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปดรบัขาวสารในเวบ็ไซต www.naddate.com สปัดาหละ 1 ครัง้ รองลงมา 

2-3 วัน/ครั้ง และ มากกวา 1 ครั้งตอวัน ตามลําดับ ในเว็บไซต www.interpals.net 

วันละ 1 ครั้ง รองลงมา มากกวา 1 ครั้งตอวัน และ 2-3 วัน/ครั้ง ตามลําดับ ในเว็บไซต 

www.meetfarang.com สัปดาหละ 1 ครั้ง รองลงมา 2-3 วัน/ครั้ง และ วันละ 

1 ครั้ง ในเว็บไซต www.badoo.com วันละ 1 ครั้ง รองลงมา 2-3 วัน/ครั้ง และ 

สัปดาหละ 1 ครั้ง ตามลําดับ ในเว็บไซต www.omegal.com 2-3 วัน/ครั้ง รองลงมา 

วันละ 1 ครั้ง และ สัปดาหละ 1 ครั้ง ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะ

เวลาในการเปดเว็บไซตหาคูครั้งละ 30 นาที-60 นาทีและชวงเวลาที่เปดเว็บไซตหาคู

บอยทีส่ดุคอื ชวง 18.00-23.00 น. โดยมกีารเปดรบัเน้ือหาอนัดบัแรก คอื การเลาหรอื

แบงปนประสบการณการใชชวีติหรอืทองเทีย่วในตางประเทศ รองลงมา ไดแก แนะนาํ

คนรกัหรอืคูสมรสในอนาคตทีเ่ปนชาวตางชาต ิและเปดรบัเนือ้หาอันดบัสดุทาย ไดแก 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็เรือ่งความรกัและการสมรสกบัชาวตางชาต ิโดยกลุมตวัอยาง

สวนใหญเปดรับขาวสารในเว็บไซตหาคูผานโทรศัพทสมารทโฟน รองลงมา คือ 

คอมพิวเตอร และแท็บเลต ตามลําดับ

 ในดานทัศนคติและการสมรสกับชาวตางชาติ พบวา ดานกายภาพ กลุม

ตวัอยางสวนใหญมทีศันคต ิคอื ชาวตางชาตเิปนคนขยนัขนัแขง็ สามารถหารายไดเลีย้ง

ดูฉันและครอบครัวได รองลงมา การสมรสกับชาวตางชาติทําใหฉันมีฐานะทาง

เศรษฐกจิทีด่พีอทีจ่ะดแูลตวัเองและครอบครัวได และ ฉนัเชือ่วาการสมรสกบัชาวตาง

ชาติตอบสนองความตองการพื้นฐาน เชน มีบานอยูอาศัย และดํารงชีวิตอยูได ตาม

ลาํดบั ดานความมัน่คง กลุมตวัอยางสวนใหญมทีศันคต ิคอื ฉนัเชือ่วาคูสมรสชาวตาง

ชาติสามารถปกปอง ดูแลฉันได รองลงมา ฉันรูสึกมีความมั่นคงในชีวิต หากฉันสมรส

กับชาวตางชาติ และ การสมรสกับชาวตางชาติทําใหฉันไมกังวลกับอนาคตและชีวิต

ไมมีปญหา ตามลําดับ ดานความรัก กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ คือ คูสมรส

ชาวตางชาติมีความรักที่จริงใจ เอาใจใสฉัน รองลงมา คูสมรสชาวตางชาติแสดงความ

เอาใจใส หวงใย ใหคําปรึกษาไดดี และ เมื่อฉันมีปญหา คูสมรสชาวตางชาติจะชวย

แกไขปญหา และใหความหวงใยฉัน ตามลําดับ ดานความเคารพนับถือ กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีทัศนคติ คือ คูสมรสชาวตางชาติใหความนับถือในตัวฉัน รองลงมา คูสมรส

ชาวตางชาตใิหเกยีรตฉินั และ คูสมรสชาวตางชาตทํิาใหฉนัรูสกึยอมรบันบัถอืในตนเอง 
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ตามลําดับ ดานความสมหวังในชีวิต กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ คือ การสมรส

กับชาวตางชาติเปนความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาในชีวิต รองลงมา การสมรสกับ

ชาวตางชาติเปนชีวิตครอบครัวที่สมบูรณแบบตามอุดมคติของฉัน และ การสมรสกับ

ชาวตางชาติเปนความภาคภูมิใจของชีวิต ตามลําดับ

 ในดานแนวโนมการตัดสินใจสมรสกับชาวตางชาติ พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญยังไมแนใจวาในอนาคตจะสมรสกับชาวตางชาติ และไมแนใจวาแนะนําให

คนรูจัก/ญาติสมรสกับชาวตางชาติ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจที่จะสมรสกับ

ชาวยุโรป รองลงมาเอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกัน ตามลําดับ และอันดับสุดทายคือ 

แอฟริกัน

 ในดานผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรของผูหญิง

ไทยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารในเว็บไซตหาคู ผูหญิงไทยอายุ

ระหวาง 23-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน รายได 

10,001-20,000 บาท สถานภาพโสดมีระยะเวลาในการเปดรับขาวสารในเว็บไซต

หาคูคนละ 30-60 นาที ในดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสารในเว็บไซตหาคูมีความ

สมัพนัธกบัทัศนคติตอการสมรสกับชาวตางชาติ ระยะเวลาการเปดรบัขาวสารของหญงิ

ไทยมีความสัมพันธกับดานกายภาพ ดานความมั่นคง ดานความรัก ดานความเคารพ

นบัถอืและดานความสมหวงัในชวีติ แตทศันคตติอการสมรสกบัชาวตางชาติไมมคีวาม

สัมพันธกับความตั้งใจสมรสกับชาวตางชาติ 

การอภิปราย

 จากผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารในเว็บไซตหาคู 

ทศันคติและความตัง้ใจสมรสกบัชาวตางชาต ิพบประเดน็ทีน่าสนใจ สามารถวเิคราะห

ไดหลายประเด็นดังนี้

 ในดานลกัษณะทางประชากร พบวา กลุมตวัอยางทัง้หมดเปนเพศหญงิ โดย

สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 35 ป ซึ่งเปนวัยเริ่มตนกาวจากความเปนวัยรุนเขาสูวัย

ทํางาน การศึกษา อยูในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด เนื่องจากวัยเริ่มตนทํางาน

นี้เปนวัยแหงการแสวงหาขอมูลขาวสารตาง ๆ  พรอมที่จะเปดรับความรูใหมๆ ทดลอง
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สิ่งที่แปลกใหม ทําใหแตละคนยอมแตกตางกันตามแตละบุคคลซึ่งสอดคลองกับ

แนวคดิของ กติมิา สรุสนธ ิ(2541, น.15-17) ทีก่ลาววา อาย ุเพศ สถานภาพทางสงัคม

และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เปนตน ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้

ลวนแลวแตมีผลตอการรับรู การตีความ และการเขาใจในการสื่อสารทั้งสิ้น 

 สวนเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเว็บไซตหาคู พบวา กลุมตัวอยางใช

ระยะเวลาการเปดรบัเวบ็ไซตครัง้ละ 1 ชัว่โมง และกลุมตวัอยางสวนใหญเปดรบัเนือ้หา

ประเภท การเลาหรือแบงปนประสบการณการใชชีวิตหรือทองเที่ยวในตางประเทศ 

แนะนําคนรักหรือคูสมรสในอนาคตที่เปนชาวตางชาติ แนะนําเพื่อนใหมที่เปนชาว

ตางชาติ เพราะคนสวนใหญจะเลือกเปดรับเน้ือหาที่ตนเองชอบ สนใจ อยากศึกษา 

หรือคิดวามีประโยชนแกตนเอง ดังที่ กิติมา สุรสนธิ (2533, น.46-47) กลาววา บุคคล

จะไมรับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่คิดวา

มีประโยชนตอตน ดังนั้น ขาวสารที่หลั่งไหลผานเขามาไปยังบุคคลจากชองทาง

ตาง ๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชนและเหมาะสม

ตามความนึกคิดของผูรับสาร จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสาร 

 ในดานทศันคตแิละการสมรสกบัชาวตางชาต ิพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญ

มีทัศนคติ เกี่ยวกับชาวตางชาติคือ ชาวตางชาติเปนคนขยันขันแข็ง สามารถหารายได

เลี้ยงดูฉันและครอบครัวได ทําใหมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี เชน มีบานอยูอาศัย และ

ดํารงชีวิตอยูคูสมรสชาวตางชาติสามารถปกปอง ดูแล ทําใหฉันรูสึกมีความม่ันคงใน

ชีวิต คูสมรสชาวตางชาติมีความรักที่จริงใจ เอาใจใสฉัน ใหคําปรึกษาไดดี เม่ือฉันมี

ปญหา คูสมรสชาวตางชาติจะชวยแกไขปญหา คูสมรสชาวตางชาติใหความนับถือ ให

เกียรติ การสมรสกับชาวตางชาติเปนความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา เปนความภาค

ภูมิใจมีชีวิตที่สมบูรณแบบตามอุดมคติ ซึ่งสอดคลองกับ Maslow (quoted in 

Hoyer and MacInnis, 1997, p.39) ที่ไดจัดลําดับขั้นความตองการของมนุษยออก

เปน 5 ประเภท ดานกายภาพ ไดแก ความตองการขัน้พืน้ฐานเบือ้งตน อนัเปนส่ิงจาํเปน

เพือ่การดาํรงชพีของมนษุย ดานความมัน่คงปลอดภยั ดานความรกั เปนความรกัทีเ่ปน

ไปในลักษณะทั้งการรูจักใหความรักตอผูอื่นและรูจักที่จะรับความรักจากผูอื่น การได

รบัความรกัและไดรบัการยอมรบัจากผูอืน่เปนสิง่ทีท่าํใหบคุคลเกดิความรูสกึวาตนเอง

มคีณุคา ดานความเคารพนบัถอื เปนความตองการทีเ่กีย่วของกบัความรูสกึของตนเอง
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วาตนเองมีประโยชนมีคุณคา และตองการใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของตน ยอมรับนับถือ 

มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี และดานความสมหวังในชีวิต เปนความตองการ

ขัน้สงูสดุทีบ่คุคลปรารถนาทีจ่ะไดรบัผลสาํเรจ็ในสิง่ทีต่นคดิ และตัง้ความหวงัไว เพราะ

ทัศนคติเปนความรูสึกนึกคิดของผูหญิงที่มีทัศนคติตอชาวตางชาติที่เจอ ถามีทัศนคติ

ที่ดีตอการสมรสกับชาวตางชาติอยูแลวนั้น อาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมตามมา ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Belkin และ Skydell (1979) กลาววา เปนความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หลังจากที่บุคคลไดรับหรือมีประสบการณตอสิ่งนั้น 

 ในดานแนวโนมการตัดสินใจสมรสกับชาวตางชาติ พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญยังไมแนใจในอนาคตจะสมรสกับชาวตางชาติ และไมแนใจวาแนะนําใหคน

รูจกั/ญาตสิมรสกบัชาวตางชาต ิเนือ่งจากการสมรสเปนการตดัสนิใจครัง้ใหญของชวีติ

ของผูหญิงที่ตองตัดสินใจเลือกคนที่ดีท่ีสุดมาเปนคูครอง ซ่ึงสอดคลองกับสมาคม

เศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย (2524, น.91-95) กลาววาการมีคูเปนไปตามแรง

ผลักดันของสัญชาติญาณเพื่อดํารงไวซ่ึงเผาพันธุของมนุษยชาติ แตเพราะมนุษยเปน

สัตวประเสริฐ การมีคูจึงมีสาเหตุที่สําคัญกวานั้น คือใจระหวางชายและหญิงสองคน

ทีป่รารถนาใครสกัคนคอยคดิถงึ คอยเอาใจใส หวงใย คอยใหกาํลงัใจ คอยใหคาํปรกึษา 

คอยเคียงขางรวมทุกขรวมสุขทุกเวลา สิ่งสูงคานี้คือนิยามของ “ความรัก” ที่คูสมรส

พึงมีใหกันเพราะเปนรากฐานท่ีสําคัญของคําวา “ครอบครัว” กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความสนใจท่ีจะสมรสกับชาวยุโรป รองลงมาเอเชีย ตะวันออกกลาง อเมริกัน 

ตามลําดับ และอันดับสุดทายคือ แอฟริกัน

สรุป

 ในปจจุบันการหาคูตางชาติ ตางศาสนามิใชเรื่องแปลกอีกตอไปแตกลับทวี

จํานวนมากเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผูหญิงไทยมีการแตงงานกับชาวตางชาติมากขึ้น โดย

ผานการตดิตอสือ่สารทางอนิเทอรเนต็เกดิการสานสัมพนัธ พดูคุย แลกเปลีย่นทศันคติ 

เกิดความชอบ ชาวตางชาติบางรายถึงขนาดเดินทางมาเพื่ออยากเห็นหนา เห็นชีวิต

ความเปนอยูของผูหญิงไทย เนื่องจากภาพลักษณของผูหญิงไทยที่สมรสกับชาวตาง

ชาติมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น ผูหญิงไทยที่มีสามีเปนชาวตางชาติจํานวนมาก
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กลายเปนผูทาํคณุประโยชนใหแกประเทศชาต ิกลายเปนผูมหีนามตีาในสงัคม และไป

อยูยงัประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก ผูหญงิไทยมลีกัษณะทีแ่ตกตางกนัตามแตละบคุคล เพราะ

แตละคนมีทัศนคติแตกตางกันจึงกอใหเกิดพฤติกรรมที่แตกตางเชนกัน 

ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

 1. ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานภาค

รฐั เพือ่ใชแนวทางในการวางแผนนโยบายหรอืรณรงคเกีย่วกบัสงัคมหรอืครอบครวัใน

อนาคต

 2. ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเพศหญิงเทานั้น หากมี

การศึกษาในเพศชายดวยจะทําใหไดขอมูลความคิดของการเปดรับขาวสารในเว็บไซต

หาคูชาวตางชาติในเพศชาย
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บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายที่สถาบัน

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติต อนิสิตนักศึกษา ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล” มีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ  1. เพื่อศึกษาการเปดรับขอมูล

ขาวสารจากสื่อของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2. เพื่อศึกษา

การรับรูเร่ืองนโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา ของนักศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธกันระหวางการเปด

รับขอมูลขาวสารและการรับรูเรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิต

นักศึกษา ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 การศกึษาในครัง้นี ้เปนการวจิยัแบบเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูล ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนการวิเคราะหขอมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติที่ใชในการ

ทดสอบสมมติฐานคือ t-Test และ One-way Anova โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม 

สําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล 

 จากการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ มกีารเปดรับขอมลู

ขาวสารผานทางโซเชียลมีเดียมากท่ีสุด ในสวนการรับรู เรื่องนโยบายที่สถาบัน

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาน้ัน สวนใหญมีการรับรูระดับปานกลางในเรื่อง

ของความหมายและประโยชน แตในการรับรูเรื่อง วิธีการรองเรียน สถานที่ที่รับเรื่อง 

และขั้นตอนการรองเรียน มีการรับรูท่ีคอนขางนอย ท้ังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีขอ

เสนอแนะวา ภาครฐัควรทาํการเผยแพรนโยบายทีส่ถาบนัอดุมศึกษาพงึปฏิบตัติอนสิิต

นักศึกษาดวยภาษาท่ีเขาใจงายและสถาบันการศึกษาควรที่จะสนับสนุนการเผยแพร

นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษามากกวานี้

คําสําคัญ: การเปดรับสื่อ, การรับรู, นิสิตนักศึกษา, นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึง

ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา
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 The subject study “Evaluation of Communication about the 
policy of institution of education must perform to students in Bangkok 
and its vicinity”.
 The objective of the study is
 1.  To study about the information exposure from media 
of students in Bangkok and its vicinity.
 2.  To study about perception the policy of institution of 
education must perform to students in Bangkok and its vicinity.
 3.  To study about the relationship between “the information 
of students” and “the information from the policy of institution of 
education”
 This study is the quantitative research and the type of research 
is survey research. By using the questionnaire as a tool for data collection 
from sample size of 400 people. The data analysis that use in this research 
are percentage, average and standard deviation. The statistics that use 
to test the hypothesis are t-Test and One-way Anova. By using the SPSS 
program for the processing.
 The study found about the most samples are female. Most 
samples get information from social media. In perception the policy of 
institution of education perform to students, the perception of the 
meaning and benefit are moderate. But in the perception of method, 
the place for claim and claim procedure are low level. So the most 
samples have suggestion that government should be disseminate about 
the policy of institution of education must perform to students by using 
simplified language to understand. And the institution should support 
to disseminate that policy more than before.  

Keywords: media exposure, perception, students and the policy of 

  institution of education perform to students.

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จากปญหาที่เกี่ยวของกับการศึกษาระหวาง สถาบันการศึกษา บุคลากร

ดานการศึกษากับตัวนิสิตนักศึกษา ที่มีขาวออกตามสื่อมวลชนตางๆ หลายกรณี เชน 

ตัดเกรดตามหนาตาของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (https://www.

thairath.co.th/content/edu/244081) มหาวิทยาลัยอีสานเปดหลักสูตรเถื่อนที่ไม

ไดผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. (http://

www.thairath.co.th/content/edu/176406) เปนตน ทําใหผูวิจัยเกิดขอสงสัยใน

สาเหตขุองปญหาวา ทาํไมปญหาเหลานีย้งัเกดิขึน้อกี ทัง้ทีอ่ดีตรฐัมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ นายชินวรณ บุณยเกียรติ ไดออกนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติ

ตอนิสิตนักศึกษา 9 ขอ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อมุงหวังใหเกิดความเขาใจ 

ลดความขัดแยง และนําไปสูการมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(http://www.mua.go.th/data_pr/310354.pdf) โดยใหทางสํานักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษาหรอื สกอ.เปนผูรบัผดิชอบในการเผยแพรนโยบายฯ ทัง้ 9 ขอ 

จากขอสงสัยขางตน ผูวิจัยไดทําการขอนัดสัมภาษณและสอบถามคุณสุภัทร บุญสง 

นิติกรชํานาญการ ของ สกอ. ในหัวขอวิธีการเผยแพรนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึง

ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา 9 ขอ ไดคําตอบวามีการใชวิธีการสื่อสาร 3 แบบ 

 1. การสงจดหมายเวยีนไปยงัมหาวิทยาลยัตางๆ ทัว่ประเทศ เพือ่ขอความ

รวมมือในการเผยแพรที่สถาบันอุดมศึกษาพึ่งตองปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา 9 ขอ แก

นักศึกษาของทุกสถาบัน 

 2. การเชิญตัวแทนองคกรนิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันอุดมศึกษา ใหมา

เขารวมการสัมมนากับทาง สกอ. โดยมีหัวขอสัมมนา คือนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษา

พึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา 9 ขอ เพื่อใหตัวแทนฯนําเอาความรูที่ไดจากการเขารวม

สัมมนา ไปเผยแพรตอกับนิสิตนักศึกษาในทุกสถาบันที่สงตัวแทนเขามารวมสัมมนา 

 3. การเผยแพรบนเว็ปไซตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คือ http://www.mua.go.th 
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 แตทวาทาง สกอ. กไ็มไดทาํการตดิตามผลการเผยแพรนโยบายทีไ่ปยงันสิติ

นักศึกษาวา สามารถเขาถึงขอมูลไดดีแคไหนและมีความรูความเขาใจตอนโยบาย

ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาพงึปฏบิตัติอนสิตินกัศกึษา 9 ขอ มากนอยแคไหน ดวยความสาํคญั

ของนโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา 9 ขอ ทําใหผูวิจัยไดคิด

ทําการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการสื่อสารวา นักศึกษามีการเปดรับสื่อชนิดใดบาง 

มกีารรับรูเรือ่งนโยบายฯ ทัง้ 9 ขอในดานตางๆ เปนอยางไร เชน ความหมาย ประโยชน 

วิธีการรองเรียน สถานที่ที่รับเรื่อง และขั้นตอนการรองเรียน

 โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผลการวิจัยที่ไดจะมีประโยชนตอหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับนักเรียนนักศึกษาวา ในปจจุบันนักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมการเปดรับ

ขอมูลขาวสารจากชองทางไหนมากที่สุด เพื่อที่จะไดนําไปเปนชองทางการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดภายใตงบประมาณที่เหมาะสม และมีประโยชนตอตัวนักเรียน

นกัศกึษาในการกระตุนใหเกดิการปกปองสทิธปิระโยชนทางดานการศึกษาทีค่วรจะได

รับอยางเทาเทียมกันจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยูหรือกําลังเลือกที่จะเขาไปศึกษาตอ

ในอนาคต

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารจากส่ือของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 2. เพื่อศึกษาการรับรูเรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิต

นักศึกษา ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธกันระหวางการเปดรับขอมูลขาวสารและการ

รับรูเรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา ของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายที่สถาบัน

อุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา ศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล” เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการ

วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล สุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยแบงออกเปน 

3 ขั้นตอน

 ขั้นตอนที่ 1  แบงมหาวทิยาลยัทัง้หมด ออกเปน 3 ประเภท คอื มหาวทิยาลยั

ของรัฐ มหาวิทยาลัยของเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏและเทคโนโลยีราชมงคล

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกมหาวิทยาลัยในแตละประเภทแบบเจาะจง ออกมา

ประเภทละ 2 แหง รวมเปน 6 แหง

 ขั้นสุดทายผูวิจัยไดเลือกวิธีการสุมแบบบังเอิญในการเก็บขอมูลจริงในภาค

สนาม

ผลการวิจัยและอภิปราย

จากการวิจัย ไดผลสรุปดังตอไปนี้

 1. ลกัษณะทางประชากรของกลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญงิมากกวา

เพศชาย ศึกษาในช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การมีสวนรวมในการ

เรียกรองสิทธิดานการศึกษามากที่สุดคือ การลงชื่อ

 2. สื่อที่นักศึกษาสวนใหญเลือกเปดรับมากที่สุด คือ โซเชียลมีเดีย

 3. ในการรับรู เก่ียวกับนโยบายท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิต

นักศึกษา พบวา ความหมายและประโยชนของนโยบายฯ ทั้ง 9 ขอ มีเกณฑการรับรู

ในระดับปานกลาง แตในเรื่องการรับรู วิธีการรองเรียน สถานที่ที่รับเรื่องและขั้นตอน

การรองเรียน พบวาอยูในเกณฑที่คอนขางนอย

 4. จากการศึกษา พบวา การเปดรับมีความสัมพันธกับการรับรู
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

 1. การเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลสวนใหญเปดรับผานทางอินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ

ในปจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เชน โทรศัพทแบบสมารทโฟน แท็ปเล็ต 

3G และ Wi-Fi สงผลทําใหการเขาถึงอินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดียเขาถึงไดงายมาก

ขึน้ สิง่นีน้บัเปนชองทางทีน่าสนใจสาํหรบัหนวยงานภาครฐัรวมทัง้องคกรอิสระท่ีจะนาํ

เอาขอมูลสาระประโยชนตางๆ ไปนําเสนอแกกลุมนักศึกษาไดเปนอยางดี เขาถึงไดที

ละมากๆ และมีตนทุนที่ไมสูงจนเกินไป

 2. ถึงแมวาการเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ สวนใหญเปดรับผานทาง 

อินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดียก็ตาม แตภาษาที่ใชในขอมูลขาวสารคอนขางเปนภาษา

ทางการหรือภาษากฎหมาย ทาํใหนกัศึกษาไมคอยเขาใจมากนกัหรอืเขาใจคลาดเคล่ือน 

ดงันัน้หากมกีารนาํเอานโยบายทีส่ถาบนัอดุมศกึษาพงึปฏบิตัติอนสิตินกัศกึษามาปรบั

เปลี่ยนใหมีความนาสนใจ มีภาษาที่เขาใจงายและนาติดตาม เชน นํามาทําเปนละคร

สั้น หรือ การตูนอนิเมชั่น เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. เนื่องจากการทดลองครั้งนี้เปนการทดลองในชวงระยะเวลาส้ัน และมี

ขอบเขตที่ไมครอบคลุมทั้งประเทศ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอๆ ไปควรเก็บขอมูลใหมี

ระยะเวลาที่มากขึ้นและควรคลอมคลุมใหมากขึ้น เชน ขอบเขตเปนภูมิภาค หรือทั้ง

ประเทศ เปนตน

 2. ในการวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาในภาพรวมของการรบัรูของนกัศกึษาใน

เร่ืองนโยบายทีส่ถาบนัอดุมศกึษาพงึปฏิบตัติอนสิตินกัศกึษา ทัง้ 9 ขอ แตยงัมปีระเดน็

ยอยใน 9 ขอที่นาสนใจและควรเจาะลึกลงไปโดยเฉพาะ ขอที่ 3, 6 และ 7 ที่ เกี่ยวของ

กับสวัสดิการ ความแตกตาง ทางเช้ือชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ฯลฯ รวมทั้งผูพิการ 

ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปควรเจาะลึกลงไปท่ีเรื่องสิทธิดานการศึกษาของผูพิการ 

เพื่อความเทาเทียมในสังคม
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เอกสารอางอิง

สื่ออิเล็กทรอนิกส
ขาวการตัดเกรดตามหนาตาของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา https://

www.thairath.co.th/content/edu/244081

ขาวมหาวิทยาลัยอีสานเปดหลักสูตรเถื่อนท่ีไมไดผานการรับรองจากสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. http://www.thairath.co.th/con-

tent/edu/176406

สื่อบุคคล
คุณสุภัทร บุญสง. นิติกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ 

สกอ. สัมภาษณ.



* วิทยานิพนธไดรับทุนจากโครงการสรางความเขาใจและผลักดันองคการอิสระเพื่อการคุมครองผู

บรโิภค ของคณะกรรมการองคการอสิระเพือ่การคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน และสาํนกังาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

** คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารยอรทัย ศรีสันติสุข

ความคาดหวังและประสบการณของผูบริโภคตอกระบวนการ
การจัดการเรื่องรองเรียนของกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช.*

(Expectation and Experience of Consumers about 

Management Process of Telecommunication Consumer 

Protection underneath NBTC)

วิจารณโดย

เหมือนฝน คงสมแสวง**
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บทคัดยอ

 งานวจิยัเรือ่ง ความคาดหวงัและประสบการณของผูบรโิภคตอกระบวนการ

การจดัการเรือ่งรองเรยีนของกลุมงานรบัเรือ่งรองเรยีนและคุมครองผูบรโิภคในกจิการ

โทรคมนาคม สาํนกังาน กสทช. มวัีตถุประสงคในการศกึษาคอื เพือ่ศกึษากระบวนการ

การจดัการเรือ่งรองเรยีนของกลุมงานรบัเรือ่งรองเรยีนและคุมครองผูบรโิภคในกจิการ

โทรคมนาคม (รท.) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูบริโภคตอกระบวนการการจัดการ

เรื่องรองเรียนของ รท. และเพื่อศึกษาประสบการณของผูบริโภคตอกระบวนการการ

จดัการเรือ่งรองเรยีนของ รท. รปูแบบของงานวจิยัชิน้นีเ้ปนการวจิยัเชงิคณุภาพ ผูวจิยั

จะใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณ นอกเหนือไปจากการรวบรวม

ขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ โดยกลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบไมอาศัย

ความนาจะเปนแบบเจาะจง ทั้งนี้กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม 

ไดแก กลุมผูบริโภคที่เคยมีประสบการณรองเรียนกับ รท. และกลุมผูบริหารและเจา

หนาทีข่อง กสทช. ทีม่สีวนเกีย่วของกบักระบวนการการจดัการเรือ่งรองเรยีนของ รท. 

 ผลการศึกษาพบวา หากผูบริโภคไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการให

บรกิารโทรคมนาคมของผูใหบรกิาร ผูบรโิภคสามารถรองเรยีนตอ รท. ไดผานชองทาง

ตาง ๆ  เมือ่ รท. รบัไวเขาสูกระบวนการพจิารณาเรือ่งรองเรยีน จะมกีารรวบรวมขอมลู

และหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียน สําหรับความคาดหวังของผู

บรโิภคกลุมตวัอยางตอ รท. พบวาเปนเพยีงความตองการใหผูใหบรกิารไมละเมดิสทิธิ

ผูบริโภคดานโทรคมนาคมเทาน้ัน สวนประสบการณของผูบริโภคกลุมตัวอยางสวน

ใหญ แสดงเหตผุลทีไ่มพงึพอใจในกระบวนการการจดัการเรือ่งรองเรยีน เพราะมคีวาม

แตกตางจากสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง โดยผูบริโภคไดช้ีใหเห็นขอบกพรอง อันจะเปน

ประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนตอไป

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, ประสบการณ, การคุมครองสิทธิของผูบริโภคดาน

 โทรคมนาคม
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 Expectation and experience of consumers about management 

process of Telecommunication Consumer Protection (TCP) underneath 

NBTC has three objectives as follows: to study management process of 

TCP, to study consumers expectation towards the management process 

of TCP and to study consumers experience. This research is a qualitative 

research. For secondary research, the researcher collects data from 

various sources. Furthermore, for primary research, I use in-depth 

interview and observation method with non-probability sampling sample 

that are selected by purposive method. The sample is divided into 

two groups which are the consumers who have complained experience 

with TCP and the administrators and staffs of the NBTC who relate 

with TCP.

 The results show that if consumers suffer from the telecom-

munication services, they have rights to complain to TCP via several 

channels. When TCP accepts case in process, it will collect all informa-

tion and evidence for consideration. The expectation of the consumers 

reveal that they only want their rights of telecommunication will not 

be violated by the operators. Moreover, for the consumer experiences, 

most consumers give the reasons why they are not satisfied with 

the management process of TCP, because TCP couldn’t meet their 

expectations. Consumers have suggested what have to be changed 

that are useful for improving the TCP’s operation.

Keywords: Expectation, Experience, Telecommunication Consumer 

  Protection

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศันและกจิการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) มคีณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) ปฏบิตักิารแทนในสวน

ภารกิจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและ

คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ทําหนาที่รับและจัดการเรื่องรองเรียน 

เมื่อผูบริโภคแจงวาไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการของผูใหบริการ 

 ในขณะทีก่ารขยายตวัของกจิการโทรคมนาคมเฟองฟขูึน้อยางตอเนือ่งทาํให

คนสวนใหญเขาถึงกิจการโทรคมนาคมไดมากข้ึน รวมดวยเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ปญหาผูบรโิภคถกูเอารดัเอาเปรยีบจากกจิการโทรคมนาคม ก็เกดิขึน้อยาง

ตอเนื่อง ซํ้า ๆ กันในทุกป 

 ดังน้ันจึงเปนที่นาสนใจวากลุมผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายแลว

เลือกรองเรียนกับ รท. นั้นมีความคาดหวังและมีวิธีการดําเนินการอยางไร การศึกษา

ในครั้งนี้จะแสดงใหเห็นวาแทจริงแลวระบบการจัดการของ รท. เปนเชนไรผาน

ประสบการณจริงของผูบริโภค 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียนของกลุมงานรับเรื่อง

รองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช.

 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูบริโภคตอกระบวนการการจัดการเรื่อง

รองเรียนของกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

สํานักงาน กสทช.

 3. เพื่อศึกษาประสบการณของผูบริโภคตอกระบวนการการจัดการเรื่อง

รองเรียนของกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

สํานักงาน กสทช.
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วิธีการวิจัย

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก
ดวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง รวมทั้งการสังเกตการณ นอกเหนือไปจากการ
รวบรวมขอมลูจากแหลงขอมูลทตุยิภมู ิซึง่ใชเวลาในการเกบ็ขอมูลและประมวลผลรวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน ตั้งแต 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2557 
โดยกลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปนแบบเจาะจง 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 24 คน แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
 1.  ผูบรโิภคทีเ่คยมปีระสบการณรองเรยีนกบั รท. จาํนวน 10 คน แบงเปน 
ผูบริโภคท่ีเคยมีประสบการณรองเรียนแลวประสบความสําเร็จและไมประสบความ
สําเร็จ กลุมละ 5 คน     
 2.  ผูบริหารและเจาหนาท่ีของ กสทช. ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ
การจัดการเรื่องรองเรียนของ รท. จํานวนทั้งสิ้น 14 คน แบงเปน กลุมผูอํานวยการ
และเจาหนาที่ รท. จํานวน 9 คน (ในจํานวนนี้ มี 2 คนที่เปนกลุมตัวอยางซึ่งใหขอมูล
ทัง้ในฐานะของเจาหนาที ่รท. และผูบรโิภค) อนกุรรมการคุมครองผูบรโิภคดานกิจการ
โทรคมนาคมจํานวน 3 คน และ กทค. จํานวน 2 คน

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถสรุปผล

การวิจัยโดยแยกตามวัตถุประสงคได ดังนี้

 1. กระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียนของ รท. 
 ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการโทรคมนาคมของผูให

บริการ สามารถยื่นเรื่องรองเรียนไดผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ Call Center หมายเลข 

1200  ของ กสทช. หรือจะกดเชื่อมตอโดยตรง คือ หมายเลข 1200 กด 1 จดหมาย 

อีเมล โทรศัพท โทรสาร การรองเรียนผานระบบออนไลน (ปดปรับปรุง) การเดินทาง

มารองเรียนดวยตัวเอง SMS หรือรองเรียนผาน รท. เมื่อมีการจัดกิจกรรมออก

ประชาสัมพันธภายนอก 
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 โดยตองกระทําเปนหนังสือ (ในที่นี้หมายรวมถึงการสงเอกสารผานโทรสาร

และอเีมล) และตองแสดงรายละเอยีดครบถวน โดยประกอบไปดวย ชือ่ นามสกลุ และ

ที่อยูของผูบริโภค พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล 

ความสัมพันธระหวางผูบริโภคและผูใหบริการ ขอเท็จจริงของปญหาเรื่องรองเรียน 

คําขอที่สมเหตุสมผลท่ีตองการใหผูใหบริการปฏิบัติตาม ขอมูลการติดตอเบื้องตนกับ

ผูใหบริการ (ถามี) และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน (ถามี)

 เมื่อผูบริโภคไดสงเอกสารตางๆ แลว เจาหนาที่ รท. จะรวบรวมและจัดทํา

เปนหนังสือสงตอใหกับผูอํานวยการสวนงานจัดการเรื่องรองเรียน (ผรร.) เพื่อตรวจ

สอบความครบถวนอีกครั้ง หากหลักฐานยังไมครบจะตองสงเรื่องคืนใหเจาหนาที่ 

เพื่อไปประสานงานขอขอมูลและ/ หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผูบริโภค หลังจากนั้น

ผูอํานวยการกลุมงานรับเรื่องรองเรียนและคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

(อรท.) จะพจิารณาอนมุตัริบัเปนเรือ่งรองเรยีน โดยข้ันตอนนีจ้ะมรีะยะเวลาดาํเนนิการ

ภายใน 7 วัน นับตั้งแตผูบริโภคยื่นเรื่องรองเรียนเขามาทาง รท.

 เมือ่รบัเปนเรือ่งรองเรยีนแลว จงึจดัทาํเปนเอกสารแจงไปยงัผูใหบรกิารและ

ผูบริโภค รวมทั้งแจงผูใหบริการและผูบริโภคซึ่งเปนคูกรณีกันวาสามารถขอเขาสู

กระบวนการการไกลเกลี่ยได จากนั้นทางผูใหบริการจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงและ

รวบรวมขอมลูเพือ่การชีแ้จงและ/ หรอืเสนอหนทางในการแกไขแลวสงกลบัมายงั รท. 

ภายใน 15 วัน หากผูใหบริการไมมีการสงขอมูลกลับมา ทาง รท. จะสงหนังสือเพื่อ

ติดตามตอเพื่อใหผูใหบริการแจงเรื่องกลับภายใน 7 วัน หลังจากที่ รท. ไดรับขอมูล

เปนหนังสือตอบกลับจากผูใหบริการ ก็จะแจงไปยังผูบริโภค ผูบริโภคจะมีเวลาในการ

คัดคาน แยงเนื้อความที่ผูใหบริการชี้แจงมาเพื่อสงคืน รท. ภายใน  7 วัน ทั้งผูบริโภค

และผูใหบริการจะมีการโตตอบกันเชนนี้โดยมี รท. เปนสื่อกลาง 
 หากยงัไมสามารถยตุเิรือ่งไดไมวาจะเปนเพราะไมมกีารชีแ้จงจากผูใหบรกิาร
หรือการเจรจาไกลเกลี่ยระหวางผูใหบริการและผูบริโภคไมเปนผล รท. จะจัดทําเปน
วาระสงใหคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคมเพ่ือพิจารณา 
หากมีมติเห็นวาผูใหบริการผิดจริงก็จะแจงกับ รท. จากนั้น รท. จะทําเปนหนังสือสง
ไปยัง กทค. ทุกคนเพื่อพิจารณา กทค. แตละคนจะใหความเห็นกลับมายัง รท. เพื่อ
รวบรวมและนําเขาที่ประชุม กทค. ตอไป จากนั้นเมื่อมีมติเปนเชนไร รท. จะเปนผูแจง
ใหผูใหบริการและผูบริโภคทราบตอไป ซึ่งผลอาจใชบังคับไดแตเพียงรายกรณีหรือ
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บงัคับใชเปนการทัว่ไป หากผูใหบรกิารหรอืผูบรโิภครูสกึไมพึงพอใจและประสงคจะโต
แยงคําสั่งหรือมติจาก กทค. ก็สามารถยื่นฟองตอศาลปกครองไดภายใน 90 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง นอกจากนี้ถาผูบริโภคไมพอใจตอการทํางานของ รท. เห็นวา 
รท. ดําเนินการลาชา ละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทําการอันใดที่เปนการละเมิด
สิทธินั้น ก็สามารถฟองตอศาลปกครองได
 ตั้งแตข้ันตอนสงหนังสือแจงการรับเร่ืองรองเรียนไปยังผูบริโภคและผูให
บรกิารทีเ่ปนคูกรณกีนั หากทัง้ 2 ฝายตองการเขาสูกระบวนการการไกลเกล่ียโดยสมคัร
ใจยอมกระทาํได จนกอนถงึขัน้ตอนการมมีตขิอง กทค. ซึง่ขอมลูทีเ่กดิขึน้ในการดาํเนนิ
การไกลเกลีย่ โดยมผีูไกลเกลีย่ทีเ่ปนผูเชีย่วชาญดแูลนีจ้ะเปนความลบั การไกลเกลีย่มี
ระยะเวลาดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่เริ่มกระบวนการไกลเกลี่ย และอาจ
ขยายระยะเวลาครั้งละไมเกิน 15 วัน แตไมเกิน 2 ครั้ง แตหากการไกลเกลี่ยไมสําเร็จ 
เรื่องจะกลับเขาสูขั้นตอนของการดําเนินการรองเรียนในขั้นตอนเดิมกอนที่คูกรณีจะ
ขอเขาสูกระบวนการการไกลเกลี่ย 
 รท. มีอุปสรรคหลากหลายที่ขัดขวางการทํางานของหนวยงาน ซึ่งทําใหไม
สามารถจัดการเรื่องรองเรียนไดอยางเต็มกําลัง ดังนี้
 วิสัยทัศนและจุดยืน ผูบริหารและเจาหนาที่ของ กสทช. ที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียนของ รท. บางรายยังไมมีความคิดและความ
เชื่ออยูบนพื้นฐานของการทํางานเพื่อคุมครองผูบริโภคเปนหลักจึงทําใหเกิดปญหาใน
การจัดการเรื่องรองเรียน การไมใชอํานาจที่มีปกปองผูบริโภคอยางเต็มที่ อาทิ 
สํานักงาน กสทช. ที่มีอํานาจตัดสินเรื่องรองเรียนไดก็ไมใชอํานาจนั้น เพื่อชวยผลักดัน
เรื่องรองเรียนใหจบเร็วขึ้น รวมทั้งไมมีการจัดการในเชิงรุกกับผูใหบริการ เพื่อปองกัน
การที่ผูบริโภคจะถูกเอาเปรียบโดยผูใหบริการอยางเพียงพอ  
 กระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน รท. ไมกระตือรือรนในการดําเนิน
การแกไขปญหาภายในเพือ่สนบัสนนุการจดัการเรือ่งรองเรยีน อาท ิชองทางในการรบั
เรื่องรองเรียนที่ไมสามารถใชไดสมบูรณในทุกชองทาง การที่เจาหนาที่ รท. ตองจัดทํา
เร่ืองรองเรียนเปนหนังสือทางราชการซ่ึงใชเวลานานในการจัดทําทั้ง ๆ ที่มีรูปแบบ
กําหนดไวแลว  
 นอกจากน้ี รท. ยังดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนอยางไมเครงครัดตาม
กฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีอยู  รวมทั้งไมเปนไปตามที่สื่อสารกับสาธารณะวา
กระบวนการจดัการมขีัน้ตอนอะไรบางและตองดาํเนนิการภายในระยะเวลาเทาใด รท. 
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ไมมีบทลงโทษใดแกเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน

ของ รท. หรอืผูใหบรกิาร หรอืผูบรโิภคทีม่สีวนทาํใหการจดัการเรือ่งรองเรยีนเกดิความ

ลาชา รวมถึงผลการดําเนินการแกไขปญหาใหผูบริโภคอันเปนมติหรือคําสั่งจาก กทค. 

นั้น ยังไมสามารถบังคับใชเปนการทั่วไปไดทุกกรณี  

 การสื่อสารเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน สําหรับการส่ือสารภายใน ผูบริหาร

และเจาหนาที่ของ กสทช. ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน

ของ รท. นั้น เห็นวาการตีความเรื่องกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียนและระยะ

เวลาในแตละขั้นตอนเปนปญหา โดยแตละคนตีความตามดุลยพินิจของตนเอง แตยัง

ไมเคยมีการสรุปและชี้แจงสรางความเขาใจที่ตรงกัน นอกจากนี้ภายในหนวยงานยังมี

อปุสรรคดานการประสานงานเพือ่การจดัการเรือ่งรองเรยีน เนือ่งจากปจจบุนั รท. ศูนย

ไกลเกลี่ยขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม และสํานักงาน กสทช. สวนภูมิภาคทั้ง 14 

เขตทัว่ประเทศ (สามารถรบัเรือ่งรองเรยีนได ทัง้ในจงัหวัดทีต่ัง้อยูและจงัหวดัใกลเคยีง) 

ประสานงานกันผานการแจงทางโทรศัพท และการสงหนังสือหรือจดหมายอยางเปน

ทางการเปนหลกั เพราะยงัไมมรีะบบออนไลนอาํนวยความสะดวกเรือ่งการสงตอขอมลู

ระหวางกัน สวนการสื่อสารภายนอก ทาง รท. ยังสื่อสารไปยังผูบริโภคไมถูกตองและ

ละเอียดเพียงพอในเรื่องสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคม ขอบเขตหนาที่ ชองทาง และ

กระบวนการการจดัการเรือ่งรองเรยีนของ รท. รวมทัง้ใชเนือ้ความและส่ือในการสือ่สาร

ที่ยังเขาไมถึงผูบริโภคสวนใหญ จึงทําใหผูบริโภคไมไดรับรูสารในสวนดังกลาว

 ผูใหบริการ ผู ใหบริการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคดาน

โทรคมนาคม รวมทัง้บดิเบอืนขอเทจ็จรงิแลวนํามาชีแ้จงตอ รท. เพือ่ประโยชนฝายตน 

หรือไมใหความรวมมือกับ รท. เรื่องการสงเอกสารเพื่อชี้แจงขอรองเรียนของผูบริโภค

ทีแ่จงวาผูใหบรกิารละเมดิสทิธดิานโทรคมนาคมของผูบรโิภค หรอืไมชีแ้จงภายในระยะ

เวลาที่กําหนด หรือไมปฏิบัติตามสิ่งที่ไดตกลงไวกับผูบริโภคเพื่อยุติเรื่องรองเรียน ซึ่ง 

รท. กไ็มไดมกีารลงโทษแกผูใหบรกิาร หากผูใหบรกิารบิดเบือนขอเทจ็จรงิ ประวงิเวลา 

ไมชี้แจงตอ รท. หรือไมปฏิบัติตามที่เจรจาตกลงไว

 ผูบริโภค ผูบริโภคไมมีความรูเรื่องสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคม ขอบเขต

หนาที่ ชองทาง และกระบวนการการรับเรื่องรองเรียนของ รท. หรือไมรูสึกเดือดรอน

เมื่อถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ยังมีปญหาผูบริโภคแจงขอมูลที่บิดเบือนตอ รท. เพื่อ

ประโยชนฝายตนดวย
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 2. ความคาดหวงัของผูบรโิภคตอกระบวนการการจดัการเรือ่งรองเรยีน
ของ รท.

 กลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริโภคท้ังกลุมที่เคยมีประสบการณรองเรียนแลว

ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จทั้งหมดมีความคาดหวังที่ตรงกันคือ 

ตองการใหผู ให บริการยกเลิกการกระทําที่ เป นการละเมิดสิทธิผู บริโภคดาน

โทรคมนาคม ผูบรโิภคกลุมตวัอยางทัง้หมดมคีวามคาดหวงัให รท. แกไขปญหาของตน

เปนรายกรณไีป นอกจากนีผู้บรโิภคกลุมตวัอยางสวนใหญยงัมคีวามตองการใหผลของ

การพิจารณาจากการรองเรียนในกรณีของตนมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป เพื่อเปน

ประโยชนตอสวนรวมอีกดวย 

 ผูบริโภคกลุมตัวอยางแตละคนมีความเชื่อมั่นตอ รท. ในการที่จะชวยแกไข

ปญหาของตนในระดับทีแ่ตกตางกนัไป โดยเหน็วา รท. เปนองคกรของรฐัทีร่บัผิดชอบ

โดยตรงเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการแกไขปญหาดานโทรคมนาคม 

ทําใหไมตองเสียเวลาสงผานหนวยงานอื่น รวมทั้งเกรงวาการรองตอผูใหบริการนั้นจะ

ไมไดรับการดําเนินการแกไข สวนผูบริโภคกลุมตัวอยางบางรายไดรับคําแนะนําจาก

หนวยงานที่ตนเองเชื่อถือวา รท. เปนหนวยงานที่ดําเนินการจัดการรองเรียนดาน

โทรคมนาคมโดยตรง 

 3. ประสบการณของผูบริโภคตอกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน
ของ รท.

 ผูบริโภคกลุมตัวอยางที่พึงพอใจกับเรื่องรองเรียนที่ยุติไดบางรายก็ไมพึง

พอใจเรื่องการดําเนินการของ รท. ที่ลาชา ไมสามารถจัดการใหแลวเสร็จภายในระยะ

เวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน สวนผูบริโภคกลุมตัวอยางที่รองเรียนแลว

ไมประสบความสําเร็จนั้นไมพึงพอใจ เพราะผลการดําเนินงานของ รท. ไมสามารถยุติ

เรื่องรองเรียนได ดังนั้นผูบริโภคที่ไมพึงพอใจเม่ือมีประสบการณการดําเนินการรอง

เรยีนกบั รท. นัน้จงึมทีัง้กลุมทีเ่คยมปีระสบการณรองเรยีนแลวประสบความสาํเรจ็และ

ไมประสบความสําเร็จ จากประสบการณของผูบริโภคพบปญหาหลัก ดังนี้

 วิสัยทัศนและจุดยืน ผูบริโภคกลุมตัวอยางรูสึกวาผูบริหารและเจาหนาที่

ของ กสทช. ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียนของ รท. ไมได

มีจิตใจทํางานเพื่อคุมครองผูบริโภค พิจารณาจากมติ กทค. ที่ออกมา อาทิ อนุญาตให
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ผูใหบริการกําหนดวันหมดอายุในการใชงานของโทรศัพทในระบบชําระเงินกอนการ

ใชงาน (pre-paid) ได ซ่ึงแมจะเปนเง่ือนไขของกฎหมาย แตผูบริโภครูสึกวาเปน

ชองวางของกฎหมายทีผู่ใหบรกิารสามารถแสวงหาผลประโยชนได หรือเร่ืองการทาํงาน

เพื่อจัดการเรื่องรองเรียนที่ตองรอรอบการประชุมของอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค

ดานกจิการโทรคมนาคม และ กทค. ถงึจะมกีารพจิารณาเรือ่งรองเรยีน ทาํใหผูบรโิภค

ตองรอการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคมนาน และผูบริโภคก็

เชื่อวากรณีการละเมิดสิทธิผูบริโภคที่ตนเจอนั้นไมไดเปนกรณีแรก ดังน้ันหากหนวย

งานจะทาํงานใหเปนมอือาชีพก็ตองมาดแูลเร่ืองการละเมดิสทิธนิีใ้นเชงิรกุ เพือ่จดัการ

แกปญหาใหไดอยางย่ังยืนถาวรไมใชแกตามรายกรณี ซึ่งส่ิงเหลานี้ทําใหผูบริโภครูสึก

วาสํานักงาน กสทช. และ รท. คุมครองผูใหบริการมากกวาผูบริโภค

 กระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน ชองทางในการเขาถึงการรองเรียน

นั้น ผูบริโภคกลุมตัวอยางเห็นวาอาจไมเพียงพอและไมสะดวกสําหรับผูบริโภคที่มีอยู

กระจายทัว่ทัง้ประเทศ เพราะผูท่ีใชบริการโทรคมนาคมนัน้มจีาํนวนมาก ผูบรโิภคกลุม

ตวัอยางจํานวนครึง่หนึง่แจงวาตนตองเปนฝายตดิตามความคบืหนาของเรือ่งรองเรยีน

ดวยตนเองกอนเสมอ ๆ  รวมทัง้ระยะเวลาในการจัดการเรือ่งรองเรยีนนัน้เกือบทกุกรณี

ใชเวลาเกินกวาที่ไดกําหนดไววา รท. ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

นอกจากนี้การไมบังคับใชผลของการพิจารณาเปนการทั่วไปก็เปนสิ่งที่ผูบริโภคกลุม

ตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวย เพราะไมยุติธรรมกับฝายผูบริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิแลว

ไมไดรองเรียน 

 การสื่อสารเพื่อความเขาใจท่ีตรงกัน แมผู บริโภคกลุ มตัวอยางจะมี

ประสบการณดําเนินการตอ รท. แลว ผูบริโภคก็ไมไดรับรูวาแทจริงชองทาง ขั้นตอน

ในการจัดการเรื่องรองเรียนโดยละเอียด กรอบเวลาในการดําเนินงาน สิทธิผูบริโภค

ดานโทรคมนาคม และขอบเขตหนาทีข่อง รท. นัน้แทจรงิแลวเปนเชนไร เวนแตผูบรโิภค

บางรายที่รูอยูแตเดิมกอนเขารองเรียน ซึ่งผูบริโภคสวนหนึ่งแจงวาเจาหนาที่ รท. ไม

ไดชี้แจงใหทราบ  

 ผูใหบริการ ผูใหบริการละเมิดสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคม รวมทั้ง

ไมแกไขปญหาเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ มีการประวิงเวลา สรางหลักฐานเท็จ บิดเบือน

ขอเทจ็จรงิ และไมรบัผดิชอบในการตกลงสญัญาในการเจรจากบัผูบรโิภคผานตวัแทน

ที่ผูใหบริการมอบหมายมาเพื่อใหยุติปญหา 
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 ผูบรโิภค ผูบรโิภคกลุมตวัอยางสวนหนึง่เหน็วา การรองเรยีนนัน้มผีลตอการ

ดําเนินชีวิตดานลบ อาทิ ผูบริโภครูสึกวาอาจโดนผูใหบริการกลั่นแกลง สําหรับเรื่อง

ความคุมคาในการดําเนินการก็มีผลในดานลบ อาทิ ผูบริโภคกลุมตัวอยางเห็นวาการ

รองเรียนทําใหเสียทุนทรัพยและเวลาในการดําเนินการ สวนความเชื่อมั่นตอ รท. นั้น 

ผูบรโิภคกลุมตวัอยางสวนใหญรูสกึเช่ือมัน่ลดนอยลงกวาชวงเวลากอนทีจ่ะเขารองเรยีน 

อันเปนผลมาจากการปฏิบัติงานของ รท. ที่ไมเปนไปตามที่ผูบริโภคคาดหวัง อยางไร

ก็ดีผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญก็ไดชี้แจงวา หากไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก

การใหบริการโทรคมนาคมของผูใหบริการอีกก็จะรองเรียนตอ รท.

อภิปรายผล

 จากผลการวจิยัทีพ่บผูวจิยัสามารถนาํมาอภปิรายแยกตามหมวดหมูได ดงันี้

 1.  วิสัยทัศนและจุดยืน ผูบริหารและเจาหนาที่ของ กสทช. ที่มีสวน

เกีย่วของกบักระบวนการการจัดการเรือ่งรองเรียนของ รท. และผูบรโิภคมอง รท. และ

หนวยงานทีเ่กีย่วของในดานลบวาไมไดปฏบัิตงิานเพือ่คุมครองผูบรโิภคจริงนัน้ สะทอน

มาจากผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งจากระยะเวลาการทํางานของ รท. ที่มีมานาน

ระยะหนึง่แลว แตยงัไมปรากฏการใชอาํนาจของสาํนกังาน กสทช. เพือ่ลดทอนการยตุิ

เรือ่งรองเรยีน จงึทาํใหผลการดาํเนนิงานทีผ่านมามลัีกษณะทีย่งัไมไดคุมครองผูบรโิภค

อยางเต็มศักยภาพ ผูวิจัยเห็นวา รท. และสํานักงาน กสทช. ควรยึดมั่นในการทํางาน

เพือ่คุมครองผูบรโิภคมากขึน้ ซึง่จะชวยใหการดาํเนนิงานเพ่ือการคุมครองสทิธผิูบรโิภค

ดานโทรคมนาคมลลุวงอยางตรงไปตรงมาโดยอยูบนพืน้ฐานของกฎหมาย และเปนไป

ตามความคาดหวงัของผูบรโิภคมากขึน้ สอดคลองกบัการวจิยัของพรีะพล เลาหเสรกีลุ 

(2537) ที่พบวา แทจริงแลวผูใหบริการของสถานบริการการแพทยและการสาธารณะ

สุขสวนใหญมีความเขาใจอยางดีเกี่ยวกับความคาดหวังในเรื่องตาง ๆ ที่ผูรับบริการมี

ตอตน แตเนือ่งจากขัน้ตอนของการปฏิบตัมิกัมีอปุสรรคทาํใหไมสามารถตอบสนองได 

ผูใหบริการจึงเกิดความขัดแยงในบทบาทขึ้นเกือบทุกคน จึงมุงแตประพฤติตามความ

สะดวกของตนเปนหลัก ทําใหเกิดชองวางระหวางผูใหกับผูรับบริการขึ้น ซึ่งไมใชเปน

เพยีงชองวางของความคาดหวงัทีไ่มลงรอยกนัเทานัน้ แตเปนชองวางของพฤตกิรรมที่
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แสดงตอกันระหวางที่มีการใหและรับบริการ เม่ือพิจารณาใหลึกมากย่ิงข้ึนอาจกลาว

ไดวา สาเหตุของปญหาทั้งหมดนั้น มาจากชองวางของแนวการอบรมของการปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะผูใหบริการการแพทยและการสาธารณสุข ซ่ึงมีรูปแบบตางไปจากที่

ผูรับบริการคาดหวัง 

 2. กระบวนการการจัดการเร่ืองรองเรียน เมื่อผูบริโภคกลุมตัวอยาง

ประสบปญหาและเลือกรองเรียนตอ รท. แลวไมประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว 

ก็จะมีการเริ่มกระบวนการการตัดสินใจใหม เพราะปญหาที่เกิดขึ้นยังไมจบสิ้น ซึ่งก็มี

ทั้งผูที่ตัดสินใจยุติการรองเรียนดวยตนเอง และผูที่ตัดสินใจรองเรียนไปยังหนวยงาน

อืน่ตอไป สอดคลองกบักระบวนการตดัสนิใจตามทีว่ทิยา ดานธาํรงกลู (2546, น. 113 - 

124) ระบุไว ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา การตองตัดสินใจใหมยิ่งทําใหบั่นทอนความนาเชื่อถือ

ของ รท. ทัง้ยังเปนการเพิม่ตนทนุในการดาํเนนิการของผูบรโิภคอกีดวย นอกจากนีผ้ล

การพจิารณาทีไ่มไดใชบงัคับเปนการทั่วไปนัน้ กเ็ปนการเพิม่ตนทุนในการจดัการเรือ่ง

ที่เปนปญหาซํ้า ๆ ทั้งแก รท. และผูบริโภคดวยเชนกัน

 เมื่อพิจารณาจากระดับความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรของอารชี 

บี คารรอล (อางถึงใน วิทยา ดานธํารงกูล, 2546, น.101) จะเห็นไดวาระดับความ

รับผิดชอบของหนวยงาน เปนความรับผิดชอบระดับกฎหมาย ซึ่งเปนการปฏิบัติตาม

หนาที่เพื่อการแกไขปญหาท่ีผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบใหไดภายในระยะเวลาที่

กําหนด และการกํากับดูแลผูใหบริการนั้นเปนส่ิงจําเปนตองกระทํา ซ่ึงสํานักงาน 

กสทช. และ รท. ยังไมสามารถกระทําไดโดยสมบูรณ สังเกตไดจากผลการปฏิบัติงาน

ที่ปรากฏ ไมวาจะเปนเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 

หรือผลการพิจารณาอันเปนการคุมครองผูบริโภคซ่ึงไมเอื้อประโยชนแกฝายผูบริโภค

ในภาพรวม (ไมบังคับใชเปนการทั่วไป) ทั้ง ๆ  ที่ระดับความรับผิดชอบในสวนนี้จําเปน

ตองกระทาํเปนระดบัพืน้ฐานเพราะอยูในขอบเขตของกฎหมายและเปนหนาท่ีหลักของ

หนวยงาน

 ทัง้นีห้ากเทยีบเคยีงกบัมาตรการในการคุมครองผูบรโิภคทัง้ 3 ประเภทตาม

ที่เดือนเดน นิคมบริรักษ (2541, น. 6) ไดกลาวไว ทั้งมาตรการที่มีลักษณะปองกัน 

(อาท ิการกาํหนดและควบคมุมาตรฐานการใหบรกิาร) มาตรการทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการคา 

(อาทิ เรื่องเงื่อนไขสัญญาที่เปนธรรม) และมาตรการในการแกไข (มาตรการแล

กระบวนการท่ีจะแกไขปญหาเม่ือเกิดการละเมิดสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคมขึ้น) 
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นั้น สํานักงาน กสทช. และ รท. ไมสามารถทําหนาที่ตามมาตรการทั้ง 3 ประเภทได

สมบรูณ ในมาตรการ 2 ประเภทแรกเหน็ไดจากการทีผู่ใหบรกิารซึง่จะตองถกูสาํนกังาน 

กสทช. กํากับดูแลไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานโทรคมนาคมที่มีอยู 

ดังนั้นการที่ผูบริโภคเลือกรองเรียนตอ รท. จึงนับวาผูบริโภคเห็นโอกาสที่ รท. จะ

สามารถแกไขปญหาใหตนได และ/ หรือเห็นวาเปนมาตรการขัน้สุดทายในการคุมครอง

ตน แต รท. ก็สามารถดําเนินแกไขปญหาใหกับผูบริโภคไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น หาก

ผูใหบริการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ความรับผิดชอบตอการใหบริการ และ

ดาํเนนิการแกไขปญหาเมือ่เกดิการละเมดิสทิธผิูบรโิภคดานโทรคมนาคมขึน้ กไ็มจาํเปน

ตองอาศัยการทํางานของสํานักงาน กสทช. และ รท. แตในเมื่อผูใหบริการไมปฏิบัติ

ตนอยูในกรอบ และสํานักงาน กสทช. เองก็ไมสามารถควบคุมผูใหบริการไมใหละเมิด

สิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคมได รท. จึงจําเปนตองปฏิบัติตามบทบาทใหไดสมบูรณ

 3. การสื่อสารเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน 
 การส่ือสารเพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันภายใน ปญหาใหญปญหาหนึ่งที่เกิด

ขึ้นในกระบวนการการรับเรื่องรองเรียนของ รท. สืบเนื่องมาจากบุคลากรแตละคนมี

ความเขาใจวัตถุประสงคและมีการตีความของเขตหนาที่ของตนเองและผู อื่น 

กระบวนการการรับเรื่องรองเรียน ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอน 

กฎหมาย ประกาศ และ/ หรือระเบียบที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความคิดที่ไม

สอดคลองกันในแตละเรื่อง ซ่ึงนอกจากจะเปนบอเกิดของความขัดแยงภายในแลว 

ยังสงผลตอการจัดการเรื่องรองเรียนในแตละขั้นตอน สอดคลองกับที่ธานินทร 

แสนทวีสุข (2555) ศึกษาเกี่ยวกับโครงการบานอุนรักแลวพบวา บานอุนรักอันเปรียบ

เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหเด็กและสตรีที่ดอยโอกาส 

ไรที่พึ่งพิงนั้น ตองเขาใจและตีความบทบาทของหนวยงานไดถูกตอง รวมทั้งแสดง

บทบาทนั้นออกมาไดอยางชัดเจน เพราะหากไมเปนเชนนั้นจะสงผลใหผูรับรูบทบาท

หรอืผูทีเ่กีย่วของ อนัไดแก กลุมเดก็และสตรทีีอ่ยูในความรบัผดิชอบของโครงการ กลุม

อาสาสมัครที่เขามาชวยงาน และกลุมคนในชุมชนที่บานอุนรักตั้งอยู เกิดความเขาใจ

คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ซึ่งสงผลใหเกิดความคาดหวังตอบทบาทที่คลาด

เคลื่อนตามมา จนอาจทําใหเกิดความขัดแยงระหวางผูที่เกี่ยวของได 
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 สาํหรบัการประสานงานภายในผานระบบออนไลนกค็วรเรงวางระบบ เพราะ

ปญหาการเชือ่มตอขอมลูเปนอปุสรรคตอการปฏิบตังิาน ดงันัน้การเพิม่ชองทางในการ

รับเร่ืองรองเรียนและจัดการเรื่องรองเรียนแบบยนระยะเวลาโดยอาศัยเทคโนโลยี

จะทําใหการดําเนินงานของ รท. สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การสือ่สารเพือ่ความเขาใจทีต่รงกนัภายนอก ผูวจิยัตัง้ขอสังเกตวาเหตใุด

หลังจากที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีประสบการณรองเรียนตอ รท. แลวยังไมมีความรู

เรื่องสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคม เรื่องกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน และ

ระยะเวลาในการดําเนินการ เพราะเจาหนาท่ีควรจะไดแจงวาผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิ

ในเรื่องอะไร และกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียนเปนเชนไร ทั้งนี้เนื่องจากการ

ที่ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีประสบการณตอ รท. นั้น นับเปนชองทางการรับรูและการ

สรางภูมิคุมกันเกี่ยวกับสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคมใหกับผูบริโภค และตัวผูบริโภค

เองกย็งัเปนสือ่บคุคลทีส่ามารถชวยกระจายสารเกีย่วกับสิทธิผูบรโิภคและการรองเรยีน

ตอ รท. ไดอีกดวย ในสวนนี้สอดคลองกับที่ศศิพัฒน ยอดเพชร (2528) พบวา ผูรับ

บรกิารทีม่ปีญหาในการดาํเนนิชีวติแลวเขารบัการใหบรกิารสงัคมสงเคราะหเฉพาะราย

สวนใหญจะไมเขาใจถงึระบบการใหบรกิาร ซ่ึงนกัสงัคมสงเคราะหเองกม็กัละเลยทีจ่ะ

เลาใหฟงเชนกนั โดยเฉพาะอยางยิง่กระบวนการแสวงหาขอเทจ็จรงิ และกระบวนการ

บําบัดรักษาที่ใชเวลายาวนาน

 สวนการสื่อสารสารที่เกี่ยวของกับ รท. นั้น ก็ยังเขาไมถึงผูบริโภคอยาง

ครอบคลุม ทั้ง ๆ ที่ รท. มีการดําเนินการมาเปนระยะเวลาพอสมควรแลว ซึ่งอาจเปน

เพราะการสือ่สารไมตรงกับความสนใจและพฤติกรรมการใชสือ่ของผูบรโิภค ดงัน้ัน รท. 

ตองเรงวิเคราะห เพราะผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นแลววาการประชาสัมพันธในรูป

แบบเดิมของหนวยงานน้ันไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สวนนี้สอดคลองกับที่มรกต 

วัฒนะวิรุณ (2541) พบวา สื่อซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิผูบริโภคใช

ประชาสมัพนัธยงัไมสามารถกระจายเขาถงึประชาชนทกุกลุมได และความถีใ่นการเผย

แพรขาวสารเกี่ยวกับสิทธิ และชองทางการเรียกรองสิทธิผูบริโภคก็ยังคงมีนอย 

 4. ผูใหบรกิาร แมจะมกีฎหมายระบชุดัเจนวาหามผูใหบรกิารกระทาํส่ิงใด

อันเปนการละเมิดสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคมแตก็ยังปรากฏการละเมิดนั้นอยู 

รวมทั้งหากผูใหบริการประวิงเวลา สรางหลักฐานเท็จ บิดเบือนขอเท็จจริง และไมรับ

ผิดชอบสัญญาท่ีไดเจรจาตกลงกับผูบริโภคขณะอยูในกระบวนการการจัดการเรื่อง
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รองเรียนนั้น รท. หรือ สํานักงาน กสทช. ก็ไมไดมีบทลงโทษที่ชัดเจน เห็นไดวาเปนสิ่ง

ทีบ่คุลากรของหนวยงานทราบวาเปนปญหา แตไมดาํเนนิการบงัคบั แกไข หรอืกาํหนด

มาตรการกาํกบัใดทีมี่ความเขมแขง็เพยีงพอในการบงัคบัใหผูใหบรกิารรูสกึตองปฏบิตัิ

ตาม ทวารอใหปญหาการละเมดิสทิธผิูบรโิภคดานโทรคมนาคมเกดิกอนแลวจงึดาํเนนิ

การแกไข ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่สืบเนื่องมายาวนาน สอดคลองกับที่ประจักษธรรม 

โรจนะภิรมย (2554) ศึกษาขั้นตอนการรองเรียนและระงับขอพิพาทตั้งแตสมัยที่ รท. 

ยังเปนสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) พบวา แมปญหาที่มี

กฎหมายระบุไวอยางชัดเจนวาผูใหบริการไมสามารถกระทําบางสิ่งได ซึ่ง กสทช. เอง

กท็ราบด ีพรอมมคีาํสัง่และคาปรบัเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ ๆ  แลว แตผูใหบรกิารกย็งัไมปฏิบตัิ

ตาม เมื่อไดรับการรองเรียนก็เพียงแตแกไขเปนกรณีไป 

 5.  ผูบริโภค ผูบริโภคกลุมตัวอยางสวนใหญไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน

ของ รท. ซึ่งมีผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอ รท. ดวย แตความรูสึกไมเชื่อมั่นนี้ยัง

นอยกวาการเห็นขอดีของการรองเรียนและสิทธิที่พึงไดรับ จึงปรากฏวาผูบริโภคสวน

ใหญชี้แจงวา หากไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการใหบริการโทรคมนาคมของ

ผูใหบริการอีกก็จะรองเรียนตอ รท. อยางไรก็ดีพบวา ผูบริโภคบางรายเลือกที่จะไม

รองเรียนตอ รท. อีก ทั้ง ๆ ที่ในปจจุบันถูกละเมิดสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคมอยู 

อันสะทอนใหเห็นถึงความไมพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ รท. ท่ีมีการยอนกลับ

ไปเกบ็สะสมไวในสวนของความเช่ือของผูบรโิภคตามทฤษฎคีวามคาดหวงั การใหคณุคา 

(Palmgreen & Rayburn, 1985, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2554, น. 293-295) 

จึงเปนเรื่องนากังวลซึ่ง รท. ควรเรงทบทวนและพัฒนาการทํางานใหมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น สรางความเขาใจที่ดี และสรางความเชื่อมั่นตอ รท. ใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภคโดย

พิสูจนดวยผลงาน

ขอเสนอแนะทั่วไป

 จากการศกึษาพบวา กระบวนการการจดัการเรือ่งรองเรยีนของ รท. ทีใ่ชใน

การปฏิบัติจริงนั้น บางสวนตางจากที่ระบุไวในกฎหมายและแนวปฏิบัติของ รท. ทั้งนี้

ผูบริโภคกลุมตัวอยางที่เลือกรองเรียนนั้น คาดหวังวาการรองเรียนตอ รท. จะทําให
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ผูใหบริการยกเลิกการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิผูบริโภคดานโทรคมนาคม สวน

ประสบการณตอ รท. ผูบรโิภคกลุมตวัอยางทัง้ทีร่องเรยีนแลวประสบความสาํเรจ็และ

ไมประสบความสําเร็จ สวนใหญไมพึงพอใจตอกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน

ของ รท. ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะสิ่งตาง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรื่องรองเรียนตาม

หัวขอที่เปนประเด็นปญหา ดังนี้

 1. วิสัยทัศนและจุดยืนของหนวยงาน 
  1.1 กสทช. ตองพิจารณาทบทวนวา ผูบรหิารและเจาหนาทีข่อง กสทช. 

ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการการจัดการเร่ืองรองเรียนของ รท. ทุกคน มี

ประสบการณ มีทัศนคติเชิงบวกกับการทํางานเพื่อการคุมครองผูบริโภค และซื่อสัตย

ตอการทําหนาท่ีของตนหรือไม ควรคัดเลือกบุคคล โดยตองพิจารณาคุณสมบัติให

ถวนถี่วา บุคคลนั้นเปนผูที่ตั้งใจปฏิบัติงานในทางที่จะเปนประโยชนตอผูบริโภคอยาง

แทจริง มีทัศนคติตอผูบริโภคและการรองเรียนเพื่อเรียกรองสิทธิของผูบริโภคใน

ทางบวก

     1.2 สํานักงาน กสทช. ควรมอบอํานาจใหกับ รท. ในการพิจารณา

ตัดสินเรื่องรองเรียน และตองดําเนินการไดอยางเปนอิสระ เพื่อใหมีชองทางยุติเรื่อง

รองเรียนเพิ่มขึ้น ในเวลาท่ีรวดเร็วขึ้น โดยไมตองรอดําเนินการตามกระบวนการของ 

รท. ที่ตองผานการพิจารณาหลายขั้นตอน เพราะสํานักงาน กสทช. มีอํานาจตาม

พระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและกาํกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจาย

เสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 57 (4) ที่ระบุวา 

สํานักงาน กสทช. มีอํานาจรับและพิจารณาเรื่องรองเรียน เพื่อตรวจสอบและแกไข

ปญหา หรือเสนอความเห็นตอ กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด 

รวมทัง้ใชอาํนาจของเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบญัญตัปิระกอบกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. 2544 มาตรา 64 ที่ระบุไววา ในกรณีที่ปรากฏแกเลขาธิการ กสทช. วาผูรับใบ

อนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลายมาตราท่ีตราขึ้นเพื่อการคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ใหเลขาธกิาร กสทช. มอีาํนาจสัง่ใหผูรบัใบอนญุาตระงบัการกระทาํทีฝ่าฝน หรอืแกไข

ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดได  

  1.3 หากมเีรือ่งรองเรียน แลวเจาหนาทีข่อง รท. ไมไดดาํเนนิการบงัคบั

ผูใหบริการใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการ
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ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

จะตองมีการบังคับใช มาตรา 79 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 

กลาวคือเจาหนาที่ของ รท. ตองระวางโทษจําคุก 3 ป และถูกปรับเปนจํานวนเงิน 

6 หมื่นบาท 

 2. กระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน  
  2.1 สําหรับชองทางรองเรียนออนไลน เมื่อผูบริโภครองเรียนเขามา 

ตองมีการแสดงใหเห็นวาเรื่องของผูบริโภคนั้นเปนลําดับที่เทาไหร และผูบริโภคตอง

สามารถตรวจสอบสถานะปจจุบันของเร่ืองรองเรียนไดเม่ือตองการ (จากการให

สัมภาษณของเจาหนาที่ ชองทางรองเรียนออนไลนควรแลวเสร็จภายใน 6 เดือน หรือ

เทียบเคียงประมาณเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2557) นอกจากนี้ รท. ตองแสดงผลของ

การดําเนินงานแบบออนไลนในทุกกรณีดวย เพื่อแสดงความโปรงใสและเปนการ

ประเมินผลในการทํางาน 

  2.2 รท. ตองปรบัปรงุกระบวนการการจัดการเรือ่งรองเรยีนใหสามารถ

ดาํเนนิการไดแลวเสรจ็ภายในระยะเวลา 30 วนั หากครบ 30 วนัแลว รท.ยงัไมสามารถ

ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนได โดยไมมีเหตุอันควร รท. ตองแจงใหผูบริโภคทราบ

วา ผูบริโภคสามารถฟองรองตอศาลปกครองได และมสิีทธิเ์รยีกรองให รท. อนกุรรมการ

คุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม กทค. และ/หรือสํานักงาน กสทช. ชดใช

ความเสยีหายแกผูบรโิภค โดยอาศยัมาตรา 30 ของพระราชบญัญติัองคกรจดัสรรคลืน่

ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553

  สาํหรบักรณสีถานวีทิยคุมนาคมทีต่องอาศัยการประสานงานหลายฝาย 

และตองใชระยะเวลาเกนิกวา 30 วนั ผูวจิยัเสนอให กทค. แตงตัง้คณะกรรมการเฉพาะ 

เพื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคม โดยตองวางกรอบเวลาที่จะ

สามารถดาํเนนิการจนแลวเสรจ็ได พรอมใหเหตผุลประกอบ เพือ่ให รท. แจงใหผูบรโิภค

และผูใหบริการทราบ 

  2.3 กรณรีองเรยีนใดที ่กทค. วนิจิฉยัสัง่การเพือ่ระงบัขอพิพาทระหวาง

ผูใหบริการและผูบริโภคแลว ตองมีคําสั่งใหใชบังคับเปนการทั่วไป เพื่อใหผูใหบริการ
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แกไขปญหาใหกับผูบริโภคที่ไมไดเขารองเรียนในกรณีน้ันๆ ดวย เพื่อเปนประโยชน

แกผูบริโภคทุกคน

  2.4 กทค. ควรเรงพิจารณาแกไขประกาศคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องกระบวนการรับเร่ืองรองเรียนและพิจารณาเรื่องรองเรียน

ของผูใชบริการ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของผูบริโภคไดอยางครอบคลุม ชัดเจน 

สามารถปองกันการละเมิดสิทธิผูบริโภคที่เกิดซํ้าๆ หรือปญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นใน

อนาคตไดอยางทันทวงที

 3. การสื่อสาร 
  3.1 ผูบริหารและเจาหนาทีข่อง กสทช. ทีม่สีวนเกีย่วของกับกระบวนการ

การจัดการเรื่องรองเรียนของ รท. ตองมีการพูดคุยและถกกันเกี่ยวกับเนื้อหาดาน

กฎหมายวา แตละเรือ่งทีเ่กีย่วของกบักระบวนการการจดัการเรือ่งรองเรยีนนัน้มคีวาม

หมายวาอยางไร กินความเพียงไหน เพื่อใหเกิดขอสรุปที่สรางความเขาใจตรงกัน โดย

อาจมกีารจดัทาํเปนลายลกัษณอกัษรเอาไวดวยก็ได ซึง่จะสงผลตอการปฏบิตังิานและ

การใหขอมูลเพื่อทําความเขาใจกับผูบริโภคที่ถูกตองตรงกัน 

     3.2 รท. และหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการการจัดการเรื่อง

รองเรียนตองสรางการเชือ่มโยงขอมลูระหวางกนัผานทางระบบออนไลน และไมยดึตดิ

กับรูปแบบการสื่อสารผานเอกสารท่ีเปนกระดาษมากเกินไปจนเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการ 

    3.3 สวนงานของ รท. ตองประสานงานกับผูใหญบานและ/ หรือผูนํา

ทองถิน่ซึง่ทาํหนาทีเ่ก่ียวของกับการพทิกัษสทิธ์ิผูบรโิภค เพ่ือความสะดวกในการลงพืน้

ที่ไปใหความรูถึงระดับหมูบาน พรอมทั้งใหผูใหญบานและ/ หรือและผูนําทองถิ่นเปน

ผูชวยประสานเรื่องการรองเรียนระหวางผูบริโภคและ รท. โดยตรง 

   3.4 รท. ตองสือ่สารเรือ่งสทิธิผูบรโิภคดานโทรคมนาคม ขอบเขตหนาท่ี 

ชองทาง กระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน และกรณีตัวอยางเรื่องรองเรียนของ 

รท. ไปยงัผูบรโิภค โดยใชเนือ้ความทีเ่ขาใจงาย และใชสือ่ในการส่ือสารซ่ึงตรงตามความ

สนใจของผูบริโภค เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น ทั้งนี้อยางนอยที่สุดผูบริโภคที่เคยมี

ประสบการณรองเรียนกับ รท. แลว ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจ

อาศัยการอธิบายใหความรูผานเจาหนาที่ที่ประสานงานกับผูบริโภคเปนหลัก
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 4. ผูใหบริการ 
  4.1 สํานักงาน กสทช. ตองบังคับใหผูใหบริการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวของกบัการกาํกบัการใหบรกิาร อนัเปนการคุมครองสิทธผิูบรโิภคดานโทรคมนาคม  
อยางเครงครัดในทุกกรณี
   4.2 รท. และสํานักงาน กสทช. ตองตรวจสอบการใหบริการของผูให
บริการในเชิงรุก ท้ังทางเว็บไซต และชองทางการโฆษณาอื่นๆ ของผูใหบริการเสมอ 
รวมทั้งสุมลงพื้นที่ตรวจสอบการใหบริการดานโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของการใหบรกิารดวย หากพบวาผูใหบรกิารละเมดิสทิธ ิเอาเปรยีบผูบรโิภค โดยอาศยั
การใชเครือขาย หรือการโฆษณา อันมีลกัษณะเปนการคากาํไรเกนิควร หรือกอใหเกดิ
ความเดือดรอนรําคาญ และ กสทช. ไดมีคําสั่งระงับการดําเนินการดังกลาวแลว 
แตผูใหบริการไมปฏิบัติตาม กสทช. ตองสั่งปรับทางปกครองทันทีเปนเงินจํานวน 
5 ลานบาท และปรับอีกวันละ 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง 
โดยอาศัยมาตรา 77 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
  นอกจากนัน้ รท. ตองอาศยัมาตรา 78 ของพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรร
คลืน่ความถีแ่ละกํากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เมื่อพบวาผูใหบริการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือใช
คลืน่ความถีใ่นการประกอบกจิการโทรคมนาคมโดยไมไดรบัอนญุาต ตองรบัโทษสูงสุด
ตามมาตรา 67 แหงพระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 แลว
แตกรณี ทั้งนี้ตองดําเนินการริบเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งใด ๆ ที่ใชในการนั้นเสียสิ้น
ดวย โดยไมเลือกปฏิบัติวาผูใหบริการเปนรายใด
  4.3 หากผูใหบรกิารรายใดละเมดิสิทธผิูบรโิภคดานโทรคมนาคม หรอื
ไมใหความรวมมอืในกระบวนการการจดัการเรือ่งรองเรยีน จะตองถกูบนัทึกไวในบญัชี
ดํา (Blacklist) โดย กทค. ตองกําหนดเกณฑในการลงโทษ ซึ่งมีตั้งแตถูกตักเตือน 
ถูกระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
  4.4 หากผูใหบริการไมใหความรวมมือในการสงเอกสารหรือหลักฐาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของ รท. เปนเหตุใหเจาหนาที่ รท. ปฏิบัติงานลาชา ตอง
ปรบัผูใหบรกิารเปนเงนิ 1 หมืน่บาท โดยอาศยัมาตรา 75 ของพระราชบญัญตัปิระกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และให รท.พิจารณาเรื่องรองเรียนโดยอาศัยขอมูล
เทาทีม่อียู ทัง้นีห้ากผูใหบรกิารสรางและใชหลกัฐานเทจ็ รท. ตองแจงใหดาํเนนิคดตีาม 
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พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 137 มาตรา 264 
และมาตรา 268 ดวย
  4.5 รท. ควรขอความรวมมอืใหผูใหบริการประชาสมัพนัธแจงชองทาง
และขอบเขตหนาที่ของ รท. รวมทั้งชองทางรับเรื่องรองเรียนของผูใหบริการ ณ สถาน
ที่ใหบริการของผูใหบริการ รวมกับการแจงขอมูลในเรื่องดังกลาวไปยังหนวยงานสวน
ทองถิ่นดวย

 5. ผูบริโภค 
 ผูบรโิภคทีม่ปีระสบการณรองเรยีนกบั รท. ควรสงตอเผยแพรประสบการณ
จากกรณีการถูกละเมิดสิทธิดานโทรคมนาคมของตน อาจกระทําไดอยางงายโดยการ
โพสตลงบนสือ่ออนไลน อาท ิเฟซบุก อนิสตาแกรม ทวติเตอร เวบ็ไซตพนัทปิ การบอก
เลาตอคนที่รูจัก หรือโดยวิธีการอื่นที่สะดวก เพื่อเปนประโยชนแกผูบริโภครายอื่น

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. การวจิยัครัง้นีมุ้งศกึษาผูบรโิภคเปนสาํคัญ และแมวาจะมกีารสมัภาษณ

ผูบริหารและเจาหนาที่ของ กสทช. ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการการจัดการเรื่อง

รองเรียนของ รท. รวมดวย ทวาในการวิจัยครั้งตอไปอาจศึกษาขอมูลจากผูใหบริการ

เพิ่มเติม เพื่อใหทราบขอมูลจากผูท่ีมีสวนไดเสียกับเรื่องการดําเนินการจัดการเรื่อง

รองเรียนใหครบทุกฝาย และ/ หรือศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานที่มีความ

เกีย่วของและสนบัสนนุกบัการทาํงานของ รท. ทัง้ทีเ่ปนหนวยงานภายในและภายนอก

สํานักงาน กสทช. เพื่อขยายองคความรูและไดขอมูลเพื่อเติมเต็มเนื้อหามากยิ่งขึ้น

 2. ขณะท่ีผูวิจัยจัดทําวิจัยช้ินน้ี ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงประกาศคณะ

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิเรือ่งกระบวนการรบัเรือ่งรองเรียนและพจิารณา

เรือ่งรองเรยีนของผูใชบรกิาร แตจากการสมัภาษณพบวาขณะนีก้ฎหมายดงักลาวผาน

กระบวนการการยกรางกฎหมายแลว หากมีผูสนใจทําการวิจัยอาจเปรียบเทียบสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงในขอกฎหมาย เทียบเคียงกับความคาดหวังและประสบการณของ

ผูบริโภคหลังจากกฎหมายใหมไดประกาศบังคับใช หรือเรื่องอื่นๆ ที่สนใจ ขอมูลที่ได

อาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นจากที่ผูวิจัยไดศึกษาครั้งนี้
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บทคัดยอ

 การศกึษาเรือ่ง‘ชาวไทยภเูขา’ บนแผนฟลม: ภาพตวัแทนความเปนชาตพินัธุ

ในสือ่ภาพยนตรไทย เปนงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) มวีตัถปุระสงค

หลักสองประเด็น ประเด็นแรกเพื่อวิเคราะหการเขารหัส (Encoding) การสรางความ

หมายความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในสื่อภาพยนตรไทย โดยใชวิธีการวิเคราะห

ตัวบทภาพยนตร (Textual Analysis) ทั้งสิ้น 5 เรื่อง โดยแบงเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 

ภาพยนตรที่ประกอบสรางความหมายความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ จากจุดยืน

ของผูสรางคนนอกและไมมีประสบการณเกี่ยวกับ ‘ชาวไทยภูเขา’ ไดแก ภาพยนตร

เรื่อง “รักจัง”, เรื่อง “กอนบายเดอะมูฟวี่ ตอนรักนะ...พอตะต๊ิงโหนง” และเรื่อง 

“อีติ๋มตายแน” กลุมที่ 2 ภาพยนตรที่ประกอบสรางความหมายความเปนชาติพันธุ 

‘ชาวไทยภูเขา’ จากจุดยืนของผูสรางคนนอกและมีประสบการณทางออมกับ ‘ชาว

ไทยภูเขา’ ไดแก ภาพยนตรเรื่อง “อาขาผูนารัก” และกลุมที่ 3 ภาพยนตรที่ประกอบ

สรางความหมายความเปนชาตพินัธุ ‘ชาวไทยภเูขา’ จากจดุยนืของผูสรางคนใน ไดแก 

ภาพยนตรเรื่อง “มง สงครามวีรบุรุษ” และประเด็นที่สองเพื่อศึกษาการถอดรหัสหรือ

ตีความหมาย (Decoding) ‘ชาวไทยภูเขา’ จากตัวบทภาพยนตรทั้ง 3 กลุมดังกลาว

ของผูรับสารชาวไทยภูเขา ดวยวิธีการสัมภาษณจํานวนทั้งสิ้น 31 คน โดยใชแนวทาง

การศึกษาการประกอบสรางความเปนชาติพันธุ (Ethnicity) แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน 

(Representation) และแนวคิดการเลาเรื่องในภาพยนตร (Narration) มาเปนเกณฑ

ในการศึกษาครั้งนี้

 ผลการศกึษาพบวา สวนการเขารหสัการสรางความหมายความเปนชาตพินัธุ 

‘ชาวไทยภูเขา’ ในภาพยนตรทั้ง 3 กลุมตางมีจุดรวมเดียวกันคือ ผูสรางหรือผูผลิต

ภาพยนตรเปนกลุมทีอ่ยูในชนชัน้กลางข้ึนไป โดยมกีารใหความหมายทีแ่ตกตางกนั คอื 

กลุมที่ 1 เปนการสรางความหมาย ‘ชาวไทยภูเขา’ จากผูสรางชนชั้นกลางไทยที่สราง

ให ‘ชาวไทยภูเขา’ ดอยกวาคนไทย และสรางความเปนอื่นใหกับ ‘ชาวไทยภูเขา’ โดย

ใชกลวิธีการขั้วตรงขามและสรุปภาพเหมารวมที่ทําให ‘ชาวไทยภูเขา’ ถูกสรางความ

หมายในแงลบมากกวาแงบวก ในขณะที่กลุมที่ 2 เปนการสรางความหมาย ‘ชาวไทย

ภูเขา’ ในฐานะวัฒนธรรมยอยของสังคมไทย และสรางความหมายทางชาติพันธุ 
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‘ชาวไทยภเูขา’ ในแงบวกมากกวาแงลบและมคีวามหมายใกลเคยีงกับชาวไทยภูเขาใน

โลกของความเปนจริง โดยใชกลวิธีกึ่งจริงกึ่งลวง และในกลุมที่ 3 เปนการสรางความ

หมาย ‘ชาวไทยภูเขา’ ขึ้นมาเพื่อตอสูและทวงศักดิ์ศรีความเปนชาติพันธุในกลุม และ

ใชกลวธิอีงิประวตัศิาสตรในการประกอบสรางความหมายความเปนชาตพินัธุ ‘ชาวไทย

ภูเขา’ ใหเหมือนกับโลกของความเปนจริง

 ในสวนของการถอดรหสัความหมายความเปนชาตพินัธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ของ

กลุมผูรับสารชาวไทยภูเขาหรือผูมีประสบการณตรง (direct experiences) พบวา 

ผูรับสารสวนใหญตอตานความหมายของภาพยนตรกลุมแรก ในขณะที่ภาพยนตร

กลุมที่สอง ซ่ึงมีกลุมผูรับสารท่ีถูกอางอิงในภาพยนตรคือกลุมชาติพันธุอาขาไดมีการ

ยอมรับและตอรองความหมาย ในขณะที่กลุมผูรับสารชาวไทยภูเขากลุมอื่นเปนไปใน

ทิศทางที่คลายคลึงกันกับชาติพันธุอาขา โดยมีการยอมรับและตอรองรหัสความ

หมายความเปนชาตพัินธุและไมพบการตอตานความหมายในตวับทภาพยนตร ในขณะ

ทีภ่าพยนตรกลุมทีส่าม ซึง่มกีลุมผูรบัสารทีถ่กูอางองิในภาพยนตรคือ กลุมชาตพินัธุมง 

ไดมีการตอสูทางศักดิ์ศรีผานความหมาย กลาวคือ หากเปนการใหความหมายในแง

บวกจะยอมรับความหมาย แตหากตัวบทภาพยนตรใหความหมายในแงลบ เชน มง

เปนคอมมิวนิสต และมงคือแมวไดตอรองความหมายดังกลาว 

 สรุปไดวาลกัษณะการถอดรหสัความหมายของผูรบัสารชาวไทยภเูขายงัเปน

แบบกํ้ากึ่ง ระหวางความเปนไทยกับความเปนชาติพันธุของกลุมผูรับสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับเงื่อนไขประสบการณและทุนทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

คําสําคัญ: ‘ชาวไทยภูเขา’ ภาพตัวแทน ความเปนชาติพันธุ ภาพยนตร ผูรับสาร

ชาวไทยภูเขา การประกอบสรางความหมาย 
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 Study of ‘Thai Hilltribe’ in Film: Representations of Ethnicity 

in Thai Films was conducted by qualitative research methods with 

two objectives:  1) study meaning construction of hilltribe ethnicity 

encoded on Thai films through textual analysis. Five films were selected 

and categorized into three groups; Group 1: Thai films constructed the 

meaning of hilltribe ethnicity through etic approach of in experienced 

filmmakers; Group 2:  Thai films constructed the meaning of hilltribe 

ethnicity through etic approach of indirectly experienced filmmakers; 

Group 3: Thai films constructed the meaning of hilltribe ethnicity through 

emic approach and  2) study hilltribe ethnicity decoded by hilltribe 

audiences. Thirty-one hilltribe had been selected as sample group and 

attended in-depth interviewing. The construction of ethnicity, The con-

cept of representation, including The concept of narrative had been 

applied as conceptual framework.

 Finding from textual analysis revealed thing in common among 

three groups–the filmmakers were a middle-class, though different in 

meaning construction, that is, Group 1, ‘Thai hilltribe’ was constructed 

as inferior group by creating otherness through binary opposite and 

stereotype petactics, which finally caused negative meaning on ‘Thai 

hilltribe’, while Group 2, ‘Thai hilltribe’ was positively constructed as 

sub-culture in Thai society, as well as, hilltribe ethnicity. Group 3, ‘Thai 

hilltribe’ was constructed in order to fight for dignity, by historical 

reference related to the real world.

 Finding on audiences (direct experiences) revealed that most 

of them opposed to Group 1 hilltribe ethnicity meaning, while Akha, 

accepted and negotiated with meaning of hilltribe ethnicity. Finding of 

ABSTRACT
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other Thai hilltribes had a similar result as Akha and finding in films 

textual analysis found no opposition towards constructed meaning.  

Group 3, While Hmong ethnicity was referred in the films, Hmong 

audiences had been fighting for their dignity – if the films had 

constructed positive meaning to their hilltribe ethnicity, Hmong 

audiences would have accepted the meaning. On the other hand, 

if negative meaning had been constructed, the meaning would have 

been opposed; for instance, the concept ‘Hmong is Meo’.

 Predictable conclusion from the study revealed that meaning 

decoded of Thai hilltribe receivers was in the borderline between Thainess 

and Ethnicity of audiences, depended on experiences and differences 

of cultural capital.

Keywords: ‘Thai hilltribe’ representations ethnicity films audiences 

  Thai hilltribes meaning
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 งานวิจัยเรื่องน้ีเปนการศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากที่ผูวิจัยตั้งขอสังเกตที่วา ทําไม
กลุมชนที่ถูกรัฐไทยเรียกวา “ชาวไทยภูเขา” จึงถูกนํามาประกอบสรางการรับรูใน
สื่อมวลชนไทยเปนอยางตอเน่ืองนับตั้งแตอดีตจวบจนกระทั่งถึงปจจุบันโดยเฉพาะ
อยางยิง่สือ่ภาพยนตรไทย ในการศกึษาครัง้นีผู้วจิยัไดทาํการศกึษาความเปนชาตพินัธุ
ของ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในภาพยนตรมวลชน (Ethnicity In Film) ตามแนวความคิดของ
สาํนกัวฒันธรรมศกึษาทีม่องวาการผลติเนือ้หาเปนการใชเทคนคิการผสมระหวางความ
จรงิกบัจนิตนาการ เพือ่ประกอบสรางความหมาย (Constructionist Approach) ผาน 
“ภาพตวัแทน” (Representation) ฉะนัน้การประกอบดวยการ “สราง” ขึน้จงึสามารถ
รื้อความหมายเดิม หรือสรางความหมายใหมไดอยูตลอดเวลา ซ่ึงความหมายใหมที่
สรางขึ้นมานั้น อาจเปนสิ่งที่มีอยูจริง หรือไมมีอยูจริง หรืออาจสรางมาจากที่ไมมีจริง
อยูแลว และใสจินตนาการใหเกิดสิ่งน้ันขึ้นมา เพื่อผลลัพธสุดทายของการสรางก็คือ
คนทั่วไปก็อาจจะมีแนวโนมสรางจินตนภาพ หรือในการศึกษาความเปนชาติพันธุ 
‘ชาวไทยภูเขา’ ก็สามารถสรางชุมชน ‘ชาวไทยภูเขา’ ในโลกของภาพยนตร และ
สามารถสรางความสัมพันธเชื่อมโยงจินตนาการวา ความเปนชาติพันธุของ ‘ชาวไทย
ภูเขา’ มีสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางไร โดยไมจําเปนตองมีประสบการณตรงกับคน
กลุมดังกลาวก็สามารถสรางไดวาสิ่งเหลาน้ันมีอยูจริง ดังนั้นการสรางจินตภาพหรือ
ความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในจินตนาการออกมาเปนอยางไร จึงขึ้นอยูกับ
ผูสรางหรือผูผลิตภาพยนตรในการถืออํานาจ และกลยุทธการสรางความหมายผาน
กลไกของการเลาเรื่องที่ปรากฏในภาพยนตรออกสูมวลชน
 จากการศึกษารายชื่อของภาพยนตรไทย พบวาภาพยนตรที่มีเรื่องราว
หรือตัวละครที่เกี่ยวกับความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ นับตั้งแตทศวรรษที่ 2505 
(รายชื่อภาพยนตรไทย, ออนไลน, 2556) จนกระทั่งถึงทศวรรษที่ 2550 สวนใหญลวน
แลวแตเปนการผลิตจากมุมมองของคนนอก (etic) หรือ ชนชั้นกลางไทย หากแตใน
การที่ผู วิจัยสนใจการนําเสนอภาพตัวแทนในชวงเวลานี้ (2556) ผูวิจัยพบวามี
ปรากฏการณการผลติภาพยนตรทีเ่กีย่วของกับ ‘ชาวไทยภูเขา’ ชาตพินัธุมงจากผูผลิต
ทีเ่ปนคนใน (emic) เขามาทาํการผลติและถายทอดเรือ่งราวดงักลาวความเปนชาตพินัธุ 
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‘ชาวไทยภูเขา’ บน“พื้นที่” ของสื่อภาพยนตรไทยในระดับมวลชนไดแก ภาพยนตร
เรื่อง “มง สงครามวีรบุรุษ” (2555) ซ่ึงถือวาเปนภาพยนตรเพียงเรื่องเดียวจากการ
สืบคนขอมูลของผูวิจัยในการท่ีเปนภาพยนตรของกลุมชาติพันธุท่ีถูกรัฐไทยเรียกวา 
“ชนกลุมนอย” ในสงัคมไทยเขามาไดพืน้ท่ีการแสดงเรือ่งราวของกลุมชาตพินัธุของตน 
ความนาสนใจอยูที่ภาพตัวแทนที่เกิดขึ้นจากประกอบสรางจากมุมของคนในเปนหลัก
จะเปนอยางไร 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู วิจัยมุงศึกษาเรื่องของอํานาจผานภาพตัวแทนและ
กระบวนการสรางอาํนาจผานตวับท (text) ภาพยนตร ผูวจิยักาํหนดชวงเวลาการศึกษา 
‘ชาวไทยภูเขา’ ในภาพยนตรป พ.ศ.2549-2555 โดยเลือกกลุมภาพยนตรจากชวงป
ดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น 5 เรื่องคือ เรื่อง “รักจัง” (2549), เรื่อง “กอนบายเดอะมูฟวี่ 
ตอนรักนะ...พอตะติ๊งโหนง” (2550), เรื่อง “อีติ๋มตายแน” (2551), เรื่อง “อาขา
ผูนารัก” (2551) และเรื่อง “มง สงครามวีรบุรุษ” (2555) ตามลําดับ โดยตั้งคําถาม
การวิจัยคือ ภาพตัวแทนความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในสื่อภาพยนตรไทยใคร
เปนผูสราง กลุมชาวไทยภูเขามีอํานาจสรางความเปนชาติพันธุของตนเองอยางไร 
และความเปนชาติพันธุที่สรางแตกตางจากที่ผูอื่นสรางใหหรือไมอยางไร สุดทายแลว
ผลลัพธของความเปนชาติพันธุที่ออกมาจะเปนอยางไร
 นอกจากนี ้ผูวจิยัไดทาํการศกึษาการถอดรหสัของกลุมผูรบัสารชาวไทยภเูขา
ในโลกของความเปนจริง (world of reality) ในฐานะคนในหรือผูมีประสบการณตรง
มทีศันะอยางไรตอการรบัสารทีม่บีางสวนเกีย่วเนือ่งหรอือางองิกลุมชาตพินัธุตนมกีาร
ถอดรหัสความหมาย ‘ชาวไทยภูเขา’ ของผูรับสารยอมรับ ตอรอง ตอตานความหมาย
กบัเร่ืองดงักลาวอยางไร เพ่ือเปนเครือ่งมอืสะทอนจติสํานกึของความเปนชาตพินัธุของ
กลุมชาวไทยภูเขา ในขณะเดียวกันเพื่อนําไปสูการลดอคติทาง ชาติพันธุระหวางคน
ไทยกับชาวไทยภูเขาในมุมมองการศึกษาความสัมพันธผานโลกแหงการสรางความ
หมายทางสัญญะในสื่อภาพยนตรไทย

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหการเขารหัสในการประกอบสรางความหมาย

ความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในตัวบทภาพยนตรไทย 
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 2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะหผูรับสารชาวไทยภูเขาในการถอดรหัสความ

หมายความเปน ชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในตัวบทภาพยนตรไทย

 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจในการสรางความ

หมายความเปน ชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ระหวางตัวบทภาพยนตรไทยและผูรับสาร

ชาวไทยภูเขา 

วิธีการวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง ‘ชาวไทยภเูขา’ บนแผนฟลม: ภาพตวัแทนความเปนชาตพินัธุ

ในสื่อภาพยนตรไทย ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแนวทาง

การศึกษาการประกอบสรางความเปนชาติพันธุ (Ethnicity) แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน 

(Representation) ของ สจวรต ฮอลล และแนวคิดการเลาเรื่องในภาพยนตร (Nar-

ration) เปนแนวทางในการเขาสูการวิจัย โดยในการศึกษาครั้งนี้แบงผลการวิจัยออก

เปน 2 สวน ดังนี้

 สวนแรก การวิเคราะหการสรางหรือการเขารหัสความหมาย (encoding) 

‘ชาวไทยภูเขา’ โดยใชวิธีการวิเคราะหตัวบท (textual analysis) ภาพยนตรทั้งส้ิน 

5 เรื่อง โดยแบงเปน 3 กลุม

 กลุมท่ี 1 “คนอืน่” มอง “เรา” ดวยความเปนอืน่: ความเปนชาตพัินธุ ‘ชาว

ไทยภูเขา’ จากจุดยืนของผูสรางเรื่องที่เปนคนนอก ไดแก ภาพยนตรเรื่อง “รักจัง”, 

เรื่อง “กอนบายเดอะมูฟวี่ ตอนรักนะ...พอตะติ๊งโหนง” และเรื่อง “อีติ๋มตายแน” 

 กลุมที่ 2 “คนอื่น” พยายามมอง “เรา” อยางที่ “เรา” เปน: ความเปน

ชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ จากจุดยืนของผูสรางเรื่องที่เปนคนนอก ไดแก ภาพยนตร

เรื่อง “อาขาผูนารัก” 

 กลุมที่ 3 “เรา” มองตัว “เรา” เอง: ความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ 

จากจุดยืนของผูสรางเรื่องที่เปนคนใน ไดแก ภาพยนตรเรื่อง “มง สงครามวีรบุรุษ” 

 โดยผูวิจัยใชการวิเคราะหการสรางหรือเขารหัสความหมายความเปน

ชาตพัินธุ ‘ชาวไทยภเูขา’ ผานภมูหิลงัภาพยนตร แนวของภาพยนตร และองคประกอบ

การเลาเรื่องของภาพยนตร (แกนเรื่อง, โครงเรื่อง, ตัวละคร และฉาก/สถานที่) 
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 สวนทีส่อง ผูวจิยัไดนาํประเดน็ขอคนพบจากการวเิคราะหตวับทภาพยนตร 

นํามาทดสอบการถอดรหัสหรือตีความหมายความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ดวย

การสัมภาษณเชิงลึกผูรับสารชาวไทยภูเขาหรือผูที่มีประสบการณตรงรวมทั้งสิ้น 

31 คน เพื่อวิเคราะหการถอดรหัสหรือตีความหมาย (decoding) ‘ชาวไทยภูเขา’ ใน

ตัวบทภาพยนตรทั้ง 3 กลุมขางตน กลุมผูรับสารมีการยอมรับ ตอรอง หรือตอสูทาง

ความหมายกับรหัสความหมายเก่ียวกับความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ตามที่

ภาพยนตรทั้ง 3 กลุมไดเขารหัสไวมีทิศทางเปนอยางไร

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิเคราะหตัวบท: การเขารหัส (encoding) จากชนชั้นกลางกับการประกอบ
สรางความหมาย ‘ชาวไทยภูเขา’ ในตัวบทภาพยนตรไทย
 ขอคนพบประการแรกคอื กลุมผูสรางภาพยนตรทีเ่ขามาเปนผูกาํหนดความ

หมายผานตวับทภาพยนตรทีม่กีารเลาเรือ่งเก่ียวกบั ‘ชาวไทยภเูขา’ ไมวาจะเปนผูสราง

ที่เปนคนในหรือชาวไทยภูเขา และผูสรางที่เปนคนนอกหรือคนไทยตางลวนแลวแต

เปนกลุมคนชนชั้นกลาง (middle class) ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา แกวเทพ (2539) 

ไดตั้งขอสังเกตตอสังคมไทยวาแวดวงคนทําสื่อรวมสมัยของไทยโดยเฉพาะส่ือมวลชน

มแีนวโนมเปนคนชัน้กลาง มบีทบาทสาํคญัอยางยิง่ในการควบคุมกลไกทางอดุมการณ

ในสังคมไทยปจจบุนัอยางกวางขวางเรือ่งราวตางๆ ทีถู่กนาํเสนอผานสือ่มวลชนมคีวาม

โนมเอียงที่จะถูกเลาผานมุมมองของคนชั้นกลางรุนใหมที่ทําหนาที่ผลิตสัญญะออกสู

สาธารณะจากทัศนะดังกลาวนํามาวิเคราะหการตระหนักรูความเปนชาติพันธุจาก

จุดยืนของผูสรางที่ใชพื้นที่ทางสื่อในที่นี้คือ “ภาพยนตร” ในการประกอบสรางความ

หมายใหกับกลุมของตนไดมีการประกอบสรางเรื่องราวของกลุมตนใหกับมวลชนโดย

ทัว่ไปไดรับทราบ การศึกษาตัวบทภาพยนตรใน 3 กลุมลวนแลวแตมีจดุยนืของผูสราง

เรื่องที่แตกตางกันออกไป ดังนี้

 ภาพยนตรในกลุมที่ 1 “คนอื่น” มอง “เรา” ดวยความเปนอื่น: ความ

เปนชาตพัินธุ ‘ชาวไทยภเูขา’ จากจดุยนืของผูสรางเรือ่งทีเ่ปนคนนอก ไดแก ภาพยนตร

เร่ือง“รักจัง”, เรื่อง “กอนบายเดอะมูฟวี่ ตอน รักนะ...พอตะติ๊งโหนง” และเรื่อง 

“อตีิม๋ตายแน” พบจดุรวมเดยีวกนัคอื ดานภมูหิลังของภาพยนตรผานจดุยนืของผูสราง
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ชนชั้นกลางไทยที่ไมมีประสบการณทางออมจากคนในหรือ ‘ชาวไทยภูเขา’ และ

ตองการเลาเรือ่งเนนไปในกลุมของคนไทยทีม่กีารลืน่ไหลทางอตัลกัษณในชวงเวลาขณะ

หนึ่ง ในฐานะ “นักทองเที่ยว” และ “แขกผูมาเยือน” พบในภาพยนตรเรื่อง “รักจัง” 

และ “กอนบายฯ” โดยเปดฉากดวยฉากธรรมชาติ ความเปนอยูที่เรียบงายของ ‘ชาว

ไทยภเูขา’ อาจเปนการบอกถงึการมตีวัตนแบบ “อหิลกัอเิหลือ่” ของคนไทยทีบ่างครัง้

ตองการมีวิถีชีวิตท่ีศิวิไลซแบบชาติตะวันตก แตบางคร้ังก็รูสึกวากําลังสูญเสียวิถีชีวิต

ที่เรียบงายแบบ ‘ชาวไทยภูเขา’ จึงตองการยอนเวลากลับสูโลกธรรมชาติ หรือโลก

อุดมคติแบบในอดีต ดวยการสรางชุมชนในจินตนากรรม (imagined community) 

‘ชาวไทยภูเขา’ ในแบบฉบับที่ตนหรือชนชั้นกลางไทยตองการโดยใชความแนบเนียน

ในการใสรหสัความหมายนบัตัง้แตการกาํหนดแนวภาพยนตรเปนแบบโรแมนตกิแตใส

ความคอมเมดี้ไปใหตัวละคร ‘ชาวไทยภูเขา’ และวางโครงเรื่องดวยการสรางสัมพันธ

ทัง้รกัทัง้ชงัใหกบัคนกลุมดงักลาว ซึง่จากการวางแนวภาพยนตรและโครงเร่ืองดังกลาว

จุดยืนของผูสรางในกลุมนี้มิไดตองการกีดกัน ‘ชาวไทยภูเขา’ ใหออกจากกลุมของตน 

เพราะเห็นไดวาจุดรวมของผูสรางไดใหความหมายของตัวละคร ‘ชาวไทยภูเขา’ มี

บทบาทเปนผูชวยเหลือคนไทยจากปมขัดแยง และในตอนทายเรื่องคนไทยและ ‘ชาว

ไทยภูเขา’ จบเรื่องราวดวยเหตุการณที่ราบรื่นและเปนมิตรรักตอกัน แตกระนั้นยังคง

มีการสรางอัตลักษณใหคนไทยเหนือกวา ‘ชาวไทยภูเขา’ ดวยการสรางวาทกรรมวา

ดวยความเปนชายขอบใสไปยังตัวละครของ ‘ชาวไทยภูเขา’ เชน ‘ชาวไทยภูเขา’ พูด

ภาษาไทยไมชดั, ‘ชาวไทยภเูขา’ เปนตวัตลก, ‘ชาวไทยภเูขา’ สกปรก, ‘ชาวไทยภเูขา’ 

เปนคนซื่อ และ‘ชาวไทยภูเขา’ เปนแรงงานใหกับ คนไทย เปนตน 

 จากสิ่งดังกลาวพบวา ภาพยนตรในกลุ มนี้มิไดเปนภาพยนตรท่ีมีการ 

“กีดกัน” ความเปน ‘ชาวไทยภูเขา’ ออกจากคนไทย แตกระนั้นภาพยนตรในกลุมนี้

ถือเปนตัวแทนของภาพยนตรในยุคปลายทศวรรษที่ 2540 ถึงตนทศวรรษที่ 2550 ที่

มีการสรางความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในแบบ “คลี่คลาย” จากการผลิตซํ้า

ภาพตัวแทน ‘ชาวไทยภูเขา’ ตามขนบเดิมของสังคมไทย เชนการเปนผูราย ผูทําราย

ปา กลายมาเปนผูมีน้ําใจเปนมิตรจากการสรางแนวภาพยนตรในแบบโรมาน การให

ตัวละครไทยไปใชชีวิตอยูรวมกับ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในแบบมิตรรักอยางในภาพยนตร

เรื่อง “รักจัง” และเรื่อง “กอนบายเดอะมูฟวี่ฯ” เปนตน แตกระนั้นถึงแมนวาไมไดมี

นยัยะแหงการกดีกนัโดยเดด็ขาด แตยงัคงมีกลิน่อายของ “ความเปนอืน่” (otherness) 
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ดวยการใสอารมณขบขันไปในตัวละคร ‘ชาวไทยภูเขา’ การสรางใหมีการดอยพัฒนา 

สิง่ดงักลาวไดแฝงนยัยะแหง “ความไมเทาเทยีม”และเมือ่สือ่มวลชนยงัคงผลติซํา้ภาพ

ดังกลาวอยูเนืองๆ ก็จะกลายเปนภาพแทนความจริงและเกิดเปนภาพเหมารวมใหกับ 

‘ชาวไทยภูเขา’ ในโลกของความเปนจริงไปในที่สุด 

 ภาพยนตรในกลุมที ่2 “คนอืน่” พยายามมอง “เรา” อยางที ่“เรา” เปน: 

ความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ จากจุดยืนของผูสรางเรื่องที่เปนคนนอก ไดแก 

ภาพยนตรเรือ่ง “อาขาผูนารกั” ขอคนพบทีไ่ดแตกตางจากภาพยนตรในกลุมแรก กลาว

คอืภาพยนตรในกลุมแรกเปนการนาํเสนอภาพตวัแทน ‘ชาวไทยภเูขา’ ในแบบคล่ีคลาย

ตัว แตภาพยนตรในกลุมนี้เปนภาพยนตรที่มีลักษณะ “ปรับเปลี่ยนใหม” จากสายตา

ของคนนอก กลาวคอื ถงึแมผูสรางจะเปนชนชัน้กลางไทยกต็าม แตมไิดประกอบสราง 

‘ชาวไทยภเูขา’ ข้ึนมาเพือ่บอกกลุมของตนเปนอยางไร ในทางกลบักนัเปนการประกอบ

ความหมายเพื่อตองการจะบอกวา ‘ชาวไทยภูเขา’ เปนอยางไร ฉะน้ันการประกอบ

สรางความหมายทางชาติพันธุในกลุมนี้จึงอยูบนฐานของการผลิตสังคมชาวอาขาใน

ฐานะวัฒนธรรมยอย (sub culture) ของสังคมไทย อํานาจความสัมพันธในกลุมนี้

ผูสรางชนช้ันกลางไทยไดใสความหมายใหมี “อํานาจในแงบวก” มากกวาแงลบ ใน

การเปดพื้นที่ใหกับ ‘ชาวไทยภูเขา’ ได “ตอรอง” ความหมายเกี่ยวกับความเปน

ชาตพัินธุของกลุมตนวามวีถิชีีวติเปนอยางไร ภาพยนตรในกลุมนีจ้งึสรางจากจดุยนืของ

คนนอกที่มีประสบการณทางออมจากคนในหรือ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในการเปนที่ปรึกษา

การสรางเรื่องอัตลักษณทางชาติพันธุ และตัวละครที่เปนคนในมารวมแสดง ในดาน

แนวของภาพยนตรแตกตางจากภาพยนตรกลุมแรก โดยเปนการสรางภาพยนตรใน

แนวดรามา เนนการสรางเพื่อใหความรูและสรางความเขาใจมากกวาสรางเพื่อบันเทิง

เพียงอยางเดียว โดยการเลาเรื่องมีการสรางแกนเรื่อง/โครงเร่ือง เนนความสัมพันธ

ระหวาง ‘ชาวไทยภูเขา’ กับคนไทยในแบบมิตรรัก ดวยการสรางเรื่องจากการใส 

“วาทกรรมการพัฒนาแบบมีสวนรวม” เขาไปผานเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาคือ

รายการ “บานนอกทีวี” การพัฒนาในที่นี้คือสรางความสัมพันธผานโครงเรื่องใหใช

รายการบานนอกทีวีเปนตัวเชื่อมโยงมิตรสัมพันธระหวางคนไทยกับชาวอาขา โดยคน

ไทยเขาไปเรียนรูและประเพณีเพื่อนํามาลงรายการดังกลาว ซึ่งมีตัวละครอาขาเปน

ผูคอยใหขอมูลและคนไทยไดสอนการใชเทคโนโลยีเรื่องการผลิตส่ือใหกับชาวอาขา

รุนใหม เปนตน นอกจากนี้ในแงของการสรางอัตลักษณไดนําเสนอผานตัวละครมีการ



JC JournalJournalJC 144

ประกอบสรางความหมายมีลักษณะที่คลายคลึงกับชาวอาขาในโลกของความเปนจริง 

เชน ชือ่เรยีก การแตงกาย อาชพี การใชภาษาอาขา และประเพณีความเชือ่ทีค่ลายคลงึ

กับโลกของความเปนจริง โดยกลวิธีท่ีใชในการประกอบสรางความหมายคือ การใช

กลวิธีกึ่งจริงก่ึงลวง กลาวคือ มีนักแสดงท่ีเปนคนในอาขามารวมแสดง การเขาไปยัง

พืน้ทีห่มูบานทีม่อียูในโลกของความเปนจรงิ แตกระนัน้ไดทาํการลวงโดยการประกอบ

สรางฉากบาน และเซทพื้นที่ในการถายทํามากกวาที่จะเขาไปสัมผัสวิถีตามความเปน

จริงเพียงทั้งหมด แตเปนเพียงการประกอบสรางจากเส้ียวหน่ึงของความเปนจริง 

กลาวคือผูสรางใชลักษณะการ “หยิบ” อัตลักษณที่เดนๆ ของชาติพันธุอาขามา

ประกอบสรางความหมาย เชน อาขาผูเครงประเพณีความเช่ือและขอหามผานฉาก

ประเพณโีลชงิชา เปนตน โดยไมไดกลาวรายละเอยีดลกึลงไป จากสิง่ดงักลาวจงึมกีลิน่

อายของผูสรางทีเ่ปนชนชัน้กลางไทยในการเลอืกหยิบส่ิงทีต่นอยากรูหรอือยากพบเจอ

มานําเสนอ 

 สรปุจดุยนืของผูสรางในกลุมนีไ้ดใสรหัสความหมายเพือ่สรางความเขาใจให

กับ ‘ชาวไทยภูเขา’ โดยระบุเจาะจงไปที่ชาติพันธุอาขาที่ใชจุดยืนในการเลาเรื่องผาน

คนในหรือผูมปีระสบการณตรงในการเปนทีป่รกึษาดานวถิชีาวอาขา ทาํใหลักษณะการ

เลาเรื่องในภาพยนตรกลุมน้ี จึงเปนบันไดอีกข้ันที่เขยิบเขามาใกลความเปนชาติพันธุ

ในโลกของความเปนจริงมากขึ้นกวาภาพยนตรกลุมแรก

  ภาพยนตรกลุมที่ 3 “เรา” มองตัว “เรา” เอง: ความเปนชาติพันธุ ‘ชาว

ไทยภูเขา’ จากจุดยืนของผูสรางเรื่องที่เปนคนใน ไดแก ภาพยนตร เรื่อง “มง สงคราม

วีรบุรุษ” เปนการสรางจากจุดยืนของคนในหรือ ‘ชาวไทยภูเขา’ ชาติพันธุมงที่อยูใน

ชนชัน้กลางข้ึนไป ขอคนพบทีไ่ดจากงานวิจัยจากภาพยนตรในกลุมนีคื้อ ‘ชาวไทยภเูขา’ 

ที่เขามา “ชวงชิง” พื้นที่ทางการตอสูทางวัฒนธรรมไดนั้น จะตองเปน ‘ชาวไทยภูเขา’ 

ชนชัน้กลางขึน้ไปหรอืเปนชนชัน้ทีม่ทีนุ (capital) โดยเฉพาะอยางยิง่ทนุทางเศรษฐกจิ 

และทนุทางวฒันธรรมทีแ่ขง็พอจะสามารถนาํกลุมชาตพินัธุของตนมาอยูในสนามแหง

การแขงขนัทางวาทกรรม ‘ชาวไทยภเูขา’ ในสือ่มวลชนไทย กลาวคอื ทนุทางเศรษฐกจิ

ในที่นี้ตีความไดจากภูมิหลังของภาพยนตร “มง สงครามวีรบุรุษ” พบวาผูสรางเปน

กลุมชาติพันธุมงท่ีเติบโตในสหรัฐอเมริกาและเขามาเปนเจาของบริษัทผลิตส่ือของ

ตนเองในประเทศไทย จากการมีสิทธิเขาไปเปนพลเมืองของประเทศโลกท่ีเจริญกวา

และนําทุนที่ไดมาสรางฐานะจนกลายเปน “เจาของ” อาจเปนอาวุธชั้นดีในการฉกชิง
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พื้นที่บางสวนของส่ือมวลชนของไทยท่ียังยกยองประเทศที่เจริญกวาอยู ในขณะ

เดียวกันผูสรางมีจุดแข็งในดานตนทุนทางวัฒนธรรม การที่เปนคนในหรือมีเชื้อสาย

เปนคนมง ถือวาเปนผูมีประสบการณตรงในแงของอัตลักษณความเปนชาติพันธุ 

 ดังนั้น ในแงของการสรางความหมาย ‘ชาวไทยภูเขา’ จึงเปนการเขารหัส

จากกลุมคนใน ภาพยนตรในกลุมนี้จึงเปนตัวแทนของการประกอบสรางความเปน

ชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในแบบ “สรางใหม” จากสายตาของคนใน ตัวแปรสําคัญใน

กลุมนี้ที่ผู สรางไดเปนสายพานในการเขารหัสคือ การนํากลวิธีการใชขอมูลทาง

ประวัติศาสตรที่ปรากฏในเอกสารมาเปนเครื่องมืออางอิงเหตุการณวาเคยเกิดขึ้นใน

โลกของความเปนจริงเขามาเปนเครื่องมือในการสราง “พื้นท่ีของการตอสู” (con-

tested terrain) ความหมายทางวัฒนธรรม ในแงของการตอสูทางศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย เพื่อแยงชิงอํานาจและความมีตัวตนของกลุมชาติพันธุมงในส่ือภาพยนตรไทย 

ทําใหแนวของภาพยนตร เปนแนวดรามา โดยมีการเลาเรื่องจากการสรางแกนเรื่อง/

โครงเรื่อง เนนความสัมพันธระหวาง ‘ชาวไทยภูเขา’ กับคนไทยจากศัตรูมาเปนมิตร

โดยเปดเรื่องจากคนไทยกับชาวมงเปนศัตรูตอกัน เกิดสงครามปราบปรามพรรค

คอมมิวนิสต ปดเรื่องสงครามสงบคนมงเปนพลเมืองที่ดีของคนไทย โดยลักษณะการ

สรางโครงเรือ่งในภาพยนตรเรือ่งนีต้องการบอกสาเหตวุาเหตใุดหรอืทาํไมตองกลายไป

เปน “ผูราย” ในสายตาของคนไทยกอนทีจ่ะมาเปนมติรกับคนไทย โดยตวัละครมีการ

ประกอบสรางความหมายจากจุดยืนท่ีเปนคนในหรือมีประสบการณโดยตรงและ

ตองการสรางภาพยนตรเพื่อเชิดชูความเปนชาติพันธุของตน ฉะนั้นลักษณะการสราง

ตัวละครจึงเปนการสรางผานการใหความหมายใหมที่ตางจากการสรางของคนนอก 

เชน มงกลาหาญ มงเปนผูนําโดยมีลักษณะการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุในแงของ

เคร่ืองแตงกายและภาษามีความใกลเคียงกับชาวมงในโลกของความเปนจริง ในดาน

สถานที/่ฉากมทีัง้สถานทีท่างธรรมชาตทิีม่อียูจรงิและการประกอบสรางหมูบาน ‘ชาว

ไทยภูเขา’ ขึ้นมา โดยเนนการประกอบสรางจากสถานที่ที่อางอิงไวในประวัติศาสตร

คือเขาคอ ต.เข็กนอย จ.เพชรบูรณ เพื่อใหภาพยนตรเกิดความสมจริงและนาเชื่อถือ

 สรุปจุดยืนของผูสรางในกลุมนี้ถือวาเปนการผลิตภาพความเปนชาติพันธุ 

‘ชาวไทยภูเขา’ ในแบบสรางใหมจากสายตาของคนในที่ตองการ “ผลิตความหมาย

ใหมหรือใกลเคียงกับชาติพันธุของผูสรางในโลกของความเปนจริง” บนพื้นที่ของสื่อ

ภาพยนตรไทยระดับมวลชน แทนการผลิตซํ้าตามแบบฉบับของคนไทย แตไดเกิดขึ้น
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จากการเลาเรือ่งโดยคนในหรอืชาวมงทีบ่รรพบรษุไดสรางประวตัศิาสตรในการปกปอง

กลุมชาติพันธุของตนจากการถูกขมเหงของรัฐไทย ภาพยนตรกลุมนี้จึงเปนการ

ประกอบสรางความหมายเพื่อทวงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจากคนในสังคมไทยที่ตรา

หนาชาวมงวาเปน “ผูราย” ในสังคมจากการเขารวมพรรคคอมมิวนิสต ดังนั้น

ภาพยนตรในกลุมนีจ้งึเปนการเผยใหเหน็เหรียญอกีดานหนึง่ในมมุของคนในทีต่องการ

สรางความเปนชาติพันธุในแบบฉบับของตนท่ีสังคมไทยบางกลุมเรียกวาชนกลุมนอย

ใหกลายเปนชนกลุมใหญในพื้นท่ีการตอสูทางวัฒนธรรมในโลกแหงสัญญะผานส่ือ

ภาพยนตรไทย

ผลการวิเคราะหการถอดรหัส (decoding): อํานาจของผูรับสารชาวไทยภูเขาในการ
ตีความหมาย ‘ชาวไทยภูเขา’ ในตัวบทภาพยนตร 
 สําหรับผลการศึกษาในสวนน้ี ผูวิจัยไดนําขอคนพบจากการวิเคราะหการ

เขารหัสหรือการสรางความหมาย ‘ชาวไทยภูเขา’ ในภาพยนตรทั้ง 3 กลุมขางตน 

โดยนาํความหมาย ‘ชาวไทยภเูขา’ ทีพ่บในตวับทภาพยนตรไปใหผูรบัสารชาวไทยภเูขา

จํานวนทั้งสิ้น 31 คน โดยกลุมตัวอยางประกอบ ดวยกลุมชาติพันธุมง, กลุมชาติพันธุ

อาขา, กลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ, กลุมชาติพันธุเมี่ยน และกลุมชาติพันธุลาหู 

โดยขอคนพบของงานวจิยัเรือ่งนีส้อดคลองกับแนวคดิของสจวรต ฮอลล (Hall, 1997) 

ทีแ่สดงใหเหน็วาระบบรหสัของผูสงสารและผูรบัสารไมจําเปนตองเปนรหสัชดุเดยีวกัน

เสมอไป ปจจยัดานภมูหิลงั เพศ ประสบการณ ระดบัการศกึษา อาชพี ฯลฯ มผีลทาํให

การสงความหมายและการถอดรหัสระหวางผูสงสารและผูรับสารไมสอดคลองกัน 

ซึ่งมีท้ังการยอมรับ ตอรอง หรือตอตาน จากความหมายที่ถูกลงรหัสมาจากผูสราง

ชนชั้นกลางที่เปนทั้งคนนอกและคนใน ตามทัศนะของฟูโกต กลาววาอํานาจไมไดมี

ลักษณะรวมศูนย แตมีการกระจายตัวของอํานาจและที่ใดมีอํานาจที่นั่นยอมมีการตอ

ตาน และทกุๆ ทีก่ม็อีาํนาจ นัน่หมายถงึแมปจเจกตกอยูภายใตวาทกรรม (subject of 

discourse) แตปจเจกกเ็ปนสวนหนึง่ของวาทกรรมนัน้ไดอยู และสามารถมีการตอรอง 

ตอตานวาทกรรมดังกลาว ท้ังน้ีพบวาตัวแปรสําคัญตอการตีความหมายของกลุม

ตวัอยางผูรับสารในงานวจิยัเรือ่งนีค้อืในกลุมชาติพนัธุทีถ่กูรฐัไทยเรยีกวาชาวไทยภเูขา

นัน้ ไดแยกยอยเปนกลุมชาตพินัธุตางๆ (subgroup) เชน ชาตพินัธุมง และกลุมชาตพินัธุ
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อาขา เปนตน ฉะนัน้ลกัษณะในการตคีวามจึงขึน้อยูกบัจติสาํนกึความเปนชาติพนัธุใน

กลุมของผูรบัสาร โดยจากการศกึษาพบวาจดุรวมเดยีวกนัของกลุมผูรบัสารทีใ่ชในการ

ตคีวามตวับทภาพยนตรเกดิข้ึนจากระบบคดิหลกัอยู 2 ประเดน็คือ “ความเปนชาตพินัธุ

นิยม” และจิตสํานึกเรื่อง “สิทธิความเปนมนุษย” มาเปนกรอบในการตีความ 

 โดยพบวาภาพยนตรในกลุมแรก กลุมตวัอยางผูรบัสารชาวไทยภูเขาใชระบบ

คดิทัง้ 2 ดานมากทีส่ดุกวาภาพยนตรกลุมอ่ืนและสวนใหญ “ตอตาน” ความหมายของ

กลุมผูสรางที่เปนคนไทยและคนนอกท่ีไมมีประสบการณตรงกับชาวไทยภูเขา โดย

เฉพาะอยางยิ่งการสรางความหมายวา ‘ชาวไทยภูเขา’ พูดภาษาไทยไมชัดและการใช

เครื่องแตงกายที่ผสมกันไมสามารถระบุไดวากลุมใดแตถูกเหมารวมวาเปน ‘ชาวไทย

ภเูขา’ ในระดบัมวลชน จึงทาํใหเกดิความเขาใจผดิและกลายเปนเครือ่งแบบ (uniform) 

เหมารวม ‘ชาวไทยภูเขา’ เชนเดียวกันกับภาษา ที่ตัวละคร ‘ชาวไทยภูเขา’ ใชการพูด

ภาษาไทยแบบไมชัด ไดรับการตอตานจากผูรับสารเปนอยางมาก โดยเห็นวาคนไทย

พยายามสรางตวัละคร ‘ชาวไทยภเูขา’ ทีพ่ดูไมชัดมาเปนการลอเลยีน และทาํให ‘ชาว

ไทยภูเขา’ กลายเปนอื่นในสายตาของคนไทย ทั้งน้ีการวิจัยพบวาอัตลักษณทางดาน

ภาษาและเครื่องแตงกายถือวาเปนสิ่งที่กลุมตัวอยางผูรับสารชาวไทยภูเขาใหความ

สําคัญกับสิ่งดังกลาวคอนขางมากอาจดวยการที่กลุมผูรับสารเปนกลุมที่มีทุนทาง

วฒันธรรมของตน รูวาอะไรใชไมใชอตัลกัษณของตน จงึทาํใหเปนฐานสาํคญัยิง่ตอการ

ตคีวามดงักลาว นอกจากนีย้งัเกีย่วของกับประสบการณตรงทีพ่บเจอของผูรับสาร กลาว

คือ กลุมตัวอยางผูรับสารที่มีระดับการตีความในแงของการตอตานมากที่สุดมีสาเหตุ

ในการตคีวามในตวับทภาพยนตรจากการนาํประสบการณตรงเคยไดประสบมาผนวก

เขากับการถอดรหัสความหมายในภาพยนตรท่ีรหัสดังกลาวไดสงผลกระทบตอการ

ดําเนินชีวิตในสังคมไทยกับกลุมผูรับสาร เชน การโดนลอ การดูถูก จากคนไทยในโลก

ของความเปนจริงที่เผชิญ จนทําใหบางคนเกิดความกลัวและรูสึกอายตอการใชภาษา

ไทย ในขณะที่ความหมายดานอื่น เชน ‘ชาวไทยภูเขา’ เปนตัวตลก สกปรก และเปน

คนซื่อไดรับการตอตานในแงของการใชจิตสํานึกความเปนมนุษยมาเปนสาเหตุในการ

ตคีวามหมาย โดยพบวาระดับการตอตานพบมากในกลุมตวัอยางผูรบัสารชาวไทยภเูขา

ที่มีการศึกษาปริญญาตรีและกลุมที่ทํางานสิทธิมนุษยชน โดยตีความวาเปนการไมให

เกียรติ ไมเทาเทียม และคนไทยยังมีอคติกับ ‘ชาวไทยภูเขา’ ทั้งนี้ในกลุมตัวอยางไดมี
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การตอสูกับทางความหมายในโลกของความเปนจริงดวยการทําตนใหเทาเทียมหรือ

เหนอืกวาคนไทยบางกลุม เชน การศึกษาใหสงู การประกอบอาชพีใหไดรบัการยกยอง 

การเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน

 ในขณะที่ภาพยนตรกลุมที่สอง ซึ่งเปนภาพยนตรที่ระบุเจาะจงวาเปนกลุม

ชาติพันธุอาขานบัต้ังแตชือ่เร่ือง“อาขาผูนารกั”ทัง้นีผู้วจัิยไดแบงกลุมตวัอยางผูรบัสาร

ในกลุมนีเ้ปน 2 สวน กลาวคอื สวนแรกเปนการตคีวามหมายจากผูมปีระสบการณตรง

หรอืเปนชาตพินัธุอาขา และสวนทีส่องเปนการตคีวามหมายจากผูรบัสารชาวไทยภเูขา

กลุมชาติพันธุอื่นท่ีมีประสบการณทางออมหรือรูจักชาติพันธุอาขา ผลการวิจัยพบวา 

ระดบัความเขมขนทาง “ความเปนชาตพินัธุนยิม” พบในกลุมชาตพินัธุทีภ่าพยนตรได

อางถงึ คอืชาตพินัธุอาขา ไดรบัการตคีวามมากกวากลุมชาตพินัธุกลุมอืน่ผลการศกึษา

สรุปการตีความเปนไปในทิศทางใกลเคียงกัน คือการเขารหัสในชุดความหมายของ

ภาพยนตรกลุมนีไ้ดรบัการยอมรบัและตอรอง โดยไมพบวามกีารตอตานชดุความหมาย

แตอยางใด เชนดานบุคลิกและนิสัยผูรับสารอาขาทุกคนยอมรับความหมายจากการ

เทียบเคียงกับการรับรูภูมิหลังของบรรพบุรุษของตน ในขณะที่ผูรับสารชาวไทยภูเขา

กลุมอืน่ใชการเทยีบเคยีงกบัชาวอาขาทีต่นรูจกัมาตดัสนิการใหความหมาย ในดานของ

เครื่องแตงกาย ผูรับสารทุกคนยอมรับชุดความหมายอาขามีชุดประจําชาติพันธุ เนื่อง

ดวยการใชที่ปรึกษาเปนชาวอาขาประกอบกับมีตัวละครที่เปนชาวอาขาในโลกของ

ความเปนจริงเขามารวมแสดงทําใหเกดิความเชือ่ใจในการใสรหสัความหมายดานเครือ่ง

แตงกายจากจดุยนืของผูสรางทีเ่ปนคนนอก เชนเดยีวกบัการตคีวามในดานการใชภาษา

ของตัวละคร พบวา หากเปนผูรับสารชาวอาขาทุกคนยอมรับความหมายวาดวยอาขา

มภีาษาพูดในกลุมของตนและพดูภาษาไทยสาํเนยีงใกลเคยีงกบัตวัละคร ในขณะท่ีผูรบั

สารชาวไทยภูเขาสวนใหญยอมรบัความหมายเชนกนั ในสวนของสงัคมและวฒันธรรม

พบวา ผูสรางไดเขารหัสความหมายวาดวยอาขารักครอบครัว อาขาผูเครงประเพณี

และความเช่ือ ผูรับสารท้ังชาวอาขาและชาวไทยภูเขากลุมอื่นตางยอมรับและตอรอง

ความหมายไปในทิศทางใกลเคียงกัน โดยใชการเทียบเคียงความหมายกับวิถีชีวิตของ

ตนในโลกความเปนจริงมาเปนขอมูลถอดรหัสความหมาย ฉะนั้นขอคนพบที่ไดจาก

กลุมนีค้อื “อตัลกัษณ” จงึเปนกระบวนการทีล่ืน่ไหลหลากหลาย โดยอยูในเงือ่นไขของ

ประสบการณทีไ่ดพบเจอในแตละกลุมหรือบคุคล เชน หากเปนชาวไทยภเูขาท่ีมเีพือ่น
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เปนชาวอาขาก็จะตีความเหมือนกับชาวอาขาโดยใหเหตุผลวาเคยเคยสัมผัสหรือมี

ประสบการณทางออมกบักลุมชาตพินัธุนัน้ๆ เปนตน ในขณะเดยีวกนัภายในภาพยนตร

กลุมนีไ้ดมกีารทวงสทิธคิวามเปนมนษุยผานการใหความหมายวา “อาขาเปนสนิคาทาง

วัฒนธรรม” โดยไมเพียงแตกลุมอาขาเพียงเทานั้นแตรวมไปถึงกลุมชาวไทยภูเขา

ชาตพัินธุอืน่ทีต่าง “ตอรอง” ความหมายวาเปนการหารายไดของตน ซึง่มนัียยะวาการ

ทองเทีย่วไมไดบบีบงัคบัเสยีทัง้หมดแตเปนการชวงชิงพืน้ทีห่าเล้ียงชีพอกีทางหนึง่เพือ่

ใหสรางรายไดเพื่ออยูรอดในสังคมไทย เปนตน

 ในสวนของภาพยนตรกลุมสุดทายมีการระบุเจาะจงกลุมชาติพันธุมงอยาง

ชัดเจนนับตั้งแตชื่อเรื่อง “มงสงครามวีรบุรุษ” ทั้งนี้ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางผูรับสาร

ในกลุมนีเ้ปน 2 สวนเชนเดียวกบัภาพยนตรกลุมที ่2 กลาวคอื สวนแรกเปนการตคีวาม

หมายจากผูมีประสบการณตรงหรือเปนชาติพันธุมง และสวนที่สอง เปนการตีความ

หมายจากผูรบัสารชาวไทยภเูขากลุมอืน่ท่ีมปีระสบการณทางออมหรือรูจกัชาตพินัธุมง 

โดยลักษณะการตีความหมายท้ังสองกลุมสวนใหญเปนไปในทิศทางคลายคลึงกัน 

กลาวคือมีทั้งยอมรับ ตอรอง และตอตานความหมาย ขอคนพบที่ไดจากภาพยนตร

กลุมนี้ คือมีการ “ตอสู” ทางศักดิ์ศรีผานความหมายกลับจากการมองวา ‘ชาวไทย

ภูเขา’ เปน “ผูราย” ซึ่งในภาพยนตรกลุมนี้ไดมีการระบุตัวแปรทางชาติพันธุวาเปน

ชาติพันธุมง ฉะน้ันระดับความเขมขนในแงของความเปนชาติพันธุนิยมของกลุมมง

จะมีระดับการตีความหมายท่ีอางอิงกับประสบการณตรงเปนสําคัญ กลาวคือ หาก

เปนการใหความหมายในแงบวก เชน มงฉลาด มงกลาหาญ มงรักพวกพอง ตางลวน

แลวแตยอมรับความหมาย แตหากตัวบทภาพยนตรใหความหมายในแงลบ เชน มง

เปนคอมมิวนิสต ไดตอรองความหมายวาเปนเพราะตกเปนเครื่องมือทางการเมือง

ของรัฐไทยจึงกลายเปนคอมมิวนิสต หรือการ “ตอตาน” คําเรียกมงคือแมว ซึ่งมองวา

เปนคําที่คนไทยดูถูกคนมง เปนตน 

 ดังนั้น อัตลักษณมีการปรับเปลี่ยนไปมาขึ้นอยูที่วาเราตองการจะพลิก

อตัลกัษณดานใดมาพดูหรอืสนบัสนนุกลุมของตน หรอืสรางวาทกรรมหลกัอะไรใหกบั

กลุมของตนดงัที ่ฟโูกต ไดกลาวไววา “วาทกรรมเปนตวักาํหนดกฎเกณฑวาใครจะเปน

ผูพูด พูดอะไร และพูดอยางไร ประโยคเดียวกัน ถาหากพูดโดยบุคคลที่มีฐานะทาง

สังคมแตกตางกัน ตางโอกาส ตางสถานที่กันความหมายก็ไมเหมือนกัน” (Foucault, 
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1970 อางถึงในไชยรัตน เจริญสินโอฬาร) ขอคนพบที่ไดจากกลุมนี้พบวาหากยิ่งเปน

ผูรับสารที่มีประสบการณความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรหรือมีญาติพี่นองที่เปนผูมี

ประสบการณตรงในภาพยนตรที่อางถึงนั้นไดใชส่ิงดังกลาวเปนฐานความรูตอสูกลับ

ทางความหมาย เพื่อใหไดมาซึ่งศักดิ์ศรีของกลุมชาติพันธุของตนกลับขึ้นมา 

สรุปผลและขอเสนอแนะ

 งานวจิยัเรือ่งนีส้รปุผลการวจิยั พบวา ขอคนพบจากการเขารหสัความหมาย

ของชนช้ันกลางเก่ียวกับความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ หากผูสรางไทยที่เปน

คนนอกและไมมีประสบการณตรงกบั ‘ชาวไทยภเูขา’ ในภาพยนตรชวงปลายทศวรรษ

ที่ 2540 เปนตนมาไดมีการสราง ‘ชาวไทยภูเขา’ ที่มี “การคลี่คลาย” จากภาพในแง

ของศัตรูของผูรายเพียงดานเดียวใหมีการสรางความสัมพันธของ ‘ชาวไทยภูเขา’ 

กับคนไทยในแงของมิตรรักมากขึ้น แตกระนั้นยังคงมีกลิ่นอายของความชังดวยการ 

ผลิตซํ้าความหมายความเปนชาติพันธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ที่ยังคงวนเวียนอยูในการรับรู

ของสังคมไทยท่ีนิยามวา ‘ชาวไทยภูเขา’ เปนชาติที่ดอยพัฒนา ตลก และไรซึ่งการ

ศึกษา ฯลฯ ภาพยนตรในกลุมนี้จึงยังคงมีการใสความหมายผานภาพยนตรในแงของ

การกดทับ ‘ชาวไทยภูเขา’ บางสวนอยู สิ่งดังกลาวจึงไดรับการตอตานจากกลุมผูรับ

สารชาวไทยภูเขาท่ีสวนใหญเห็นวาเปนการนําเสนอที่ไมใหเกียรติกลุมชาติพันธุ 

ชาวไทยภเูขาอยู แตหากผูสรางหรอืผูผลติไดนาํตนเขยบิเขาไปใกล ‘ชาวไทยภเูขา’ มาก

ขึ้นในการประกอบสรางความหมายในแงของอัตลักษณความเปนชาติพันธุดวยการมี

ทีป่รกึษาเปนคนใน ดงัเชนภาพยนตรในกลุมทีส่องซึง่ไดรบัการการยอมรบัในกลุมผูรบั

สารชาวไทยภูเขามากกวาภาพยนตรกลุมแรกและยิ่งหากเปนผูสรางที่เปนคนในสราง

หรือกลุมชาวไทยภูเขาเปนผูสรางเรื่องของกลุมตนเองยิ่งเผยใหเห็นอัตลักษณและ

จติสาํนกึเบือ้งลกึของกลุมชาตพินัธุดงักลาวหรอืใกลเคยีงกบั“ความเปนจรงิ” ของกลุม

ชาติพันธุ เพ่ือตองการกู “ศักดิ์ศรี” ของกลุมชาติพันธุของตนดวยการตอสูกลับทาง

ความหมายผานกลุมผูรับสารชาวไทยภูเขาสวนใหญใหการยอมรับความหมายในแง

ของการสรางอตัลกัษณทีใ่กลเคยีงกบัความเปนจรงิ และการตอตานทางความหมายที่

ไมตรงกบัความเปนจรงิ งานวจิยัเรือ่งนีจ้งึเผยใหเหน็วาสือ่ภาพยนตรไทยเปนพืน้ทีห่นึง่
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ในการตอสูทางความหมายและการตอรอง รวมทั้งการชวงชิงอํานาจในการกําหนด

นยิามอตัลกัษณความเปนชาตพินัธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ทีไ่มไดเกดิขึน้จากการถกูสรางจาก

จินตนาการของคนนอกเพียงฝายเดียว แตคนในไดนําสื่อภาพยนตรมาสรางความเปน

จรงิของกลุมตนเขาไป อยางนอยกเ็พือ่ใหไดมาซึง่ “พืน้ที”่ การจบัวางตนเองใหยนืรวม

กับคนไทยที่มิใชเพียงถูกคนนอกหยิบไปไวอยูเพียงริมขอบของสังคมไทย ทั้งนี้จากผล

สรปุดงักลาวผูวจิยัมขีอเสนอแนะทีห่วงัวาไมเพยีงสามารถปรับใชในสือ่ภาพยนตรไทย

เพียงสื่อเดียว แตอาจปรับใชในสื่อมวลชนไทยแขนงอื่นๆ ดวยเชนกัน โดยมีขอเสนอ

แนะทางสื่อมวลชนไทยและทางสายวิชาการไทยดังนี้

 1)  สือ่มวลชนไทยจาํเปนตองตระหนกัถงึความเขาใจและความละเอยีดออน

ตอการนําเสนอสังคมและวัฒนธรรมของ ‘ชาวไทยภูเขา’ มากยิ่งขึ้น เพราะหากผูผลิต

สื่อขาดความรูความเขาใจในวิถีชีวิตท่ีแตกตางกันของแตละสังคมยอมทําใหมีโอกาส

ลวงละเมิดความคิด ความเชื่อ ความรูสึก และความศรัทธาที่มีตอกลุมนั้นๆ ได ฉะนั้น

ควรมีที่ปรึกษาท่ีเปนคนในหรือผูมีประสบการณตรงมาสราง องคความรูใหเพื่อนําไป

สูการผลิตสื่อท่ีมีประสิทธิภาพสูสังคมในขณะเดียวกันเปนการสรางความ สัมพันธอัน

ดีดวยเชนกัน

 2) สือ่มวลชนไทยตองเคารพในศกัดิศ์รแีละเขาใจความแตกตางหลากหลาย

ทางวฒันธรรมตอการนาํเสนอขาวสาร สาระ และความบนัเทงิ อยางมคีวามรบัผดิชอบ

มากกวาที่จะนําเสนอเพียงเหรียญดานเดียว แตควรมีการสํารวจความตองการและ

ความถูกตองไมเพียงแตกลุมชาวไทยภูเขา แตรวมไปถึงกลุมชาติพันธุอื่นที่ถูกนํามา

อางอิง

 3) สื่อมวลชนควรใชกลยุทธการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘ชาวไทยภูเขา’ 

ในเชิงสรางสรรค และมีความหลากหลาย สิ่งหนึ่งที่ผูวิจัยไดจากการสัมภาษณกลุม

ตัวอยางผูรับสารชาวไทยภูเขา ตองการใหมีการนําเสนอวิถีวัฒนธรรมและประเพณี

ที่ถูกตอง ในขณะเดียวกันควรมีการกลาวถึงสิทธิขอชาวไทยภูเขาที่ไดรับจากรัฐไทย 

เพือ่ใหเกิดภาพการรับรูในแงดโีดยใชสือ่มวลชนเปนสะพานเชือ่มโยงการรบัรูสูทกุภาค

สวนของสังคมไทย

 4) จากผลการศึกษาของกลุ มตัวอยางผูรับสารชาวไทยภูเขา พบวา

หากเปนการนําเสนอขาวหรือความจริง และมีเน้ือหาในแงลบ ควรมีการระบุช่ือเปน
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รายบคุคลมากกวาการระบเุพยีงช่ือกลุม ชาตพินัธุ เพือ่ไมใหเกดิผลกระทบกบัชาวไทย

ภูเขาผูอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของ 

 5) ในแงของขอเสนอแนะตองานศึกษาทางสายวิชาการไทย การศึกษาใน

ครัง้นีจ้าํกดัการศกึษาภาพตวัแทนความเปนชาตพัินธุ ‘ชาวไทยภูเขา’ ในส่ือภาพยนตร

เพยีงเทานัน้ ควรมกีารขยายการศกึษากระบวนการสรางความหมายความเปนชาตพินัธุ 

‘ชาวไทยภูเขา’ ในสื่อบันเทิงรูปแบบอื่นๆ เชน ละคร เพลง และภาพถาย เปนตน 

 6) ดวยการศกึษาผูรบัสารมกีารจาํกดัเพยีงการตคีวามของผูรบัสารชาวไทย

ภูเขาในแงของขอเสนอะแนะตองานศึกษาทางสายวิชาการไทย อาจศึกษาเพิ่มเติม

ในมุมมองของคนไทยในการตีความ ‘ชาวไทยภูเขา’ ผานสื่อมวลชน และอาจตอยอด

ผลการศึกษาในงานวิจัยนํามาเปรียบเทียบการตีความหมายเพื่อใหเห็นถึงทัศนคติ

ที่หลากหลายและความสัมพันธของชาวไทยภูเขากับคนไทย
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วิจารณโดย
บทคัดยอ

 งานวิจัยเรื่อง “การเรียนเปยโน: พื้นที่แหงการส่ือสารเพื่อการส่ังสมและ

ขยายทุนของชนชั้นกลางไทย” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการสื่อสารกับกระบวนการสั่งสมทุนทาง

วัฒนธรรมความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโน และการส่ือสารกับการขยับ

ขยายทนุดงักลาวไปสูทนุในมติอิืน่ๆ ผานแวดวง (field) ในการเรยีนเปยโน ดวยวธิกีาร

สัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) นักเรียนเปยโนที่มีอายุระหวาง 3-5 ป 

และ 6-11 ป พอแม/ผูปกครอง และครูผูสอนเปยโน รวมกับการสังเกตการณอยางมี

สวนรวมภายในพื้นท่ีการวิจัย (field observation) โดยใชแนวคิดสําคัญในเรื่องทุน

ทางวัฒนธรรม (cultural capital) ของปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ที่มองวา

ทุนทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่บุคคลไดรับการสั่งสมใหกลายเปนคุณสมบัติที่สามารถเอื้อ

ประโยชนในการเพิม่พูนมลูคาของตนเองได มาใชวเิคราะหกระบวนการส่ังสมและการ

ขยับขยายทุนความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนของชนชั้นกลางในสังคม

ไทย ไปสูทุนประเภทอื่นๆ อันไดแก ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง

สัญลักษณ และทุนทางสังคม 

 ผลการศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ี สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเด็นหลัก

ดังตอไปนี้

 1. การสื่อสารไดเขามามีบทบาทเก่ียวของกับกระบวนการส่ังสมทุนความ

รู ความสามารถทางดานดนตร ีดวยการบรรจุคุณคาทางสังคมเขาสูตวัของเดก็ผานการ

ปลูกฝงและหลอหลอมทุนทางวัฒนธรรมดานดนตรีใหเขาสูตัวของเด็กตั้งแตที่เด็กเริ่ม

ปฏิสนธิในครรภ กลายเปน “ธรรมชาติที่สอง” (second nature) ที่แฝงฝงอยูในจริต 

(habitus) และรสนิยม (taste) จนดูเสมือนวารสนิยมสุนทรียะตางๆ เหลานี้ เปนเรื่อง

ที่เกิดขึ้นติดตัวเด็กๆ เหลานี้มาตั้งแตกําเนิด

 2.  กระบวนการสื่อสารในการสรางรางกายของเด็กนักเรียนผานแวดวงใน

การเรียนเปยโน แทจริงก็คือการหลอหลอมและการส่ังสมทุนทางวัฒนธรรมความ

สามารถทางดานนีใ้หแฝงฝงเขาไปภายในตวัของเด็ก จนกลายเปนสวนหนึง่ของรางกาย 

(embodiment) ซึง่เดก็ๆ เหลาน้ีทาํจนเปนนสิยั จนลืมไปวามนัเกดิขึน้จากกระบวนการ
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สั่งสมในอดีต ที่เอื้อใหเด็กมีศักยภาพที่จะสามารถจะครอบครองทรัพยสินทาง

วัฒนธรรม อันไดแกความรอบรู และความสามารถทางดานการเลนเปยโน เผยใหเห็น

วาความเปนชนชั้น (class) ไมใชสิ่งที่เด็กๆ เหลานี้มีติดตัวมาแตกําเนิด (being) 

แตตองอาศัยกระบวนการสรางและการสั่งสมอยางตอเน่ืองเพื่อใหกลายมาเปน 

(becoming) ในภายหลัง ดวยการหลอหลอมและปลูกฝงแบบตอเนื่องระยะยาวผาน

แวดวงตางๆ ทางสังคม (social field) ซึ่งแวดวงในการเรียนเปยโนไดถูกใชเปนพื้นที่

หนึ่งในการสรางและหลอหลอมความเปนชนชั้นใหแก คนกลุมนี้ เพื่อสรางความแตก

ตางอยางโดดเดน (distinction) กวาชนชั้นกลางกลุมอื่นๆ และเพื่อการรักษาสืบทอด 

ผลิตซํ้า หรือเปลี่ยนผานความเปนชนชั้นใหแกเด็ก (reproduction of class) เพื่อให

เด็กเหลานี้กลายไปเปนชนชั้นกลางรุนตอไป 

 3. ภายในแวดวงของการเรียนเปยโน เต็มไปดวยกระบวนการตอสูแขงขัน

ของกลุมคนที่อยูในชนชั้นเดียวกัน เพื่อสรางความแตกตาง (class distinction) 

ที่เหนือกวาคนอื่นๆ ภายในแวดวงการเรียนเปยโน ทั้งนี้ ในอีกดานหนึ่งกระบวนการ

ตอสูทีเ่กดิขึน้กย็งัเปนเสมอืนโอกาสในการกาวขึน้ไปสูการขยบัขยายสถานะทางชนชัน้

ของคนกลุมนี้ ใหสูงขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งดวย 

คําสําคัญ: การเรยีนเปยโน, การสือ่สารกบัการสัง่สมทนุทางวฒันธรรม, การสือ่สาร

กับการขยายทุนทางวัฒนธรรม 
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 The research “Piano Learning: Communication field for capital 

accumulation and expand of Thai middle class” is an qualitative research 

with the objective to study the relationship between communication 

and process of the cultural capital accumulation; knowledge, ability to 

play the piano, communication to expand the cultural capital into 

another dimension capital by experience in the field of piano. The 

research is the in-depth interview method to piano students from 3-5, 

6-11 years old, parents and piano teacher with the field observation 

regarding to the cultural capital theory of Pierre Bourdieu who already 

mentioned that the cultural capital is the capital that people collects 

and expand to gain more benefits to themselves. The researcher has 

applied the theory to analyst the collective process, knowledge capital 

expansion, the effect of the piano skills for Thai middle class to 

another capital field including cultural capital, economic capital, 

symbolic capital and social capital. 

 The study contains 3 main parts as followed,

 1.  The Communication takes the main role in the knowledge 

collection process and musical skill by filling the social value to children 

with the education and instruction the musical capital to children 

since the first period the pregnancy becomes the “second nature” 

hidden in the habitus and taste that caused the aesthetics tastes has 

already happened since they were born

 2.  The communication in the growth of children by piano 

learning is in fact the instruction and the collection of the cultural 

capital seeding in them and embodied in them became their own 

habitus not thinking that it was the process happened in the past which 

ABSTRACT
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support them to gain cultural capital, knowledge and piano skills. 

The study found that being class is not what they are ‘being’ but it 

took times to stock up for them to be ‘becoming’ with the instruction 

continuously from their own social field. Piano learning becomes 

the way to contribute the class for them to create the distinction from 

any other middle class and to reproduce of class for them to create 

the next generations of middle class.

 3.  Within the process of learning piano is filled with competi-

tion against a group of people who are in the same class to create the 

superior rating of other people within group piano. In the other side of 

the fight happens, it is also a unique opportunity to continue to expand 

the state of this group to a higher class.

Keywords: piano study, communication and the accumulation 

  cultural capital, communication and the expansion of the 

  cultural capital
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เปยโนเปนเครื่องดนตรีที่ได รับความนิยมอยางมากในชวงระหวาง

คริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 เปยโนถูกใชเปนเครื่องแสดงหรือ

บงบอกสถานภาพทางสังคม ในยุคน้ันเปยโนเปนเสมือนสัญลักษณของกุลสตรีชน

ชั้นกลาง และเปนสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่เรียกวา ‘ความสําเร็จ’ ‘ความเพียบพรอมของ

กุลสตรี’ รวมทั้งแสดงถึง ‘ฝมือ ความรูความชํานาญ’ (accomplishment) ที่บรรดา

หญิงสาวผูดีทั้งหลายจําเปนตองเรียนรู (กมลา ชิตชาง, 2541, น.2) ดังน้ันเปยโน

จึงเปนเครื่องดนตรีประจําบานท่ีถูกใชเปนเครื่องแสดงออกทางอารมณและสราง

จนิตนาการในยามวางผานบทเพลง ดวยราคาและคณุคาในความเปนเครือ่งดนตรขีอง

ชนชั้นนําในสังคม สงผลใหเปยโนกลายเปนเครื่องดนตรีที่บงบอกวิถีชีวิต โดยเฉพาะ

วิธีการที่ชนชั้นกลางที่มีฐานะนิยมใหลูกหลานไดเรียนเปยโน ดวยความหวังที่ตองการ

จะเสพยดนตรีและความบันเทิงเชนเดียวกับชนชั้นสูงหรือบรรดาเจานายและขุนนาง

ทั้งหลายที่มีวงดนตรีประจําบาน

 สังคมไทยไดรับเอาวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกโดยเฉพาะเปยโนเขามาต้ังแต

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เขามา

เผยแพรศาสนาในประเทศไทยเปนผูถายทอด และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การเรียนเปยโนไดเริ่มเปนที่นิยมมากข้ึนแตหากยังคงอยู

ในวงจํากัด ผูที่ไดเรียนเปยโนสวนใหญจะเปนบรรดาเช้ือพระวงศ บุตรขุนนางและ

ชนชั้นสูง ซ่ึงลวนแลวแตเปนผูมีอํานาจในการกําหนดมาตรฐานของวัฒนธรรมทั้งส้ิน 

แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันวัฒนธรรมในการเลนเครื่องดนตรีชิ้นนี้ ไดเคลื่อนยายมาสู

คานยิมของชนชัน้กลางอยางเตม็ตวั เนือ่งมาจากการทีช่นชัน้กลางพยายามรบัเอาและ

เลียนแบบวิถีชีวิต ความเปนอยู ของกลุ มผู ปกครองซ่ึงเปนคนกลุ มแรกที่นําเอา

วัฒนธรรมตะวันตกเขามาสูสังคมไทย ดวยเหตุที่ตองพ่ึงพาอํานาจทางการเมืองของ

กลุมผูปกครองตลอดเวลา สงผลใหกลุมชนชั้นกลางไมไดมีการพัฒนาวัฒนธรรมที่เปน

อิสระของตนเองขึ้นมาแตอยางใด (ขนิษฐา ชุมเพ็ญ, 2545, น.30) 
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 เมื่อระบบการศึกษาจัดวาเปนสวนหนึ่งในการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมที่มี

ความสําคัญอยางสูงในสังคมมาชานาน ดังน้ันอาจกลาวไดวาการศึกษาหรือความรู

ความสามารถซึ่งจัดเปน “ทุนทางวัฒนธรรม” จึงเปนตัวการสําคัญที่ทําหนาที่ในการ

ขยายหรือเพิ่มอํานาจทางสังคมใหแกคนกลุมนี้ กลาวคือ ชนชั้นกลางและชนชั้นสูง

จะมีทุนทรัพยและเวลามากพอท่ีจะสามารถเขาถึงทุนทางวัฒนธรรมไดตั้งแตแรกเกิด 

ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสั่งสมขยับขยายหรือเพิ่มคุณคาใหแกตัวเด็ก ดังน้ันการนําเด็กๆ 

เขามาสูแวดวงของการเรียนเปยโนจึงเปนการสั่งสมใหเด็กๆ เหลาน้ีมีทั้งลักษณะและ

ความสามารถพิเศษที่แตกตางจากคนทั่วไป เพื่อคาดหวังใหความรูความสามารถใน

การเลนเปยโนซ่ึงจัดเปนทุนทางวัฒนธรรม ไดผลิดอกออกผลไปสูทุนในรูปแบบอื่นๆ 

ไมวาจะเปนทุนสัญลักษณ (symbolic capital) ทุนทางสังคม (social capital) หรือ

ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ดังนั้นคานิยมในการสงเสริมใหลูกหลานทํา

กจิกรรมนันทนาการตางๆ ยามวางนอกเหนอืจากการเรยีนทางดานวชิาการทีโ่รงเรยีน 

จงึไมใชการลงทนุแคเพยีงจํานวนเงนิในการเขาถึงกจิกรรมเหลานัน้ แตยงัมนียัทีห่มาย

รวมถึงการลงทุนเพื่อการสั่งสมอุปนิสัย (habitus) รสนิยม (taste) และความสามารถ

ของเด็กนับตั้งแตเกิด รวมทั้งเพื่อสรางเครื่องบงชี้และความแตกตางระหวางชนชั้นใน

สงัคม หรอืเพือ่เปลีย่นผานกาวขามชนชัน้ทีต่นสงักัดอยู และในขณะเดียวกนักเ็ปนการ

สงผานทัศนคติของครอบครัวซึ่งอยูในพื้นที่ทางสังคมแบบหนึ่งใหผูอื่นรับรู 

 จงึเปนทีน่าสนใจศกึษาวา ปจจบุนักลุมบคุคลทีส่งบตุรหลานเขามาสูแวดวง

ของการเรียนเปยโนนั้นคือใคร จัดอยูใน ‘ชนชั้นใด’ ของสังคมไทย มีลักษณะวิถีการ

ดําเนินชีวิตเปนอยางไร และมีทัศนคติหรือแรงจูงใจในการสงบุตรหลานมาสูพื้นที่ใน

การเรียนเปยโนอยางไร และที่สําคัญคือแรงจูงใจดังกลาวนั้นมีความสัมพันธกับการ

สั่งสมทุน และการขยับขยายทุนความรูในการเลนเปยโนไปสูทุนในรูปแบบอื่นๆ ใน

สงัคมไทยไดอยางไรบาง โดยมุงศกึษาความสมัพนัธของการสือ่สารกับการเรยีนเปยโน

เพื่อการสั่งสม และการขยายทุนของนักเรียนเปยโนที่มีอายุระหวาง 3-5 ป และ 6-11 

ป เพื่อคนหาถึงความแตกตางของกระบวนการสั่งสมทุน และการขยับขยายทุนความ

รูความสามารถในการเลนเปยโนของเด็กท้ังสองชวงวัย ใหเพิ่มพูนขึ้นไปและสามารถ

แปรรูปไปเปน ‘ทุน’ ประเภทอื่นๆ ไดในสังคมไทย
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วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการสื่อสารในพื้นที่ของการเรียนเปยโน

กับกระบวนการ สั่งสมทุนของกลุมชนชั้นกลางในสังคมไทย 

 2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการสื่อสารในพื้นที่ของการเรียนเปยโน

กับการธํารงรักษาทุนของกลุมชนชั้นกลางในสังคมไทย

 3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของการสื่อสารในพื้นที่ของการเรียนเปยโน

กับการขยายทุน ของกลุมชนชั้นกลางในสังคมไทย 

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมเด็กนักเรียนเปยโนที่มีอายุระหวาง 3-5 ป 

จํานวน 9 คน และกลุมเด็กนักเรียนเปยโนที่มีอายุระหวาง 6-11 ป จํานวน 14 คน 

กลุมพอแม/ผูปกครอง และครูผูสอนเปยโนของเด็กนักเรียนเปยโนทั้งสองชวงอายุที่ผู

วิจัยไดทําการศึกษา ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) รวมกับการ

สังเกตการณอยางมีสวนรวม (participant observation) ภายในพื้นที่ในการเรียน

เปยโนของสถาบันสอนเปยโนเด็กเล็ก PlaySound (PlaySound Music School) 

ควบคูไปกับการศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน แผนพับ ใบปลิว ที่ใชในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ รวมท้ังขอมูลและการโฆษณาผานหนาเว็บไซตและแฟนเพจ

เฟซบุค (facebook) ของสถาบันดนตรีเด็กเล็ก PlaySound โดยใชกรอบแนวคิดใน

เรื่องทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ของปแอร บูรดิเยอ มาเปนเกณฑในการ

วิเคราะหกระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมความรู ความสามารถทางดานการเลน

เปยโนและการขยายทุนความรูดังกลาวไปสูทุนประเภทอื่นๆ อันไดแก ทุนทาง

วัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ ทุนทางสังคม และทุนทางเศรษฐกิจ
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการวิจัยในงานชิ้นนี้สามารถสรุปไดเปน 3 สวนหลัก ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังตอไปนี้
 1. ความสัมพันธของการสื่อสารกับกระบวนการสั่งสมและธํารงรักษาทุน
ของกลุมชนชั้นกลางไทย กอนเขามาสูแวดวงในการเรียนเปยโนอยางแทจริง ซึ่ง
ประกอบดวย
  1.1 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
  1.2 ขอมูลของกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนเปยโน
  1.3  ทัศนะที่มีตอการเรียนเปยโนของพอแม/ ผูปกครอง
  1.4 กระบวนการหลอหลอมทนุทางวฒันธรรมทางดานดนตรใีหแกเดก็
กอนเขาสูแวดวงการเรียนเปยโน
 2. ความสัมพันธของการสื่อสารกับกระบวนการสั่งสมและธํารงรักษาทุน
ของกลุมชนชั้นกลางไทย ภายในพื้นที่ของการเรียนเปยโน ซึ่งประกอบดวย
  2.1  กระบวนการเรียนการสอนเปยโนของกลุ มตัวอยางที่ เป น
เด็กนักเรียนเปยโนในสองชวงอายุ
  2.2  กระบวนการฝกซอมเปยโนของกลุมตัวอยางเด็กนักเรียนเปยโน
ในสองชวงอายุ
  2.3  การครอบครองทุนในรูปแบบของอุปกรณสําหรับการฝกซอม
เปยโน
 3.  ความสมัพนัธของการสือ่สารกับการขยายทนุภายในพ้ืนทีข่องการเรยีน
เปยโน ซึ่งประกอบดวย
  3.1  การขยายทนุทางวฒันธรรม (cultural capital): การจดัสอบความ
สามารถทางดานเปยโนของสถาบันสอนเปยโนเด็กเล็ก PlaySound และการทดสอบ
ความสามารถทางดานเปยโนกับสถาบันจัดสอบทางดานดนตรีของตางประเทศ
  3.2  ทุนทางสัญลักษณ (symbolic capital): การขยายทุนทาง
วฒันธรรมความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนของเดก็นกัเรยีนเปยโนทัง้สอง
ชวงอายุ
  3.3  ทนุทางสงัคม (social capital): เครือขายทางสงัคมทีไ่ดจากพืน้ที่

ในการเรียนเปยโน
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1. ความสัมพันธของการสื่อสารกับกระบวนการสั่งสมและธํารงรักษาทุนของ
 กลุมชนชั้นกลางไทย กอนเขามาสูแวดวงในการเรียนเปยโนอยางแทจริง 
 1.1 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว

 เบือ้งหลงัของแวดวงการเรยีนเปยโนมคีวามสมัพนัธกับการคัดกรองทุนทกุๆ 

ประเภทจากสถาบันครอบครัวของเด็กนักเรียน เร่ิมตั้งแตทุนประเภทแรกที่เปนตัว

กาํหนดใหคนกลุมนีม้รีสนยิม (taste) ในการเลอืกทาํกจิกรรมหรอืเลือกทีจ่ะเลนเครือ่ง

ดนตรีที่ผูกพันติดตรึงอยูกับเร่ืองของชนชั้น (class) นั่นก็คือการมีทุนทางเศรษฐกิจ 

(economic capital) หรือมีฐานะทางการเงินที่อยูในระดับสูง รวมถึงการเปนผูครอบ

ครองทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ทุนทางสัญลักษณ (symbolic capital) 

และทุนทางสังคม (social capital) ซึ่งจะเห็นไดจากระดับการศึกษา หนาที่การงาน 

และสถานภาพทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงทุนความรู ความสามารถทางดานดนตรีหรือ

สินทรัพยที่เปนเคร่ืองดนตรีซึ่งคนกลุมนี้ไดทําการส่ังสมมากอน นอกจากน้ีการมีทุน

ขาวสารความรูทีเ่กีย่วของกบัการสัง่สมทนุทางดานดนตร ีรวมไปถงึการมทีนุเครอืขาย

ทางสงัคมหรอืบคุคลใกลชดิทีอ่ยูในแวดวงของการเลนเปยโน กย็งันบัเปนอกีหนึง่ปจจยั

สาํคญัทีส่งผลใหคนกลุมนีต้องการผลกัดนัใหบตุรหลานไดเขามาสูแวดวงแหงการเรยีน

เปยโนตั้งแตยังเล็ก แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงกระบวนการในการสืบทอดผลิตซ้ํา 

เพือ่สงวนรกัษาความเปนชนชัน้ (reproduction of class) ของคนกลุมนีใ้หยงัคงดาํรง

อยูตอไป ผานกระบวนการสรางและสัง่สมทนุวฒันธรรมความรู ความสามารถทางดาน

การเลนเปยโนใหแกบุตรหลาน เพื่อใหเด็กๆ เหลานี้กลายมาเปน (becoming) ชนชั้น

กลางในรุนตอไป (reproduction of class)

 1.2 ขอมูลของกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนเปยโน

 เด็กนักเรียนเปยโนทั้งสองชวงอายุ ไดมีการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมที่อยูใน

รูปแบบของสถาบนัการศกึษา (institutionalized form) ไดแก โรงเรยีนทีก่ลุมตวัอยาง

แตละคนกาํลงัศกึษาอยู ซึง่สวนใหญจะเปนโรงเรยีนเอกชนชัน้นาํของกลุมชนชัน้กลาง

ในสังคมไทย ที่มุงเนนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมดานภาษา รวมไปถึงการส่ังสมทุน

ทางสงัคม (social capital) กบักลุมคนในระดบัเดยีวกนัใหแกเดก็เหลานี ้ซึง่ไดสะทอน

ใหเหน็ถงึกระบวนการสัง่สมทุนทางวฒันธรรมใหกบัเดก็ๆ ตัง้แตยงัเล็ก ผานทางสถาบนั

การศึกษาชั้นนําตางๆ ซึ่งหากมองจากทัศนะของบูรดิเยอ ตามแนวคิดเรื่องทุน (capi-

tal) กลาวไดวา กลไกสําคัญท่ีใชในการรักษาความแตกตางทางชนชั้นก็คือ การเปน
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เจาของ “ทนุทางวฒันธรรม” แตทวาในโครงสรางสงัคมทีม่ชีนชัน้นัน้ ทนุทางวฒันธรรม

จะกระจายไปสูชนช้ันตางๆ อยางไมเทาเทียมกัน โดยที่ชนชั้นที่มีทุนทางเศรษฐกิจ

ที่เหนือกวา จะสามารถสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมไดมากกวา และมีอํานาจในการสราง

ความชอบธรรมในสังคมที่มากกวาดวย 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมไดมีการสั่งสมทุนทาง

วัฒนธรรมที่เปนความสามารถทางดานดนตรีแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังไดรับ

การสั่งสมและหลอหลอมทุนทางวัฒนธรรมที่เปนความรูความสามารถในดานอื่นๆ 

ควบคูกนัไปดวย เชน ทนุทางวฒันธรรมดานภาษา ทนุทางวัฒนธรรมดานกฬีา ทนุทาง

วัฒนธรรมดานศิลปะ รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมดานจินตลีลาตางๆ ซ่ึงกิจกรรมตางๆ 

เหลานัน้ ลวนแลวแตเปนกจิกรรมทีผ่กูตดิอยูกบัความเปนชนชัน้ทัง้สิน้ ซึง่ในอกีแงหนึง่ 

การที่คนกลุมนี้ตางผลักดันใหบุตรหลานของตนไดทํากิจกรรมพิเศษที่หลากหลายน้ัน 

นอกจากจะเปนการบงบอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงรสนิยมของคน

กลุมนี้แลว ยังแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตอสูกันทางดานวัฒนธรรมที่คนกลุมน้ีตาง

มอีาํนาจในการเลอืกใชชวิีตในแบบทีต่นเองตองการ ทัง้นี ้หากมองผานแนวคดิในเรือ่ง

ฮาบิทัส (habitus) และแนวคิดเรื่องรสนิยม (taste) ของ บูรดิเยอแลว อาจกลาวไดวา

กจิกรรมพเิศษตางๆ ทีพ่อแมพยายามผลกัดันใหบตุรหลานของตนไดเขาไปคลุกคล ีคอื

การลงทนุเพือ่สัง่สมทนุทางวฒันธรรมใหแกเดก็ตัง้แตยงัเลก็ ซึง่เปนการลงทนุเพือ่การ

สั่งสมอุปนิสัย รสนิยม และความสามารถของเด็กนับตั้งแตเกิด ทั้งนี้ ก็เพื่อสรางเครื่อง

บงชี้และความแตกตางระหวางชนชั้นในสังคม และในขณะเดียวกันยังแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการตอสูกันทางชนชั้น ทั้งการตอสูกันเองภายในแวดวงของกลุมชนชั้นกลาง 

และการตอสูเพือ่สรางความแตกตางไมใหปะปนกบักลุมชนชัน้อืน่ทีต่ํา่กวา ซึง่สะทอน

ใหเห็นวาคนกลุมนี้ตางมีอํานาจในการเลือกใชชีวิตในแบบที่ตนเองตองการเพื่อสราง

ความแตกตาง (distinction) จากชนชั้นกลางกลุมอื่นๆ ในสังคม 

 1.3 ทัศนะที่มีตอการเรียนเปยโนของพอแม/ ผูปกครอง

 ทัศนคติของพอแม/ผูปกครองท่ีมีตอการเรียนเปยโน ถือเปนสวนสําคัญ

ของการกอรูปทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) และการปลูกฝงรสนิยม (taste) 

ทางดานการเลือกเลนเครื่องดนตรีใหแกเด็กตั้งแตยังเล็ก ดังที่บูรดิเยอ ไดสรุปวา 

รสนิยมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสังคมที่บุคคลใชชีวิตอยู (social faculty) และเกิดขึ้น

มาจากการขัดเกลาทางสงัคมในระดบัจติสาํนกึ ซึง่จากการใหคาํนยิามเกีย่วกบัการเลน



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 165

เปยโนและแรงจูงใจในการผลักดันบุตรหลานใหเขามาสูแวดวงในการเรียนเปยโนของ

กลุมตัวอยางที่เปนพอแม/ผูปกครองของเด็กนักเรียนเปยโนทั้งสองชวงอายุนั้น กลาว

ไดวาแมวาวัตถุประสงคและการใหคํานิยามจะมีความแตกตางหลากหลายในแงของ

การใหความหมาย แตทายทีส่ดุแลวกไ็ดสะทอนใหเหน็ถงึทศันะของคนกลุมนีท้ีม่องวา 

ความสามารถทางดานการเลนเปยโนคอื “ทนุ” ประเภทหนึง่ทีส่ามารถใชในการส่ังสม

และขยายไปสูทุนประเภทอื่นๆ ตอไปในอนาคต ไมวาจะเปน เปยโนคือความสามารถ

พิเศษ เรียนเปยโนเพื่อเสริมสรางศักยภาพในดานตางๆ ทางรางกาย เพื่อตอยอดไปสู

อาชีพในอนาคต หรือเพื่อการเขาสังคม เปนตน ซึ่งทุนดังกลาวจะเปนกลไกสําคัญที่ใช

ในการรักษาความแตกตาง (distinction) ทางชนชั้น นั่นคือการเปนเจาของ “ทุนทาง

วฒันธรรม” ทีจ่ะกลายเปนคณุสมบตัติดิตวัทีเ่อือ้ใหเดก็สามารถนาํไปเพิม่พูนมลูคาของ

ตนไดในภายภาคหนา ดังนั้น “ทุนทางวัฒนธรรม” จึงเปนทุนที่คนกลุมนี้ปรารถนาให

ไดมาไวในครอบครองมากที่สุด เนื่องจาก “ทุนทางวัฒนธรรม” คือทุนที่เด็กๆ เหลานี้

ไมไดมีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด แตตองอาศัยกระบวนการส่ังสมและหลอหลอมเพื่อแฝง

ฝงใหประทับเขาไปภายในรางกาย (embodiment) ซ่ึงในประเด็นนี้ แวดวงในการ

เรยีนเปยโนไดกลายเปนพืน้ทีใ่นการสือ่สารเพ่ือการสัง่สมบมเพาะ “ทนุทางวฒันธรรม” 

ความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนใหแกเด็กเหลานี้

 1.4 กระบวนการหลอหลอมทุนทางวัฒนธรรมทางดานดนตรีใหแกเด็ก

กอนเขาสู แวดวงการเรียนเปยโน

 กระบวนการหลอหลอมทนุทางวฒันธรรมดานดนตรขีองกลุมตวัอยางทีเ่ปน

เด็กนักเรียนเปยโนทั้งสองชวงวัยสวนใหญไดดําเนินมาอยางตอเนื่องกอนท่ีเด็กจะ

เขามาสูแวดวงในการเรียนเปยโน ซึ่งกระบวนการน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตเด็กเริ่มปฏิสนธิใน

ครรภจนกระท่ังแรกเกิด โดยไดรับการปลูกฝงและหลอหลอมใหมีรสนิยมแบบชนชั้น

สูงจากแนวเพลงที่พอแมไดเลือกเปดใหฟง นั่นก็คือแนวเพลงคลาสสิก (classic) หรือ

บทเพลงภาษาอังกฤษ สะทอนใหเห็นวาคนกลุมนี้มีทัศนคติในการสรางรางกายดวย

การบรรจุคุณคาทางสังคมเขาสูตัวของเด็ก ซึ่งในประเด็นนี้ กระบวนการบรรจุคุณคา

ดงักลาวเขาสูรางกายไดเริม่ขึน้ตัง้แตตัง้แตกอนทีเ่ดก็จะไดลมืตาดโูลก รวมไปถงึสถาบนั

การศึกษาที่เด็กๆ เหลานี้ไดรํ่าเรียนอยู ก็ไดมีสวนชวยในการสั่งสมและหลอหลอมทุน

ทางวัฒนธรรมความรู ความสามารถทางดานดนตรีในเบ้ืองตนใหแกเด็กอีกดวย 

เนื่องจากสถาบันการศึกษาของเด็กๆ เหลานี้สวนใหญจะมีการเรียนการสอนเปยโน 
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สะทอนใหเห็นวาจริต (habitus) และรสนิยม (taste) เหลานี้ไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ แตเด็กๆ เหลาน้ี ตางก็ไดรับการสั่งสมและหลอหลอมจากสถาบัน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษาใหมีความชื่นชอบในรสนิยมบางประการตั้งแตกอนที่

เด็กจะไดลืมตาดูโลกหรือยังอยูในชวงวัยเยาว จนใหกลายเปน “ธรรมชาติที่สอง” 

(second nature) ที่แฝงฝงอยูในจริต (habitus) และจิตสํานึก จนดูเสมือนวารสนิยม

สุนทรียะตางๆ เหลานี้ เปนเรื่องที่เกิดขึ้นติดตัวเด็กๆ มาตั้งแตกําเนิด

 นอกจากนีก้ระบวนการกาวเขามาสูแวดวงของการเรยีนเปยโนอยางแทจรงิ

ของกลุมตัวอยาง มีความเกี่ยวโยงกับการครอบครองทุนขาวความรูผานสถาบัน

สื่อมวลชน (mass media) และสื่อใหม (new media) รวมถึงทุนทางสังคม (social 

capital) ที่กระจายอยูตามแวดวง (field) ตางๆ ที่คนกลุมนี้มีไวในครอบครอง ไดมี

สวนชวยสงเสริมผลักดันกระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมความรู ความสามารถ

ดานการเลนเปยโนใหแกเด็กดวย 

2. ความสัมพันธของการสื่อสารกับกระบวนการส่ังสมและธํารงรักษาทุนของ
 กลุมชนชั้นกลางไทย ภายในพื้นที่ของการเรียนเปยโน 
 2.1 กระบวนการเรยีนการสอนเปยโนของกลุมตวัอยางทีเ่ปนเดก็นกัเรยีน

เปยโนทั้งสองชวงอายุ

 การสื่อสารไดเขามามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนเปยโน ซึ่ง

เปนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมความรู ความสามารถใหแกเด็กตลอดเวลา ตั้งแตเริ่ม

ตนจนกระทัง่สิน้สดุชัว่โมงเรยีน ครผููสอนจะใชวิธกีารส่ือสารหลากหลายรปูแบบ ทัง้ใน

รูปแบบของการพูด การอธิบายดวยถอยคํา หรือวัจนภาษา (verbal language) 

รวมถึงการสัมผัสรางกายของนักเรียน หรือการสาธิตใหดูเปนตัวอยาง ซ่ึงก็คือการใช

อวัจนภาษา (non - verbal language) ในการส่ือสารเพื่ออธิบายบทเรียนใหเด็ก

นักเรียนเกิดความเขาใจไดมากที่สุด นอกจากนี้จากการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการสื่อสารในการเรียนการสอนเปยโนสําหรับเด็กเล็กนั้น ทําใหผูวิจัยได

ขอสรุปขอหนึ่งที่วา สําหรับเด็กเล็กแลว การเรียนเปยโนคือความสนุกสนานและผอน

คลาย ผานกระบวนการสั่งสมที่เปนไปแบบแยบยลทั้งที่เด็กสามารถรูตัวบาง และไมรู

ตัวบางวากําลังอยูในกระบวนการที่ถูกหลอหลอมขัดเกลาใหเปนไปตามกฎเกณฑของ

แวดวงในการเลนเปยโน แตสาํหรบัเดก็โต การเรยีนเปยโนคอืความจรงิจงัและคาดหวัง
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ถึงความถูกตองสมบูรณแบบ (perfection) จากเด็กนักเรียนตลอดเวลา โดยผาน

กระบวนสั่งสมท่ีเปนไปอยางเขมขนเพื่อหลอหลอมขัดเกลาใหเด็กๆ เหลานี้มีทั้งจริต 

(habitus) และรสนยิม (taste) ทีเ่ปนไปตามกฎเกณฑซึง่แวดวงในการเลนเปยโนเรยีก

รอง ทัง้นีก้ระบวนการดงักลาว แทจรงิกค็อืการหลอหลอมและส่ังสมทนุทางวฒันธรรม

ความสามารถทางดานนี้ใหแฝงฝงเขาไปภายในตัวของเด็ก จนกลายเปนสวนหนึ่งของ

รางกาย (embodiment) หรือกลายเปน “ธรรมชาติที่สอง” (second nature) ซึ่ง

เด็กๆ เหลานี้ทําจนเปนนิสัย จนลืมไปวามันเกิดขึ้นจากกระบวนการสั่งสมในอดีต ซึ่ง

จะเอือ้ใหเดก็ๆ เหลานีม้ศีกัยภาพทีจ่ะครอบครองทรพัยสนิทางวฒันธรรม ในทีน่ีไ้ดแก

ความรอบรูและความสามารถทางดานการเลนเปยโน สะทอนใหเห็นวากระบวนการ

สรางรางกายท่ีเกิดขึ้นภายในแวดวงของการเรียนเปยโนน้ัน จุดประสงคหลักของคน

กลุมนี้ก็เพื่อตองการท่ีจะสรางความแตกตาง (distinction) ทางรางกายดวยความ

สามารถพเิศษทีต่างจากกลุมชนชัน้กลางทีสั่งกดัอยูในตาํแหนงทางสังคม (social field) 

กลุมอื่นๆ ดังนั้นอาจกลาวไดวาพื้นที่ในการเรียนเปยโนในอีกดานหนึ่งก็คือพื้นที่แหง

การขัดเกลาและการสั่งสมทั้งจริต (habitus) และรสนิยม (taste) ในการเลือกเสพย

ดนตรีใหแกเด็กๆ เหลานี้

 แตถึงอยางไรก็ตาม แมวากระบวนการสั่งสมทุนความรู ความสามารถทาง

ดานการเลนเปยโนสาํหรบัเดก็เลก็จะเปนไปอยางสนกุสนาน ผอนคลายและคอยๆ เปน

คอยๆ ไป แตผูวิจัยกลับพบวา กระบวนการสื่อสารในการหลอหลอมขัดเกลาและ

ปลูกฝง “ความหมาย” และ “จริต” เพื่อใหเด็กรูสึกวา เปยโนคือความสามารถพิเศษ

ที่สามารถทําใหตนเองโดดเดนเปนที่ยอมรับหรือแตกตางจากคนอื่นๆ ทั่วไปนั้น กลับ

มีความเขมขนไมแตกตางกันทั้งสองชวงวัย 

 2.2 กระบวนการฝกซอมเปยโนของกลุมตัวอยางเด็กนักเรียนเปยโน

ในสองชวงอายุ

 สําหรับกระบวนการในการฝกซอมเปยโนของเด็กนักเรียนเปยโนทั้งสอง

ชวงวยั ผูวจิยัพบวาการฝกซอมเปยโนของเดก็เลก็ยงัไมจดัอยูในระดบัทีเ่ขมขน ซึง่อาจ

จะเปนเพราะวากระบวนการสั่งสมทุนความรู ความสามารถทางดานน้ีของเด็กยังอยู

ในชวงเริ่มตน สงผลใหพอแม/ผูปกครองยังมองไมเห็นถึงการกอรูปของทุนที่ชัดเจน

เทาใดนัก แตสําหรับเด็กนักเรียนเปยโนท่ีเปนเด็กโตนั้น กระบวนการส่ือสารของ
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ผูปกครองที่มีตอการฝกซอมเปยโนของเด็กไดทวีความเขมขนและกลายเปน “กิจวัตร

ประจาํวัน” ในตารางชวีติของเดก็ๆ เหลานีไ้ปเสยีแลว ซึง่หากมองผานแนวคดิเรือ่งทนุ 

(capital) ของบูรดิเยอสามารถอธิบายไดวาในแงมิติความหมายของคําวา “ทุน” นั้น 

สามารถเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได กลาวคือหากเด็กๆ เหลานี้มีกระบวนการส่ังสมความรู 

ความสามารถทางดานการเลนเปยโนดวยการฝกซอมอยางตอเน่ือง ทุนดังกลาวก็จะ

ยิ่งงอกเงยหรือขยายเพิ่มพูนมากขึ้น แตในทางตรงกันขาม ทุนดังกลาวก็ยอมมีวันที่จะ

ลดนอยถอยลงหากวาไมไดรบัการสบืทอดหรอืผลิตซํา้ (reproduction) ดวยการฝกฝน

ฝกซอมอยางหนักหนวงในระยะเวลาท่ีตอเน่ืองยาวนาน ท้ังนี้กระบวนการตอกยํ้าซํ้า

ทวนทีเ่กิดขึน้จากครูผูสอนและพอแม/ผูปกครอง แทจรงิก็คอืกระบวนการหลอหลอม

และสัง่สมทนุทางวฒันธรรมความรู ความสามารถทางดานเปยโน อนัเปนทนุทีจ่ะชวย

สรางความแตกตางจากบคุคลอืน่ใหแกเดก็ๆ เหลานี ้ใหแฝงฝงเขาไปภายในตวัของเดก็ 

จนกลายเปนสวนหนึง่ของรางกาย (embodiment) หรอืกลายเปน “ธรรมชาตทิีส่อง” 

(second nature) ซึ่งเด็กๆ เหลานี้ทําจนเปนนิสัย จนลืมไปวามันเกิดขึ้นจากการกระ

บวนการสั่งสมในอดีต ซึ่งจะเอื้อใหเด็กๆ เหลานี้มีศักยภาพที่จะครอบครองทรัพยสิน

ทางวัฒนธรรม ในที่นี้ไดแกความรอบรู และความสามารถทางดานการเลนเปยโน ซึ่ง

กระบวนการดงักลาวยงัเปนเสมอืนความปรารถนาของพอแม/ผูปกครองในการรกัษา

สบืทอด ผลติซํา้ หรอืเปลีย่นผานความเปนชนชัน้ใหแกเดก็ (reproduction of class) 

เพื่อใหเด็กเหลานี้กลายไปเปนชนชั้นกลางรุนตอไป

 2.3 การครอบครองทนุในรูปแบบของอุปกรณสาํหรบัการฝกซอมเปยโน

 ในประเด็นนี้ ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนเปยโนทั้งสองชวง

วัยหลายคน มีอุปกรณสําหรับการฝกซอมไวในครอบครองกอนที่จะเขามาสูแวดวง

ในการเรยีนเปยโน ซึง่แสดงใหเหน็วาคนกลุมนีไ้ดมกีารสัง่สมทนุทางวฒันธรรมทีอ่ยูใน

รปูแบบของวตัถ ุ(objectified form) อนัไดแกการมเีปยโนหรอืคยีบอรด (keyboard) 

ไวในครอบครองมากอนที่จะเขามาสูแวดวงในการเรียนเปยโนและสั่งสมทุนทาง

วฒันธรรมความรู ความสามารถทางดานนีใ้หแฝงฝงเขาสูรางกาย (embodied form) 

และในขณะเดียวกันเม่ือเด็กๆ เหลาน้ีตางมีทุนทางวัฒนธรรมที่เปนความรู ความ

สามารถดานการเลนเปยโนเพิ่มพูนมากขึ้น ก็จะสงผลใหทุนทางวัฒนธรรมที่อยูในรูป

แบบของทรพัยสนิทางวฒันธรรม (biens culturals) ซึง่ในทีน่ีก้ค็อือปุกรณทีใ่ชในการ
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ฝกซอม ไดขยบัขยายเพิม่ขึน้ไปตามความสามารถของเดก็ดวยเชนกนั อยางไรกต็ามใน
อกีดานหนึง่เปยโนทีก่ลุมตัวอยางมไีวในครอบครองกค็อืปจจยัสาํคญัทีแ่สดงใหเหน็ถงึ
ความแตกตางทางดานสถานภาพทางชนชั้น (social status) ดังนั้น สําหรับคนกลุมนี้
แลวเปยโนไมไดเปนแคเพียงอุปกรณที่ใชในการฝกซอมเทานั้น แตยังถูกใชเปน 
“เครื่องหมายจําแนกและบงบอกสถานภาพทางสังคม” ของผูที่ครอบครองอีกดวย

3. ความสมัพนัธของการสือ่สารกบัการขยายทนุวฒันธรรมความรู ความสามารถ
 ทางดานการเลนเปยโน 
 3.1 การขยายทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital): การจัดสอบ
ความสามารถทางดานเปยโนของสถาบันสอนเปยโนเด็กเล็ก PlaySound และ
การทดสอบความสามารถทางดานเปยโนกับสถาบันจัดสอบทางดานดนตรีของ
ตางประเทศ
 สําหรับเด็กนักเรียนเปยโนที่เปนเด็กเล็กนั้น ผูวิจัยพบวาการขยายทุนทาง
วฒันธรรมไดเกดิขึน้จากการจดัสอบความสามารถทางดานเปยโนของสถาบนัสอนเปย
โนเด็กเล็ก PlaySound เปนเสมือนจุดเริ่มตนของการเพิ่มพูนทุนทางวัฒนธรรม
ความรูความสามารถทางดานการเลนเปยโนทีแ่ฝงฝงอยูในรางกายและจติใจของเดก็ๆ 
เหลานี้ใหกาวไปสูทุนทางวัฒนธรรมท่ีอยูในรูปแบบของสถาบัน (institutionalized 
state) ดวยการใหการรับประกันความสามารถบางประการของเด็กๆ วาสามารถ
กาวขึ้นไปสูบทเรียนในขั้นท่ีสูงข้ึนได แตสําหรับเด็กนักเรียนเปยโนที่เปนเด็กโต 
กระบวนการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมความรู ความสามารถทางดานดังกลาวของเด็กๆ 
เหลานี้ จึงไดเริ่มขยับขยายขึ้นไปในขั้นตอนท่ีเขมขนกวาที่ผานมา ซึ่งน่ันก็คือการเขา
ทดสอบความสามารถทางดานเปยโน (piano grade examination) กับสถาบันจัด
สอบทางดานดนตรีของตางประเทศ (ABRSM- Associate Board of the Royal 
Schools of Music) ทีเ่ปนสถาบนัจดัสอบทางดานดนตรทีีไ่ดรบัการยอมรบัอยางเปน
สากลทั่วโลก ซึ่งไดใหการรับประกันความสามารถทางดานเปยโนของเด็กๆ เหลานี้วา
อยูในระดับที่เปนมาตรฐานสากล ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการขยายทุนทางวัฒนธรรมที่
เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ ตามระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของเด็กนักเรียนทั้งสองชวงวัย
 3.2 ทุนทางสัญลักษณ (symbolic capital): การขยายทุนทาง
วัฒนธรรมความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนของเด็กนักเรียนเปยโนใน
สองชวงอายุ
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 การขยายทุนความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนไปสูทุนทาง

สญัลกัษณของเดก็นกัเรยีนเปยโนทีเ่ปนเดก็เลก็นัน้ ไดเกดิขึน้แคเพยีงภายในทางสถาบัน

ตางๆ ที่เด็กๆ ใชชีวิตสัมผัส คลุกคลี ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัวหรือสถาบันการ

ศึกษา รวมไปถึงการขยายทุนผานชวงเวลาพิเศษที่ทางสถาบัน PlaySound ไดจัด

กิจกรรมการแสดงเปยโนใหเด็กนักเรียนไดแสดงความสามารถ ซึ่งจากการเขารวม

สังเกตการณ ผูวิจัยพบวาพื้นที่ดังกลาวไมไดถูกใชเปนเพียงพื้นที่ในการแสดงออกถึง

ทุนทางวัฒนธรรมความสามารถทางดานเปยโนของเด็กๆ เหลานี้แตเพียงอยางเดียว

เทานั้น แตยังไดถูกใชเปนพื้นที่ในการแปลงรูปหรือขยายทุนความสามารถดังกลาวไป

สูทุนในมิติอื่นๆ อันไดแก ทุนทางสัญลักษณ (symbolic capital) นั่นคือการที่เด็กๆ 

ไดรบัคาํชืน่ชมสรรเสรญิจากคนรอบขาง หรอืทนุทางสงัคม (social capital) อนัไดแก

การสรางสายสมัพนัธระหวางพอแม/ผูปกครองดวยกัน รวมไปถงึสายสมัพนัธของเดก็ๆ 

ดวย แตสําหรับการขยายทุนความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนไปสูทุนทาง

สัญลักษณของเด็กนักเรียนเปยโนท่ีเปนเด็กโตนั้น ไดกาวไปสูการขยายทุนความ

สามารถผานพื้นท่ีทางสังคมท่ีเปดกวางมากข้ึน อันไดแก การเขารวมแขงขันความ

สามารถทางดานเปยโนในระดับประเทศ และการแสดงความสามารถทางดานเปยโน

ผานทางสถาบันสื่อมวลชน ซึ่งหากมองผานแนวคิดเรื่องทุนของบูรดิเยอ อาจกลาวได

วา ความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนนั้นก็คือ “ทุนทางวัฒนธรรม” ชนิด

หนึ่ง ซึ่งทรงพลังและมีอํานาจในการสรางความชอบธรรมทางสังคมใหแกผูที่ไดครอบ

ครอง และอํานาจนี้ไมสามารถหยุดนิ่งหรือปกปดไวได จึงเอื้อใหผูที่ไดครอบครองทุน

ดังกลาวตองกระทําการ “สําแดง” ออกมาเพื่อสรางความชอบธรรมที่เหนือกวาใหแก

ตนเอง ทัง้นี ้ในอกีดานหนึง่กระบวนการตอสูทีเ่กิดขึน้กย็งัเปนเสมอืนโอกาสในการกาว

ขึน้ไปสูการขยบัขยายสถานะทางชนชัน้ของคนกลุมนี ้ใหสงูขึน้ไปในอกีระดบัหนึง่ดวย

เชนกัน 

 3.3 ทุนทางสังคม (social capital): เครือขายทางสังคมที่ไดจากพื้นที่

ในการเรียนเปยโน

 ภายหลังจากการท่ีคนกลุมน้ีไดกาวเขามาสูแวดวงในการเรียนเปยโน เพื่อ

ตองการสั่งสมทุนความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโนใหแกบุตรหลานน้ัน 

ขณะเดียวกันพื้นที่ของการเรียนเปยโนยังชวยตอยอดและขยายทุนทางสังคม (social 

capital) ใหแกพอแม/ผูปกครองของเด็กๆ เหลานี้ ซึ่งเครือขายทางสังคมดังกลาว 
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มสีวนชวยเอือ้ประโยชนในการแลกเปลีย่นขอมลูความรูท่ีอยูในรปูของการสัง่สมทนุใน

ดานการเลนเปยโนใหแกเด็กๆ รวมไปถึงกระบวนการในการส่ังสมทุนความรู ความ

สามารถทางดานอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากความสามารถทางดานดนตรีดวย นอกจาก

เครือขายใหมของพอแม/ผูปกครองท่ีไดมีการเพิ่มพูนและขยายออกไปภายหลังจาก

การนําบุตรหลานเขามาสูแวดวงในการเรียนเปยโนแลว ผูวิจัยยังพบวาเครือขายทาง

สังคมของเด็กนักเรียนเปยโนเอง ก็ไดมีการขยายออกไปดวยเชนกัน ซึ่งอาจจะเปนทุน

ที่ชวยเอื้อประโยชนใหแกเด็กๆ ตอไปไดในอนาคต อยางไรก็ตามในมิติทางดานการ

ขยายทุนความสามารถดังกลาวไปสูทุนทางเศรษฐกิจของเด็กๆ เหลานี้ ผูวิจัยพบวา

เปนการตอยอดหรือขยายทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายภาคหนา ผานทางกระบวนการ

สื่อสารเพื่อการสั่งสมที่ใชเวลาและยังตองดําเนินตอไป 

 จากผลการศึกษาการขยายทุนความรู ความสามารถทางดานการเลน

เปยโนของเด็กๆ เหลานี ้ทุนทางสญัลกัษณไดเขามามบีทบาทมากทีส่ดุในกระบวนการ

สั่งสมและการขยายทุนความรู ความสามารถทางดานเปยโนของคนกลุมน้ี อันไดแก 

การใชความสามารถทางดานเปยโนเพือ่สรางชือ่เสยีงหรอืสรางการยอมรบัจากคนรอบ

ขาง สะทอนใหเห็นวาสิ่งท่ีคนกลุมน้ีปรารถนามากที่สุดจากแวดวงในการเรียนเปยโน

นัน้ ปจจยัสาํคญักลบัไมใชทนุทางเศรษฐกิจ แตเปนทนุทางสญัลกัษณทีส่ามารถใชเปน

เครือ่งมอืในการสรางและพยงุความแตกตางทางชนชัน้ในสงัคมไดอยางมีประสทิธภิาพ

และมีพลังมากกวาทุนทางเศรษฐกิจ 

สรุป

 การสือ่สารไดเขามามบีทบาทในกระบวนการส่ังสมทนุความรู ความสามารถ

ทางดานการเลนเปยโนใหกบัเดก็นกัเรยีน โดยเริม่ตัง้แตกอนทีเ่ดก็จะกาวเขามาสูแวดวง

ดังกลาว ผานการปลูกฝงและขัดเกลาทั้งจริต (habitus) และรสนิยม (taste) ผานทาง

สถาบนัครอบครัว ท่ีพอแม/ผูปกครองตางมองวาพืน้ทีใ่นการเรยีนเปยโน คอืพืน้ทีแ่หง

การสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมทางใหแกรางกายและจิตใจของเด็ก ซึ่งภายในพื้นท่ีของ

การเรียนเปยโนนั้น กระบวนการสื่อสารเพ่ือการสั่งสมทุนความรู ความสามารถทาง

ดานการเลนเปยโนใหกบัเดก็ๆ เหลานี ้ไมไดเกดิขึน้แคเพยีงการส่ังสมเพือ่สรางรางกาย 
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(embodiment) ของเด็กใหเปนไปตามกฎเกณฑของแวดวงการเรียนเปยโนแตเพียง

เทานัน้ แตกระบวนการนีย้งัไดทาํหนาทีใ่นการหลอหลอมขดัเกลาและปลกูฝงลงไปถงึ

โครงสรางทาง “ความหมาย” และ “จริต” เพื่อใหเด็กรูสึกวา เปยโนคือความสามารถ

พิเศษที่สามารถทําใหตนเองโดดเดนเปนท่ียอมรับหรือแตกตางจากคนอื่นๆ ทั่วไป 

ซึ่งทุนความรูความสามารถท่ีเพิ่มพูนมากข้ึนของเด็กนักเรียนเปยโน ยังไดมีความ

สัมพันธกับระดับของการขยายทุนความรู ความสามารถทางดานนี้ ไปสูทุนในมิติอื่นๆ 

อีกดวย สะทอนใหเห็นวาความเปนชนชั้น (class) ไมใชสิ่งที่เด็กๆ เหลานี้มีติดตัวมา

แตกําเนิด (being) แตตองอาศัยกระบวนการสรางและการสั่งสมอยางตอเนื่องเพื่อให

กลายมาเปน (becoming) ในภายหลัง ดวยการหลอหลอมและปลูกฝงแบบตอเนื่อง

ระยะยาวผานแวดวงตางๆ ทางสังคม (social field) ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ แวดวงในการ

เรยีนเปยโนไดถกูใชเปนพืน้ท่ีในการสรางและหลอหลอมความเปนชนชัน้ใหแกคนกลุม

นี้ เพ่ือสรางความแตกตาง (distinction) จากชนชั้นอื่นๆ และเพื่อธํารงรักษาหรือ

เปลี่ยนผานความเปนชนชั้น (reproduction of class) เพื่อใหเด็กๆ เหลานี้กลายไป

เปนชนชั้นกลางรุนตอไป

ขอเสนอแนะ

 1. จากผลการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู วิจัยพบวาทุนทางวัฒนธรรม

ความรู ความสามารถทางดานการเลนเปยโน คอืทุนทีก่ลุมชนชัน้กลางเทานัน้ทีม่โีอกาส

ในการเขาถงึ ซึง่คนกลุมนีส้ามารถนาํทนุความรู ความสามารถดังกลาวไปใชประโยชน

ในการตอยอดหรือขยายไปสูทุนในมิติอื่นๆ ไดอยางมากมาย ดังนั้นหากเปนไปไดจะมี

หนทางใดบางที่ทุนความรู ความสามารถทางดานเปยโนนี้ จะนําไปสูการสรางสาย

สัมพันธเชื่อมระหวางกลุมชนชั้นกลางกับชนชั้นอื่นๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม เพ่ือเปนอีก

ชองทางหนึ่งที่จะเปดโอกาสหรือชวยสงเสริมใหเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในการ

เลนเปยโนแตขาดโอกาส ไดมจีาํนวนท่ีเพิม่มากขึน้ ซึง่จะนาํไปสูโอกาสในการขยายทนุ 

ตลอดจนโอกาสในการขยับขยายสถานภาพทางสังคมของคนเหลานั้นตอไป

 2. เน่ืองจากงานวิจัยในครั้งน้ี มุงใหความสนใจในกระบวนการสั่งสมทุน

ทางวฒันธรรมความรูความสามารถทางดานการเลนเปยโน และการขยายทนุดงักลาว



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 173

ไปสูทุนในมิติอื่นๆ ของกลุมเด็กนักเรียนเปยโนที่เปนเด็กเล็ก ที่อยูในชวงเริ่มตนของ

การสั่งสมทุนภายในพื้นที่ของการเรียนเปยโน การศึกษาในครั้งตอไปจึงนาจะมีการ

ศกึษาถงึกระบวนการสัง่สมและการขยายทนุทางวฒันธรรมในดานดงักลาวของบุคคล

ที่มีช่ือเสียงในแวดวงเปยโน เพื่อใหเห็นถึงเสนทางในการสั่งสมและการขยายทุน

ความรู ความสามารถทางดานเปยโนอยางเต็มรูปแบบ

 3. เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการสั่งสมและการขยายทุนผานกิจกรรมตางๆ 

ของบตุรหลานชนชัน้กลางในสงัคมไทย การศกึษาในครัง้ตอไปอาจมุงเนนไปทีก่จิกรรม

อืน่ๆ ทีช่นชัน้กลางใหความนยิม อาทเิชน แวดวงในการสัง่สมทนุทางดานการเรยีนกฬีา

ของชนชั้นกลางไทย หรือแวดวงในการสั่งสมทุนทางดานภาษาของเด็กๆ ชนชั้นกลาง

ไทย เปนตน
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บทคัดยอ

 การศกึษาเร่ือง “ทศันคตทิางการเมอืงทีม่ผีลตอการเปดรบัขาวสารการเมอืง

ในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการ” มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาวา ผูอานขาวการเมอืงในเวบ็ไซต

เอเอสทีวีผูจัดการ มีลักษณะทางประชากรอยางไร มีทัศนคติทางการเมืองเชนใด และ

ทัศนติทางการเมืองดังกลาว มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองใน

เว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการหรือไม อยางไร นอกจากนี้ยังศึกษาดวยวาผูอานมีความคิด

เหน็อยางไรตอการนาํเสนอขาวการเมอืงในเวบ็ไซตดงักลาว เพือ่นาํขอคนพบทีไ่ดไปใช

เปนแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตขาวตอไปในอนาคต รวมถึงขอคนพบอาจนําไปเปน

แนวทางใหพรรคการเมือง หรือกลุมการเมืองตางๆ ทราบวา คนกลุมใดบางที่ชื่นชอบ

พรรคการเมืองของตน หรือสนับสนุนแนวทางการเมืองของกลุมตน

 การศกึษาครัง้นีเ้ปนการศกึษาเชงิปรมิาณ กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษา คอื 

ผูที่เคยอานขาวสารทางการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ หรือ www.manager.

co.th จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยสรางแบบฟอรมคําถามออนไลน 

(Online Survey) และทําการฝากแบบสอบถาม ไวที่หนาเว็บของเว็บไซตเอเอสทีวี

ผูจัดการ และเว็บไซตอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน

  จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 221 คน เพศหญิง 179 คน 

พบวาโดยกลุมตัวอยางติดตามคอลัมนขาวเคลื่อนไหวทางการเมืองทั่วไปมากที่สุดใน

บรรดาหมวดขาวการเมือง สวนความคิดเห็นตอตัวคอลัมนิสตขาวในเว็บไซตเอเอสทีวี

ผูจัดการนั้นพบวากลุมตัวอยางชื่นชอบ นายคํานูณ สิทธิสมาน มากที่สุด ขณะที่เรื่อง

ทัศนคติทางการเมืองน้ัน พบวากลุมตัวอยางไมคอยชอบพรรคเพื่อไทย และพรรค

ประชาธิปตย และมคีวามรูสกึเฉยๆ ตอกลุมตอตานรฐับาล กลุมตวัอยางสวนใหญ เลือก

เปดรับขาวสารทางการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการเพราะคิดวา เปนเว็บไซตที่มี

การนาํเสนอเนือ้หาทีห่ลากหลาย นอกจากจะมขีาวสารทางการเมอืงแลวยงัมขีาวหมวด

อืน่ๆ ใหอานดวย และเมือ่ทาํการทดสอบความสมัพนัธระหวางการเปดรบัขาวการเมอืง

กับทัศนคติทางการเมืองของกลุมตัวอยาง พบวา ทัศนคติทางการเมืองที่มีตอกลุมตอ
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ตานรัฐบาล มผีลตอการเปดรบัขาวการเมอืงในเว็บไซตเอเอสทวี ีกลาวคอื ยิง่ชอบกลุม

ตอตานรัฐบาลมากขึ้นเทาไหร ก็จะมีการเปดรับขาวสารทางการเมือง ในเว็บไซต

เอเอสทีวีผูจัดการมากขึ้นตามไปดวย

คําสําคัญ: เว็บไซตขาว, ทัศนคติทางการเมือง, ขาวการเมือง , เว็บไซตเอเอสทีวี

ผูจัดการ,
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 This is a study of “Political attitude’s impacts on consuming 

political news on ASTV manager’s website” The objectives of this study 

were to understand the correlation among several factors such as 

reader types, political news exposure behavior on ASTV manager’s 

website and attitude towards political as well as reader’s opinions to 

political news presented on ASTV manager’s website in order to use 

obtained findings to improve the management of news division on ASTV 

manager’s website. Besides that, it will make the party or politic groups 

realize that who interest their political policy.

 This study is a quantitative research using a questionnaire survey 

in the data collection. The population of this research was ASTV 

manager’s website users .To fulfill our research objectives, 400 people 

who had assessed news on this website were selected as a sample group 

of respondents. Online survey was conducted with self-administered 

questionnaires posted on webboards of ASTV Manager’s website as well 

as of other well-known websites and websites Facebook.

 From the background information, the majority of participants 

were male with 221 people while female had only 179. Concerning about 

the frequency of following the news on ASTV’s website, the data has 

shown that there was high frequency rate of users following especially 

on political topics on ASTV manager’s website. When questioned about 

their opinions on its website’s columnists, KOMPOON SITTIMAN was the 

most popular columnist on ASTV manager’s website.Regard to attitude 

towards political, the number of participants who quite disliked Pheu 

Thai party were as same as the number of ones who quite disliked 

Democrat party while attitude of all participants towards Anti-government 

ABSTRACT
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party was neutral. 

 Based on data findings, there were several reasons why ASTV 

manager’s website was preferred among users. Firstly, apart from its 

political news, there was a variety of news on other subjects available 

for the readers. In subject of readers’ political attitude, there were 

parallel relationship between political attitude towards anti-government 

and the level of exposure in political news on this website. Additionally, 

respondents who had positive attitude towards anti-government had 

higher level of exposure political news on ASTV manager’s website.

Keywords: News Website, Political Attitade, Political News, ASTV 

  Manager’s Website.
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บทนํา

 บทความชิน้นีส้รปุความมาจากงานวจิยัเรือ่งทศันคตทิางการเมอืงทีม่ผีลตอ

การเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการโดยมุงศึกษาวาเว็บไซตเอเอสทีวี

ผูจดัการ (www.manager.co.th) ซึง่ถอืเปนเวบ็ไซตขาวทีม่ผูีอานมากทีสุ่ดในประเทศ

ติดตอกันนับ10 ปนับตั้งแตป 2003-2012 (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2557, ออนไลน) มีจุดเดนในการนําเสนอขาวการเมืองอยางไร 

เพราะเปนทีท่ราบกนัดวีาเว็บไซตดงักลาวมกันาํเสนอขาวการเมอืงโดยมจีดุยนืทีช่ดัเจน

วา ไมสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพวกพองในพรรค

ไทยรักไทย เรือ่ยมาจนถงึรฐับาลพรรคเพือ่ไทย ทีมี่นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร เปนนายก

รัฐมนตรี เห็นไดจากการนําเสนอขาวการเมือง ที่มีการใชถอยคําวิพากษวิจารณการ

ทาํงานของรฐับาลอยางดเุดอืด หรอืแมแตการใหสัมภาษณของนายจตินาถ ล้ิมทองกลุ 

ผูบริหารระดับสูงของเว็บไซต ที่มักมีการใหสัมภาษณผานสื่อตางๆ อยูบอยครั้งวา 

ไมสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

 แมจะมีจุดยืนในการนําเสนอขาวการเมืองที่ชัดเจนวาเปนเว็บไซตขาวที่มี

จุดยืนในการตอตานรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร แตเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ

ออนไลนกลบัยังไดรับความนยิมไมเปลีย่นแปลง นอกจากนีจ้ากอนัดบัการเลอืกเปดรบั

แลว พบวาขาวการเมอืง ยงัคงไดรบัความนยิมเปนหมวดขาวอนัดบัตนๆ ทีผู่อานเวบ็ไซต

เอเอสทีวีผูจัดการเปดรับอีกดวย ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา เพราะเหตุใด

เวบ็ไซตดงักลาวจงึยังไดรบัความนยิมเปนอนัดบัหนึง่ของประเทศอยู ผูรบัสารเปดอาน

ขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการดวยเหตุผลใด แทจริงแลวทัศนคติทางการ

เมอืงของผูอานมผีลตอการเปดรบัขาวการเมอืงในเวบ็ไซตดงักลาวหรอืไม และนอกจาก

ขาวการเมืองแลวผูอานยังเปดอานขาวหมวดหมูใดในเว็บไซตผูจัดการอีกบาง 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่ใชในงานวิจัย

 การศึกษานี้ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบ

ในการวิจัยดังนี้
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 1. แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพออนไลน โดยนํามาใชประโยชนในการ

ทําความเขาใจถึงลักษณะเฉพาะตัวของสื่อออนไลน โดยสรุปไดวามีรูปแบบดังนี้  

1. มีการปฏิสัมพันธกับผูเปดรับ เชน ตองใชเมาสคลิกไปยังหัวขอขาวเพื่ออาน และ

มกีารรวมแสดงความคดิเหน็ตอขาวเชน สงอเีมล หรอืแสดงความคดิเหน็ในหนาบอรด

เว็บไซตขาวได  2. มีลักษณะเปนสื่อผสมคือ สามารถนําภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 

มานาํเสนอรวมกนัภายในขาวขาวเดียวได  3. มกีารเปลีย่นแปลงอยางสมํา่เสมอ อพัเดท

ขาวสารไดตลอดเวลา และยงัใชงานงาย เพยีงคลกิกส็ามารถเลอืกอานขาวทีห่ลากหลาย

ไดแลว ซึ่งเหลาน้ีเองเปนจุดเดนท่ีทําใหหนังสือพิมพออนไลนไดรับความนิยมมากขึ้น

ในปจจบุนั ท้ังนีผู้วจิยัไดนาํจุดเดนของขาวออนไลนนี ้มาศกึษาและวเิคราะหวา เพราะ

เหตุใดกลุมตัวอยางจึงเปดอานขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ และขาวสาร เนื่องจากผลของการ

สื่อสาร ยอมกอใหเกิดผลตางๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู พฤติกรรม รวมถึง 

ทศันคตไิดดวย ดงันัน้เมือ่ตองการศกึษาในเรือ่งทศันคตทิางการเมอืงของผูอานขาวใน

เว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ ผูวิจัยจึงเห็นวาควรนําแนวคิดดังกลาวมาเปนกรอบในการ

ศึกษา โดยจากการทบทวนทฤษฎีดังกลาวทําใหทราบวา พฤติกรรมการเปดรับสาร

มสีาเหตมุาจากปจจยัหลกัๆ คอื  1. ความเหงา เพราะมนษุยไมชอบอยูลาํพงัจงึพยายาม

รวมกลุมกันหรือหาสื่อตางๆ มาทําใหรูสึกวาตนเองอยูในสังคมรวมกับผูอื่น  2. ความ

อยากรูอยากเห็น มนุษยอานขาวเพื่อตอบสนองความตองการของตัวเอง  3. การใช

ประโยชน ทั้งในดานความเพลิดเพลินและความรู 

 นอกจากนีก้ารทีบ่คุคลจะเปดรบัขาวสารยงัมปีจจยัดานบคุลิกภาพ จติวทิยา

สวนบุคคล ตลอดจนสภาพความสัมพันธทางสังคมมาเปนตัวกําหนด ซึ่งโดยสวนใหญ

แลวมักจะเลือกรับตาม ทัศนคติและคานิยมของตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการ

ทีจ่ะรบัรูเหตกุารณ ชวยตดัสนิใจ รวมถงึตองการรูสกึวาตวัเองมสีวนรวมกบัเหตกุารณ

หรือสังคมที่อยูรอบตัว 

 3. แนวคดิสือ่มวลชนกบัการเมอืง จากการทบทวนแนวคดิดังกลาว ทาํให

ทราบวา สื่อมวลชนกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวของกันเปนอยางมาก โดยการส่ือสาร

ทางการเมือง หรือการท่ีส่ือมวลชนเผยแพรขาวเกี่ยวกับเรื่องระบบการเมืองการ

ปกครองไปยังมวลชนนั้น จะกอใหเกิดความเขาใจระหวางผูปกครองกับประชาชน 

จนเปนผลดีตอระบบการปกครองและสรางสมดุลใหกับประเทศ โดยในการศึกษาน้ี 
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ผูวิจัยไดนําแนวคิดสื่อมวลชนกับการเมือง มาศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความ

หมายขาวสารทางการเมือง และความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับการเมือง รวมถึง

นํามาเปนกรอบในการวิเคราะห การทําหนาที่สื่อมวลชนในการนําเสนอขาวการเมือง

ของเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการอีกดวย

 4. แนวคิดวาดวยทัศนคติและทัศนคติทางการเมือง การศึกษาดังกลาว

ทาํใหทราบถงึองคประกอบของทศันคติ วามทีีม่า 3 สวนดวยกนัคอื องคประกอบดาน

ความรู ความรูสกึ และ ดานพฤตกิรรม ซึง่ทศันคตแิบงออกเปน 3 ประเภทคอื ทัศนคติ

เชงิบวก (มคีา+) เชงิลบ (มคีา-) และทศัคตทิีบ่คุคลไมแสดงความคดิเหน็ตอเรือ่งราวนัน้ๆ 

(หรือทัศนคติกลาง มีคา 0) สวนทัศนคติทางการเมืองนั้น อัลมอนด (Almond,1965, 

p.398) ใหความหมายไววา คอื แบบแผนของทศันคตขิองบคุคลทีม่ตีอระบบการเมอืง 

ซึ่งพิจารณาความโนมเอียงได 3 ลักษณะคือ โนมเอียงเกี่ยวกับความรู (Cognitive 

orientation) โนมเอียงเก่ียวกับความรูสึก (Affective orientation) และโนมเอียง

เกี่ยวกับการประเมินคา (Evaluative orientation) เมื่อวิเคราะหจากความหมาย

ของอัลมอนดขางตนแลวจะเห็นไดวากระบวนการเรียนรูของบุคคลที่มีตอระบบ

การเมืองนั้นจะเริ่มตนจากการรับรูและความเขาใจตอระบบการเมืองกอน จากนั้นจะ

พฒันาตอไปเปนความรูสกึ โดยความรูสกึดังกลาวอาจจะเปนไดทัง้ความพอใจ ไมพอใจ 

เหน็ดวย หรอืไมเหน็ดวย ซึง่เกิดจากความโนมเอียงไปตามปจจยัตางๆ ทัง้ความรู ความ

รูสกึ และการประเมนิคา เพือ่จะพฒันาไปเปนความเชือ่และนาํไปสูการใชดลุยพนิิจใน

การตดัสนิใจวา จะมพีฤตกิรรมเลอืกเปดรบัขาวสารทางการเมอืงอยางไร และจะเลอืก

เชื่อหรือเห็นดวยกับกลุมการเมืองใด 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดนําแนวคิดเรื่องทัศนคติมาเปนกรอบในการ 

วิเคราะหวาเหตุใด ปจจัยใดบางที่ทําใหกลุมตัวอยางที่อานขาวการเมืองในเว็บไซต

เอเอสทีวผีูจดัการ มทีศันคตทิางการเมอืงแตกตางกนั ตลอดจนนาํวธิขีองลเิคิรท สเกล 

(Likert Scale) มาวัดทัศนคติทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่มีตอ พรรคเพื่อไทย 

พรรคประชาธิปตย และกลุมตอตานรัฐบาลดวย

  5. แนวคิดหนาที่ของสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย กลาวสรุปได

วาในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีพื้นฐานความเชื่อวา ประชาชนสามารถมีสวนรวมใน

การตัดสินใจทางการเมืองได และสื่อมวลชนก็จักตองทําหนาที่นําเสนอขาวสารขอมูล

ไปสูประชาชนอยางเที่ยงตรงไมเอื้อประโยชนตอกลุมการเมืองใดกลุมการเมืองหนึ่ง 
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นอกจากนี้ทฤษฏีใหมๆ ทางดานสื่อสารมวลชน ไดเพิ่มเติมหนาที่ของสื่อมวลชนใน
สงัคมประชาธปิไตยข้ึนมาบางอยาง เชน การเปดพืน้ท่ีสาธารณะใหกบัประชาชนไดพดู
คุยถกเถียงกัน รวมถึงการเนนยํ้าใหสื่อมวลชนหรือนักขาวตองมีการอภิปราย วิพากษ
วจิารณ หรอืแสดงออกทางความคดิเหน็ เพือ่แนะนาํหรอืใหแนวทางแกสาธารณะดวย 
(ซึง่อาจดขูดักบัทฤษฎดีัง้เดมิทีม่กัเนนใหสือ่มวลชนนาํเสนอขาวอยางเปนกลาง ไมควร
ใชความคิดเห็นสวนตัววิพากษวิจารณ หรือชักจูงประชาชนใหเช่ือตามตนเอง) ทั้งน้ี
แนวทางการอภิปราย วิพากษวิจารณเพื่อแนะแนวทางการตัดสินใจใหประชาชน ตาม
แนวคดิหนาทีข่องส่ือมวลชนในสงัคมประชาธปิไตยนี ้สอดคลองกับนโยบายของเว็บไซต
เอเอสทีวีผูจัดการ ที่มักนําเสนอขาวในเชิงวิพากษวิจารณ รวมถึงแนะนําหรือเรียกรอง
ใหประชาชนออกมามีสวนรวมทางการเมือง ผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนกรอบ
ในการวิจัยครั้งนี้ดวย

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 งานวจิยัของเดวดิ ทวิสเบอรรี ่และสกอต แอล อลัธอรส (David Tewksbury 
and Scott L. Althaus. 2000, pp.457-475) ศึกษาความแตกตางในความเขาใจ
ขาวสารจากผูอานหนังสือพิมพปกติ กับหนังสือพิมพออนไลน ของนิวยอรค ไทมส 
(New York Times) ผลการวจิยัพบวา กลุมเปาหมายทีเ่ปนผูอานหนงัสอืพมิพออนไลน 
เปนผูที่มีความคุนเคยและใชงานคอมพิวเตอรอยูเปนประจํา
  งานวิจัยของธิติมา พุฒตาล (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
เปดรับ ทัศนคติ และการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารบนหนังสือพิมพผูจัดการ
ออนไลนที่พบวา ประเภทของขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพออนไลนที่กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญอานนั้น อันดับแรกคือ การเมือง คิดเปนรอยละ 71.5

วิธีการวิจัย

 การวิจัยนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยเปนการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey-Research) เก็บขอมูลเพือ่การศกึษาเปนการวดัผล

เพยีงคร้ังเดยีว (One-Short Descriptive Study) สาํหรบัประชากรทีศ่กึษาคือผูทีอ่าน
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ขาวการเมอืงในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการ (www.manager.co.th) ทัง้นีผู้วจิยัไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน จึงตองอาศัยการคํานวณขนาดตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูล
ที่นาเช่ือถือและสามารถเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดได จากสูตรการคํานวณ
ของ Taro Yamane (ศิริชัย พงษวิชัย, 2552, น.138) ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
(Sample Size) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรบัไดไมเกนิรอยละ 5 ไดผลสรปุวาจะใชกลุมตวัอยางในการทดลองทัง้สิน้ 400 คน 
  สําหรับการสุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ใชการเลือกตัวอยางตาม
ความสะดวก (Convenient Sampling) โดยเลอืกเฉพาะผูใชบรกิารอนิเทอรเนต็ทีเ่คย
เปดอานขาวการเมือง จากเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ และสมัครใจตอบแบบสอบถาม
ผานทาง แบบสอบถามออนไลน (Online Survey) บนเว็บไซต www.google.drive.
com ขอความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ โดยฝากลิงคแบบสอบถามไวตามเว็บ
บอรด (Web Board) ภายในเว็บไซตเอเอสทีวีจัดการ (www.manager.co.th) และ
เว็บไซตที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เชน www.pantip.com www.dek-d.com www.
sanook.com www.hansa.com prachatalk.com รวมถึงหนาแฟนเพจกลุม

การเมืองตางๆ ภายในเฟสบุค (www.facebook.com)

สมมติฐานการวิจัย และสถิตที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
  การประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือคํานวณคาทางสถิติตางๆ และ

อธิบายผลการศึกษา แยกออกเปน 1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ไดแก จํานวนคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต 

(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลใน

ดาน ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารการเมือง ในเว็บไซต

เอเอสทีวีผูจัดการ ทัศนคติทางการเมือง และความคิดเห็นตอการนําเสนอขาวสาร

ทางการเมอืงในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการ 2. การวเิคราะหขอมลูเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

(Hypothesis Testing) โดยใชสถิติเชิงอนุมานมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

 สมมตฐิานขอที ่1 ผูอานทีม่ลีกัษณะประชากรแตกตางกนั จะเปดรบัขาวสาร

ทางการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการแตกตางกัน

 ตัวแปรอิสระ ลกัษณะทางประชากรไดแก เพศ อาย ุอาชพี รายไดตอเดอืน

และระดับการศึกษา
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 ตัวแปรตาม การเปดรบัขาวสารทางการเมืองในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการ
 สถิติที่ใชในการวิเคราะห  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับประชากรกลุม
ตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independence t-test) และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวแปรอิสระ และเมื่อพบความแตกตางแลว 
จะใชการทดสอบหาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคู หรือ Least Signficant 
Difference (L.S.D.)
 สมมตฐิานขอที ่2 ผูอานทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกตางกนัจะมทีศันคติ
ทางการเมืองแตกตางกัน
 ตัวแปรอิสระ ลกัษณะทางประชากรไดแก เพศ อาย ุอาชพี รายไดตอเดอืน
และระดับการศึกษา
 ตัวแปรตาม  ทัศนคติทางการเมือง
 สถิติที่ใชในการวิเคราะห  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียสําหรับประชากรกลุม
ตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวแปรอิสระ และเมื่อพบความแตกตางแลว จะใช
การทดสอบหาความแตกตางระหวางคาเฉลีย่รายคู หรอื Least Signficant Difference 
(L.S.D.)
 สมมติฐานขอที่ 3  ผูอานที่มีทัศนคติทางการเมืองแตกตางกัน จะเปดรับ
ขาวสารทางการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการแตกตางกัน
 ตัวแปรอิสระ  ทัศนคติทางการเมือง
 ตัวแปรตาม  การเปดรับขาวสารทางการเมืองของเว็บไซตเอเอสทีวี
ผูจัดการ
 สถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชการวิเคราะหสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Correlation Coefficient)

เกณฑการแปลคาเฉลี่ย ตัวแปรในสมมติฐานการวิจัย 
  สําหรับตัวแปรหลักท่ีนํามาแปลคาและใชสรุปสมมติฐานการวิจัยไดแก 

ระยะเวลาที่เปดอานขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ และทัศนคิตทางการ
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เมือง โดยในสวนของระยะเวลาที่อานขาวสารทางการเมืองในแตละวันน้ัน วัดคา
ตัวแปรดวยมาตรวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale) แบงเปน 5 กลุม ไดแก
 นอยกวา 10 นาที  1 คะแนน
 10-30 นาที 2  คะแนน
 31-60 นาที 3  คะแนน
 61-90 นาที 4  คะแนน
 90 นาที ขึ้นไป 5  คะแนน
  ขณะท่ีการวดัทศันคตทิางการเมอืงทีม่ตีอพรรคเพือ่ไทย พรรคประชาธิปตย 
และกลุมตอตานรฐับาล ใชการวัดรปูแบบสเกลแบบใหคะแนน (Rating Scale) 5 ระดบั 
เปน 5 4 3 2 1 แลวนําคะแนนรวมหามาเฉลี่ย โดยคําถามเกี่ยวกับทัศนคติทางการ
เมืองที่มีตอพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปตย และกลุมตอตานรัฐบาล ประกอบดวย
 - ทานชื่นชอบนักการเมืองที่เปนสมาชิกพรรคเพื่อไทย
 - ทานชื่นชอบนโยบายทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
 - ทานชื่นชอบวิธีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
 - ทานชื่นชอบบุคคลที่เปนสมาชิกพรรคประชาธิปตย
 - ทานชื่นชอบนโยบายทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย
 - ทานชื่นชอบวิธีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย
 - ทานชื่นชอบกลุมตอตานรัฐบาล
 - ทานชื่นชอบนโยบายทางการเมืองของกลุมตอตานรัฐบาล
 - ทานชื่นชอบวิธีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุมตอตานรัฐบาล
 ทั้งนี้ในสวนของระดับทัศนคติ ทางการเมืองตางๆ กําหนดคะแนนดังนี้
 ชอบมาก 5 คะแนน อยูในระดับ บวก
 ชอบ 4  คะแนน อยูในระดับ บวก
 เฉยๆ 3 คะแนน อยูในระดับ ปานกลาง
 ไมคอยชอบ 2 คะแนน อยูในระดับ ลบ
 ไมชอบ 1 คะแนน อยูในระดับ ลบ
 การแปลความหมายจากคาเฉลีย่ ระดบัคาคะแนนเฉลีย่มเีกณฑในการแปล
ความหมายดังนี้
 4.21-5.00 มากที่สุด

 3.41-4.20 มาก
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 2.61-3.40 ปานกลาง

 3.41-1.81 นอย

 1.00-1.80 นอยที่สุด

ผลการวิจัย

 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คือ 221 คน 
เพศหญิง 179 คน สวนใหญอายุ 21-30 ป คือ 219 คน คิดเปนรอยละ 54.8 
รองลงมาอยูในชวงอายุ 31-40 ป มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 และอายุ
ไมเกิน 20 ป มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ทั้งนี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนพนกังานบรษิทัเอกชนจาํนวน 147 คน คดิเปนรอยละ 36.8 รองลงมาคอื นกัเรยีน / 
นักศึกษา จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 การจําแนกตามรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 
พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือนมากที่สุดคือ 106 คน คิด
เปนรอยละ 26.5 รองลงมาคือ กลุมรายได 15,001-20,000 บาทตอเดือน จํานวน 
87คน คิดเปนรอยละ 21.8 และกลุมรายไดมากกวา 30,000 บาทตอเดือน จํานวน 80 
คน คิดเปนรอยละ 20 กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีคือ 297 คน 
คิดเปนรอยละ 74.3 รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีจํานวน 
88 คน คิดเปนรอยละ 22 และระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีจํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 3.8 
  ประเภทขาวท่ีเปดรับในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ พบวา กลุมตัวอยาง
เปดรับขาวเมืองมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 อยูในระดับบอย รองลงมาคือ 
ขาวบนัเทงิ มคีาเฉลีย่เทากบั 3.45 อยูในระดบับอยและขาวทองเทีย่ว มคีาเฉลีย่เทากบั 
3.37 อยูในระดับปานกลาง สวนประเภทขาวท่ีกลุมตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับ
นอยที่สุดคือ ขาววิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 อยูในระดับปานกลาง 
 ระยะเวลาในการเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตดังกลาว 10-30 นาทีตอวัน 
มีจํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาคือ นอยกวา 10 นาทีตอวันจํานวน 
132 คน และเปดรับขาวการเมือง 31-60 นาทีตอวัน จํานวน 85 คน
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 ความถีใ่นการตดิตามคอลมันในเว็บไซตเอเอสทวีผีูจัดการของกลุมตวัอยาง 

พบวา กลุมตัวอยางติดตามคอลัมนขาวความเคล่ือนไหวทางการเมืองทั่วไปมากที่สุด 

มคีาเฉลีย่เทากบั 3.88 อยูในระดบับอย รองลงมาคอื คอลมันในสถานการณ มคีาเฉลีย่

เทากับ 3.16 อยูในระดับปานกลาง สวนคอลัมนที่กลุมตัวอยางติดตามนอยที่สุดคือ 

คอลัมนหนากระดานเรียงหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 อยูในระดับนอย 

  ความคดิเหน็ตอตวัคอลมันสิตการเมอืงในเวบ็ไซตเอเอสทวีผูีจดัการ พบวา 

คอลัมนิสตท่ีกลุมตัวอยางชอบมากท่ีสุดคือ นายคํานูณ สิทธิสมาน มีคาเฉล่ีย 3.19 

รองลงมาคือ นายสุวัฒน ทองธนากุล มีคาเฉลี่ย 3.15 นายโสภณ องคการณ มีคาเฉลี่ย 

3.13 นายธรรมคุณ บุญพา มีคาเฉลี่ย 3.11 นายสําราญ รอดเพชร คาเฉลี่ย 3.10 และ

คอลัมนิสตที่ชื่นชอบนอยที่สุดคือ นายชัยสิริ สมุทรวณิช มีคาเฉลี่ย 3.09

 ทัศนคติทางการเมือง พบวาทัศนคติทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่มีตอ

พรรคเพื่อไทย มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.14 อยูในระดับไมคอยชอบ ทัศนคติทาง

การเมอืงทีม่ตีอพรรคประชาธปิตย มคีาเฉลีย่รวมเทากบั 2.46 อยูในระดบัไมคอยชอบ 

สวนทัศนคติทางการเมืองที่มีตอพรรคกลุมตอตานรัฐบาล มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.75 

อยูในระดับเฉยๆ

 เหตุผลที่เลือกเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ พบวา 

สาเหตุที่กลุมตัวอยางเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตดังกลาวที่มีคาเฉล่ียความสําคัญ

มากที่สุดคือ นอกจากขาวการเมืองแลวยังมีขาวหมวดอื่นๆ ใหอานมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.72 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ นําเสนอขาวการเมืองไดรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

มคีาเฉลีย่เทากับ 3.70 อยูในระดบัมาก และมคีวามทนัสมยั นาํคลปิวดีโีอ, สไลดรปูภาพ 

มาเสนอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 อยูในระดับมาก สําหรับสาเหตุที่เลือกเปดรับขาว

การเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญนอยที่สุดคือ ช่ืนชอบ

แนวคิดทางการเมืองของ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผูกอตั้งเครือผูจัดการมีคาเฉลี่ย 3.32 

อยูในระดับปานกลาง

 ความคิดเห็นตอการนําเสนอขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ 

พบวา สวนใหญมองวาเว็บไซตดงักลาว กลาวพิากษวจิารณการทํางานของรฐับาล โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 อยูในระดับมาก รองลงมาคือเปนเว็บไซตขาว ที่เปดโอกาสให

ผูอานแสดงความคิดเห็นได (ผานคอมเมนททายขาว) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 อยูใน

ระดับมาก และเปนเว็บไซตขาว ที่วิเคราะหขาวการเมืองไดเจาะลึก ตรงประเด็น 
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มีคาเฉลี่ย 3.60 อยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นที่วาเปนเว็บไซตขาวที่มีความเปน

กลาง ในการนําเสนอขาวการเมืองนั้นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36

 ทั้งนี้สมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยตั้งไว 3 ขอ ไดขอสรุปออกมาดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ผูอานท่ีมีลักษณะประชากรแตกตางกันจะเปดรับขาว

การเมอืง ในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการแตกตางกนั ผลการทดสอบสมมตฐิานการศึกษา

พบวาผูอานที่มีเพศแตกตางกัน จะเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ

ไมแตกตางกัน เชนเดียวกับอายุ รายได และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ก็มีการเปด

รบัขาวการเมอืงในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการไมแตกตางกนั ขณะทีอ่าชพีทีแ่ตกตางกนั

นัน้ พบวามกีารเปดรบัขาวการเมอืงในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการแตกตางกนั โดยอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน มกีารเปดรบัขาวการเมอืงในเว็บไซตเอเอสทวีีผูจดัการมากท่ีสดุ

รองลงมาคืออาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจาง อาชีพที่เปดรับนอยที่สุด

คือนักเรียน / นักศึกษา 

 สมมติฐานที่ 2  ทัศนคติทางการเมืองของผูอานมีความสัมพันธกับการเปด

รับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทัศนคติ

ทางการเมืองที่มีตอกลุมตอตานรัฐบาลของผูอานมีความสัมพันธกับการเปดรับขาว

การเมอืงในเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจัดการ กลาวคอืยิง่ผูอานมทีศันคตทิางการเมอืงตอกลุม

ตอตานรฐับาลในทางบวกมากเทาไหร กจ็ะมกีารเปดรบัขาวการเมอืงในเวบ็ไซตเอเอส

ทีวีผูจัดการมากขึ้นตามไปดวย สวนทัศนคติทางการเมือง ที่มีตอพรรคเพ่ือไทยและ

พรรคประชาธิปตยนั้น ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอส

ทีวีผูจัดการ

 สมมติฐานที่ 3  ผูอานที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน จะมีทัศนคติ

ทางการเมอืงแตกตางกนั ซึง่ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาพบวา กลุมเพศชายมี

ทศันคตทิางการเมอืงในทางบวกตอพรรคเพือ่ไทยมากกวากลุมเพศหญงิ ในขณะทีเ่พศ

หญงิมทัีศนคตทิางบวกตอพรรคประชาธปิตยและกลุมตอตานรฐับาลมากกวาเพศชาย 

 อายุ พบวาอายุแตกตางกัน จะมีทัศนคติทางการเมืองที่มีตอพรรคเพื่อไทย 

พรรคประชาธิปตยและกลุมตอตานรัฐบาลแตกตางกัน ดังนี้

 พรรคเพ่ือไทย พบวากลุมอายุไมเกิน 20 ป มีทัศนคติในทางบวกตอ

พรรคเพื่อไทยมากที่สุด รองลงมาคือ กลุมอายุ 50 ปขึ้นไป กลุมอายุ 21-30 ป กลุม 

41-50 ป และกลุมอายุ 21-30 ปชอบพรรคเพื่อไทยนอยที่สุด
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 พรรคประชาธปิตย กลุมอายไุมเกนิ 20 ป ชอบพรรคประชาธปิตยมากทีสุ่ด 

รองลงมาคือกลุมอายุตั้งแต 21-30 ตามดวย 41-50 และ 31-40 โดยกลุมอายุ 50 ป

ขึ้นไปชอบนอยที่สุด

 กลุมตอตานรัฐบาล พบวากลุมอายุไมเกิน 50 ป มีทัศนคติในทางบวก

มากกวากลุมอายุ 51 ปข้ึนไป (กลุมอายุนอยชอบ กลุมตอตานรัฐบาลมากกวา

คนสูงอายุ)

 อาชีพ พบวาอาชีพไมมีความสัมพันธกับทัศนคติทางการเมืองที่มีตอพรรค

ประชาธปิตย แตมคีวามสมัพนัธกบัทศันคติทางการเมอืงทีม่ตีอพรรคเพือ่ไทยและกลุม

ตอตานรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  พรรคเพื่อไทย พบวากลุมอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีทัศนคติทางบวก

มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจสวนตัว

และรับจาง รับจาง และบริษัทเอกชน

 กลุมตอตานรัฐบาล สรปุขอมูลไดวาพนักงานบริษทัเอกชนมีทัศนคติในทาง

บวกตอกลุมตอตานรัฐบาลมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพรับจาง ประกอบธุรกิจสวนตัว

นักเรียน /นักศึกษา และนอยที่สุดคือกลุมอาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  รายได แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอทัศนคติทางการเมืองที่มีตอกลุม

ตอตานรฐับาล แตรายไดทีต่างกนัมคีวามสมัพนัธตอทศันคตทิางการเมอืงทีม่ตีอพรรค

เพื่อไทย และพรรคประชาธิปตย มีรายละเอียดดังนี้

 พรรคเพื่อไทย พบวากลุมผูมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท จะมีทัศนคติทาง

บวกตอพรรคเพื่อไทยมากที่สุด รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท มากกวา 30,000 

บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-25,000 บาท และกลุมรายได 25,000-30,000 

บาท มีคาเฉลี่ยความชอบนอยที่สุด

 พรรคประชาธิปตย พบวากลุมรายไดมากกวา 30,000 บาท มีทัศนคติทาง

บวกมากที่สุด รองลงมาคือ ตํ่ากวา 10,000 บาท 15,001-20,000 บาท ตามดวยกลุม

รายได 25,000-30,000 บาท กลุมรายได 10,001-15,000 บาท และรายไดตอเดือน 

20,001-25,000 บาท 

 ระดบัการศกึษา  พบวาระดบัการศกึษาทีต่างกนั ไมมผีลตอทศันคตทิางการ

เมืองที่มีตอพรรคประชาธิปตยและกลุมตอตานรัฐบาล แตมีความสัมพันธกับทัศนคติ

ที่มีตอพรรคเพื่อไทย โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา 
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มีทัศนคติในทางบวกตอพรรคเพื่อไทยมากที่สุด รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี ขณะ

ที่ระดับปริญญาโท มีคาเฉลี่ยความชอบพรรคเพื่อไทยนอยที่สุด

อภิปรายผล

 จากผลการศกึษาเมือ่นาํมาพจิารณาโดยใชกรอบแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั

ตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนแลว ปรากฏวามีขอเสนอในประเด็นที่เกี่ยวของในเชิง

สอดคลองและความเปนเหตุเปนผลตอกัน ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้

 พฤติกรรมการเปดรับเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ

 พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ รายได และการศึกษาที่ตางกันไมมีผลตอ

การเปดรับขาวการเมอืงในเว็บไซตเอเอสทวี ีแตอาชพีทีแ่ตกตางกันนัน้มผีลตอการเปด

รับขาวการเมอืงในเวบ็ไซตเอเอสทวีีผูจดัการ ซึง่ผลการศกึษาดงักลาวสอดคลองกบังาน

วิจัยของเดวิด ทิวสเบอรรี่ และสกอต แอล อัลธอรส (Tewksbury &  Althaus, 2000, 

pp.457-475) ทีศ่กึษาความแตกตางในความเขาใจขาวสารจากผูอานหนงัสอืพมิพปกติ 

กับหนังสือพิมพออนไลน ของนิวยอรค ไทมส (New York Times) ที่พบวา กลุม

เปาหมายที่เปนผูอานหนังสือพิมพออนไลน เปนผูที่มีความคุนเคยและใชงาน

คอมพิวเตอรอยูเปนประจํา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาวะการในอินเทอรเน็ตปจจุบันแลว

กม็คีวามสอดคลองทีว่า ปจจบุนับคุคลทีเ่ปนพนกังานบรษิทัและกลุมนกัเรยีน นกัศึกษา 

มกีารใชอนิเทอรเนต็อยางแพรหลาย ทาํใหกลุมดงักลาวมอีตัราการเปดรบัเวบ็ไซตขาว

เอเอสทีวีผูจัดการออนไลน มากกวากลุมบุคคลที่ประกอบอาชีพรับจาง ซึ่งคนกลุม

ดังกลาวมีความเปนไปไดวาจะใชอินเทอรเน็ตนอยกวา

 พฤติกรรมการเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปดรับขาวการเมือง มากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 อยูในระดับบอย ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ธิติมา พุฒตาล (2551, บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ 

และการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารบนหนังสือพิมพผูจัดการออนไลนท่ีพบวา 

ประเภทของขอมลูขาวสารจากหนงัสือพมิพออนไลนทีก่ลุมตวัอยางใหความสาํคญัอาน

นั้น อันดับแรกคือ การเมือง คิดเปนรอยละ 71.5 
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  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ นายวริษฐ ลิ้มทองกุล 

(สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2555) ผูอํานวยการเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ ยังระบุวา 

อนัดบัการอานของเว็บไซตเรา ดไูดจากการคลกิอานขาว ซึง่สวนใหญแลว ขาวการเมือง

จะอยูทีอ่นัดบั 1 หรอื 2 แลวแตสถานการณทีเ่กิดขึน้ในสงัคมขณะน้ัน เชน ในชวงเวลา

ปกติ และชวงที่มีเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง ขาวการเมืองก็จะมีผูอานมาก

ที่สุด แตหากชวงไหนมีสถานการณรุนแรงดานอื่นๆ เชน สึนามิ หรือขาวแผนดินไหว

ในญีปุ่น ขาวอาชญากรรม และ ขาวตางประเทศ กจ็ะกลาย เปนขาวทีม่ผีูอานมากทีสุ่ด 

 ทัศนคติทางการเมือง ท่ีมีผลตอการเปดรับขาวการเมือง ในเว็บไซต

เอเอสทีวีผูจัดการ

  ผลการศึกษาที่พบวา กลุมตัวอยางมีความรูสึกไมคอยฝายการเมืองทั้งฟาก

พรรคเพื่อไทย และ พรรคประชาธิปตย และรูสึกเฉยๆ ตอกลุมตอตานรัฐบาลน้ัน 

ผูวจิยัมองวาอาจตีความหมายเช่ือมโยงไปถงึความรูสกึของกลุมตวัอยางไดวา เนือ่งจาก

ปจจุบันเกิดเหตุการณวุนวายทางการเมืองอยูอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน กลุม

ตวัอยางจงึเริม่รูสกึเบือ่หนอย หรือไมคอยชอบท้ังตัวนกัการเมอืง นโยบายทางการเมอืง 

รวมถงึวธิกีารดาํเนนิกจิการของทัง้พรรครฐับาล และ พรรคประชาธปิตย สวนทศันคติ

ตอกลุมตอตานรัฐบาลนั้น กลุมตัวอยางรูสึกเฉยๆ เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานแลว 

ยังพบวาทัศนคติทางการเมืองที่มีตอกลุมตอตานรัฐบาลของผูอานมีความสัมพันธกับ

การเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ กลาวคือยิ่งผูอานมีทัศนคติ

ทางการเมืองตอกลุมตอตานรัฐบาลในทางบวก ก็จะมีการเปดรับขาวการเมืองใน

เว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการมากข้ึนตามไปดวย กรณีดังกลาวผูวิจัยอภิปรายวา แทจริง

แลวผูอานขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ ไมใชทั้งกลุมผูสนับสนุนรัฐบาล

นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร และ กลุมสนบัสนนุพรรคประชาธปิตย แตเปนกลุมคนทีช่ื่น

ชอบกลุมตอตานรัฐบาล

 ความคดิเห็นตอการนาํเสนอขาวการเมอืงของเวบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการ

  พบวา สาเหตุที่กลุมตัวอยางเลือกเปดรับขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวี

ผูจดัการทีม่คีาเฉลีย่ความสาํคญัมากท่ีสดุคอื นอกจากขาวการเมอืงแลว ยงัมขีาวหมวด

อื่นๆ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ นําเสนอขาวการเมืองไดรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

ตามดวยและมคีวามทนัสมยั ขณะทีค่วามชืน่ชอบในแนวคดิทางการเมอืงของนายสนธิ 

ลิ้มทองกุล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เรื่องดังกลาวผูวิจัยวิเคราะหวา สาเหตุสําคัญที่ผูอาน
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เปดเขามาติดตามขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการนั้น เปนเพราะเว็บไซต

ดังกลาวมีขาวสารอื่นๆ ใหอานอยางหลากหลาย อีกทั้งยังมีความรวดเร็ว ทันตอ

เหตกุารณ จงึเปนจดุเดนสาํคญัทีท่าํใหเวบ็ไซตนีไ้ดรบัความนยิมจากผูอาน เหตผุลรอง

ลงมาคือการท่ีสามารถคนหาขอมูลยอนหลังไดงาย สวนความชื่นชอบในตัวนายสนธิ 

ลิม้ทองกลุ และตวัคอลมันสิตการเมอืงนัน้ ไมคอยมผีลตอการเปดอานขาวการเมอืงใน

เวบ็ไซตดงักลาวมากนกั กลาวคือผูอานไมไดใหความสาํคญัตอแนวคดิทางการเมอืงของ

ผูกอต้ัง หรือจุดยืนทางการเมืองของเว็บไซตดังกลาวมากนัก หากแตใหความสนใจที่

จะติดตามขาวสาร เพราะเน้ือหาในเว็บไซตขาวดังกลาวมีหมวดขาวอื่นๆ นาสนใจให

ติดตาม ทั้งยังนําเสนอไดอยางรวดเร็วนั่นเอง

 ขณะที่ในเรื่องของความคิดเห็นตอเว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการนั้น พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญมองวา เว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ เปนเว็บไซตที่กลาวิพากษวิจารณ

การทาํงานของรฐับาล รองลงมาคอื เปนเวบ็ไซตขาว ทีเ่ปดโอกาสใหผูอานแสดงความ

คดิเหน็ได (ผานคอมเมนททายขาว) ทัง้นีผ้ลการวจัิยดงักลาวสอดคลองกบัแนวคดิของ

นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันJurgen Habermas ที่ไดกลาวไววาหนาท่ีของส่ือสาร

มวลชนในสังคมประชาธิปไตยไววา (Communication and the Evolution of 

Society, 2012, pp.19-20) สื่อมวลชนตองมีพื้นที่หรือเวทีใหประชาชน หรือกลุม

การเมืองที่หลากหลายไดแสดงออกทางความคิด หรือทัศนะทางการเมืองอยางไมถูก

ปดกัน เพื่อเปนการแสดงถึง “ความหลากหลายทางความคิด” โดยไมมีการปดกั้นผูที่

เหน็ตรงกนัขาม รวมถงึเปดโอกาสใหกลุมคนทีม่เีสยีงขางนอยในสงัคมไดแสดงออกทาง

ความคดิ แสดงเหตผุลของตวัเองอยางเสร ีเชนเดยีวกบัทีเ่ว็บไซตเอเอสทวีผีูจดัการ เปด

พื้นที่ใหผูอานไดคอมเมนท แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตัวเองในทายขาว ซึ่ง

นี่เองเปนอีกสิ่งที่ผูอานขาวการเมืองในเว็บไซตเอเอสทสีวีผูจัดการชื่นชอบ 

 สวนในเรือ่งของการกลาวพิากษวจิารณรฐับาลนัน้ สอดคลองกับที ่นกัวชิาการ

ดานสื่อสารมวลชน Josef Ernst กลาวเสริมจากแนวคิดของ Jurgen Habermas ตัว

สื่อมวลชนในสังคมประชาธิปไตย ควรจะมีคอนเซ็ปตใหมวา “ขาวตองมีการพัฒนา” 

นัน่คอืแทนทีจ่ะทาํเพยีงรายงานขาวอยางเดยีว สือ่มวลชนหรอืนกัขาวสมยัใหม จะตอง

มีการอภิปราย วิพากษวิจารณ หรือแสดงออกทางความคิดเห็น เพื่อแนะนําหรือให

แนวทางแกสาธารณะดวยท้ังน้ีจะเห็นไดวา ขาวการเมืองของเว็บไซตเอเอสทีวีไดทํา
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หนาที่ดังกลาวไดคอนขางครบถวน เพราะไดทําหนาที่ใหขอมูลขาวสาร และวิเคราะห

ขาวการเมือง ทั้งยังเปดพื้นที่ใหประชาชนไดแสดงออกทางความคิด ผานคอมเมนท

ทายขาว ซึ่งถือเปนสิ่งท่ีกลุมตัวอยางรูสึกพอใจ แตในเรื่องของการนําเสนอขาวอยาง

เปนกลางนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกไมแนใจวา เว็บไซตดังกลาวมีความเปนกลาง

หรือไมโดยกรณีน้ีผูวิจัยมองวา อาจเกิดจากการที่ผูกอตั้งส่ือในเครือผูจัดการอยาง 

นายสนธิ ลิ้มทองกุล รวมถึงตัวผูบริหารคนปจจุบัน อยางนายจิตนาถ ล้ิมทองกุล 

ไดออกมาแสดงความคิดเห็นผานสื่ออยางชัดเจนวาไมสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทย 

ภาพลักษณความเปนสื่อที่เปนกลางจึงอาจไมชัดเจนนักในสายตาของกลุมตัวอยาง

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

  1. เว็บไซตเอเอสทีวีผูจัดการ มีจุดเดน ในดานการนําเสนอขาวหมวดหมู

ตางๆ ที่หลากหลาย อีกทั้งยังนําเสนอขาวไดอยางทันตอเหตุการณ ตลอด 24 ชั่วโมง 

จึงทําใหไดรับความนิยม สื่อเว็บไซตขาวอื่นๆ นาจะนําจุดแข็งน้ีไปศึกษาหรือตอยอด

แนวคิด เพื่อใชพัฒนาเว็บไซตขาวของตนตอไป

  2. การทีเ่วบ็ไซตเอเอสทวีผีูจดัการเปดพืน้ทีใ่หผูอานไดแสดงความคดิเห็น

ของตนเองที่มีตอขาว (ผานคอมเมนททายขาว) นับเปนการเปดพื้นที่สาธารณะให

ประชาชนแสดงความคิดเห็น เปนเรื่องท่ีองคกรสื่อมวลชนพึงปฏิบัติ เพราะนอกจาก

จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารกับภาคสวนตางๆไดแลว ยังทําใหตัวส่ือมวลชน

ที่เปดพื้นที่ใหแสดงความคิดเห็นนั้น ไดรับความนิยม เปนที่ชื่นชอบจากผูอานอีกดวย

  3. การใชถอยคําในการวิพากษ วิจารณ ที่รุนแรงในขาวการเมืองเว็บไซต

เอเอสทวีผีูจดัการนัน้ สงผลใหความนาเชือ่ถอืในเรือ่งความเปนกลางของสือ่ถกูลดทอน

ลงไป หากปรับลดความรุนแรงทางภาษาลง และเพิ่มความนาเชื่อถือของขาวดวยการ

นําภาพ เสียง หรือคลิปวีดีโอ มานําเสนอมากขึ้น นาจะทําใหภาพลักษณการเปนสื่อที่

กลาตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลชัดเจน และมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

  4. ควรมีการสนับสนุน หรือแนะนําใหคอลัมนิสตขาวการเมือง เปนที่รูจัก

ในวงกวางมากข้ึน เชน อาจมีการนําเสนอภาพถายของคอลัมนิสตไวที่หนาเว็บไซต 

เพื่อใหผูอานไดรูจักตัวคอลัมนิสตมากยิ่งข้ึน เพราะการที่ผูอานไดเห็นภาพ (หนาตา) 
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กับงานเขียน นาจะเปนสวนหน่ึงท่ีชวยเช่ือมโยงในเรื่องของความนาเชื่อถือ ความชื่น

ชอบ จนอยากจะติดตามอานเปนประจําได

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรมีการศึกษาในเรื่อง การบริหารจัดการภายในเว็บไซตเอเอสทีวี 

ผูจดัการ วาทางผูบรหิารเวบ็ไซตมแีนวคดิอยางไร นาํวธิกีารใดมาใช จงึสามารถบรหิาร

งานขาวออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ

  2. ควรศึกษารายละเอียดในเรื่องคอมเมนททายขาวในเว็บไซตเอเอสทีวี

ผูจดัการ วามหีลกัการ แสดงคอมเมนทอยางไรและขอความทีผู่อานแสดงความคิดเหน็

ไวนั้น สวนใหญเปนไปในลักษณะใด มีการนําขอมูลดังกลาวมาประยุกตใชกับการนํา

เสนอขาวหรือไม อยางไร

 3. พรรคการเมือง หรือกลุมการเมืองตางๆ ควรทําการศึกษากลุมคนที่ชื่น

ชอบพรรคหรือกลุมของตน วามีลักษณะทางประชากรอยางไร และมีพฤติกรรมการ

เปดรบัสือ่อยางไรเพิม่เตมิ เพือ่ใหไดรายละเอยีดขอมลูในเชิงลกึ เพือ่ทีจ่ะนาํไปกาํหนด

เปนแนวทาง การสื่อสารเพื่อใหสามารถสงขอมูล หรือขาวสารตางๆ ไปยังกลุมผู

สนับสนุนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วิจารณโดย
บทคัดยอ

 งานวจิยัชิน้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึภมูหิลงัและความเปนมาของแฟน
นักประพันธความสัมพันธกับการสื่อสารและการเขาไปมีบทบาทในทุกมิติของ
กระบวนการสื่อสาร การกอตัวของเครือขาย รวมไปถึงการดํารงอยูของเครือขาย
ภายใตบรบิทของสือ่ทีเ่ปนเชิงรบัอยางสือ่หนงัสอื ดวยวธิวิีทยาเชงิคุณภาพ ใชแนวทาง
การศึกษาแบบชาติพันธุวรรณา นําแนวคิดและทฤษฏีเพื่อนํามาประกอบการวิจัย
อธบิายปรากฏการณและเปนกรอบในการวเิคราะหทีไ่ดจากบรบิทของความเปนแฟน 
สูการเปนแฟนคลับ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับแฟนและความเปนแฟน และแนวคิด
เกี่ยวกับกลุมและเครือขายการสื่อสาร 
 ผลการศึกษาพบวาแฟนนักประพันธของชาติ กอบจิตติ จําแนกไดเปน 3 
กลุมดวยกัน กลุมแฟนคลับของชาติ กอบจิตติ ในยุคแรก กลุมแฟนคลับของชาติ 
กอบจติต ิในยคุหลงั และสดุทายคือกลุมแฟนวรรณกรรมพนัธุหมาบา ในการเขาสูความ
เปนแฟนขึ้นอยูกับชวงระยะเวลาในการเผยแพรผลงานที่มีความแตกตางกัน ในสวน
ของกลุมสุดทายคือกลุมของแฟนนักประพันธกลุมนี้จะมีความชื่นชอบในสวนของตัว
บทคือวรรณกรรมเรื่อง พันธุหมาบา อยางไรก็ตามตัวบทดังกลาวเปนผลงานของ 
ชาติ กอบจิตติ เชนเดียวกัน
 การกอตัวของแฟนท้ัง 3 กลุมลวนแลวแตเปนผูอานที่มีความเชี่ยวชาญ 
มรีสนยิมในการอานงานวรรณกรรมเหมอืนกนั นาํไปสูความชืน่ชอบในตวันกัประพนัธ 
ทวาการแสวงหาขอมูลของแตละยุคสมัยมีความแตกตางกัน สงผลตอการแสวงหา
ขาวสารของแฟนนกัประพนัธและพฤติกรรมของการแสดงออก อยางไรกต็าม แฟนนัก
ประพันธจะมีชาติ กอบจิตติเปนศูนยกลาง การแสวงหาขาวสารจึงขึ้นอยูกับความ
สมัพนัธ สาํหรบัแฟนวรรณกรรมจะใชงานวรรณกรรมเปนหลกัผานการตคีวามทีน่าํไป
ตอยอดและอางอิงตอการตีความในสวนของการแสวงหาสัจจะหรือความหมายของ
ชีวิตที่ตองการ
 แฟนนกัประพนัธจะมกีารยดึสิง่ใดสิง่หนึง่ไวไมวาจะเปนตวันกัประพนัธหรอื
งานวรรณกรรมและจะมีการอางอิงอยางสมํ่าเสมอ แตทวาแฟนคลับนักประพันธจะมี
การตอรองอํานาจระหวางความเปนแฟนที่จะเลือกยึดที่ในมิติใดมิติหน่ึงที่ตนช่ืนชอบ
ของนักประพันธและงานวรรณกรรม นําไปสูการผลิตซ้ําในรูปแบบตางๆ ทั้งผานสื่อ
กิจกรรมหรือนําไปสรางตัวบทใหมท่ีมาจากตัวบทเดิม ตัวบทใหมที่เกิดขึ้นเปน
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สญัลกัษณอยางหนึง่ท่ีใชในการแสดงออกในพ้ืนทีส่าธารณะซึง่เปนทีรั่บรูกนัภายในกลุม 
ขณะที่แฟนวรรณกรรมไมมีการสรางตัวบทใหม การไมเขาใจในตัวบทอาจนําไปสูการ
ที่ตัวบทเดิมจะถูกลดระดับความเขมขนและเลือนหายไป นอกจากน้ันแลวแฟน
วรรณกรรมพันธุหมาบายังยึดครองการเปนเจาของตัวบท เมื่อตัวบทเดิมเปนเหมือน
แนวทางอยางหน่ึงซ่ึงนําไปสูหนทางท่ีคาดหวัง แมมิใชโลกของความเปนจริงแตอยาง
นอยก็จัดเปนโลกเสมือนที่ใกลเคียงกับประสบการณที่ผานมา
 การเขายึดครองตัวบท (Text Poacher) ภายใตขอบเขต ในขั้นของ
การบริโภค แฟนนักประพันธมีการตีความจากประสบการณที่ตนเคยไดรับและนํา
การตีความดังกลาวไปปรับใชในชีวิต โดยแฟนจะสรางพื้นที่ สําหรับการเปดรับและ
การแสวงหาขาวสารนอกเหนือไปจากพื้นท่ีในชีวิตประจําวัน มีการสรางพื้นที่เพื่อ
เปนการพบปะระหวางแฟนกับนักประพันธ ทวาในสวนของแฟนที่ไมมีความสัมพันธ
กับนักประพันธจะมีการผลิตซ้ําเสมือนเปนการยํ้าเตือนผานพื้นที่กิจกรรมที่มี ชาติ 
กอบจิตติ เขารวม
 จากผลการวิจัยพบวา ในขั้นของการกอตัวจากผูอานสูความเปนแฟนนั้นมี
ลักษณะที่คลายคลึงกันในแฟนทั้งสามกลุม แตการนําไปสูเครือขายจะพบเพียงกลุม
ของแฟนนักประพันธในยุคแรกและยุคหลังแตเพียงเทานั้น เนื่องจากมีนักประพันธ
คอยขับเคล่ือนเครือขายทําใหเกิดความสัมพันธระหวางแฟนนักประพันธแตละ
ปจเจกบุคคล จนนําไปสูการรวมตัวกันเปนเครือขาย แฟนคลับนักประพันธจะมี
อัตลักษณบางอยางซึ่งในสวนนี้มีผลมาจากอิทธิพลที่ไดรับจากตัวบท เปนการเขา
ครอบครองอกีทัง้ยงัเปนการแสดงออกถงึการมอีาํนาจเหนอืตวับท และเปนการตอรอง
อยางหนึ่งจากตัวบท
 การดาํรงอยูของเครอืขายการสือ่สารแฟนคลับนกัประพนัธทีมี่ความยดืหยุน
ทาํใหเกดิการเปดรบัแฟนนกัประพนัธใหมๆ  เขามาเพือ่แพรขยายกลุมแฟนนกัประพนัธ
เพื่อเขายึดครองพื้นที่ในสังคมมากขึ้นทามกลางบริบทของความเปนแฟนในปจจุบัน
ที่ภาพลักษณมากกวาผลงาน สวนแฟนที่มีความเขมงวดในตัวบทจะขาดการรวมตัว
ที่เปนรูปธรรมขาดอํานาจในการตอรอง และไมมีพลังมากพอการเขาครอบครองจึง
ไมลํ้าลึกและถาวร

คําสําคัญ: แฟนนักประพันธ แฟนคลับนักประพันธ แฟนวรรณกรรมพันธุหมาบา 
พันธุหมาบา ชาติกอบจิตติ เครือขายการสื่อสาร การกอตัว การดํารงอยู
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 The research on “Communication, Emergence and Existence of 
the Fan Club of the Writer “Chart Korbjitti” aims to study the background 
and history of the relationship between the fan and the communication, 
also participate in all aspects of the communication process, the emer-
gence and existence of their communication network under the context 
of passive media such as a book. This research is relied on qualitative 
research methodology, with ethnic approach aiming to analysis of the 
context of a fan to become fan club, including the concept of the fan 
and fandom, also the concept of the group and communication network.
 The findings of this research show the fan club of the writer 
“Chart Korbjitti” can be classified into 3 groups,  1) the early fan club,  
2) the lately fan club and  3) Phanmaba’s fan club, to be approaching 
a fan depend on the duration of the publishing. For group 3) Phanmaba’s 
fan club, the fans have been admire in the literature, the writing of Chart 
Korbjitti indeed.
 The emergence of the 3 groups forming from the fan club 
who are proficient and good taste readers, lead to a favor of the writer. 
An access to the information of fans are different in each period, 
affecting to information seeking and their behavior. However, the fan 
club have the writer “Chart Korbjitti” as a center, they interpret through 
the literature lead to the extension and reference for the interpretations 
in the truth or meaning of their life.
 The fan club of the writer always referring to the writer or his 
literature, furthermore the fan club will have the bargaining power of 
the fan who can choose a favorite part of the writer or his literature. 
Lead to the reproduction through various media, including an activity or 
create a new text from the original text. A new text is emerging as one 

ABSTRACT
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of the symbols of an expression in public space, which is perceived 
within their group. While the fan club who doesn’t create a new text, a 
lack of understanding lead to the reduction and dissolve the original 
text. In addition, Phanmaba’s fan club also as textual poachers. The 
original text as though the way of their expectation. Although it is not a 
real world, at least it is a virtual world similar to their past experience.
 Textual poaching under the boundary of the consumption, the 
fan club of the writer will be interpret from the experience and applied 
it into their life. The fan club create an extra space for exposure and 
access to the information, also for the association between the fan club 
and the writer, but the fan club who are not participate with the writer 
will be reproduction through various media instead.
 Moreover, the findings of this research show the emergence of 
the readers become to the fan club are similar in the 3 groups. But there 
are only group  1) the early fan club and  2) the lately fan club are 
developing to the communication network of fans, due to the writer 
drive and push the relationship between the writer and individual read-
ers contribute to the fan club’s communication network. The fan club 
of the writer would have some identity which is influence from the text, 
textual poachers also have the bargaining power from the text.
 The existence of the fan club’s communication network that 
flexible could be getting the new fan club of the writer, the way to 
expand the group of fans for occupy more public space in the society 
which the most people admire in the image more than the works. 
For the fan club who strict with the text will be lost the bargaining 
power and could not have an enough power for textual poaching in 
permanently.

Keywords: Fan of the Writer, Fan Club of the Writer, Phanmaba’s Fan 
  Club, Phanmaba,  Chart Korbjitt, Communication Network, 
  Emergence, Existence
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ประวัติศาสตรของวรรณกรรมมีเรื่องมากมายที่เกี่ยวของกับการกําเนิด

ของงานวรรณกรรม เนื้อหา และนักประพันธเปนตน แตสิ่งที่หลนหายไปกับรองรอย

แหงกระแสธารแหงอดีตเหลานั้น คือ “ผูอานวรรณกรรม” งานวรรณกรรมไดกําเนิด

จากชนชัน้กระฎมพไีลเรยีงสูการกลายมาเปนงานศลิปะ กระแสธารหนึง่ของวฒันธรรม

ประชานยิม (Pop Culture) ลวนแลวแตเปนเรือ่งราวของการเผยแพรงานวรรณกรรม

ซึง่มคีวามเกีย่วของกบัมนษุยและสงัคม รวมถงึการถกูเปนเครือ่งมอืทีใ่ชในการตอรอง

อํานาจ ทวาสิ่งท่ีถูกมองขามคือมุมมองของผูอาน ทําใหเนื้อหาในงานวรรณกรรมขับ

เคลื่อน สงผลใหความหมายเกิดการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา

 หากกลาวถึงผูอาน มีลักษณะอยู สองประการดวยกันคือผูอานเพื่อความ

บนัเทงิ (Immature Reader) การอานเพือ่ความบนัเทงิของผูจะเปนการอานทีม่อีสิระ

จากเนื้อหาที่ไดรับ นับไดวาเปนธรรมชาติอยางหน่ึงของมนุษยคือความตองการให

วรรณกรรมเปนเครื่องมือในการหลีกหนีจากชีวิตประจําวัน เดินทางสู โลกแหง

จินตนาการและความฝน สวนผูอานประเภทที่สองกลับมีลักษณะในทางตรงกันขาม 

ซึง่เปนผูอานแบบเรยีนรู (Mature Reader) ผูอานประเภทนีจ้ะไดรบัความสขุการการ

คนหาความหมายทีถ่กูซกุซอนภายใตสัญลกัษณ ขนบในการเลาเรือ่ง ซึง่เกดิจากความ

คิดของนักประพันธ

 จากอดีตท่ีผานมาผูอานถูกวางอยูในตําแหนงปลายสุดของกระบวนการ

สื่อสาร และถูกมองวาเปนผูรองรับเนื้อหาที่มาจากตัวบทในงานวรรณกรรม เปนผูถูก

กระทําจากเนื้อหาเหลานั้นเพียงฝายเดียว เพราะการอาน (Reading) ไมวาจะเปน

หนังสือ ละครโทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ถูกกําหนดมาไวแลว 

(กาญจนา แกวเทพ, 2556) และจากการมีปรากฏการณความเคลื่อนไหวของผูอาน

ในชวง ศตวรรษที่ 20 โดยมีความพยายามแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับงาน

วรรณกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนในสวนของเนื้อหา แสดงใหเห็นวาผูอานจะยังมี

ชองวางในการตีความตัวบทเพื่อจะตอบสนองความตองการของตนเอง
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 รูปแบบของการอานหรือการเปดรับส่ือวรรณกรรมของผูอานจึงจัดไดวามี
ความสาํคญัและเมือ่ผูอานกาวขามขอบเขตจากผูรับสารธรรมดาสูความเปนแฟน (Fan) 
ที่มีความแตกตางในแงของการลงมือทํา เกิดความผูกพันทางอารมณ (Emotional 
Involvement) สิ่งเหลานี้เปนการบงชี้ถึงการแสดงออกของความเปนแฟน ซึ่งความ
รูสกึดงักลาวเกดิจากความผกูพนัเกิดมาจากการอางองิทางกายและใจ (Identification) 
เปนสาเหตท่ีุขับเคล่ือนทาํใหแฟนเขาไปมีสวนรวมกบั วตัถขุองความเปนแฟน (Object 
of Desire) ในมิติตางๆ 
 ในปจจุบัน ชาติ กอบจิตติ เปนนักประพันธคนหนึ่งที่มีผลงานโดดเดนและ
มกีลุมผูอานทีเ่ปนแฟนตดิตามอยูเปนจาํนวนมาก ซึง่นกัประพนัธคนอืน่กม็แีฟนทีค่อย
ติดตามผลงานไมไดผิดแผกแตกตางไปจากแฟนของ ชาติ กอบจิตติ ทวาโดยสวนมาก 
แฟนจะใหความสําคัญกับผูสงสาร ในขณะที่แฟนของชาติ กอบจิตติ นอกจากจะมิได
เปนผูถูกกระทําจากตัวบทท่ีมาจากวรรณกรรมแลว ยังมีอํานาจในการตอรองในเรื่อง
ของความเปนแฟน โดยแฟนนักประพันธของชาติ กอบจิตติ จะมีทั้งแฟนที่ใหความ
สาํคญักบันกัประพนัธทีท่าํหนาทีเ่ปนผูสงสาร (Sender) และแฟนทีใ่หความสาํคญักบั
งานวรรณกรรมคอื ตวัสาร (Message) นอกจากนัน้แลวท้ังแฟนนกัประพนัธยงัไดเขาไป
มีสวนในกระบวนการสื่อสาร
 จากการที่หนังสือถือไดวาเปนสื่อเชิงรับ (Passive Media) แฟนเหลาน้ี
ตองใชความกระตือรือรนเปนอยางสูงในการเปดรับผูวิจัยจึงสนใจการกอตัวของแฟน
นักประพันธและแฟนงานวรรณกรรมในดานของการเขาสูความเปนแฟน ชองทาง
และการแสวงหาขาวสาร ในพื้นที่ตางๆ ทั้งพื้นที่ชีวิตประจําวันและกิจกรรมพิเศษ 
นอกจากนั้นแลวการสื่อสารไดเขาไปมีบทบาทอยางไรตอการกอตัว ทามกลางความ
เปนแฟนที่ไดรับการยอมรับและไดรับความเขาใจมากขึ้นจากในอดีต ภายใตมายาคติ
ที่ถูกประกอบสรางจากมุมมองอันหลากหลายของความเปนแฟนในสังคมปจจุบัน

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาภูมิหลัง ลักษณะ การเกิดขึ้น การกอตัว และการดํารงอยู 

ของเครือขายการสื่อสารของแฟนนักประพันธของชาติ กอบจิตติและเครือขายการ

สื่อสารของแฟนวรรณกรรมพันธุหมาบา
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 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของการส่ือสารกับการกอตัวจนนําไปสูการ

เกิดขึ้นของเครือขายการสื่อสารแฟนคลับนักประพันธและแฟนคลับวรรณกรรม

พันธุหมาบา

วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การสื่อสารเพื่อการกอตัว และการดํารงอยูของเครือ
ขายแฟนนกัประพนัธของชาติ กอบจิตต ิโดยใชแนวคดิของสํานกัวัฒนธรรมศกึษา ดวย
วธิวีทิยาเชงิคณุภาพ ใชแนวทางการศกึษาแบบชาตพินัธุวรรณา (Ethnography) ศึกษา
ถึงความสลับซับซอนของกระบวนการตางๆ ตั้งแตเริ่ม จากผูอานธรรมดา การเขาสู
การเปนแฟนจนนําไปสูการกอตัวและการดํารงอยูของเครือขายการส่ือสารของแฟน
คลับนักประพันธภายใตบริบทตางๆ ของสังคม 
 ทัง้นีผู้วิจยัไดเขาไปมสีวนรวมในพฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของกลุมแฟน
ที่มีมาอยูกอนแลว โดยใชเครื่องมือการวิจัยดังนี้
 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) วิเคราะหและการ
ทาํความเขาใจเกีย่วกบัภมูหิลงัและความเปนมา วธิคีดิ แบบวถิขีองความผกูพนัอนัเปน
สาเหตหุนึง่ของความสมัพันธระหวางแฟนนกัประพนัธและแฟนงานวรรณกรรมกบัชาติ 
กอบจิตติ โดยมุงเนนในเรื่องของความเปนผูอานในมิติตางๆ ที่นําไปสูการเขาสูความ
เปนแฟน นอกจากนั้นแลวยังเปนปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นของแฟนคลับนักประพันธ 
ความสัมพันธภายในเครือขายการสื่อสารของแฟนคลับนักประพันธ
 การสงัเกต (Observation) โดยมจีดุมุงหมายเพ่ือสงัเกตพฤติกรรม แสวงหา
ความหมายของการแสดงออกของแฟนนกัประพนัธและแฟนงานวรรณกรรมพืน้ท่ีตางๆ 
โดยผูวจิยัจะนาํมาใชรวมกับเครือ่งมอือืน่ๆ ในการเกบ็ขอมลูอาทิเชน การสนทนาอยาง
ไมเปนทางการ การบันทึกขอความ และรูปถาย เพื่อนํามาทําการวิเคราะหโดยใช
แนวคิดของแฟนและความเปนแฟนมาเปนกรอบในการวิเคราะห
 การสงัเกตแบบมสีวนรวม (Participant Observation) การเขารวมกจิกรรม
โดยใชกระบวนการสังเกตอยางมีสวนรวม เพื่อเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของแฟน
นักประพันธและแฟนวรรณกรรมในพื้นที่ชีวิตประจําวันและพื้นที่กิจกรรมพิเศษ 
มีการสนทนาอยางไมเปนทางการเพื่อทําความเขาใจและสุดทายคือการจดบันทึก 
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โดยจะติดตามไปในสถานท่ีตางๆ เพื่อจะทําใหขอมูลที่ไดจากสังเกตมีความเปน

ธรรมชาติ

 การสังเกตอยางไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ผูวิจัยจะ

ไมเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมหรือการสื่อสารกันภายในกลุมแฟนหรือสมาชิกแตละ

คนภายในเครือขายการสื่อสาร ซึ่งในการสังเกตอยางไมมีสวนรวมจะใชศึกษาในพื้นที่

กิจกรรม และพื้นท่ีชีวิตประจําวันในการแสวงหาขอมูลขาวสารของแฟนนักประพันธ

และแฟนงานวรรณกรรม โดยจะวิเคราะหความหมายในการกระทํา ความสัมพันธใน

บรบิทตางๆ การมสีวนรวมในกจิกรรมของกลุมตวัอยาง การแสดงความคดิเหน็รวมไป

ถึงการพรรณนาความรูสึกที่ตนมีตอนักประพันธอยางชาติ กอบจิตติ 

 การสนทนาอยางไมเปนทางการ (Informal Conversation) เปนเครือ่งมอื

ที่จะนําผูวิจัยไปทําความรูจัก เพ่ือลดอาการเขินอายและความไมเขาใจในเรื่องของ

สาเหตุของการสนทนาซึง่อาจกจะเกดิจากการพบปะพดูคยุกนัในครัง้แรก นอกจากนัน้

แลวการสนทนาอยางไมเปนทางการยงัถือไดวาเปนเครือ่งทีส่รางความคุนเคยระหวาง

ผูวิจัยกับแฟนนักประพันธเพื่อจะทําใหเกิดการแนะนํา และยังใชเปนเครื่องมือในการ

ติดตามแฟนไปทํากิจกรรมในสถานท่ีตางๆ ทําใหพบเห็นพฤติกรรมบางอยางซึ่งเปน

ลักษณะเฉพาะในพื้นที่ชีวิตประจําวันและพื้นที่กิจกรรมพิเศษซึ่งจะใชแนวคิดในเรื่อง

ของกลุมและเครอืขายการสือ่สารมาทาํความวเิคราะหถงึโครงสรางและความสมัพนัธ

ภายในเครือขายและกลุมการศึกษายอยแตละกลุม

ผลการวิจัย

 การเขาสูความเปนแฟนของผูอานหรือผูรับสารในงานวรรณกรรมมีความ

หลากหลายในเร่ืองของชองทางการเขาถึงซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้นําไปสูการเปนแฟน 

โดยชองทางเหลานีม้คีวามสมัพนัธกบัชวงเวลาทัง้ชวงเวลาของการเผยแพรผลงานของ

นกัประพนัธและชวงเวลาทีเ่กีย่วเนือ่งจากเทคโนโลยกีารสือ่สารทีมี่การพฒันา ซึง่ผูรบั

สารทีเ่ขาสูการเปนแฟนจะมภีมูหิลงัทีม่คีวามชืน่ชอบในการอานและเนือ้หาจากตวับท

มีสวนในการชวยคัดกรองกลุมผูรับสารมาแลวสวนหนึ่ง สงผลตออัตลักษณในการ

แสดงออกของผูรบัสารทีเ่ขาสูความเปนแฟน โดยทีช่องทางแหงความหลากหลายหลาย
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ดังกลาวจะขึ้นอยูกับมิติของชวงเวลา การที่ผูอานจะเขาสูความเปนแฟนไดนั้นในสวน

ของนักประพันธที่ถูกแบงออกเปน 2 ยุคโดยใชเกณฑในเรื่องของความแตกตาง

ในการเขาสูความเปนแฟน 

 แฟนนักประพันธของชาติ กอบจิตติในยุคแรกเริ่มเขาสูความเปนแฟนจาก

การที่ชาติ กอบจิตติมีผลงานออกมาอยางตอเนื่องและกลุมผูรับสารเหลานี้ก็มีรสนิยม

ในการอานวรรณกรรมที่มีเน้ือหาหนัก โดยมากแลวเนื้อหาที่ถูกถายทอดผานงาน

วรรณกรรมจะเปนเนือ้ทีเ่กีย่วของกบัการสะทอนภาพความพกิลพกิารของสงัคมทีเ่กดิ

ขึ้นผานการตีความจากชาติ กอบจิตติ ซึ่งทําหนาที่เปนผูสงสาร ซึ่งตรงนี้นําไปสูการที่

แฟนนักประพันธในยุคแรกจะเขาสูความเปนแฟนจากการอานตัวบทและเกิดความ

ชืน่ชอบ ตวัสือ่มบีทบาทนาํผูอานเขาสูความเปนแฟนเมือ่เกดิความชืน่ชอบในตวัผลงาน

แลว จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาขาวสารที่เกี่ยวของกับนักประพันธเจาของผลงาน

ที่ตนชื่นชอบ ซ่ึงตอมาชวงเวลาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอดีตยังไม

สามารถตอบสนองความตองการของผูอานที่เขาสูความเปนแฟน ดวยชองทางในการ

แสวงหาขาวสารที่มีทางเลือกไมมากนัก จึงทําใหเกิดความพยายามในการหาชองทาง

ที่จะทําใหตนไดมีโอกาสเขาถึงนักประพันธท่ีตนชื่นชอบ พื้นที่ของกิจกรรมจึงเปน

ทางเลือกหน่ึงของแฟนนักประพันธในยุคแรก และเม่ือไดมีโอกาสทําความรูจัก เกิด

การปฏิสัมพันธระหวางนักประพันธกับผูอานที่เปนแฟนแลว ดวยบุคลิกลักษณะของ

นักประพันธก็เขามามีสวนในการเพิ่มความสัมพันธใหกระชับมากยิ่งขึ้น สงผลใหแฟน

นกัประพนัธในยคุแรกมคีวามสมัพนัธ ปรมิณฑลของความเปนแฟนถกูขยบัขยาย อาจ

ถึงขั้นเปนญาติสนิทหรือเพื่อนฝูงที่คอยใหคําปรึกษา เกิดความไวเนื้อเชื่อใจกัน

 ในขณะที่แฟนนักประพันธในยุคหลังเปนชวงที่ชาติ กอบจิตติเริ่มมีชื่อเสียง 

ผูอานที่มีความชื่นชอบในการอานจะไดรับรูขาวสารที่เกี่ยวของ ซึ่งลวนแลวแตเปน

การประกอบสรางจากตัวสื่อ ตอมาเมื่อไดทําการรับรูถึงช่ือเสียงของนักประพันธ 

จึงนําไปสูความสนใจที่จะเปดรับงานวรรณกรรมของนักประพันธอยางชาติ กอบจิตติ 

ดวยเนือ้หาทีมี่ความใกลเคยีงกบัประสบการณชวีติทาํใหเกิดความชืน่ชอบ นาํไปสูการ

แสวงหาขาวสารท่ีมีความเก่ียวของกับนักประพันธที่ตนชื่นชอบ ซ่ึงในสวนของแฟน

นกัประพันธในยคุหลังจะมกีารแสวงหาขาวสารในปรมิาณทีม่ากกวา แตมิไดหมายความ

วาจะเปนแฟนผูมีความเชี่ยวชาญในสวนท่ีเก่ียวกับนักประพันธ แฟนในยุคหลังมี

ขอจํากัดในดานของความสัมพันธและขาดโอกาสในการปฏิสัมพันธกับนักประพันธ
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อยางชาติ กอบจิตติ จึงทําใหแฟนในกลุมนี้ใชสื่อมวลชนในการรับรูขาวสาร และใชสื่อ

กิจกรรมเปนสื่อรอง

 จากการเขาสูความเปนแฟนนักประพันธของแฟนทั้งสองยุคจะมีความ

แตกตางในเร่ืองของชวงเวลาและชองทางท่ียุคแรกจะมากจากตัวบทนําไปสูความ

ชื่นชอบในตัวนักประพันธและยุคหลังจากชื่อเสียงของตัวนักประพันธนําไปสูการ

เปดรับตัวบทและทําใหเกิดความช่ืนชอบตัวนักประพันธนั้น อยางไรก็ตามแฟน

นักประพันธทั้งสองยุคยังอางอิงและมีแบบวิถีแหงความผูกพันเหมือนกันคือตัว

นกัประพนัธอยางชาต ิกอบจิตต ิทวาแฟนวรรณกรรมทีเ่ดมิทมีาจากผูทีม่คีวามชืน่ชอบ

การอานและเม่ือไดมีโอกาสเปดรับงานวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติอยางเรื่อง

พนัธุหมาบาทาํใหเกดิความชืน่ชอบชองทางของแฟนวรรณกรรมจะมคีวามแตกตางกนั

อยางสิ้นเชิงกับแฟนนักประพันธ เมื่อแฟนวรรณกรรมใชสื่อหนังสือวรรณกรรมเปน

ชองทางในการสื่อสารทั้งกับงานวรรณกรรมและตัวนักประพันธ จากการที่แฟน

วรรณกรรมเลือกที่จะชื่นชอบงานวรรณกรรมเพียงอยางเดียว โดยมิไดสนใจบริบท

รอบนอกในงานวรรณกรรม นอกจากน้ันแลวแฟนวรรณกรรมพันธุหมาบายังมิไดให

ความสาํคญัหรอืแสดงความพยายามในการแสวงหาชองทางหรอืพืน้ทีท่ีจ่ะทาํใหตนได

เกิดการปฏสิมัพนัธกบันกัประพนัธ เนือ่งจากเนือ้หาทีเ่กดิจากตัวบทอยางพนัธุหมาบา

สามารถตอบสนองความตองการและเพียงพอ การเขาสูความเปนแฟนวรรณกรรม

จึงเริ่มมาจากการเปดรับรูตัวบท และสิ้นสุดที่เกิดความชื่นชอบในตัวบทนั้น

 การเขาสูความเปนแฟนท่ีสงผลตอความสัมพันธท่ีผูรับสารท่ีเปนผูอานงาน

วรรณกรรมเมื่อเขาสูความเปนแฟนแลวสามารถมีอํานาจตอรอง โดยสวนใหญความ

เปนแฟนจะเกิดขึ้นจากการไดมีโอกาสหรือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่ตนชื่นชอบ ทวา

แฟนนักประพันธและแฟนวรรณกรรมกลับมีอํานาจเหนือผูสงสาร ในการเลือกวาตน

จะเปนแฟนเพียงงานวรรณกรรมหรือเปนแฟนนักประพันธ นําไปสูความสัมพันธ

ระหวางแฟนกับตัวบท โดยแฟนท้ังสองกลุมแมวาจะมีความชื่นชอบที่แตกตางกัน 

แตความรูสึกแหงความช่ืนชอบเหลาน้ันยังยึดโยงอยูกับตัวบท และใหความสําคัญ

กับตัวบท

 แฟนนกัประพนัธจะเขาครอบครองตวับทในลักษณะทีส่ามารถนาํตวับทนัน้

ไปสูการตอยอดเนือ้หาจากตวับทเดมิแปรเปลีย่นเนือ้หาผานสือ่วตัถอุยาง เสือ้ตราพนัธุ

หมาบา หรือมีการจัดกิจกรรมที่เปนเสมือนการผลิตซ้ําตัวบทซ่ึงในดานหน่ึงถือไดวา



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 211

กิจกรรมที่จัดโดยกลุมแฟนที่เกิดขึ้นเปนการเปดเผยตัวตนของความเปนแฟน มีการ

ประกอบสรางอัตลักษณบางอยางเพื่อเปนเครื่องหมายแสดงถึงความเปนแฟนของตน 

เปนพ้ืนที่ซึ่งแฟนใชในการแลกเปลี่ยนอัตลักษณและประกอบสรางอัตลักษณใหมๆ 

รวมกัน ทวาในแงของคาใชจายแลวแมวาสื่อกิจกรรมจะทําใหแฟนไดแสดงออกอยาง

อิสระแตก็มีราคาที่คอนขางสูงในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง จึงทําใหกิจกรรมที่เกิดขึ้น

โดยแฟนยังมีนอย อีกท้ังกิจกรรมท่ีเกิดจากนักประพันธก็มีนอยเฉกเชนเดียวกัน 

แฟนนักประพันธจึงขาดพ้ืนที่ในการแสดงออก การแสดงออกผานส่ือวัตถุโดยการ

ใสเสื้อจึงเปนการแสดงออกยางหน่ึงซ่ึงถือไดวาเปนการรับรูรวมกัน แมวาการเขา

ครอบครองตัวบทดังกลาวที่เกิดจากแฟนนักประพันธจะเปนเรื่องของการตอยอดจาก

ตวับทเดมิซึง่มาจากมลูเหตแุละแรงจงูใจทีต่องการจะสรางหรอืแพรขยายใหกลุมแฟน

ใหเพิ่มมากขึ้น ในสวนนี้มีความแตกตางกับการเขาครอบครองตัวบทของแฟน

วรรณกรรมพันธุหมาบา ที่การเขาครอบครองจะมีลักษณะที่ยึดติดยูกับเนื้อหาจากตัว

บท โดยการตอยอดเน้ือหาจากตัวบทหรือการเพิ่มจํานวนของแฟนไมใชส่ิงที่จะทําให

แฟนวรรณกรรมพอใจ เนื่องมาจากแฟนวรรณกรรมพันธุหมาบาจะเขาครอบครองตัว

บทอยางเขมงวดโดยยดึตวับทดัง้เดมิ และไมมคีวามตองการทีจ่ะเพิม่จาํนวนแฟนในแง

ของปรมิาณ ทวากลบัตองการเพิม่ปรมิาณของแฟนในดานของคณุภาพ ซ่ึงแฟนจะตอง

มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณที่ใกลเคียงมีการตีความตัวบทที่สามารถนํามาแลก

เปลี่ยนกันได การผลิตซ้ําของแฟนวรรณกรรมพันธุหมาบาจึงเปนการอานซํ้าในพื้นที่

ชีวิตประจําวันมากกวา

 การเขาครอบครองตัวบทลักษณะตางๆ ถือเปนการแสดงออกถึงความเปน

แฟนในรปูแบบหนึง่ และความเปนแฟนของแฟนนกัประพนัธและแฟนงานวรรณกรรม 

จากการท่ีงานวรรณกรรมถือไดวาเปนงานท่ีตองใชเวลา และประสบการณในการ

ตีความ โดยท่ีมิไดหลงติดไปกับภาพลักษณตรงกันขามกลับยึดตัวเนื้อหาเปนสําคัญ 

ความเปนแฟนจึงถูกแสดงออกมาในลักษณะท่ีเครงขรึม โดยมิสามารถโหรองตะโกน

คลายกบัแฟนในสือ่อืน่ได ซึง่ตรงนีเ้ปนมมุมองทีเ่กดิจากตวัแฟนนกัประพนัธและแฟน

งานวรรณกรรมเอง ในขณะทีค่วามรูสกึของความเปนแฟนมลีกัษณะเหมอืนกนั แตทวา

แฟนเหลานี้กลับถูกตีกรอบในเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออก จนทําใหไมสามารถ

กระทาํไดในพืน้ทีส่าธารณะ เสมอืนกบัลกัษณะของการเปดรบัส่ือไดตกีรอบทาํใหแฟน

นักประพันธมีมุมองที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของสื่ออื่นดวยความไมเขาใจ ในสวน
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ของพ้ืนท่ีจะมีความแตกตางกันในดานของพ้ืนท่ีชีวิตประจําวันและพื้นที่กิจกรรม 

เมื่อแฟนนักประพันธจะใชพื้นท่ีชีวิตประจําวันในการแสวงหาขาวสารและใชพื้นที่

กิจกรรมที่จะไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับนักประพันธที่ตนชื่นชอบเสมือนเปนการตอบ

ยํ้าถึงความชื่นชอบของตนเอง ในสวนของแฟนวรรณกรรมจะใชพื้นที่ชีวิตประจําวัน

ในการแสดงออกถึงความเปนแฟน โดยท่ีมิไดแสดงในพื้นที่สาธารณะ การแสดงออก

จะเปนการอานซ้ําในตัวบทซ่ึงเปนการตอกยํ้าถึงความเปนแฟนในอีกรูปแบบหนึ่ง

เชนกัน

 การดาํรงอยูของเครอืขายการสือ่สารของแฟนนกัประพนัธจะเกดิขึน้ในแฟน

นกัประพนัธแตเพยีงเทานัน้ จะไมพบเครอืขายการสือ่สารในสวนของแฟนวรรณกรรม

พันธุ หมาบา ซ่ึงตองยอนไปถึงท่ีมาของการเกิดขึ้นของกลุ มหรือเครือขายแฟน

นักประพันธมาจากการมีนักประพันธเปนศูนยกลางและคอยขับเคลื่อนเครือขาย 

ภายในเครือขายจะประกอบไปดวยกลุมยอยอันหลากหลายซึ่งตรงนี้ขึ้นอยูกับความ

สัมพันธที่มีมากอน และการไดเขามาเปนสมาชิกภายในเครือขายการสื่อสารของแฟน

นักประพันธจะเกิดจากการที่นักประพันธอยางชาติ กอบจิตติไดเลือกที่จะแนะนําโดย

ดูจากบุคลิกลักษณะนิสัยของแตละคนวามีความสอดคลองกันมากนอยแคไหน แฟน

นกัประพันธโดยมากทีเ่ปนสมาชกิของเครอืขายการส่ือสารดงักลาวจะมคีวามสนทิสนม

กันอยางรวดเร็วเน่ืองมาจากการไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกันเกิดจาก ชาติ กอบจิตติ 

เปนผูชักนําและเมื่อมีความเคารพในตัวนักประพันธและมีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน 

มีประสบการณชีวิตที่ใกลเคียงกันทําใหแฟนสมาชิกในเครือขายคอนขางเหนียวแนน 

แตทวาจะเปนในลักษณะแบบไมเปนทางการ นอกจากนั้นแลวเนื้อหาจากตัวบทยังได

มีสวนทําใหความสัมพันธของแฟนนักประพันธยังคงดําเนินไป ซึ่งแฟนนักประพันธ

โดยสวนใหญจะใชการคบหา โดยอางอิงมาจากงานวรรณกรรมอยางพันธุหมาบา 

ตัวบทเขาไปมีบทบาทในการสรางเครือขายของแฟนนักประพันธอีกดวย

 จากการเกิดข้ึนของเครอืขายการสือ่สารทีม่คีวามเหนยีวแนนในอกีดานหนึง่

ถือไดวาสมาชิกท่ีเขามาใหมจะมีความหางเหินกับสมาชิกคนอื่นจนทําใหเกิดกลุมยอย

ภายในเครือขาย และกลุมยอยที่เกิดขึ้นภายในเครือขายโดยสวนใหญจะเปนแฟน

นักประพันธในยุคหลัง ความสัมพันธระหวางกลุมยอยกับเครือขายการส่ือสารจึง

คอนขางมีระยะหางทําใหความสัมพันธดังกลาวดําเนินไปในทิศทางที่แตกตางกัน 

นอกจากนั้นแลวจากการท่ีเครือขายการสื่อสารเกิดขึ้นมากอนเนื้อหาที่ใชแลกเปลี่ยน



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 213

กันจึงถูกขยายขอบเขตหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับตัวบทที่มีความช่ืนชอบไปสูเรื่องสวนตัว 

ในขณะที่กลุมการสื่อสารของแฟนนักประพันธในยุคหลังจึงไมกลาที่จะลกเปล่ียน

เนื้อหาที่เกี่ยวของกับตัวนักประพันธหรือขาวสารของนักประพันธที่ตนช่ืนชอบ เกิด

ชองวางระหวางกลุมภายในเครือขายสงผลตอความสัมพันธและการดํารงอยู

อภิปรายผล

 การกอตวัของแฟนนกัประพนัธสูการดาํรงอยูภายใตบรบิทตางๆ ของสงัคม 
จะมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) คือการขับเคลื่อนไปตามครรลองหรือแบบวิถี
ของความเปนแฟน ท่ีมิไดมีกรอบตายตัวถึงอัตลักษณเฉพาะของความเปนแฟนสื่อใด
สื่อหนึ่ง นอกจากนั้นแลวแฟนนักประพันธและแฟนงานวรรณกรรมแมวาจะมีความ
ชื่นชอบในมิติที่แตกตางกัน ทั้งความชื่นชอบที่ใหความสําคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตทวา
ทั้งสองสิ่งมาจากนักประพันธคนเดียวกัน บุคลิกของนักประพันธและเนื้อหาในตัวงาน
วรรณกรรมจึงเปนตัวแปรอยางหน่ึงทําใหผูอานที่เปนแฟนมีอํานาจในการเลือกวาจะ
อางอิงทั้งทางกายและทางใจ (Identification) กับส่ิงใด โดยความสัมพันธของแฟน
นักประพันธกับนักประพันธจะต้ังอยูบนเงื่อนไขของ “วัฒนธรรมของผูมีชื่อเสียง” 
ซึ่งวัฒนธรรมเชนน้ี มองวา “เร่ืองของแฟนน้ันเปนเรื่องที่เปนปฏิกิริยา (reaction) 
ตอระบบดารา (Star System) ซ่ึงแฟนไดเกิดขึ้นภายใตระบบดาราอีกทอดหนึ่ง 
(Caravelli, 2008, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2556, น.476) ทวาภายใตเงื่อนไข
ของแฟนนักประพันธท้ังสองยุคจากระบบดารา ซึ่งนักประพันธอยางชาติ กอบจิตติ 
ก็ถือไดวาเปนดาราคนนึ่งในวงการนักประพันธ กลับมีความซับซอนมากวานั้น ตรงที่
แฟนนกัประพนัธมไิดยดึอยูกับความเปนดาราของนกัประพนัธแตเพยีงอยางเดยีว แฟน
นักประพันธทั้งสองยุคมีการวิเคราะหตัวบทอยางชาญฉลาด เมื่อเกิดการปฏิสัมพันธ
กับนักประพันธจนกลับกลายเปนความผูกพัน แฟนในกลุมนี้จึงเกิดปฏิกิริยากับระบบ
ดารา โดยแฟนนกัประพนัธจะเกดิความใกลชิดผกูพนั (Intimacy) สวนหนึง่มาจากการ
กาวลวงลํา้เขาไปรบัรูชวีติซ่ึงเปนเรือ่งราวสวนตวัของนกัประพนัธ โดยมีงานวรรณกรรม
เปนสื่อที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาว
 ในขณะที่แฟนวรรณกรรมพันธุหมาบาเปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
แฟนกับตัวบท ในอีกนัยหนึ่ง งานวรรณกรรมที่พวกเขาชื่นชอบอาจถือไดวาเปนดารา 
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ทวาความเปนดาราของตัวบทที่เกิดมาจากการอานตัวบทของผูรับสารที่เปนแฟน 

โดยตัวบทจะดํารงอยูไมไดหากไมมีผูอาน แฟนวรรณกรรมพันธุหมาบาจะมีความ

ชื่นชอบในงานวรรณกรรม เปนผูอานที่มีสมรรถนะในการอานเปนอยางสูง ผูอานที่มี

ลักษณะดังกลาว ทําใหเกิดความเขาใจ สามารถวิเคราะหวิจารณตัวบทได มีความรูใน

วิธีการที่ตัวบทถูกสรางสรรคขึ้นมา อีกทั้งยังมีความเขาใจความสัมพันธระหวางบริบท

สังคมกับตัวบทดวย ความเขาใจดังกลาวเปนผลมาจากการส่ังสมทุนทางวัฒนธรรม 

(Accumulation of Cultural Capital) ของแฟนนักประพันธ 

 จากการท่ีแฟนนักประพันธและแฟนวรรณกรรมพันธุ หมาบามีความ

แตกตางในเรื่องของความช่ืนชอบ ทําใหสิ่งตางๆ เหลานี้สงผลตอการกอตัวของ

เครอืขายการสือ่สาร เนือ่งมาจากเครอืขายการสือ่สารทีเ่กดิข้ึนเปนเพยีงเครือขายการ

สื่อสารของกลุมแฟนนักประพันธ ความเปนแฟนงานวรรณกรรมไมมีส่ิงใดขับเคล่ือน

เครือขายและแมวาจะเกิดกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับตัวบทอยางงานวรรณกรรม

พันธุหมาบาก็ตาม ในสวนเสนทางการเขาสูการเปนเครือขายหรือการสานตอความ

สัมพันธระหวางแฟนนักประพันธดวยกัน จะมีทั้งการสานสัมพันธ (Bonding) 

ซึ่งเปนการรวมกลุ มของแตละปจเจกบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกัน อาทิด าน

ประชากรศาสตร นอกจากนั้นแลวยังมีความเหมือนกันในเรื่องของรสนิยมในการอาน

และประสบการณ การสานสัมพันธเชนน้ีจะเปนเพียงขั้นของการเริ่มตนในการกอตัว

เปนเครอืขาย โดยใชการสือ่สารเพือ่เพิม่ความแนนเฟนมากยิง่ขึน้ นอกจากความเหมอืน

กันในดานตางๆ ที่กลาวมา การรวมตัวกันในลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นในกลุมแฟน

นักประพันธในยุคแรกมีนักประพันธอยางชาติ กอบจิตติเปนศูนยกลางทําใหเกิดการ

สานสัมพันธกันในเครือขายการสื่อสารของแฟนนักประพันธ ในขณะที่การรวมกลุม

แบบเชือ่มโยง (Bridging) ในการรวมกลุมในรปูแบบนี ้เปนการรวมกลุมของปจเจกบุคคล

ทีม่คีวามแตกตางกนั ซึง่จะเปนการรวมกลุมแฟนนกัประพนัธระหวางแฟนยคุแรกและ

ยุคหลัง จะมาจากบุคคลที่ไมรูจักกันมากอน ทวามีความสนใจรวมกันมีความชื่นชอบ

ในตัวนักประพันธจนกอเกิดเปนเครือขาย โดยรูปแบบและโครงสรางอยางไมเปน

ทางการโดยการรวมตัวกันเกิดขึ้นจากการเขารวมในพื้นที่กิจกรรม ซึ่งแฟนแตบุคคล

ลวนแลวแตแสวงหาขอมูลขาวสารกันเอง โดยมีกลุมยอยหลากหลายกลุมมาเชื่อมโยง

กนัเปนตาขายใหญๆ  ซึง่ยดึโยงความสมัพนัธจนกลายเปนความผกูพนัทีเ่กิดขึน้ภายใน

เครือขาย
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สรุป

 แฟนและความเปนแฟนในปจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นในมิติตางๆ 

โดยความเปนแฟนมิไดขึ้นอยูกับสื่อที่ตองใชภาพลักษณเปนสําคัญอีกตอไปแลว 

เนื่องจากความเปนแฟนมีชองทางอันหลากหลายจากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้บงชี้

ใหเห็นวา ความเปนแฟนจะเกิดข้ึนไดในทุกบริบทและเปนที่ยอมรับในสังคมปจจุบัน

มากขึ้น ทวาในสวนของตัวสื่อที่ตางก็มีแฟนซึ่งเปนเสมือนวัฒนธรรมในกลุมยอยกลับ

มีความแตกตางในเรื่องของอัตลักษณที่เปนผลมาจากอิทธิพลของตัวสื่อ เพราะฉะนั้น

แลวพฤตกิรรมของแฟนจงึไมไดมลีกัษณะเปนองครวม โดยทีใ่นความเปนจรงิความรูสึก

ในความชืน่ชอบสิง่ใดสิง่หนึง่จนเกดิการเปดรบัและอานซํา้นัน้ สงผลทาํใหเกดิการสราง

ความผกูพันตอการแสดงพฤตกิรรม โดยทีแ่ฟนนกัประพนัธจะหาพืน้ทีใ่นการแสดงออก 

โดยมากจะเปนพืน้ทีก่จิกรรมทาํใหเหน็วาความเปนแฟนนกัประพนัธยงัเปนเพยีงเรือ่ง

ของกลุมสังคมท่ีมีขนาดเล็กมิไดเปนท่ีรับรูในสังคมวงกวาง และดวยคุณลักษณะของ

ตวัสือ่ทาํใหพืน้ทีใ่นการแสดงออกหรอืเพือ่เปนการสรางเพือ่ทาํความรูจกัผูทีม่คีวามชืน่

ชอบและหลงใหลในสิ่งเดียวกันยังมีนอยอยูนับเปนขอจํากัดของพลังอํานาจของแฟน

ในการตอรองหรือแยงชิงความหมายดวยการสรางอัตลักษณที่เปนของตนเองในการ

แสดงออกถึงความเปนแฟน

 พฤตกิรรมของแฟนทีเ่กดิขึน้ไมไดมาจากลักษณะทีเ่ปนเนือ้แทของความเปน

แฟนนกัประพนัธและแฟนวรรณกรรม เนือ่งจากการแสดงออกของความเปนแฟนมไิด

มีรูปแบบที่ชัดเจน ซ่ึงในสวนน้ีสงผลตอพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกที่จะถูก

ประกอบสรางจากพฤติกรรมของแฟนในสื่ออื่น ซึ่งแฟนนักประพันธก็เลือกท่ีจะ

หยบิยมืและละทิง้วฒันธรรมบางอยางทีเ่ปนเร่ืองของพฤตกิรรมการแสดงออกทีส่มเหตุ

สมผล ขึน้อยูกบักรอบของการกระทาํทีท่าํใหเกดิความแตกตางของพฤตกิรรมระหวาง

แฟนดวยกัน
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ขอเสนอแนะ

 1.  การศึกษาวิจัยในเรื่องของแฟนหนังสือหรือแฟนนักประพันธทานอื่น

ในประเด็นที่วาดวยเรื่องของการตอรองความหมายหรือการเปนแฟนวรรณกรรม

ในประเทศโลกที่สามที่ตอยอดจากตัวบทอยางเชน แฟนเพชรพระอุมา หรือแฟนของ

นิ้วกลม

 2. การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มุงศึกษาการกอตัวและการดํารงอยูของแฟน 

โดยสามารถตอยอดสูการศกึษาเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัผูรบัสารทีถ่กูมองวาเปนผูถกูกระทาํทัง้

จากผูสงสารและตัวบทในสื่ออื่นๆ ซึ่งผูรับสารถูกมองวาขาดอํานาจในการตอรอง

 3. การศึกษาวิจัยของแฟนมุงเนนในประเด็นที่จะทําการศึกษาผูรับสาร

ทาํใหขาดมติใินสวนของกระบวนการสือ่สารอยางรอบดาน เพือ่การทาํความเขาใจและ

ความสําคัญขององคประกอบตางๆ อาจจะเปนการศึกษาเรื่องความสัมพันธ หรือการ

ตอรองอํานาจในทุกสวนของกระบวนการสื่อสาร 
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บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่อง บทบาทของสื่อการตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” 

(The Life of Buddha) ในฐานะสื่อเสริม กับ การเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนาของ

เยาวชนไทย กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 

จงัหวดันนทบรุ ีมีวตัถุประสงคของการศกึษา คอื เพ่ือศกึษาบทบาทของการตนูธรรมะ

เรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) ในฐานะสื่อเสริมดานพุทธิพิสัย 

จติพสิยั เพือ่ผลสมัฤทธิก์บัการเรยีนวชิาพระพทุธศาสนา และเพือ่ศกึษาความพงึพอใจ

ของนักเรียน ตอรูปแบบการสอนจากสื่อการตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” 

(The Life of Buddha) 

 การศึกษาในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลองแบบ

การวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใชแบบทดสอบ เปนเครือ่ง

มือในการวัดดานพุทธิพิสัย เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชการตูนธรรมะ 

ในการเปนส่ือเสริมวิชาพระพุทธศาสนา รวมกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการ

สัมภาษณกลุม (Group Interview) โดยผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางในการศึกษาดวย

วิธีจับฉลาก จากกลุมทดลอง หลังจบการทดลอง เปนจํานวน 10 คน โดยจะนําขอมูล

มาวิเคราะห และอภิปรายผลดานจิตพิสัย และความพึงพอใจ รวมถึงดานพุทธิพิสัย

บางขอในวัตถุประสงคอีกดวย 

 จากการศึกษาพบวา การตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The 

Life of Buddha) มีบทบาทในฐานะสื่อเสริมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย เพื่อผลสัมฤทธิ์

กับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ตามบทบาทการใชภาพยนตรเพื่อการศึกษาและ

การสื่อสาร คือ 

 1.  มีบทบาทในดานการใหความบันเทิง ไดรับความเพลิดเพลิน กระตุน

และเราความสนใจ ทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบื่อ เรียนรูไดเร็ว 

 2. บทบาทในการเปนสือ่เพือ่การเรียนรูทีด่ ีภาพยนตรการตนูเร่ือง “ประวัติ

พระพุทธเจา” (The Life of Buddha) ทําใหผูดูเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ทั้งดาน

เนื้อหาบทเรียน ดานรูปภาพ สี ความสวยงามของเนื้อเรื่อง อีกทั้งยังมีบทบาทในฐานะ
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ครู คือ สามารถทําหนาท่ีเปนครู (The mass media mass teacher) ชวยครู

ในการสอน สามารถถายทอดใหการศึกษาได และในฐานะส่ือการสอน มีสวนสําคัญ

อยางมากท่ีกอใหเกดิสมัฤทธผิลในการศกึษาไดด ีคือนกัเรยีนทีไ่ดเรยีนกบัครแูละใชส่ือ

ภาพยนตรการตูนเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) เปนสื่อเสริม

รวม มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวา นักเรียนที่ไดเรียนแบบปกติ คือ เรียนกับครู

อยางเดียวโดยไมมีสื่อภาพยนตรการตูนเสริม 

 3.  บทบาทของสือ่มวลชนตอการเรยีนรูโดยบงัเอญิ (Incidental Learning) 

นักเรียนสวนใหญเกิดการเรียนรูดวยตนเอง หลายคนสามารถเลาเรื่องไดอยางเปน

รูปธรรม 

 4.  ภาพยนตรมีบทบาทในการทําใหเกิดการเลียนแบบ จากบทบาทของ

ตัวละครตางๆ ในภาพยนตรการตูนแตละตัว 

 สําหรับในฐานะสื่อเสริมดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย พบวามีพฤติกรรมดาน

พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 4 ระดับ ดังนี้

 1.  ความรูที่เกิดจากความจํา (knowledge) จากการเลาเรื่องของนักเรียน 

และการทดสอบ ที่พบวาคะแนนวิชาพุทธศาสนาหลังการทดลองใชรูปแบบการสอน

จากสื่อการตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) สูงกวา

รูปแบบการสอนปกติตามคูมือ 

 2.  ความเขาใจ (Comprehend) จบัใจความสําคัญและสามารถแปลความ 

ตีความ 

 3.  การประยุกต (Application) จะสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

 4.  การประเมินคา (Evaluation) สามารถในการตัดสินไดวาอะไร

ถูกหรือผิด 

 ดานจติพสิยั (Affective Domain) (พฤตกิรรมดานจติใจ) พบวา พฤตกิรรม

ของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงคได 2 ระดับ ไดแก 

 1.  การรบัรู ในการวจิยัครัง้นี ้สิง่เราคอืการตนู เรือ่ง “ประวตัพิระพุทธเจา” 

(The Life of Buddha) ที่นํามาใชเปนสื่อเสริมในการเรียนการสอน และนําไปสูการ

ตอบสนอง
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 2. การตอบสนอง แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจ

ตอสิ่งเราซึ่งตามผลการสัมภาษณกลุมท่ีนักเรียนใหความเห็นไปในทางเดียวกันวา 

พึงพอใจอยางมาก 

 ในสวนเรือ่งความพงึพอใจหลงัการจดัการเรยีนรูดวยสือ่การตนูธรรมะ เรือ่ง 

“ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) พบวานักเรียนมีความพึงพอใจการใช

สื่อภาพยนตรการตูนเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” ในฐานะสื่อเสริม ระดับดีมาก และ 

ตองการใหครูนําสื่อภาพยนตรมาใชประกอบในการเรียนการสอนในอนาคตตอไป

คําสําคัญ: บทบาทสื่อ, การตูนธรรมะ, สื่อเสริม, การเรียนรู, เยาวชนไทย
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 This study explores the role of an animated movie about 
dharma called ‘The Life of Buddha’ as an additional learning media in 
the subject of learning Buddhism for the Year 3 Primary school students 
in Anurajaprasit School, Nonthaburi province.  The objective of this 
research is to study the role of an animated dharma movie called 
‘the Life of Buddha’ which is used as an additional learning media 
in raising the student’s cognitive and affective domain in order to 
accomplish the study of Buddhism. The objective of this study is also 
to study the student’s satisfaction of the teaching method when using 
‘the Life of Buddha’ dharma animated movie.
 This study is a mixed methodology research by using Quasi – 
Experimental Research, the test is used as a tool for measuring the 
cognitive domain in order to verify the learning achievement from using 
the animated dharma movie as an additional learning media and research 
is done by data collection and group interviews. The researcher has 
selected a sample group by randomly drawing 10 students from the 
student’s affective group and then analyzing the data to evaluate the 
student’s affective domain and satisfaction including cognitive domain 
points which are included in the objectives.
 The study found that ‘the Life of Buddha’ animated dharma 
movie when used as an additional learning media plays an important 
role in raising the student’s cognitive and affective domain in order to 
accomplish their study in Buddhism. ‘The Life of Buddha’ animated 
dharma movie plays the following roles in study and communication:  
1. A role of being an entertainment material which stimulates and 
motivates the students attention and creates a positive atmosphere in 
the class which helps to speed up students learning.  2. A role of being 

ABSTRACT
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a valuable learning media since ‘the Life of Buddha’ animated movie 
allows viewers to gain a clear understanding of the content through the 
form of colorful animated graphics. ‘The Life of Buddha’ animated 
movie also has a role as a teacher in itself or which is known as ‘the 
mass media mass teacher’ which means it is able to help teachers when 
transferring their knowledge effectively. The instruction media of ‘The 
Life of Buddha’ animated movie plays an important part in the achieve-
ment of Buddhism study. The students who have studied with the 
teacher who let them view ‘the Life of Buddha’ animated movie as an 
additional learning tool have gained higher scores in the after-learning 
test than the students who studied with the teacher who did not 
use an animated movie.  3. The role of mass media for the incidental 
learning in this study shows that most students have incidentally learnt 
about Buddhism via the animated movie and several students are even 
able to clearly present narrative from the animated movie.  4. A roles 
of being a cause of imitation from characters in the animated movie.              
 The cognitive domains which are found in this study are the 
four following levels:
 1.  Knowledge - evaluated from the student’s narrative and 
the test. The test found that the students gained higher scores in 
Buddhism study after the trial of using ‘the Life of Buddha’ animated 
movie as additional media than when compared to the regular teaching 
method.
 2.  Comprehension – ability to obtain the main idea and able 
to interpret the content.
 3.  Application – ability to adapt the knowledge and implement 
into everyday life.
 4.  Evaluation – ability to determine what is right or wrong.
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Affective Domain
 The study found that the student’s behaviour changed into two 
desirable levels as follows:
 1.  Recognition – a stimulus in this study is ‘the Life of Buddha’ 
animated movie which is used as Instruction media and leads to sample 
group’s response.  
 2.  Response – present in a form of willingness, consent and 
satisfaction with the stimulus according to the group interview results 
which have shown highly satisfied comments from students.  
 After the trial class of learning with ‘the Life of Buddha’ ani-
mated movie, it is found that students have a very high level of satisfac-
tion with the additional learning media and would like their teacher to 
use similar movie media as teaching materials in the future.   

Keywords: role, animated movie about dharma, learning media, 
  students 
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ และมีสวนเกี่ยวของในการดําเนิน

ชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก สิ่งสําคัญของศาสนาคือหลักคําสอนเพื่อเปนแนวทาง

ใหมนุษยรูจักรับผิดชอบช่ัวดี อีกท้ังวิถีชีวิตของคนไทยก็ผูกพัน อยางแนบแนนกับ

พระพุทธศาสนาแทรกซึม ผสมผสานอยูในแนวความคิดจิตใจและกิจกรรมแทบ

ทุกดานของชีวิตคนไทย ตลอดระยะเวลา ในวงจรชีวิตของแตละบุคคล เชน บวช 

แตงงาน ทําบุญอายุ พิธีศพ เปนตน (พระธรรมปฎก 2543, น.17)  

 ดวยความสําคัญของทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับวิถีชิวิตดังกลาวจึง

มกีารจดัการศึกษาเรือ่งของพระพุทธศาสนาไวอยูในหลกัสูตรหลายระดับ เชน หลกัสูตร

การศึกษาในระบบโรงเรียน ท้ังหลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษา และ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท้ังยังถูกกําหนดลงในหลักสูตรแกนกลางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ทีมุ่งพฒันาใหผูเรยีนมคุีณธรรม จรยิธรรม และ

คานิยมที่พึงประสงค มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาที่ตนนบัถอื (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.5) แตจากสถานการณปจจุบนัพบ

วาสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหันไปสูสังคมสมัยใหม บางคนทั้งๆ ที่

เรียนรูเรื่องพระพุทธศาสนาแลวกลับมองเปนสิ่งครํ่าครึไมนาเอาอยาง (อธิวดี สืบญาติ 

2543, น.5) นอกจากน้ีปญหาจากเทคนิคการสอน ตามผลการศึกษาวิจัยปญหาการ

เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนพบวาการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาขาดเทคนิคการสอนท่ีดี ขาดวิธีที่หลากหลาย ครูสวนใหญใชวิธี

การสอนแบบบรรยายทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑไมดี 

คืออยู ในระดับคอนขางตํ่า ทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไมสนใจ (อรรพล 

อนันตวรสกุล 2539, น.บทคัดยอ) 

 ปจจุบันสื่อมวลชนตางๆ  ไดแสดงบทบาทหนาที่ทางดานการศึกษาใหเห็น

อยางเดนชัด ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดให

ความเห็นเก่ียวกับสื่อมวลชนในดานการศึกษาวา ส่ือมวลชน นอกจากจะใหความ

บนัเทงิใจแกผูรบั ซึง่เปนงานหลกัของสือ่มวลชนแลว ยงัใหความรูความคดิแกประชาชน
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ไดเปนอันมาก สื่อมวลชนเปรียบเสมือนเปนโรงเรียนขางเคียง (Parallel School) 
ที่สามารถใหการศึกษาควบคูไปกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
 ภาพยนตรการตูน จัดเปนสื่อโสตทัศนเพื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง 
ที่ทําใหการสอนมีชีวิตชีวา เราความสนใจของผูเรียน ไมทําใหเบื่อหนาย สามารถ
สรุปประเด็น ปญหา หรือความคิดหลักของบทเรียน ใหเขาใจไดงายและจําไดนาน 
(ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน สาขาวิชาศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552, หนวยที่ 11, น.29)
 นอกจากนี ้พระพยอม กลัยาโณ กลาววา “อาตมาคิดวา การเผยแพรธรรมะ
ออกมาในรูปแบบการตูนใหเด็กๆ น้ัน เปนการนําจินตนาการภาพมาใสธรรมะใหเขา
กบัวยัเดก็ เพือ่ลดชองวางระหวางพระกบัเดก็ใหแคบลง (http://www.dhammajak.
net/forums/viewtopic.php?t=31644 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553)
 จากการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับสื่อภาพยนตรกับการเผยแผศาสนา ซึ่งถือ
เปนสื่อสมัยใหมที่ ผูรับชมไดรับประโยชนในการชมหลายดาน ดังนั้นการแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับศาสนาเขาไปในภาพยนตร ก็เปนการสื่อสาร ท่ีผูชมไดเรียนรูและเขาใจเรื่อง
ราวตางๆ  เกี่ยวกับศาสนาจากบทบาทในภาพยนตรนั้น ซึ่งก็แตกตางจากการเรียนรู
เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาดวยวิธีการสอนโดยตรง (วสุ ศักดินันท, 2551, น.บทคัดยอ) 
 สําหรับภาพยนตรการตูน เรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of 
Buddha) เปนเรื่องราวของพระพุทธเจา โดยเนื้อหาของเรื่องจะแบงออกเปน 4 ตอน 
ไดแก สวนแรกทรงถือปฏิสนธิ สวนที่สองประสูติ สวนที่สามตรัสรู สวนสุดทายทรงสั่ง
สอน ธรรมะและปรินิพพาน มีวัตถุประสงคท่ีตรงกับงานวิจัยคือ ตองการผลิตขึ้นมา
เพื่อสามารถใชเปนสื่อการสอน การเผยแพรพระพุทธศาสนาที่ทันสมัย และเขาถึงคน
ทกุกลุม ยกระดบัการเผยแพรพระพทุธศาสนาในเมืองไทย ใหกาวไกลไปสูระดบัสากล 
ดวยภาพยนตร การตูน Animation ฝมือคนไทยซึ่งมีเทคโนโลยีการสรางภาพแบบ 
๒ มิติ และ ๓ มิติ (http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=9696 
วันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2550) 
 สาํหรบัโรงเรยีนอนรุาชประสทิธิ ์สงักดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษานนทบุรี เขต ๑ ที่นํามาเปนกรณีศึกษา ปจจุบันเปดทําการสอนตั้งแตระดับกอน
ประถมศกึษา จนถงึระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย ยงัคงมรีปูแบบการเรยีนการสอนแบบ
เกาที่เนนครูเปนหลักในการสอน ไมไดมีการนําสื่อมวลชนมาเปนสื่อเสริม แตจะใชสื่อ
การเรียนการสอนรูปแบบอื่น เชน รูปภาพ แผนผัง เกม เปนตน และจากการสอบถาม
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พบวาโรงเรียนมีความสนใจในการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบใหมจากส่ือมวลชน 
(ฝายบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนอนรุาชประสทิธิ)์ และดวยโรงเรยีนจดัเปนขนาดใหญ
พเิศษ ดงันัน้กลุมตวัอยางทีไ่ดจะมคีวามหลากหลาย พอเหมาะกบัการทดสอบหาความ
เชื่อมั่นทางสถิติ หรือเพียงพอที่จะสรุปไปยังกลุมประชากรทั้งหมดได 
 ในสวนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่นํามาเปนกลุมตัวอยางนั้น 
จะมีอายุระหวาง 9-11 ป ซ่ึงท่ัวไปเด็กวัยน้ีจะมี ระยะของความสนใจจะนานขึ้น 
เด็กวัยนี้จะสนใจ ดูภาพยนตร โทรทัศน การตูน และชอบนิทาน นอกจากนี้ยังเปนวัย
ที่สมองกําลังพัฒนาเต็มที่ ทําใหสามารถศึกษาประวัติศาสตร สามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ 
ไดอยางรวดเร็ว
 (http://www.popcare.com/learn%20age.htm วนัองัคารที ่11 ตลุาคม 
2554) 
 ดังน้ัน ผู วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาบทบาทของส่ือการตูนธรรมะเรื่อง 
“ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) ในฐานะสื่อเสริมกับ การเรียนรูวิชา
พระพุทธศาสนาของเยาวชนไทย จะทําใหผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงขึ้นหรือ
ไม เพื่อเปนแนวทางในการใชในการจัดการเรียนการสอนและแกปญหาการศึกษา 
ที่ทรงประสิทธิภาพไดรูปแบบหนึ่งตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาบทบาทของการตนูธรรมะเรือ่ง “ประวตัพิระพทุธเจา” (The 
Life of Buddha) ในฐานะสื่อเสริมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย เพื่อผลสัมฤทธิ์กับการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนา 
 2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน ตอรปูแบบการสอนจากสือ่การตนู
ธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) 

วิธีการวิจัย

 การศึกษาเรื่องบทบาทของสื่อการตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” 

(The Life of Buddha) ในฐานะสื่อเสริม กับ การเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนาของ
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เยาวชนไทย กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

จังหวัดนนทบุรี เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลองแบบการวิจัยกึ่ง

ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยใชแบบทดสอบ เปนเครื่องมือในการ

วัดดานพุทธิพิสัย เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใชการตูนธรรมะ ในการเปน

สื่อเสริมวิชาพระพุทธศาสนา สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

โดยพิจารณาเลือกหองท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมของภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ปานกลาง และใกลเคียง

กันมากที่สุด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 / 6 จํานวน 38 คน และชั้นประถม

ศึกษาปที่ 3 / 9 จํานวน 38 คน และใชวิธี Simple random คือการจับฉลากเลือก

หองเรยีน 1 หองเปนกลุมทดลอง เรยีนจากการตนูธรรมะ เรือ่ง “ประวตัพิระพทุธเจา” 

(The Life of Buddha) และกลุมควบคุม เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ รวมกับการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดวยการสัมภาษณกลุม (Group Interview) โดยผูวิจัยไดสุมกลุม

ตวัอยางในการศกึษาดวยวธิจีบัฉลาก จากกลุมทดลอง หลงัจบการทดลอง เปนจาํนวน 

10 คน โดยจะนําขอมูลมาวิเคราะห และอภิปรายผลดานจิตพิสัย และความพึงพอใจ 

รวมถึงดานพุทธิพิสัยบางขอในวัตถุประสงคขอที่ 1 

ผลการวิจัยและอภิปราย

การทดสอบสมมติฐาน
 สมมตฐิานที ่1  คะแนนวชิาพทุธศาสนาหลังการทดลองใชรปูแบบการสอน

จากสื่อการตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) สูงกวา

รูปแบบการสอนปกติตามคูมือ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักเรียนที่เรียนวิชา

พระพุทธศาสนาโดยใชสื่อเสริมการตูนธรรมะ เรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life 

of Buddha) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา

โดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 จากวัตถุประสงคของการศึกษา 

 วัตถุประสงคที่ 1  เพ่ือศึกษาบทบาทของการตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติ

พระพุทธเจา” (The Life of Buddha) ในฐานะส่ือเสริมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 



JC JournalJournalJC 230

เพื่อผลสัมฤทธ์ิกับการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จากการวิจัยสามารถสรุปผลได

ตาม บทบาทการใชภาพยนตรเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร (ณรงค สมพงษ, 2543, 

น.176) ดังนี้

 1. ภาพยนตรมีบทบาทในดานการใหความบันเทิง เนื่องจากภาพยนตร

เร่ืองนี้เปนการตูนเคลื่อนไหวแบบแอนนิเมชั่น จึงกระตุนและเราความสนใจ ทําให

บรรยากาศในการเรยีนไมนาเบือ่ เรยีนรูไดเรว็ และยงัไดรบัความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะ

ฉากการตอสูของพระพุทธเจา กับหมูมารท้ังหลาย จะสังเกตไดวานักเรียนชายจะให

ความสนใจเปนพิเศษ มากกวาการดําเนินเร่ืองปกติที่เปนการอธิบายเลาเรื่อง ซึ่งตาง

กับนักเรียนหญิงท่ีใหความสนใจ ตั้งใจชมตั้งแตเริ่มเรื่องจนจบ เปนไปตามลักษณะ

เด็กวัย 9-11 ป ที่มีความสนใจดูภาพยนตร และมีระยะของความสนใจนานขึ้น 

 2. ภาพยนตรมบีทบาทในการเปนสือ่เพือ่การเรยีนรูท่ีดี ภาพยนตรการตนู

เรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) ทําใหผูดูเกิดความเขาใจอยาง

ชัดเจน ทั้งดานเน้ือหาบทเรียน ท่ีทําใหมองเห็นภาพงายขึ้น ดานรูปภาพ สี ความ

สวยงามของเนื้อเรื่อง ทําใหดึงดูด และเปนที่สนใจของนักเรียนสวนใหญ และประทับ

ใจในฉากตางๆ  

 3. บทบาทของสื่อมวลชนตอการเรียนรู โดยบังเอิญ (Incidental 

Learning) (Maccoby, Nathan & Markle, David G., 1973) นักเรียนสวนใหญเกิด

การเรียนรูดวยตนเอง มีการจดบันทึกขอความรูตางๆ  เชน ชื่อเมือง ชื่อตัวละคร

ที่ปรากฏใตภาพตางๆ  เพราะเด็กวัยนี้มีความอยากรูอยากเห็นเพิ่มขึ้น และหลายคน

สามารถเลาเรื่องไดอยางเปนรูปธรรม 

 4.  ภาพยนตรมีบทบาทในการทําใหเกิดการเลียนแบบ ใหเกิดการจดจํา

แลวนาํไปเลยีนแบบ จากบทบาทของตวัละครตางๆ  เชนทาํใหรูสกึกลวัไมกลาทาํบาป 

ทําไมดี เพราะกลัวกรรมตามสนอง 

 สําหรับในฐานะสื่อเสริมดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย สรุปผลได ดังนี้

 1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติ

ปญญา ความรู พบวามีพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 4 ระดับ ดังนี้

  1.1 ความรูที่เกิดจากความจํา (knowledge) ซ่ึงเปนระดับลางสุด 

นักเรียนสามารถเก็บรักษาความรู เรื่องราวจากเรื่องที่ไดดูและระลึกสิ่งนั้นไดเมื่อ
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ตองการ ดังจะเห็นไดจากการเลาเรื่องของนักเรียน และการทดสอบ ที่พบวาคะแนน

วชิาพทุธศาสนาหลงัการทดลองใชรูปแบบการสอนจากสือ่การตนูธรรมะเรือ่ง “ประวตัิ

พระพุทธเจา” (The Life of Buddha) สูงกวารูปแบบการสอนปกติตามคูมือ 

  1.2 ความเขาใจ (Comprehend) เปนความสามารถในการจับใจ

ความสําคัญและสามารถแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ โดยรูวาทําไม

ตัวละครในเรื่องตางๆ จึงตัดสินใจทําเชนนั้น 

  1.3 การประยุกต (Application) สามารถนําความรู ไปใชในการแก

ปญหาในสถานการณตาง ๆ  ได ซึ่งจะตองอาศัยความรูความเขาใจ จึงจะสามารถนํา

ไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

  1.4 การประเมินคา (Evaluation) สามารถในการตัดสินไดวาอะไร

ถูกหรือผิด สรุปเกี่ยวกับคุณคาของสิ่งตาง ๆ  ออกมาในรูปของคุณธรรม 

 2.  ดานจิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมดานจิตใจ)

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และ

สอดแทรกส่ิงท่ีดีงามอยู ตลอดเวลาโดยการใชส่ือการตูนธรรมะเรื่อง “ประวัติ

พระพุทธเจา” (The Life of Buddha) เปนสื่อเสริม ในการวิจัยครั้งนี้ จึงทําให

พฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงคได 2 ระดับ ไดแก

  2.1 การรับรู เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นตอปรากฏการณ หรือสิ่งเรา ใน

การวิจัยครั้งนี้ สิ่งเราคือการตูน เรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) 

ที่นํามาใชเปนสื่อเสริมในการเรียนการสอน และนําไปสูการตอบสนอง

  2.2  การตอบสนอง ซึ่งเปนการกระทําที่แสดงออกมาในรูปของความ

เต็มใจ ยินยอม และพอใจตอสิ่งเรานั้น ซึ่งเปนการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรร

แลว ตามผลการสัมภาษณกลุมท่ีนักเรียนใหความเห็นไปในทางเดียวกันวา พึงพอใจ

อยางมาก ซึ่งตรงกับวัตถุประสงคขอที่ 2 

 วัตถุประสงคที่ 2  เรื่องความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรูดวยสื่อการตูน

ธรรมะ เรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” (The Life of Buddha) 

 โดยภาพรวมจากการสนทนากลุม พบวานักเรียนมีความพึงพอใจการใช

สื่อภาพยนตรการตูนเรื่อง “ประวัติพระพุทธเจา” ในฐานะสื่อเสริม ระดับดีมาก และ

แตละคนไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยสวนใหญ ตองการใหครูนําสื่อ
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ภาพยนตรมาใชประกอบในการเรียนการสอนในอนาคตตอไป เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจที่ชัดเจนมากขึ้น และสรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

 1. รปูแบบการสอนจากสือ่เสรมิการตนูธรรมะเรือ่ง “ประวตัพิระพทุธเจา” 
(The Life of Buddha) เปนวิธีการสอนวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนใหดีขึ้นได ครู อาจารย และผูปกครองควรให
ความสนใจ และพยายามนาํสือ่ภาพยนตรการตนูมาใชในการพฒันาการเรยีนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 2. แมรปูแบบการสอนจากสือ่เสรมิการตนูธรรมะเรือ่ง “ประวัตพิระพทุธเจา” 
(The Life of Buddha) จะมีประสิทธิผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธ-
ศาสนา แตก็ยังคงพบวานักเรียนบางสวนอาจมีความสามารถในการจดจําตํ่า 
ครู อาจารย หรือผูปกครอง จึงตองคอยกระตุน และทบทวนเรื่องราวที่ไดรับชมผาน
การซักถาม เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรู 
 3. การตูน เปนส่ือท่ีไมมีความยุงยากซับซอนในการเรียนมากนักโรงเรียน
ที่ขาดแคลนหนังสือแบบเรียน และบุคลากร ควรสนับสนุนใหนําสื่อการตูนมาใชใน
โรงเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัย ครั้งตอไป

 1. ควรมีการนําสื่อภาพยนตรการตูนไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ  เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เปนตน
 2. ควรมีการนําสื่อภาพยนตรการตูนไปเปรียบเทียบกับส่ืออื่นๆ เชน 
สือ่สิง่พิมพ หนงัสอืการตนู หรอืสือ่ภาพยนตรทีเ่ปนบคุคลจรงิ เปนตน เพือ่ดผูลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตอไป
 3. เนื่องจากการทดลองครั้งนี้เปนการทดลองในระยะสั้น และเพียงหนวย
การเรียนรูเดียวเทาน้ัน ในการวิจัยครั้งหนาตอไปควรเก็บผลในระยะยาว และหลาย
หนวยการเรียนรูมากขึ้น
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บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมือง

ของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการวัดการมี

สวนรวมทางการเมืองของคนไทยซึ่งอาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 

โดยเนนทีก่ารเมอืงของประเทศไทย ซ่ึงจะทาํการวดัจากปจจยัทางดานสิง่แวดลอมทาง

สงัคมและการเปดรบัสือ่รวมกบัปจจยัสวนบคุคลและระดบัทศันคติทางการเมอืง ทัง้นี ้

ผูวิจัยจัดทํามาตรวัดความรูและการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการเมืองของไทยพรอมการวัด

ระดบัทศันคตติอการเมอืงของไทย โดยการเกบ็รวบรวมขอมลูจากการสํารวจออนไลน 

ผลที่ไดพบวาคนไทยซึ่งอาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิสมีทัศนคติดานบวกตอการเมือง

ของไทย โดยเฉพาะประเด็นสภาพการเมืองปจจุบันมีเสถียรภาพและดําเนินไปไดเปน

อยางดีไมมีปญหา โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับสื่อเกี่ยวกับการเมืองของไทยผาน

สือ่บคุคลลกัษณะเปนทางการ อาท ิเจาหนาทีข่องรฐั/เจาหนาทีท่างการเมอืงมากท่ีสุด 

นอกจากนี ้จากการสาํรวจพบวาการมสีวนรวมทางการเมอืงของคนไทยซึง่อาศยัอยูใน

นครลอสแอนเจลิสอยูในระดับมาก คือมีการเปนสวนหนึ่งของการจัดตั้งกลุมเพ่ือยื่น

หนังสือหรือขอเรียกรองตอรัฐบาลหรือผานตัวแทนของหนวยงานรัฐบาล

คําสําคัญ: การเปดรับสื่อ ทัศนคติ การมีสวนรวมทางการเมือง ประชาธิปไตยแบบ

มีสวนรวม คนไทยในสหรัฐอเมริกา
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 This research study is aimed at measure the political participa-
tion of Thais, which lived in the city of Los Angeles, USA , focusing on 
the politics of the country. Which will be measured by the social and 
environmental factor, media exposure with the personal and political 
attitudes, the researchers prepared a measure knowledge and media 
exposure about the politics of Thailand and the measurement of attitudes 
towards politics of Thailand. By collecting data from an online survey. 
The results found that Thais, who lived in the city of Los Angeles, 
has the positive attitude towards politics of Thailand. In particular, the 
present political condition is stable and runs very well , no problem.  
By the majority of media exposure on Thailand ‘s politics of personal 
media, such as a government official and political authorities. In addition, 
the survey found that political participation of Thais in Los Angeles at a 
high level, that is part of the establishment or group to file a claim against 
the government or through the agency of government . 

Keywords: Media exposure,  Attitude,  Political participation behavior, 
  Participatory Democracy, Thais in The United States 

ABSTRACT



JC JournalJournalJC 238

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครอง

ของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน” (government of the people, 

by the people and for the people) คาํนยิามของการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย (Democracy) โดย อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoin) 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1861-1865)

 คํานิยามขางตนถือวาเปนท่ียอมรับและนํามาอางอิงกันอยากวางขวาง 

แตความหมายของการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยมอีาํนาจอธปิไตย

เปนของปวงชน โดยประชาชนมีหนาที่ปกครองกันเองโดยตรง (Direct Democracy) 

นั้น เปนเพียงแคอุดมคติ เพราะในทางปฏิบัติแลว ไมสามารถทําได จึงตองมีรูปแบบ

การปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบผูแทน (Indirect Democracy or Represen-

tative government) วธิกีารกค็อื ใหประชาชนเลอืกผูแทนขึน้มาทาํหนาทีแ่ทนตนเอง 

และผูแทนเหลานั้นก็จะรวมกันกําหนดผูบริหารปกครองในสวนของรัฐบาล นโยบาย 

และวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย สุดทายจึงกลาวไดวาหลักการและกระบวนทางการ

เมืองการปกครองในรูปแบบดังกลาวยังคงสอดคลองกับอุดมการณประชาธิปไตยตาม

คํานิยามของอับราฮัม ลินคอลน ที่ใหไว

 นอกเหนือจากกลไกเบ้ืองตนของการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยการท่ีประชาชนทุกคนเลือกเขาไปทําหนาที่แทนตนเองแลว

ในการเมืองการปกครองในระบอบนี้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกระบวนการ 

ทกุมติ ิและทกุระดบัแลว สาํคญัอยางยิง่คอื “ประชาชน” จาํตองมสีวนทีช่วยสนบัสนนุ 

เอ้ือตอหลักการประชาธิปไตยอยางแทจริง เชน ตองมีความสนใจ กระตือรือรนที่จะ

เขาไปมสีวนรวมในทางการเมอืง ตดิตาม ควบคุม และตรวจสอบการทาํงานของรฐับาล

อยางจริงจังในฐานะตัวแทนของตนเอง เปนตน 

 หรอือาจกลาวไดวา “กจิกรรมทางการเมอืงการปกครองเปนหนาทีท่ีท่กุคน

ตองเอาใจใสรับผิดชอบ จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธใหพนความรับผิดชอบของตน

หาไดไม” หรือ “การเมืองเปนเรื่องของทุกคน” (ประหยัด หงสทองคํา, 2539) 
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 ประการแรกท่ีตองทําความรูจักกับหัวใจหลักของการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยเสียกอน น่ันคือ “การมีสวนรวมทางการเมือง” ซ่ึงในสังคม

ประชาธิปไตยตะวันตกใหความสําคัญกับกลไกนี้เอาไวมาก เนื่องดวยเปนการกระทํา

อันจะมีผลตอการไดมาซึ่งอํานาจทางการเมืองการปกครอง และการพนจากอํานาจ

นั้นๆ ตลอดจนมีผลตอนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ดังนั้น ผูที่ทํา

หนาที่บริหารปกครองบานเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะมีความชอบธรรมแหง

อํานาจปกครอง (Legitimacy) ไดน้ันก็ตองมาจากผูยินยอมใหปกครองเชื่อวาผูที่ทํา

หนาที่บริหารปกครอง ใชอํานาจอยางมีเหตุผลและถูกตองตามกฎหมายตามหลัก

นิติธรรม 

 ทั้งนี้ ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะยึดถือบริบท 

รูปแบบ และระดบัการมสีวนรวมทางการเมอืง เปนเครือ่งชีว้ดัอดุมการณทางการเมอืง 

ทัศนคติทางการเมือง และพัฒนาการทางการเมืองของประเทศนั้นๆ เชน ในยุโรป 

รัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนไดมโีอกาสมีสวนรวมทางการเมอืงสงู และประชาชนเอง

ก็มีความกระตือรือรนและมีความพรอมท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในทางการเมือง ทั้งใน

ดานองคความรูทางการเมอืง การกลอมเกลาทางการเมอืง และวฒันธรรมทางการเมอืง 

เปนตน (วัชรา ไชยสาร, 2545) 

 เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย ตั้งแตมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสู การปกครองโดยยึดหลักอุดมการณแหง

ประชาธปิไตย เมือ่ป พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎรเปนผูเรยีกรอง การมสีวนรวมทางการ

เมอืงในหวงเวลานัน้กอนการประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540 พบวามีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน 2 

รูปแบบหลักๆ คือ สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และสิทธิสวนรวมทางการเมืองรูปแบบอื่นๆ 

เชน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น โดยการพูด การเขียนโฆษณา และการส่ือความ

หมายโดยวิธีอื่นก็ตามแต การชุมนุมโดยสงบ การรับรูขอมูลขาวสารของราชการ สิทธิ

ในการตัง้พรรคการเมอืง สทิธเิสนอเร่ืองราวรองทกุข เปนตน จนกระทัง่ในป พ.ศ. 2540 

ที่มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกาศใชและใหโอกาสประชาชนไดเขามามี

สวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น มีการขยายรูปแบบ ขอบเขต 

และจํานวนของประชาชนผูมีสิทธิสวนรวมทางการเมือง เปนการสรางกลไกใหมเพ่ิม
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เตมิและครอบคลมุข้ึนต้ังแตกระบวนการการเลอืกตัง้ฝายนติิบัญญตั ิทีม่าและคณุสมบตัิ

ของฝายบริหาร สรางกลไกการตรวจสอบการทํางานของรัฐ และกลไกคุมครอง

สทิธเิสรีภาพของประชาชน ทัง้นีเ้พือ่นาํไปสูภาคพลเมอืงมสีวนรวมทางการเมืองควบคู

ไปกับนักการเมือง ไมใชหมายเพียงระบบการเมืองที่ภาคนักการเมืองมีบทบาทอยู

ฝายเดียว

 อนึ่ง หากนึกยอนกลับไปในอดีต ตางยังคงจดจําเรื่องราวการตอสูทางการ

เมืองของประชาชนจํานวนมาก อันแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมทางการเมือง และ

พลังในการใชสิทธิที่ตนพึงมีไวอยูหลายเหตุการณ อาทิ เหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ.

2516 ที่นิสิตนักศึกษา ประชาชนจํานวนมากออกมาตอตานรัฐบาลจอมพล ถนอม 

กิติขจร สืบเนื่องจากตํารวจจับกุมและตั้งขอหาวากระทําความผิดกฎหมาย เปนกบฏ

ภายในพระราชอาณาจักร และมีการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต (ชาญวิทย เกษตรศิริ, 

2551) ในครัง้ทีก่ลุมนสิตินกัศกึษาเหลานีเ้ดนิแจกใบปลวิเรยีกรองรฐัธรรมนญู ภายหลงั

นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่เขาไปมีบทบาททางการเมืองครั้งนั้น สามปตอมาก็ถูก

ปราบปรามลงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในขอหาเปนคอมมิวนิสตกําลังทําลาย

ลางสถาบันพระมหากษัตริยอยู

 เหตุการณพฤษภาทมิฬ (ชวงระหวางวันที่ 4-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535) 

เปนอกีครัง้หนึง่ในหนาประวตัศิาสตรการเมอืงไทย ทีม่ปีระชาชนจาํนวนมากไดเขามา

มีสวนรวมทางการเมือง โดยการตอสูทางการเมืองในครั้งนี้ บุคคลสวนใหญเปนชน

ชั้นกลางไดออกมาเขารวมชุมนุมเพื่อประทวงตอตานพลเอกสุจินดา คราประยูร ที่มา

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยไมผานการเลือกตั้ง และตอตานการสืบทอดอํานาจ

เผด็จการของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) 

 จากเหตุการณสําคัญขางตนนี้จะเห็นไดวาประชาชนไดมีโอกาสเขามามี

สวนรวมทางการเมืองอยางจริง ใหความกระตือรือรน และสรางการเปลี่ยนแปลง 

แสดงพลงัตามสทิธใินการมสีวนรวมทางการเมอืงทีพ่งึมตีามระบอบประชาธปิไตยอยาง

เห็นไดชัด ซึ่งการที่ประชาชนไดออกมารวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมทางการเมืองอยาง

กวางขวางในขณะน้ันยังคงจํากัดอยูในประเทศไทย โดยประชาชนไทยท่ีอยูอาศัยใน

ประเทศเทานั้น หากแตพบวามีประชาชนไทยที่มีประเทศไทยเปนประเทศมาตุภูมิ

จํานวนไมนอยซึ่งอยูในตางประเทศ แสดงความเจตจํานงตองการมีสวนรวมทางการ
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เมือง เพื่อแสดงสิทธิและเรียกรองในฐานะท่ียังถือสัญชาติไทยและมีเชื้อชาติไทยอยู 

แตดวยเรื่องของการคมนาคมท่ีไมเอื้ออํานวยใหเดินทางไดบอยครั้ง และโดยเฉพาะ

เร่ืองของการสือ่สารทีเ่ทคโนโลยยีงัไมไดรบัการพฒันาใหทนัสมยั และเชือ่มโยงระหวาง

ประเทศไดอยางคลองตวันกั แตสวนหนึง่บทบาทของส่ือในการใหขอมลูขาวสารกท็าํให

เห็นถึงความพยายามในการมีสวนรวมทางการเมืองของคนไทยในตางประเทศ 

 จากงานศึกษาของ สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2554) กลาวถึงวาในชวงป 

ค.ศ. 1970-1992 (พ.ศ. 2513-2535) หนงัสอืพมิพไทยในลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมรกิา

มีความสําคัญและมีพลังทางการเมืองอยางยิ่ง ทั้งในกรณีเหตุการณ 14 ตุลา และ

เหตุการณ 6 ตุลา จนถึงเหตุการณพฤษภาทมิฬ หนังสือพิมพไทยในลอสแอนเจลิสมี

บทบาทสําคัญทางดานการเมือง ถือวาเปนกระบอกเสียงสําคัญในการเคลื่อนไหว

ทางการเมือง และเมื่อใดก็ตามในชวงที่มีวิกฤติการเมืองในประเทศไทย หนังสือพิมพ

ทุกฉบับจะมารวมตัวกันเปนเสียงเดียวและมีพลังในการสงสัญญาณไปยังรัฐบาลไทย

อยางไดผล และผูนําประเทศไทยเองก็เห็นความสําคัญตอทรรศนะของสังคมไทยใน

ลอสแอนเจลสิ ซึง่สงผลใหชมุชนไทยและสือ่มวลชนไทยในลอสแอนเจลิสมคีวามหมาย

และมีความสําคัญอยางมาก

 อยางไรกด็ ีในปจจบุนัเรือ่งของการสือ่สารขอมูลขาวสารพฒันาการกาวหนา 

ทําใหการสื่อสารของคนไทยที่อยูอาศัยในตางประเทศมีโอกาสและชองทางในการรับ

ขาวสารและแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึน และติดตอส่ือสารกับคนในประเทศไทยได

ไมยาก รวมไปถึงการแสดงการมีสวนรวมในทางการเมืองดวย (กาญจนา แกวเทพ, 

2541) ทั้งนี้ ทําใหสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของคนไทยในตางประเทศขยับตัวขึ้นอีก

คร้ัง หลงัจากทีม่กีารสือ่สาร และการเปดรบัขอมลูขาวสารดานการเมอืงไดอยางรวดเรว็

ขึ้น จึงเริ่มมีปฏิกิริยาการมีสวนรวมทางการเมืองตามมา ซ่ึงจากตรงน้ีสามารถตั้ง

ขอสังเกตไดวา คนไทยท่ีอาศัยอยูในตางประเทศมีการเปดรับสื่ออยางไร โดยเฉพาะ

เกี่ยวกับการเมืองของไทย กระทั่งมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการมีสวนรวม

ทางการเมือง ทั้งในการตอตานรัฐบาล สนับสนุนรัฐบาลในลักษณะและรูปแบบตางๆ 

ดงัจะเหน็ไดจากการรายงานขาวของสือ่มวลชนสาํนกัตางๆ เฉกเชนสถานการณทางการ

เมอืงในปจจบุนั คนไทยจาํนวนไมนอยตางแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง และมสีวน

รวมทางการเมืองของไทยอยางตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน
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 กลุมคนไทยที่อาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา นับ 100 คน 

ไดรวมตัวกันที่ยานไทยทาวน โดยมีการชูปายขอความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขับไลรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และ พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บางปายใหกําลังใจนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตย

ที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) จากน้ันไดตั้งแถวและเดิน

ขบวนไปยังสถานีโทรทัศน ซีเอ็นเอ็น สํานักงานลอสแอนเจลิส ที่ตั้งอยูถนนซันเซ็ท

เพื่อเรียกรองใหสถานีโทรทัศนซีเอ็นเอ็นเสนอขาวการชุมนุมของประชาชนใน

ประเทศไทยอยางตรงไปตรงมา (สํานักขาวอิศรา, 19 มกราคม 2557)

 ผูชุมนุมตอตานรัฐบาล ในนาม กปปส.แคลิฟอรเนียตอนใต สหรัฐอเมริกา 

และ เครือขายประชาชนไทยในตางประเทศ ยื่นหนังสือผานสถานกงสุลใหญ ณ นคร

ลอสแอนเจลิส ถึงรัฐบาลรักษาการ คัดคานการเลือกตั้ง 2 กุมภา เรียกรองใหรัฐบาล

ลาออก เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (เสรีชัย, 21 มกราคม 2557)

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 กลุมคนไทยเส้ือแดงกวา 40 คนในมหานคร

ลอสแอนเจลิสรวมตัวกันนําแบนเนอรขนาดใหญ พรอมขอความ “SAVE THAILAND-

SAVE DEMOCRACY NO JUDICAIL COUP!” ชวยกันถือและเคลื่อนขบวนไปยาน

ธุรกิจสําคัญบนถนนซันเซ็ต และยังตะโกนสนับสนุนใหกําลังใจนางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี (www.pantip.com/topic/31729264, 3 มีนาคม 

2557) 

 ทั้งหมดนี้ ชี้ใหเห็นวามีจํานวนคนไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศเปนจํานวน

มาก จะเริ่มตนดวยจากการไปศึกษา ทํางาน หรือยายถิ่นฐานตามครอบครัวก็แลวแต 

อยางในประเทศสหรฐัอเมรกิา เปนประเทศทีค่นไทยใหความสนใจเปนจาํนวนมากเพือ่

มุงหวังเพื่ออพยพไปตั้งรกราก ศึกษาตอ และทํางาน ซึ่งพบขอมูลจํานวนคนไทยใน

สหรัฐอเมรกิา มกีารระบุไววา ทีผ่านมายงัไมเคยมกีารจดัสํารวจจํานวนประชากรอยาง

เปนทางการ แตจากการประมาณการณของสถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ 

พบวาประชาชนทีอ่าศยัอยูในสหรฐัอเมริกา มจีาํนวนประมาณ 300,000 คน ซึง่หมาย

รวมทั้งถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย โดยจําแนกเปน 1) ในนครลอสแอนเจลิสและ

เขตอาณา ประมาณ 200,000-250,000 คน 2) ในนครนวิยอรกและอาณาเขต ประมาณ 
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14,000 คน 3) ในนครชิคาโกและเขตอาณา ประมาณ 20,000 คน และ 4) ในกรุง

วอชิงตัน ดีซี และเขตปริมณฑล ประมาณ 15,000 คน (US Watch, 2556)

 จากตวัเลขประชากรคนไทยทีอ่พยพไปอาศยัอยูในสหรฐัอเมรกิา จะเหน็ได

วานครลอสแอนเจลิสมีจํานวนคนไทยเลือกไปอาศัยอยูมากที่สุด อาจจะดวยเปนหนึ่ง

ในศนูยกลางทางดานเศรษฐกจิ วฒันธรรม และการบนัเทิง ทาํใหคนไทยใหความสนใจ

เลือกเปนที่ที่ไปศึกษา หรือเรียนตอ ทํางาน และอยูอาศัยเปนอันดับตนๆ 

 จากปรากฏการณดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ทวายังคงเปนการแสดงใหเห็น

ถึงความเปนมาเพียงดานเดียว คือการพัฒนาการการมีสวนรวมทางการเมืองของคน

ไทยในนครลอสแอนเจลิสเทาน้ัน ซ่ึงยังขาดความสัมพันธที่นาสนใจและคาดวาจะกอ

ใหเกิดการแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ ตามมา อาทิในดานของการเปดรับสื่อ และ

ทศันคต ิทาํใหผูวจิยัสนใจทีจ่ะศกึษาคนไทยในตางประเทศทีเ่ริม่เขามามบีทบาทการมี

สวนรวมทางการเมืองคอนขางมาก จึงตองการทราบวากลุมคนไทยในตางประเทศ

มีการเปดรับสื่อ เกี่ยวกับการเมืองอยางไร มีทัศนคติตอการเมืองของไทยอยางไร และ

เขามามสีวนรวมทางการเมอืงไทยในลกัษณะอยางไรบาง โดยเฉพาะคนไทยทีอ่าศัยอยู

ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาการเปดรบัสือ่เกีย่วกบัการเมอืงของคนไทยในนครลอสแอนเจลสิ

 2. เพื่อศึกษาทัศนคติตอการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส

 3. เพือ่ศกึษาการมสีวนรวมทางการเมืองของไทยของคนไทยในลอสแอนเจลสิ 

 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะประชากรของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส 

ที่มีผลตอความแตกตางในการเปดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมือง

ของไทย

 5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธระหวางการเปดรบัสือ่เกีย่วกบัการเมอืง กับการ

มีสวนรวมทางการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส

 6. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางทศันคตติอการเมอืง กับการมสีวนรวม

ทางการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส
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 7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการเมือง 

กับทัศนคติตอการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส

วิธีการวิจัย

 การวจิยัครัง้น้ีเปนการวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มรีปูแบบ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวิจัยดวยการเก็บขอมูลเพียงอยางเดียว 
(Cross-Sectional Study) สําหรับประชากรในการวิจัยคือ คนไทยซึ่งอาศัยอยูใน
นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนาใน
รูปแบบ web application ผานระบบออนไลน เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อ
วดัการมสีวนรวมทางการเมอืงของคนไทยซึง่อาศยัอยูในนครลอสแอนเจลสิ โดยจะวดั
จากคุณลักษณะประชากร การเปดรับสื่อและทัศนคติตอการเมือง และการมีสวนรวม
ทางการเมอืงของคนไทยซึง่อาศยัอยูในนครลอสแอนเจลสิ โดยผูวจิยัใหกลุมเปาหมาย
ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) 
 สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางนั้น จะเลือกกลุมตัวอยางแบบไมเปนไปตาม
โอกาสทางสถิติ (Non probability sample) โดยเปนกลุมตัวอยางตามสะดวก 
(Convenience Sample) จากน้ันผูวิจัยไดทําการสง link แบบสอบถามไปยังกลุม
เปาหมายและไดนํา link แบบสอบถามไปวางไวในหนา website และ webbord 
ของกลุมคนไทยซ่ึงอาศยัอยูในนครลอสแอนเจลสิ อกีทัง้ยงัเปดโอกาสใหกลุมเปาหมาย
เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จสามารถสง link แนะนําแบบสอบถามไปยังเพ่ือนหรือ
คนรูจักได 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 การวิจัยเรื่อง การเปดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมือง

ของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มีขอคนพบดังนี้

 1. กลุมตวัอยางทีศ่กึษาสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีาย ุ40 ปขึน้ไปมากทีส่ดุ 

รองลงมามีอายุระหวาง 30-39 ป สวนใหญเปนกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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รองลงมาเปนกลุมที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี และอาชีพสวนใหญของกลุม

ตัวอยางคือ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนไมเกิน 70,000 บาท สวนใหญ

มีสถานภาพโสด มีระยะเวลาในการอาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 

ไมเกิน 4 ป และสวนใหญไมไดเปนสมาชิกของกลุม สมาคม และพรรคการเมืองใดๆ

 2. การเปดรับสื่อเกี่ยวกับการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส 

 ผลการวิจัยพบวา คนไทยที่อาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิสมีการเปดรับส่ือ

เกี่ยวกับการเมืองของไทยผานสื่อบุคคลลักษณะเปนทางการ อาทิ เจาหนาที่ของรัฐ/

เจาหนาที่ทางการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาเปนสื่อวิทยุ ส่ือนิตยสาร/วารสาร 

สื่อโทรทัศน สื่อบุคคลลักษณะไมเปนทางการ อาทิ พอแม ญาติพี่นอง เพื่อน และสื่อ

หนังสือพิมพ ตามลําดับ สวนส่ือออนไลน อาทิ เว็บไซตตางๆ/เฟซบุก/ทวิตเตอร 

เปนสื่อที่คนไทยในนครลอสแอนเจลิสมีการเปดรับส่ือเกี่ยวกับการเมืองของไทย

นอยที่สุด

 3. ทัศนคติตอการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส

 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมของคนไทยในนครลอสแอนเจลิสมีทัศนคติ

ดานบวกตอการเมืองของไทย โดยเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นที่คน

ไทยที่อาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิสมีทัศนคติดานบวกตอการเมืองของไทยมี 

3 ประเด็นตามลําดับดังนี้

  1) สภาพการเมืองปจจุบันมีเสถียรภาพและดําเนินไปไดเปนอยางดี

ไมมีปญหา โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

  2) รัฐบาลมีความเอาใจใสในปญหาของประชาชนอยางจริงจัง โดยมี

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75

  3) เมื่อถึงคราวปญหาวิกฤติของประเทศ ผูนําประเทศมักจะพา

ผานพนไปไดดวยดี โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01

  สําหรับประเด็นสิทธิทางการเมืองเปนสิ่งที่เราควรหวงแหนนั้น คนไทย

ในนครลอสแอนเจลิสมีทัศนคติดานลบ โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56

 4. การมีสวนรวมทางการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส

 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมของคนไทยในนครลอสแอนเจลิสมีสวนรวม

ทางการเมืองอยูในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา การไปยื่น
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หนังสือขอเรียกรองตางๆ ตอรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐบาล เพื่อประโยชนเฉพาะ

ตน ครอบครวั พวกพอง หรอืชุมชนของตวัเองมากกวาการมสีวนรวมทางการเมืองอืน่ๆ 

รองลงมา คือ การบริจาคเงินชวยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง หรือผูสมัคร

 นอกจากนีพ้บวา ดานการมสีวนรวมทางการเมอืงของไทย ประเดน็ทีค่นไทย

ในนครลอสแอนเจลสิมสีวนรวมทางการเมอืงอยูลาํดบัสดุทายคอื การไปลงคะแนนเสยีง

เลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) คณุลกัษณะทางประชากรศาสตรมผีลตอการ

เปดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส 

 5. คุณลักษณะทางประชากรของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส ที่มีผลตอ

ความแตกตางในการเปดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของไทย

 ผลการวจิยัพบวา คณุลกัษณะทางประชากรของคนไทยในนครลอสแอนเจลสิ

ในดานอาชีพ รายไดและการสังกัดกลุมที่ตางกัน จะมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการเมือง

ของไทยที่แตกตางกัน สวนคุณลักษณะทางประชากรในดานเพศ อายุ การศึกษา

ที่ตางกัน ไมมีผลใหคนไทยในนครลอสแอนเจลิสมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการเมือง

ของไทยแตกตางกัน

 สวนความแตกตางของคุณลักษณะทางประชากรของคนไทยในนคร

ลอสแอนเจลิสในดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได พบวา ไมมีผลใหทัศนคติตอ

การเมอืงของไทยแตกตางกนั มเีพยีงการสงักดักลุมเทานัน้ทีต่างกนั จะมผีลใหทศันคติ

ตอการเมืองของไทยที่แตกตางกัน

 สําหรับในดานความแตกตางของการมีสวนรวมทางการเมืองของไทยน้ัน 

พบวา มีคุณลักษณะประชากรในดานอายุ อาชีพ รายได และการสังกัดกลุมที่ตางกัน 

จะมผีลใหการมสีวนรวมทางการเมอืงของคนไทยในนครลอสแอนเจลิสแตกตางกนั ใน

ขณะทีเ่พศ และการศกึษาท่ีตางกนั ไมมผีลใหการมสีวนรวมทางการเมอืงของไทยแตก

ตางกัน

 นอกจากน้ี ในผลการวิจัยเรื่องดังกลาว พบวา การเปดรับสื่อเกี่ยวกับ

การเมืองของไทย มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของคนไทยใน

นครลอสแอนเจลิส และทัศนคติตอการเมืองของไทย มีความสัมพันธกับการมี

สวนรวมทางการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส จากขอคนพบเกี่ยวกับการ

มีสวนรวมทางการเมือง พบวา ท้ังในดานของคุณลักษณะประชากรของคนไทยใน
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นครลอสแอนเจลิส โดยเฉพาะ อายุ อาชีพ รายได และการสังกัดกลุม ทั้งการเปดรับ

สื่อเกี่ยวกับการเมืองไทย และดานทัศนคติตอการเมืองของไทย ตางมีความสัมพันธ

กับการมีสวนรวมทางการเมืองของไทย ซ่ึงสอดคลองกันกับแนวคิดของนักรัฐศาสตร

และนักวิชาการ โดย McClosky H. Roth, Willson, Milbrath และ Goel ที่ศึกษา

ถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองทั้ง 3 ปจจัย

 ในสวนขอคนพบจากผลการทดสอบสมมตฐิานในประเดน็สดุทายคอื ทัศนคติ

ตอการเมืองของไทย พบวา ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของคน

ไทยในนครลอสแอนเจลิส

ขอเสนอแนะ

 1. ผลการศึกษาพบวา คนไทยที่อาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิสมีการเปด

รบัสือ่เกีย่วกับการเมอืงของไทยผานทางสือ่บคุคลลักษณะเปนทางการ อาท ิเจาหนาที่

ของรฐั และเจาหนาทีพ่รรคการเมอืงมากทีส่ดุ และในประเดน็ทศันคตติอการเมอืงของ

ไทย พบวาคนไทยสวนใหญมีทัศนคติดานบวกเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง

ในปจจบุนั ซึง่จากผลทีค่นพบนี ้หากรฐับาลไทยตองการจะเพิม่การตดิตอและเผยแพร

ขาวสารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานนโยบายของรัฐบาลใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ

เผยแพรขาวสารดานการบริหาร หรือขอมูลดานการเมือง หรือตอกยํ้าถึงความมี

เสถียรภาพทางการเมืองของไทยตอคนไทยที่อาศัยอยูในนครลอสแอนเจลิส การเผย

แพรขาวสารผานสื่อบุคคลลักษณะเปนทางการ จึงนาจะเปนชองทางสื่อสารที่ดีที่สุด 

 2. เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการชี้แจงหรือแจงขาวในการแกไขปญหา

ของประชาชน ควรใชสื่อมวลชน โดยเลือกใชสื่อวิทยุจึงนาจะเปนเครือขายที่ดีที่สุด 

เพราะจากผลการวิจัยพบการเปดรับสื่อประเภทน้ีมากที่สุดรองลง อีกทั้งยังเปนอีก

ชองทางหนึ่งที่จะกระตุนใหคนไทยในนครลอสแอนเจลิสเกิดความตื่นตัวตองการ

เขามามีสวนรวมทางการเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป

 1. การเปดรับสื่อเก่ียวกับการเมืองของไทยมีความสัมพันธกับการมี

สวนรวมทางการเมืองของคนไทยในนครลอสแอนเจลิส จึงควรศึกษาวิจัยประเภท

การวเิคราะหเนือ้หา (Content Analysis) เพือ่ใหทราบถงึบทบาทของสือ่ และเนือ้หา

ในการนาํเสนอรายงานของสือ่วามกีารนาํเสนอเกีย่วกบัการเมอืงในดานใด อยางไรบาง 

ซึ่งผลที่ไดจะกอใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย ท้ังส่ือมวลชนวามีความเปนกลางตาม

บทบาทหนาที่หรือไม เพื่อใหผูรับสารไดรับขอมูลขาวสารทุกดานตามความเปนจริง 

 2. การศึกษางานวิจัยน้ี ควรจะมีการศึกษาวิจัยในเมืองอื่นของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เชนในนครนิวยอรก ซ่ึงมีคนไทยไปอาศัยอยูจํานวนมากรองลงมาจาก 

นครลอสแอนเจลิส รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ดวยท่ีมีคนไทยอาศัยอยูอยางหนาแนน 

ความนาสนใจน้ีจะสามารถอธิบายความเหมือนหรือความแตกตางของกลุมคนไทยใน

ตางประเทศไดวามีการเปดรับสื่อ ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของไทย

อยางไรบาง อันจะเปนประโยชนตอการสื่อสารทางการเมืองจากรัฐบาล หรือหนวย

งานของรัฐที่เกี่ยวของไดอยางสอดคลองกับคนไทยที่อาศัยอยูในพื้นที่ประเทศนั้นๆ 
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วิจารณโดย
บทคัดยอ

 การวิจัยน้ีมุงศึกษาลักษณะทางประชากร ความคาดหวัง พฤติกรรมการ

เปดรับ ความพงึพอใจจากการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนของเยาวชนมสุลมิในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ตลอดจนความสัมพันธระหวางความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ 

ความพงึพอใจจากการเปดรับ และแนวโนมการเปดรบั เปนการวจิยัเชงิปริมาณ (Quan-

titative Research) ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลูจากกลุมตวัอยาง

ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 450 คน เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 

2557 สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ไดแก 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับสถิติเชิงอนุมานที่ใชในการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ t-test, F-test และ Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient 

 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน 234 คน คิดเปน

รอยละ 52.0 และเพศชาย จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 48.0 โดยสวนใหญกําลัง

ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนจํานวน 230 คน หรือรอยละ 51.1 

ผูปกครองของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท และประกอบ

อาชีพเกษตรกรคิดเปนจํานวน 124 คน รอยละ 27.6 ในสวนของพฤติกรรมการ

เปดรับ พบวา สื่อสังคมออนไลนท่ีกลุมตัวอยางเปดรับมากที่สุด คือ Facebook 

รอยละ 58.7 รองลงมาคือ YouTube รอยละ 34.3 และ Google+ รอยละ 7.0 

โดยมีความถี่ของการเปดรับ Facebook และ YouTube ประมาณ 5 ครั้ง ตอสัปดาห 

ในขณะที่ Google+ มีความถี่ของการเปดรับ ประมาณ 4 ครั้งตอสัปดาห

 สาํหรบัความคาดหวงัจากการเปดรบัส่ือสังคมออนไลน พบวา กลุมตวัอยาง

มีความคาดหวังจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 

โดยคาดหวังมากที่สุดในดานรูปแบบและการใชงาน คาเฉล่ียเทากับ3.88 รองลงมา 
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คือ ดานความบันเทิง คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศกับดาน

การปฏิสัมพันธทางสังคม มีคาเฉลี่ยดานละ 3.75 และดานการเสริมสรางเอกลักษณ

สวนบคุคล คาเฉลีย่เทากบั 3.37 ในสวนความพงึพอใจจากการเปดรบัส่ือสงัคมออนไลน 

พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 โดยพึงพอใจมากที่สุดในดานรูปแบบและการใชงาน คาเฉล่ีย

เทากับ 3.90 รองลงมาคือ ดานการปฏิสัมพันธทางสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ดาน

ขอมูลขาวสารและสารสนเทศ คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ดานความบันเทิง คาเฉลี่ยเทากับ 

3.74 และดานการเสริมสรางเอกลักษณสวนบุคคล คาเฉลี่ยเทากับ 3.34 ในขณะที่

แนวโนมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน พบวา กลุมตัวอยางมีความตั้งใจที่จะเปดรับสื่อ

สังคมออนไลนในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.81

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ลักษณะทางประชากร ไดแก 

ตัวแปรชวงรายไดผูปกครองและอาชีพผูปกครองของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือสังคมออนไลน ความถี่ 

(ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 1: Facebook และ จากสื่ออันดับที่ 2: YouTube 

แตกตางกัน ท้ังยังพบวาความคาดหวังดานการเสริมสรางเอกลักษณสวนบุคคล ไมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) 

จากสือ่อนัดบัที ่1: Facebook และ สือ่อนัดบัที ่2: YouTube สอดคลองกบัพฤตกิรรม

การเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 2: YouTube 

ทีไ่มมคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจดานการเสรมิสรางเอกลกัษณสวนบคุคล นอกจากนี้

ความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนในดานรูปแบบและการใชงาน ดาน

ขอมูลขาวสารและสารสนเทศ ดานการเสริมสรางเอกลักษณสวนบุคคล ดานการ

ปฏสิมัพนัธทางสงัคม และดานความบนัเทงิ ลวนมคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรม

การเปดรับสื่อสังคมออนไลน

คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน, เยาวชนมุสลิม, สามจังหวัดชายแดนภาคใต
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 This research aims to study demographic characteristics, expec-
tation, media exposure behavior, satisfaction on social media among 
Muslim youth in three Southern border provinces, including the correla-
tion among expectation, media exposure behavior, satisfaction on media 
exposure and trend to expose social media.This quantitative research 
is designed in the form of survey research method. Data collection 
performed by cross-sectional study using questionnaire as a tool. Data 
collection was selected from sample group of 450 high school students 
in the year 2013 from private school teaching Islamic religion in the three 
Southern border provinces. The data collection had performed during 
January to March in 2014, while statistic data analysis used descriptive 
data analysis such as frequency, percentage, mean and standard devia-
tion. Inferential Statistics used in hypothesis test are t-test, F-test and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
 The study found that the sample group divided into 234 females 
equal to 52% and 216 males equal to 48%. Most of them, with the 
total number of 230 or 51.1%, were studying in secondary education. 
Their parents, with the number of 124 or 27.6%, mostly earned lower 
than 10,000 baths per month and were farmers. The sample group 
accessed to social media, mostly to Facebook 58.7%, followed by 
YouTube 34.3% and Google+ 34 7% respectively. The frequency to 
access Facebook and YouTube were 5 times a week while Google + was 
4 times a week.
 The findings of expectation of exposure on social media found 
that the sample groups expected to expose on social media in high 
level. The average was equivalent to 3.70 and the highest expectation 
concerned user interface and accessibility: 3.88, followed by entertain-

ABSTRACT



JC JournalJournalJC 254

ment: 3.77, then information technology and social interaction: 3.75 
each, lastly enhancement of personal identity: 3.37. Whereas the findings 
of satisfaction on social media found that the sample group satisfied 
with exposure on social media in high level. The average was equivalent 
to 3.90 and they satisfied the most with user interface and application, 
followed by social interaction: 3.87, then news and information: 3.85 
and entertainment: 3.74, lastly enhancement of personal identity: 3.34. 
In the meantime, the findings of trend to expose social media found 
that the sample group intended to expose social media in high level 
with the average of 3.81. 
 The hypothesis result found that geographic characteristics such 
as the differences of income and occupation variable of the parents of 
Muslim youth in the three Southern border provinces of Thailand 
affected the differences of social media behavior for example frequency 
to access (per week). The most popular social media was Facebook and 
YouTube was the second.  As well as there was no correlation between 
expectation of enhancement of personal identity and exposure on social 
media.  Frequency to access (per week) from the most popular social 
media: Facebook and the second best: YouTube corresponded with 
exposure on social media behavior. Frequency (per week) from the 
second best: YouTube had no correlation with the satisfaction of en-
hancement of personal identity. Moreover; the satisfaction of exposure 
on social media concerned user interface and application, news and 
information, enhancement of personal identity, social correlation and 
entertainment; all of them related to the trend of exposure social media 
behavior.  

Keywords: Social Media, Muslim Youth, Three Southern Border 
  Provinces
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทดานการสื่อสาร และพัฒนารูปแบบ
ของการติดตอสื่อสารในรูปของสื่อสังคมออนไลนจนเปนที่นิยมของผูใชโดยทั่วไป ผูใช
อินเทอรเน็ตจากท่ัวโลกสามารถใชเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนถกเถียง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลามและมุสลิมอยูตลอดเวลา 
แนนอนวาส่ือสังคมออนไลนสามารถสะทอนทัศนคติของคนทั่วไปตอชาวมุสลิมได
เปนอยางดี (Asraf, 2010) สื่อสังคมออนไลนไดรับการยอมรับและมีการใชงานอยาง
แพรหลาย เชนเดียวกันกับสังคมมุสลิมที่ไมไดแตกตางจากสังคมอื่นๆ กลาวคือ 
มแีนวโนมการใชส่ือสงัคมออนไลนมากข้ึน และในชวงไมกีป่ทีผ่านมาสือ่สงัคมออนไลน
ไดนําการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบอยางมากตอสังคมมุสลิมทั้งในระดับบุคคลและ
ระดบัสงัคม เชน การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงของประเทศในตะวนัออกกลาง เปนตน
อันที่จริงแลวในโลกวิชาการมุสลิม มีการศึกษาและถกเถียงประเด็นปญหาที่วาดวย
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดานตางๆ ตออิสลาม โดยเฉพาะการศึกษาศึกษา
วจิยัในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสือ่สงัคมออนไลน งานวจิยัเหลานีพ้ยายามทีจ่ะทาํความเขาใจ
เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการใชสื่อสังคมออนไลนและหมายรวมถึงผลกระทบตออิสลาม 
เชน การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการเผยแพรศาสนาอิสลาม พบวา การใชส่ือสังคม
ออนไลนที่เพิ่มข้ึนทุกปของชาวมุสลิมเปนการใชงานในลักษณะการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับศาสนบัญญัติหรือใชเพื่อความสนุกสนานเทานั้น ทวาไมไดใหความสนใจที่จะ
เผยแพร หรือ Da’wah ศาสนาอิสลาม (Nurdin, 2012) นอกจากนี้การศึกษาของ 
GeHad, Mahdi and Azizah (2011) ยังพบวา กลุมตัวอยางที่มีการใชงานเครือขาย
สังคมออนไลนจะสงผลตอการปฏิบัติตัวตามหลักศาสนา เชน ขณะที่มีการเชื่อมตอ
เครือขายสังคมออนไลนจะเกิดความรูสึกไมเต็มใจจะทําการละหมาด ในขณะที่กลุม
ตวัอยางบางคนใชเครอืขายสงัคมออนไลนไดอยางเหมาะสมโดยการสรางกลุมจรยิธรรม
อสิลามทีจ่ะเปนการสงเสรมิภาพลกัษณทีด่ขีองศาสนาอสิลาม เปนตนเนือ่งจากอิสลาม
ไมไดแยกกิจกรรมทางศาสนาและกจิกรรมทางโลกไว จติสาํนกึของการเปนมุสลมิตาม
หลักการของศาสนา ความเครงครัดตอหลักศาสนาและการใชชีวิตประจําวันจึงไมใช
สิ่งที่แยกหรือขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิง เชนนั้นแลวชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยูในพื้นที่
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สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต อาจกลาวไดวาเปนกลุมวัฒนธรรมยอยหน่ึงในสังคมไทยยอมตองมี
แบบแผนประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันที่แตกตางไปจากเยาวชนไทยกลุมอื่นๆ ใน
สังคมไทย การตองเผชิญกับเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ และความเปนโลกาภิวัตน
ทางการสื่อสาร นับเปนเปนความทาทายสําหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวัง 
พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนของเยาวชน
มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใตทั้งนี้เพื่อที่เราจะไดเขาใจและเรียนรูความหลากหลาย
ที่ผูคนมีตอสื่อสังคมออนไลนตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาความคาดหวัง พฤติกรรมการเปดรับ ความพึงพอใจจากการ
เปดรับสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
 2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของเยาวชนมุสลิมที่แตกตางกันใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน
 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความคาดหวงัจากการเปดรบัสือ่สงัคม
ออนไลนและพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน
และความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความพงึพอใจจากการเปดรบัสือ่สงัคม
ออนไลนกับแนวโนมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต

วิธีการศึกษา

 การศกึษาวจิยันีเ้ปนการวิจยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) รูปแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method ) ทําการเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใด
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เวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-sectional Study) จากกลุมตัวอยางจํานวน 450 คน 

ซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลามในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา นราธวิาส และปตตาน ีสาํหรบัการสุมตวัอยาง

มีวิธีการเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling) โดยขั้นตอนแรก 

คือแบงประชากรออกเปนช้ันภูมิ (Stratified Sampling) เปน 3 ชั้นภูมิ (จังหวัด) 

คือ จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ขั้นตอนที่สอง คือการเลือก

ตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) การเลือกจํานวนตัวอยางโรงเรียน 10% จาก

โรงเรียนทั้งหมด 153 แหง ไดจํานวนโรงเรียนตัวอยางทั้งหมด 15 โรงเรียน การหา

จํานวนตัวอยางโรงเรียนในแตละชั้นภูมิ (จังหวัด) ใหเปนแบบสัดสวน (Proportional) 

ขั้นตอนที่สาม การไดโรงเรียนตัวอยางในแตละช้ันภูมิ (จังหวัด) ใชการเลือกตัวอยาง

สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัสลากจากโรงเรยีนตวัอยาง

ทั้งหมด 15 โรงเรียน เลือกจํานวนนักเรียนตัวอยางจากแตละโรงเรียนมา 30 คน จะ

ไดจํานวนนักเรียนตัวอยาง 450 คน ผูวิจัยไดทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ

ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง

ที่มีลักษณะทางประชากรคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่น 

มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในสวน

ความคาดหวังจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลน มีคาเทากับ.760 สวนความพึงพอใจ

จากการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน เทากบั .849 และสวนแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบั

สื่อสังคมออนไลนเทากับ .808 ตามลําดับ

ผลการวิจัยและอภิปราย

สวนที่ 1  ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
 กลุมตวัอยางเปนเพศหญงิ จาํนวน 234 คน คดิเปนรอยละ 52.0 ซึง่มากกวา

เพศชาย จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 48.0 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญกําลังศึกษา

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร และผูปกครอง

สวนใหญของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน
 ผลการศึกษา พบวา สื่อสังคมออนไลนที่กลุมตัวอยางเปดรับมากที่สุดเปน

อันดับที่ 1 คือ Facebook รอยละ 58.7 สื่ออันดับที่ 2 คือ YouTube รอยละ 34.3 

และสื่ออันดับที่ 3 คือ Google+ จํานวน 34 คน รอยละ 7.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง

เปดรับสื่อสังคมออนไลน Facebook มากที่สุดเนื่องจากเห็นวา Facebook เปนสื่อ

สังคมออนไลนท่ีมีรูปแบบและการใชงานท่ีไมซับซอน และเปนชองทางการส่ือสารที่

เปดโอกาสใหสามารถติดตอกับเพื่อน หรือญาติพี่นอง ที่เดินทางไปศึกษาหรือทํางาน

ในประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซยี อนิโดนีเซีย ตลอดจนประเทศแถบตะวนัออกกลาง 

เปนตน สอดคลองกับวัตถุประสงคการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ที่พบวาโดยสวนใหญ

เปดรบัสือ่สงัคมออนไลน เพือ่สงขอความหรือสนทนามากท่ีสดุ จากผลการศกึษาทีพ่บ

วาสื่ออันดับที่ 3 มีผูตอบนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ดัง

นั้นในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 และสมมติฐานการ

วิจัยที่ 3 จึงเลือกใชสื่ออันดับที่ 1: Facebook และสื่ออันดับที่ 2: YouTube 

 สําหรับสถานที่ท่ีใชเปดรับสื่อสังคมออนไลน พบวา กลุมตัวอยางมีการ

เปดรับสื่อสังคมออนไลนจากท่ีบานมากท่ีสุด โดยชวงเวลาที่เปดรับส่ือสังคมออนไลน

บอยที่สุด คือ ระหวางเวลา 18:01-21:00 น. แตจะเปนการเปดรับสื่อสังคมออนไลน

ในระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น กลาวคือ ชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวงเวลาของการปฏิบัติ

ศาสนกิจทางศาสนา เชน การละหมาด การอานคัมภีรอัลกุรอาน รวมถึงการทําการ

บานตามที่ไดรับมอบหมายในชั้นเรียน และสําหรับกลุมตัวอยางซึ่งอาศัยในหอพักของ

โรงเรียน ชวงเวลาดงักลาวจะเปนชวงเวลาของการเรยีนคมัภีรอลักรุอาน ตลอดจนการ

บรรยายธรรมจากโตะครหูรอืครสูอนศาสนา โดยเนือ้หาจะเปนหลักคาํสอน ขอปฏบิติั

ตางๆ ที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต เปนตน

สวนที่ 3 ความคาดหวังจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลน
 กลุมตัวอยางมคีวามคาดหวงัจากการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนในระดบัมาก 

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 กลุมตัวอยางมีความคาดหวังดานรูปแบบและการใชงานมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 โดยเฉพาะประเด็น “เปนชองทางที่สามารถดาวนโหลด

และแบงปน รูปภาพ วีดิโอ รวมถึงมัลติมีเดียตางๆ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ในขณะที่

ประเด็น “เปนชองทางการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็วทันทีทันใด (Real Time)” 
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ซึ่งเปนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางคาดหวังในอันดับรองลงมาโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 

จากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคาดหวังดานรูปแบบ

และการใชงานสื่อสังคมออนไลนในฐานะชองทางการส่ือสารที่สามารถสงหรือรับสาร

ในรูปแบบตางๆ ที่ไมไดจํากัดเพียงแคการรับหรือสงภาพและเสียงเทาน้ัน แตความ

คาดหวังดังกลาวอาจอยูในลักษณะของการสื่อสารที่ผูใชงานสามารถเปนทั้งผูรับสาร

และผูสงสารในเวลาเดียวกัน เชนเดียวกับการใชงานที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถเลือก

ใชสื่อที่สามารถสะทอนสิ่งที่ผูใชตองการสื่อสารในแตละโอกาส และจากผลการศึกษา

ดังกลาวยังสามารถวิเคราะหไดเชนกันวา การที่กลุมตัวอยางคาดหวังกับประเด็น 

“เปนชองทางการสือ่สารทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ทนัททีนัใด (Real Time)” เปนอนัดบั

รอง เปนไปไดวาสื่อสังคมออนไลนทําหนาที่เพียงแคเปนชองทางการสื่อสารที่จะชวย

ใหคนเราไดทราบความเคลื่อนไหวของคนที่เรารูจักไดโดยไมจําเปนตองทําการสื่อสาร

โดยตรง กลาวคือ ผูใชงานในเครือขายสังคมออนไลนเดียวกันอาจรับรูหรือรับทราบ

ความเคลือ่นไหวผูใชงานอีกฝายจากรปูภาพ ขอความ หรอืเสียง ทีโ่พสตโดยผูใชคนนัน้ 

โดยไมจําเปนตองไถถามหรือสนทนาเปนการสวนตัว สะทอนใหเห็นถึงการประเมิน

คุณสมบัติของสื่อท่ีกลุมตัวอยางจะเลือกใชหรือเลือกเปดรับเพื่อตอบสนองความคาด

หวังของตนซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คือ สื่อสังคมออนไลน (Social Media) โดย

คุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลนตามการอธิบายของ Kalpan and Haelein (2010, 

as cited in Ballard, 2011) ที่เห็นวาการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลนเปนแนวความ

คิดสําคัญของเทคโนโลยีเว็บไซต 2.0 (web 2.0) และคุณลักษณะที่สําคัญดังกลาวยัง

เปนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของขอมูลสารสนเทศและความรู เนื่องจาก

ผูใชงานสามารถสรางและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีพวกเขาสรางขึ้นมาได (User Gener-

ated Content) การเกิดขึ้นของเครือขายสังคมออนไลน ทําใหผูใชงานสามารถเชื่อม

ตอและปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดตลอดเวลา รวมถึงการส่ือสารหรือการทํากิจกรรมบาง

อยางซึง่ในชวีติปกตทิางสังคมอาจไมสามารถกระทาํไดสะดวกนกั เชน การสงตอขอมลู

หรือเนื้อหาไฟลที่เปนผลความมั่นคงของรัฐ เปนตน 

 ความคาดหวังดานความบันเทิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ซึ่งเปนดานที่กลุม

ตัวอยางมีความคาดหวังรองลงมาจากดานรูปแบบและการใชงาน กลุมตัวอยางคาด

หวังในประเด็น“เปนชองทางในการผอนคลายความเครียด ดวยการแสวงหาความ

บันเทิง และความสนุกสนาน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อาจวิเคราะหไดวาการที่กลุม
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ตัวอยางกําลังศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยแตละวันตองศึกษา

ทั้งวิชาสามัญ และวิชาศาสนา วันละกวา 8-10 คาบ บางครั้งตองแบงหนาที่ทางการ

เรียนและชวยแบงเบาภาระผูปกครองบางในบางโอกาส ฉะนั้นการเปดรับส่ือสังคม

ออนไลนในระยะเวลาสั้นๆ ถือเปนการผอนคลายไดอีกทางหนึ่ง เชน การรับฟงอานา

ซีดซึ่งเปนบทเพลงที่มีเนื้อหาคําสอนทางศาสนา เปนตน สวนประเด็น “เปนชองทาง

ที่มีการขายสินคาและบริการตางๆ ที่มีความสะดวก ครบครัน” เปนประเด็นเดียวที่

กลุมตัวอยางมีความคาดหวังในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 อาจวิเคราะห

ไดวาโดยสวนใหญของกลุมตัวอยางทีผู่ปกครองมรีายไดไมสงู ทาํใหตองระมดัระวงัเรือ่ง

คาใชจาย รวมถงึการไมมคีวามพรอมและความมัน่ใจในการทาํธรุกรรมทางการเงนิผาน

ระบบออนไลนกอ็าจเปนปจจัยทีท่าํใหกลุมตวัอยางมคีวามคาดหวงัในระดบัปานกลาง 

นอกจากนี้กลุมตัวอยางเพศหญิงบางสวนเห็นวาสินคาบางประเภท เชน เสื้อผาที่มีให

สัง่ซือ้ผานสือ่สงัคมออนไลน พวกเขาไมสามารถใชไดในชวีติประจาํวนัเนือ่งจากเสือ้ผา

เหลานั้นไมไดถูกออกแบบที่เปนการปกปดรางกายตามหลักการศาสนา เปนตน 

 สําหรับความคาดหวังดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ และดานการ

ปฏสิมัพนัธทางสงัคม มคีาเฉลีย่เทากนั 3.75 โดยในดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 

กลุมตวัอยางคาดหวงัมากทีส่ดุในประเดน็ “เปนชองทางในการแสวงหาขอมลู ขอแนะนาํ 

ความคิดเห็น สําหรับการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง”มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 วิเคราะห

ไดวาขอดีของสื่อสังคมออนไลนคือการท่ีผูใชงานซึ่งเปนผูติดตอในเครือขายเดียวกัน 

ตางมีความสนใจในเรื่องตางๆ ท่ีแตกตางกันออกไป และในทายที่สุดจะนํามาสูการ

แบงปน (sharing) ความสนใจเหลานัน้มากขึน้ ในขณะทีป่ระเดน็ “เปนชองทางในการ

ถายทอดขาวสารและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรอบตัว” ซึ่งเปนประเด็นที่กลุมตัวอยางคาด

หวังรองลงมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 วิเคราะหไดวาการที่กลุมตัวอยางอาศัยในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดเหตุการณความไมสงบบอยครั้ง การมี

ชองทางใหสามารถสือ่ขาวทีไ่มไดรบัการนาํเสนอในส่ือมวลชนกระแสหลักยอมมีความ

จําเปนอยางยิ่ง 

 ขณะที่ความคาดหวังดานการปฏิสัมพันธทางสังคม กลุมตัวอยางคาดหวัง

ในประเด็น “เปนชองทางที่จะชวยใหความสัมพันธกับบุคคลรอบขางใกลชิดขึ้นกวา

เดิม” มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 สอดคลองกับวัตถุประสงคจากการเปดรับสื่อ

สังคมออนไลน ที่พบวาโดยสวนใหญเปดรับสื่อสังคมออนไลน เพื่อสงขอความหรือ
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สนทนามากทีส่ดุ สาํหรบัประเดน็ “เปนชองทางทีจ่ะชวยใหเกดิการรวมตวัระหวางคณุ

และบุคคลอื่นท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เชน แฟนคลับศิลปนดารา ภาพยนตร 

ดนตรี กีฬา เปนตน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 วิเคราะหไดวากลุมตัวอยางซึ่งเปนวัยรุน

ยอมมีความอยากรูอยากเห็นและตองการเขาถึงหรือรับรูสิ่งที่ตนเองสนใจ เชน การที่ 

Facebook มฟีเจอร (Feature) แฟนเพจ เปนการเปดโอกาสใหกลุมคนทีม่คีวามสนใจ

ในเรือ่งเดยีวกนัสามารถเขาไปแลกเปลีย่นหรอืถายทอดเรือ่งราวประสบการณตางๆ ได

งายมากขึน้ ดงัเชนทีก่ลุมตวัอยางสามารถตดิตามขาวสารของภาพยนตร Bollywood 

ผานเฟซบุกแฟนเพจ หรือแมแตการสรางกลุม (Group) สวนตัวในเฟซบุกไวเปนชอง

ทางสําหรับแลกเปลี่ยนขาวสารหรือสนทนาในประเด็นที่เปนความสนใจรวมกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Liu, Maes and Davenport (2006, as cited in Boyd 

& Ellison, 2008, p. 221) ที่พบวาการเกิดขึ้นของเครือขายผูใชงานบนเว็บไซตเครือ

ขายสังคมออนไลน มีปจจัยที่ชวยใหการปฏิสัมพันธทางสังคมของผูใชดําเนินตอไปได 

ดวยปจจัยที่หลากหลาย เชน รสนิยม ความนิยมชมชอบตอสินคา บุคคล กีฬา และ

อื่นๆ เหลาน้ีชวยทําใหเกิดเครือขายผูใชงานและการปฏิสัมพันธทางสังคมตามมา ใน

ขณะที่ประเด็น “เปนชองทางในการแสวงหาเพ่ือนใหม ๆ”เปนประเด็นที่มีคาเฉล่ีย

ความคาดหวังนอยท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 อาจทําความเขาใจจากงานวิจัย

ของ Choi (2006, as cited in Boyd & Ellison, 2008, p. 221) ที่พบวากลุมตัวอยาง

รอยละ 85 เห็นวาแรงจูงใจสําคัญในการใชงานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนอยาง 

Cyworld คือการดํารงและสงเสริมไวซ่ึงความสัมพันธทางสังคมที่มีอยูในโลกแหง

ความเปนจริง ในขณะที่งานวิจัยของ Boyd (2008, as cited in Boyd & Ellison, 

2008, p. 221) ไดยืนยันถึงบทบาทของเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนอยาง 

MySpace, Facebook ที่ชวยใหเด็กหรือเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถ

ปฏิสัมพันธทางสังคมกับเพื่อนๆ ได เนื่องจากเครือขายสังคมออนไลน (Social 

Network) เปนบริการที่มีลักษณะสําคัญคือการเชื่อมตอกับสาธารณะ 

 ในดานการเสริมสรางเอกลักษณสวนบุคคล มีคาเฉลี่ยความคาดหวัง 3.37 

ซึ่งเปนความคาดหวังดานเดียวท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความคาดหวังอยูในระดับปาน

กลาง โดยประเด็น “เปนชองทางที่สามารถสะทอนความเปนตัวตนที่แทจริงของทาน

ไดมากที่สุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และประเด็น “เปนชองทางในการแสดงตัวตนที่

ทานอยากจะเปนและอยากใหคนอื่นรับรู เชน การต้ังช่ือผูใชงาน รูปประจําตัว การ
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โพสตขอความ การแสดงประวัติสวนตัวท่ีแตกตางจากชีวิตจริงของคุณ เปนตน” 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 จะเห็นไดวาทั้งสองประเด็นตางมีคาเฉลี่ยที่ไมแตกตางกันมาก

นกั โดยกลุมตวัอยางไดแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิวา โดยปกติผูใชงานทีอ่ยูในเครอืขาย

สงัคมออนไลนหรอืผูตดิตอในเครอืขายสงัคมออนไลน มกัจะเปนเพือ่น หรอืบคุคลอืน่ๆ 

เชน ครู อาจารย ญาติ ฯลฯ ซ่ึงลวนรูจักและมีการติดตอสัมพันธในชีวิตจริง ฉะนั้น

จึงไมคาดหวังวาสื่อสังคมออนไลนจะเปนชองทางที่สามารถสะทอนความเปนตัวตน

ที่แทจริงของตนไดดีนัก

สวนที่ 4 ความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลน
 จากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนของ

กลุมตัวอยางอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความพึง

พอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนในแตละดาน พบวา ความพึงพอใจดานความ

บันเทิงมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไมมากนัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยความ

คาดหวังในดานเดียวกันที่คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 ผลการศึกษาดังกลาวอาจวิเคราะหได

จากการแสดงความเห็นเพิ่มเติมของกลุมตัวอยางที่เปนไปในทิศทางเดียวกันวา แมจะ

มีการเปดรับสื่อสังคมออนไลนแตกระนั้นก็ตามความพรอมของสัญญาณอินเทอรเน็ต

กลับเปนประเด็นสําคัญที่กลุ มตัวอยางเห็นวายังเปนปญหาทั้งในแงของคุณภาพ

สญัญาณ และการเขาถงึสญัญาณอนิเทอรเนต็ สิง่ทีก่ลุมตวัอยางยกตวัอยางใหเหน็เปน

รูปธรรม เชน การใชงาน YouTube ท่ีผูใชจําเปนตองมีความพรอมของสัญญาณ

อินเทอรเน็ตในระดับท่ีดีพอสมควรจึงจะสามารถรับ สง ภาพและเสียงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 ในขณะทีค่วามพงึพอใจดานการเสริมสรางเอกลกัษณสวนบคุคล มคีาเฉลีย่

เทากับ 3.34 นอยกวาคาเฉลี่ยความคาดหวังในดานเดียวกันที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 

เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในประเด็น “มีผลตอบ

รบัทีด่ใีนตวัตนทีค่ณุนาํเสนออกไป” มคีาเฉลีย่เทากับ 3.37 มากกวา ประเดน็ “บคุคล

อื่นรูจักตัวตนที่แทจริงของทานมากยิ่งขึ้น” ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 ผลการศึกษาดัง

กลาวมีทิศทางตรงกันขามกับความคาดหวังของกลุมตัวอยางที่คาดหวังใหสื่อสังคม

ออนไลน “เปนชองทางทีส่ามารถสะทอนความเปนตวัตนทีแ่ทจรงิของคณุไดมากทีส่ดุ” 

ผลการศึกษาดังกลาวอาจวิเคราะหไดจากผูติดตอที่อยูในเครือขายสังคมออนไลน
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เดียวกันกับกลุมตัวอยาง สวนใหญจะเปนบุคคลที่รูจักและมีการติดตอสัมพันธในชีวิต

จริง เชน ครู อาจารย ญาติ ฯลฯ เปนไปไดวาการที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจจาก

ผลตอบรับที่ดีในตัวตนที่เลือกนําเสนอออกไป อาจเปนความพึงพอใจที่เกิดจากการ

เลือกนําเสนอเฉพาะดานท่ีคิดวาจะเปนท่ียอมรับของบุคคลอื่น และไมผิดไปจาก

ขนบธรรมเนยีม วถีิชวีติทางสงัคมท่ีตนอาศยัอยู เพือ่ปองกันโทษทางสังคมหรอืปองกนั

ผลกระทบอื่นๆ ที่จะตามมา สอดคลองกับงานวิจัยของ Walther, Van Der Heider, 

Kim และ Westerman (as cited in Boyd & Ellison, 2008, p. 221) ที่พบวา การ

โพสตขอความหรือการกระทําอื่นๆ ท่ีปรากฏบน wall ของ Facebook สามารถ

สงผลกระทบทางใดทางหนึง่ทัง้ตอผูโพสตและผูทีเ่ปนเครอืขายหรอืเพ่ือนในเครอืขาย

สังคมออนไลนเดียวกัน

 ดานการปฏิสัมพันธทางสังคม แมวาจะมีคาเฉลี่ยความคาดหวังเทากันกับ

ดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ แตในสวนของความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจดานการปฏิสัมพันธทางสังคมมากกวา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจประเด็น “สื่อสังคม

ออนไลนชวยใหคุณกับบุคคลรอบขางมีความสนิทสนมใกลชิดกันมากกวาเดิม” มาก

ทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากับ 4.03 ทีเ่ปนเชนนีเ้นือ่งจากกลุมตัวอยางมกีารใชสือ่สงัคมออนไลน

เปนเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การใชขอมูล

หรือเนื้อหาท่ีผูคนในสื่อสังคมออนไลนใหความสนใจ นํากลับไปเปนหัวขอสนทนากับ

บคุคลอืน่ๆ ในชวีติจรงิ หรือแมแตการใชเนือ้หาหรอืขอมลูจากสือ่สงัคมออนไลนในการ

ดึงความสนใจจากเพื่อนๆ ในหองเรียนในยามที่ตองออกไปนําเสนอรายงานหนา

ชั้นเรียน เปนตน ในขณะท่ีประเด็น “คุณมีเพื่อนใหมๆ เพิ่มมากขึ้น” ซ่ึงมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.71 ถือเปนคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆ ในดานเดียวกัน 

ที่เปนเชนนี้อธิบายไดจากวิจัยของ Ellison, Steinfield และ Lampe (2007, as 

cited in Boyd & Ellison, 2008, p. 221) ทีเ่หน็วาการใชงานเครอืขายสงัคมออนไลน 

เชน ผูใช Facebook มีลักษณะการใชงานเพื่อดํารงไวซึ่งมิตรภาพหรือความสัมพันธ

ในชีวิตจริง มากกวาการคนหาเพื่อนใหม

 ในดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ กลุ มตัวอยางมีความพึงพอใจ

ในประเด็น “สามารถสะทอนเหตุการณรอบตัวไดงายมากขึ้น” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 

มากกวาประเด็น “คุณรับทราบขอมูลขาวสารที่สังคมกําลังใหความสนใจ รวมถึงได
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ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงมากขึ้น” ที่มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.84 แมวาประเด็นดังกลาวจะมีคาเฉลี่ยความคาดหวังมากกวาก็ตาม จากผล

การศกึษาดงักลาว วเิคราะหไดวากลุมตวัอยางอาจใชสือ่สงัคมออนไลนเปนส่ือทางเลือก

ในการรับหรือสงสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวสารที่มีความใกลชิดและเกี่ยวของกับ

ชมุชนหรือทองถิน่ และมผีลกระทบตอการดาํเนนิชวีติประจําวนั เชน การเกดิเหตกุารณ

ไมสงบในพืน้ทีต่างอาํเภอ หรอืตางหมูบาน กลุมตวัอยางเหน็วาแมจะรบัรูขาวสารจาก

สือ่บคุคลหรอืสือ่มวลชนมากอนหนาแลว แตหากมเีพือ่นหรือบคุคลทีรู่จักอาศัยในพืน้ที่

ทีเ่กิดเหตกุารณอาจจะไดรบัทราบรายละเอยีดรวมถงึขอเท็จจรงิผาน “พืน้ที”่ (Space) 

สือ่สังคมออนไลนของเพ่ือนหรอืบคุคลทีรู่จกั ในหลายกรณรีายละเอยีดท่ีนาํเสนอผาน

สื่อมวลชนหรือเจาหนาที่รัฐ ก็มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง รวมถึงเหตุการณที่ไมได

นําเสนอใหเปนขาวตามสื่อมวลชนแตกลับปรากฏเปนขาวใน “พื้นที่” (Space) สื่อ

สังคมออนไลนของคนในพื้นที่ 

 สําหรับดานรูปแบบและการใชงาน พบวา ทุกประเด็นมีคาเฉล่ียความพึง

พอใจมากกวาคาเฉลี่ยความคาดหวังในประเด็นเดียวกัน โดยกลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจประเด็น “สามารถดาวนโหลด/แบงปน รปูภาพ วดิีโอ มลัตมิเีดยีอืน่ๆ” มากทีส่ดุ 

โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 4.05 รองลงมาคอืประเดน็ “สามารถตดิตอสือ่สารไดรวดเรว็ทนัที

ทันใด (Real Time)” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 สะทอนใหเห็นวาส่ือสังคมออนไลน

สามารถตอบสนองความตองการของกลุมตัวอยางในฐานะที่เปนชองทางใหเกิดการ

แบงปนขอมูลที่ปรากฏในลักษณะตางๆ ไดเปนอยางดี รวมถึงการที่สื่อสังคมออนไลน

ชวยการตดิตอสนทนามคีวามสมจรงิหรอืมอีรรถรสมากขึน้ ขณะทีป่ระเด็น “สือ่สงัคม

ออนไลนใชงานงาย สะดวก ไมซับซอน ประหยัดคาใชจาย” ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 

ซึง่มากกวาคาเฉลีย่ความคาดหวงัในประเดน็เดียวกัน อาจวเิคราะหไดวาแมการใชงาน

หรือเปดรับสื่อสังคมออนไลนจะไมสามารถหลีกเลี่ยงคาใชจายบริการอินเทอรเน็ตได 

แตการอํานวยความสะดวกดานรปูแบบและวิธกีารใชงาน รวมถึง คณุสมบตัแิละความ

สามารถตางๆ (Features) ทีส่ือ่สงัคมออนไลนมใีหกบัผูใช ชวยใหกลุมตวัอยางในฐานะ

ผูใชงานสามารถประหยัดคาใชจายในสวนอื่นๆ แทนได เชน การไมตองอัดภาพที่ถาย

จากกลองถายรูป แตสามารถสงใหเพือ่นหรอืแบงปนใหเพือ่นผานทางส่ือสงัคมออนไลน

ไดเลย เปนตน 
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สวนที่ 5 แนวโนมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน
 จากการศกึษา พบวา กลุมตวัอยางมแีนวโนมความตัง้ใจทีจ่ะเปดรบัส่ือสังคม
ออนไลนในระดับมาก โดยประเด็น “ทานมีความตั้งใจที่จะใชสื่อสังคมออนไลนตอไป
ในอนาคต” มคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คาเฉลีย่เทากบั 4.00 และ ประเดน็ “ทานมคีวามตัง้ใจ
ที่จะแนะนําบุคคลอื่นใหใชงานสื่อสังคมออนไลน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ทั้งนี้เมื่อนํา
ผลการศกึษาในสวนของความพงึพอใจจากการเปดรบัส่ือสงัคมออนไลนทีม่คีาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก มาพิจารณารวมกับผลการศึกษาในสวนของแนวโนมการเปดรับ
อาจกลาวไดวา เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความตั้งใจที่จะเปดรับ
สื่อสังคมออนไลนมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Palmgreen and Rayburn (1985, 
as cited in McQuail, 2005) ซึ่งกลาวถึงการที่บุคคลแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อ 
โดยการแสวงหาดงักลาวเปนไดทัง้ความเชือ่ความคาดหวงัและมกีารประเมนิคาไวแลว 
นําไปสูพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ผลที่ไดรับอาจจะเปนความพึงพอใจหรือผลลัพธ
ในทางตรงขามกเ็ปนได ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสารทีไ่ดรบัจากการเปดรบัสือ่เพยีงพอทีจ่ะตอบ
สนองตอความคาดหวงัทีม่อียูหรอืไม หากสารทีไ่ดรบัตอบสนองตอความคาดหวงักจ็ะ
ทําใหมีระดับความพึงพอใจมาก และจะสงผลตอพฤติกรรมการเปดรับส่ือหรือใชส่ือ
มากขึ้นตามไปดวย

สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของเยาวชนมุสลิมที่
แตกตางกนัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน
แตกตางกัน
 สือ่อนัดบัที ่1 : Facabook พบวา เพศและระดบัช้ันการศึกษาของเยาวชน
มุสลิมที่แตกตางกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือสังคม
ออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 1 : Facebook ไมแตกตางกัน 
 ชวงรายไดผูปกครอง: ชวงรายไดผูปกครองของเยาวชนมสุลมิทีแ่ตกตางกนั
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ 
(ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ : Facebook แตกตางกัน โดยผูที่ผูปกครองมีชวง
รายไดตอเดือนตั้งแต 40,001 บาทขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน 
ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 1 : Facebook มากกวาผูที่ผูปกครองมีชวง
รายไดตอเดอืนไมเกนิ 30,000 บาท ผูทีผู่ปกครองมชีวงรายไดตอเดอืน 30,001-40,000 
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บาท จะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่อ
อันดับที่ 1 : Facebook มากกวาผูที่ผูปกครองมีชวงรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 
บาท และ ผูที่ผูปกครองมีชวงรายไดตอเดือน 10,001-30,000 บาท จะมีพฤติกรรม
การเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 1 : Facebook 
มากกวาผูที่ผูปกครองมีชวงรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 
 อาชีพผูปกครอง: อาชีพผูปกครองของเยาวชนมุสลิมที่แตกตางกันใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต มพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน ความถี ่(ครัง้ตอ
สปัดาห) จากสือ่อนัดบัที ่1 : Facebook แตกตางกนั โดย ผูทีผู่ปกครองประกอบอาชพี
ขาราชการ และ ธุรกิจสวนตัวจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ 
(ครัง้ตอสปัดาห) จากสือ่อนัดบัที ่1 : Facebook มากกวาผูทีผู่ปกครองประกอบอาชพี
เกษตรกร อาชีพบริการ/รับจาง และอาชีพคาขาย และ ผูที่ผูปกครองประกอบอาชีพ
คาขายจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่อ
อันดับที่ 1 : Facebook มากกวาผูที่ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร และอาชีพ
บริการ/รับจาง
 สื่ออันดับที่ 2 : YouTube พบวา เพศและระดับชั้นการศึกษา: เพศของ
เยาวชนมุสลิมที่แตกตางกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
สังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube ไมแตกตางกัน 
 ชวงรายไดผูปกครอง : ชวงรายไดผูปกครองของเยาวชนมสุลมิทีแ่ตกตางกนั
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ 
(ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube แตกตางกัน โดยผูที่ผูปกครองมีชวง
รายไดตอเดือนตั้งแต 40,001 บาทขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน 
ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube มากกวาผูที่ผูปกครอง
มีชวงรายไดตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท และ ผูที่ผูปกครองมีชวงรายไดตอเดือน 
20,001-40,000 บาท จะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอ
สัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube มากกวาผูที่ผูปกครองมีชวงรายไดตอเดือน
ไมเกิน 10,000 บาท 
 อาชีพผูปกครอง: อาชีพผูปกครองของเยาวชนมุสลิมที่แตกตางกันใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต มพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน ความถี ่(ครัง้ตอ
สัปดาห) จาก สื่ออันดับที่ 2 : YouTube แตกตางกัน โดยผูที่ผูปกครองประกอบอาชีพ
ขาราชการ จะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) 
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จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube มากกวาผูที่ผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร อาชีพ

บริการ/รับจาง และอาชีพคาขาย

 จากผลการศึกษาทั้งในสื่ออันดับที่ 1 : Facebook และส่ืออันดับที่ 2 : 

YouTube แสดงใหเห็นวา ตัวแปรเกี่ยวกับรายไดและอาชีพ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

รายไดของผูปกครองและอาชีพของผูปกครอง ถือเปนตัวแปรที่สําคัญและสามารถนํา

มาใชอธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลไดดีเชนเดียวกับกรณีตัวแปรการศึกษา 

เพราะเปนตัวแปรที่มีบทบาทใกลเคียงกันและมีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก 

กลาวคือ ผูมีรายไดสูงน้ันมักมีการศึกษาสูง มีตําแหนงหนาที่การงานที่ดี (ยุบล 

เบญ็จรงคกจิ, 2534, น. 70-71) เชนนัน้แลวผูทีผู่ปกครองมรีายไดสงูอาจมคีวามพรอม

ที่จะสนับสนุนบุตรหลานใหสามารถเปดรับสื่อสังคมออนไลนได กลาวคือ สามารถ

ที่จะแบกรับภาระคาใชจายในดานตางๆ เชน คาบริการอินเทอรเน็ต หรือแมแต

อุปกรณอื่นๆ สําหรับใชเปดรับสื่อสังคมออนไลน เปนตน นอกจากนี้เยาวชนมุสลิมใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีปกครองประกอบอาชีพขาราชการนอกจากจะมีความ

พรอมทางดานรายไดและอาชพี ปจจยัทีเ่อือ้ตอการเปดรบัส่ือสงัคมออนไลน คอื สถาน

ที่ในการเปดรับสื่อสังคมออนไลน เชน สถานที่ราชการ ซึ่งมีความพรอมทางดาน

สัญญาณอินเทอรเน็ต เปนตน สอดคลองแนวคิดลักษณะทางประชากร (ปรมะ 

สตะเวทิน, 2546) โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรที่เกี่ยวของกับ สถานะทางสังคมและ

เศรษฐกจิ (Socio-economic Status) อาชีพ (occupation) รายได (income) ตลอด

จนภูมิหลังหรือพื้นฐานของของครอบครัว (family background) ที่ตางกัน ยอมมอง

โลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ มีคานิยมตอสิ่งตางๆ แตกตางกันไป 

 ในขณะที่ผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับตัวแปรเพศและระดับชั้นการศึกษา 

ซึง่ไมพบความแตกตางของพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือสังคมออนไลน สอดคลองงานวจิยั

ของ Mcleod และ O’Keefe (1972) ซึง่พบวาตวัแปรทีม่อีทิธพิลการทาํนายพฤตกิรรม

การสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรทางดานประชากร เชนตัวแปรเพศ ไมสามารถ

ใหคําตอบไดวาทําไมถึงไมพบความแตกตางของพฤติกรรมการส่ือสาร เน่ืองจากตาม

ทฤษฎีการแบงกลุมทางพฤตกิรรมศาสตร การสือ่สารของบคุคลมักเปนไปตามกลุมทาง

สงัคมทีป่จเจกสงักดัอยู มากกวาจะเปนไปตามเพศสภาพของบคุคลนัน้ๆ อาจวิเคราะห

ไดวากลุมทางสังคม (Socieltal Group) ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใตซึ่งเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม และกําลังศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
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อสิลาม พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลนยอมเปนไปตามกลุมทางสงัคมท่ีตนเอง

สังกัดมากกวาที่จะใชเกณฑเรื่องเพศ หรือระดับชั้นการศึกษา จากผลการศึกษามีการ

สะทอนความคิดเห็นท่ีวาส่ือสังคมออนไลนแมจะมีประโยชนแตพฤติกรรมการเปดรับ

ก็ตองคํานึงถึงขอบเขตของศาสนาดวยเชนกัน ตามความเห็นดังกลาวจะเห็นไดวา

ตวัแปรศาสนา ไดเขามามอีทิธิพลตอพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน สอดคลอง

กับแนวคิดลักษณะประชากร (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) โดยเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวของ

กับ ศาสนา (Religion) ถือเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตัวผูรับสารทั้งในดานทัศนคติ 

คานิยม และพฤติกรรมของคน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ความคาดหวังจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลน

ของเยาวชนมสุลมิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการ

เปดรับสื่อสังคมออนไลนพบวา

 ความคาดหวงัดานรปูแบบและการใชงาน ดานขอมลูขาวสารและสารสนเทศ 

ดานการปฏสิมัพนัธทางสงัคม และดานความบนัเทงิ มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการ

เปดรบัสือ่สงัคมออนไลน ความถี ่(ครัง้ตอสปัดาห) จากสือ่อนัดบัที ่1: Facebook และ 

สื่ออันดับที่ 2 : YouTube สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy 

Theory) กลาวคอืการทีบ่คุคลมคีวามคาดหวงัจากส่ือจะเปนแรงจงูใจสาํคัญทีจ่ะนาํไป

สูการเลือกเปดรับสื่อในรูปแบบตางๆ ท่ีแตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาด

หวังไว

 สาํหรบัความคาดหวงัดานการเสรมิสรางเอกลกัษณสวนบคุคล ซึง่ไมมคีวาม

สัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) จากสื่อ

อันดับที่ 1: Facebook วิเคราะหไดวา เยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

อาจพิจารณาลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) ที่อาจจะไมสามารถ

ตอบสนองความคาดหวงัของตนได และหากพจิารณาตามการจดัแบงประเภท สือ่สังคม

ออนไลนของ Kalpan และ Haelein (2010) ที่เห็นวา Facebook เปนเว็บไซต

เครือขายสังคม (Social networking sites) หรือแอปพลิเคชั่นเครือขายสังคม 

ที่ชวยใหผูใชสามารถเชื่อมตอหรือติดตอสื่อสาร มีการเชิญขวนเพื่อนเพื่อที่จะสามารถ

ติดตอสัมพันธรวมถึงการสงขอความในลักษณะอีเมล และ ขอความดวน (instant 

messages) ระหวางกันได เชนนี้แลวกลุมตัวอยางอาจตั้งความหวังกับ Facebook 
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ในดานรูปแบบและการใชงานหรือการปฏิสัมพันธทางสังคมมากกวา เชนเดียวกับส่ือ

อนัดบัที ่2 : YouTube ทีไ่มพบความสมัพนัธระหวางความคาดหวงัดานการเสรมิสราง

เอกลักษณสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเปดรับส่ือสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอ

สัปดาห) จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube วิเคราะหตามการจัดแบงประเภท สื่อสังคม

ออนไลนของ Kalpan and Haelein (2010) ทีเ่หน็วา YouTube เปนส่ือสังคมออนไลน

ประเภท Content communities ที่เนนการแบงปนเนื้อหาระหวางกันของผูใชงาน 

เชน เพลง วิดีโอ ภาพ ฯลฯ เปนไปไดวาเยาชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

อาจคาดหวงัตอสือ่สงัคมออนไลน YouTube ในดานรปูแบบและการใชงาน ดานขอมลู

ขาวสารและสารสนเทศ หรือดานความบันเทิงมากกวา

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3  พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนมีความ

สัมพันธกับความพึงพอใจจากการเปดรับส่ือสังคมออนไลนของเยาวชนมุสลิมใน

สามจังหวัดชายภาคใตพบวา 

 พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนจากสื่ออันดับท่ี 1 : Facebook 

และ สื่ออันดับที่ 2 : YouTube ลวนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจดานรูปแบบและ

การใชงาน ดานขอมลูขาวสารและสารสนเทศ ดานการเสรมิสรางเอกลกัษณสวนบคุคล 

ดานการปฏิสัมพันธทางสังคม และดานความบันเทิง ยกเวนพฤติกรรมการเปดรับสื่อ

อนัดบัที ่2 : YouTube ทีไ่มพบความความสมัพนัธกบัความพึงพอใจดานการเสรมิสราง

เอกลักษณสวนบุคคล

 เม่ือนําทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจ ของ แคทช และคณะ 

(Katz et. al., 1974, as cited in McQuail, 2005) มาอธิบายถึงผลการศึกษาใน

ครั้งนี้ จะพบวา สภาวะทางสังคมและจิตใจหรือในที่นี่คือความแตกตางทางลักษณะ

ประชากรของเยาชนมสุลมิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต กอใหเกดิความตองการและ

เกิดการคาดคะเนวาสื่อสังคมออนไลน จะนําไปสูความพึงพอใจตามที่ไดคาดหวังไว 

ดังนั้นพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน จึงมีความแตกตางกัน ผลลัพธที่ได คือ 

ความพงึพอใจทีค่วามคาดหวงัของตนไดรบัการตอบสนอง และเปนไปไดวาผลทีไ่ดจาก

การเปดรับแมจะไมสามารถตอบสนองความคาดหวังที่มีอยูเดิม แตอาจใหความพึง

พอใจในดานอื่นๆ ซึ่งไมไดคาดหวังไวแตแรก ดังที่ปรากฏจากผลการศึกษาดานการ

เสรมิสรางเอกลกัษณสวนบคุคล แมวาจะไมมคีวามสมัพนัธระหวางความคาดหวงัดาน
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การเสริมสรางเอกลักษณสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเปดรับจากสื่ออันดับที่ 1 : 

Facebook แตกลับมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ สอดคลองกับการอธิบายความ

พึงพอใจจากการใชสื่อของ Palmgree และ Rayburn (1985, as cited in McQuail, 

2005) ที่อธิบายเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง “ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น” หลังจากที่ใชส่ือมา

เปนเวลานานพอสมควร ในกรณีของเยาชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปนไปไดวาความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนในชวง

ระยะเวลาหน่ึง กลาวคือ เปนความพึงพอใจที่มาจากใชงานจริง (Gratification 

Obtained – GO) เนื่องจาก สื่อสังคมออนไลน Facebook ผูใชงานจําเปนตองสมัคร

เปนสมาชิกหรือมีบัญชีผูใชงาน (Account) จึงจะสามารถสงขอความ แสดงความคิด

เห็น หรือโพสตขอความ รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงการใชงานสวนอื่นๆ ได บุคคลผูนั้น

นอกจากจะมีสถานภาพของการเปนผูใชงานแลว ยังสามารถเปนทั้งผูรับสารและ

ผูสงสารในเวลาเดียวกัน กลาวคือ การโพสตขอความ รูปภาพ วิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดีย

อื่นๆ รวมถึงการใชงานสวนอื่นๆ ลวนเปนการบงบอกหรือแสดงเอกลักษณสวนบุคคล

ได และโดยรูปแบบของสื่อสังคมออนไลนที่เนนการปฏิสัมพันธ (Interactivity) 

จึงเปนการเปดโอกาสใหผูใชงานที่อยูในเครือขายเดียวกันสามารถแสดงออกในเชิง

สัญลักษณ เชน การกด “Like” หรือแสดงความคิดเห็นทางใดทางหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่

ผูใชงานอีกฝายไดแสดงหรือนําเสนอไว เชนนี้แลวหากสิ่งที่เยาชนมุสลิมในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตไดแสดงหรือนําเสนอไวไดรับผลตอบรับที่ดีจากผูใชงานในเครือขาย

เดียวกัน ก็จะนําไปสู “ความพึงพอใจที่ไดรับจริง” (Gratification Obtained – GO) 

จากการเปดรับสื่อสังคมออนไลน

 ในขณะที่พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน ความถี่ (ครั้งตอสัปดาห) 

จากสื่ออันดับที่ 2 : YouTube ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ดานการเสริมสราง

เอกลักษณสวนบุคคล จากการเปดรับสื่อสังคมออนไลนของเยาวชนมุสลิมใน

สามจังหวัดชายภาคใต อธิบายไดวาแม YouTube จะเปนสื่อสังคมออนไลนที่ใหผูใช

งานสามารถผลิตเน้ือหารวมถึงเผยแพรเน้ือหาได แตหากพิจารณาลักษณะทาง

ประชากรของเยาชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะชวงรายไดของ

ผูปกครองและอาชีพของผูปกครองท่ีมีรายไดไมสูงนัก จึงเปนไปไดวาความไมพรอม
ที่จะสนับสนุนเครื่องมือ หรืออุปกรณในการสรางเนื้อหาเพื่อเผยแพรทาง YouTube 
กอปรกบัความเหน็ของกลุมตวัอยางทีไ่ดจากการวิจยัในคร้ังนี ้ซึง่เหน็วาการเปดรบัสือ่
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สังคมออนไลน YouTube เปนไปเพื่อรับชมเนื้อหาที่มีการเผยแพรอยู YouTube 
มากกวาทีจ่ะเผยแพรเนือ้หาเอง และบางสวนกไ็มไดคาํนงึหรอืตระหนกัถงึความจาํเปน
ที่จะตองเปนสมาชิก หรือมีบัญชีผูใชงาน YouTube เชนนั้นแลวเยาชนมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตจึงอยูในฐานะที่เปนผูรับสารมากกวาจะเปนผูสงสารเพ่ือเสริม
สรางเอกลักษณของตัวเอง

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ความพึงพอใจจากการเปดรับสื่อสังคมออนไลน
ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลน
 จากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจในดานตางๆ ไดแก ดานรูปแบบและ
การใชงาน ดานขอมลูขาวสารและสารสนเทศ ดานการเสรมิสรางเอกลกัษณสวนบคุคล 
ดานการปฏสิมัพนัธทางสังคม และดานความบันเทงิ จากการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน
ของเยาวชนมสุลมิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมคีวามสมัพนัธกบัแนวโนมพฤตกิรรม
การเปดรับสื่อสังคมออนไลนสอดคลองกับแนวคิดของ Palmgreen และ Rayburn 
(1985, as cited in McQuail, 2005) ซึ่งกลาวถึงการที่บุคคลแสวงหาความพึงพอใจ
จากสื่อ โดยการแสวงหาดังกลาวเปนไดทั้งความเชื่อความคาดหวังและมีการประเมิน
คาไวแลว นําไปสูพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ผลที่ไดรับอาจจะเปนความพึงพอใจหรือ
ผลลัพธในทางตรงขามก็เปนได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสารที่ไดรับจากการเปดรับส่ือเพียงพอ
ที่จะตอบสนองตอความคาดหวังท่ีมีอยูหรือไมหากสารที่ไดรับตอบสนองตอความ
คาดหวงักจ็ะทําใหมรีะดบัความพงึพอใจมาก และจะสงผลตอพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่
หรือใชสื่อมากขึ้นตามไปดวย

สรุปและขอเสนอแนะ

 1. จากผลการศกึษาทีเ่กีย่วของกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่สงัคมออนไลน 
ซึ่งพบวากลุมตัวอยางเปดรับสื่อสังคมออนไลน Facebook และ YouTube ความถี่ 
ประมาณ 5 ครั้งตอสัปดาห แสดงใหเห็นวาสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อที่เยาวชนมุสลิม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหความสนใจในการเปดรับในระดับหนึ่ง ดังนั้นหนวย
งานภาครัฐหรอืองคกรทีมี่ภาระหนาทีด่านการศกึษาควรใหความสาํคญักบัการกาํหนด



JC JournalJournalJC 272

นโยบายการสือ่สารเพือ่การศกึษาอยางเปนรปูธรรมมากขึน้ ทัง้นีน้โยบายดงักลาวอาจ
ใชสื่อสังคมออนไลนในฐานะชองทางการสื่อสารที่จะชวยใหกลุมเยาวชนเขาถึงขอมูล
และกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนในการนําไปปรับใชกับการศึกษา และประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน และมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการเลอืกใชสือ่สงัคมออนไลนแตละประเภทเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด 
 2. จากผลการวิจัยในสวนความคาดหวัง ที่พบวา กลุมตัวอยางมีความ
คาดหวังดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศจากการเปดรับส่ือสังคมออนไลนในระดับ
มาก และผลการวิจัยในสวนแนวโนมการเปดรับที่พบวา ความตั้งใจที่จะใชส่ือสังคม
ออนไลนและตั้งใจที่จะแนะนําบุคคลอื่นใหใชสื่อสังคมออนไลนตอไป หนวยงานที่มี
ความเกี่ยวของกับการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
มคีวามจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองมแีผนการดาํเนินงานดานการสือ่สารโดยเฉพาะแผนการ
สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน (Social media) ที่จะชวยเสริมการทํางานดานมวลชน
สัมพันธ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนเปนสื่อท่ีเปดโอกาสใหผูใชสามารถรับสารและ
สงสารอนัจะนาํไปสูรปูแบบการสือ่สารสองทาง (two-way communication) อันจะ
เปนการลดชองวางทางการสื่อสารในประเด็นตางๆ ระหวาง หนวยงานหรือองคกร
ที่มีบทบทในการแกไขปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใตกับประชาชนในพื้นที่
 3. จากการวิจัยทําใหทราบวาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลาย
แหงไมมีความพรอมในอุปกรณและเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรสําหรับ
การเรียนการสอน สญัญาณอนิเทอรเนต็หรอืโครงขายอนิเทอรเน็ต เปนตน จงึขอเสนอ
แนะใหหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ และเอกชน ที่มีภารกิจในการใหบริการดานการ
สื่อสารและโทรคมนาคมไดเขามามีบทบาทในลักษณะของความรวมมือกับโรงเรียน 
เพือ่พฒันาโครงขายหรอืสญัญาณอนิเทอรเนต็ตลอดจนจดัหาอปุกรณทีม่คีวามจาํเปน
ตอไป
 4. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต จากการวิจัยในคร้ังนี้ กลุม
ตัวอยาง ครู อาจารย ไดใหขอเสนอแนะซ่ึงมีความนาสนใจสําหรับพัฒนาเปนหัวขอ
หรือประเด็นการศึกษาวิจัยในอนาคต เชน ส่ือสังคมออนไลนกับการสื่อสารประเด็น
ความขดัแยงในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต บทบาทของสือ่สังคมออนไลนในฐานะ
สื่อการเรียนการสอน เปนตน
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Warning Information Provision : Case Study of Severe 

Flooding over Thailand in 2011)

วิจารณโดย

อนุพงศ วงศจงใจหาญ*
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บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่อง “ความตองการขอมูลขาวสารและความคิดเห็นตอแนวทาง

การใหขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติแกประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณ ี“มหาอทุกภยั 2554” ผูวจิยัมุงหมายศกึษาถงึพฤตกิรรม

การเปดรับ ความตองการขอมูลขาวสาร และความคิดเห็นตอแนวทางในการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานคร ตลอดจนศกึษาถงึความสมัพนัธระหวางตวัแปรลกัษณะทางประชากร 

พฤตกิรรมการเปดรบั ความตองการ และความคิดเหน็ตอแนวทาง  การเผยแพรขอมลู

ขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานครดวย

 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู วิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการสํารวจแบบ

วัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู เกบ็ขอมลูตัง้แตเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2555 

โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพ-

มหานคร จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานของ

การวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงคาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย และใชสถิติ

เชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยใชการ

ทดสอบคาเฉลี่ยสําหรับประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test) การวิเคราะห

คาความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติไคสแควร 

(Chi-square) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

 ผลการศึกษา พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานะไมเปนผูประสบภัย

นํา้ทวม สวนระดบัการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมากกวาครึง่มกีารศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี ขณะที่การศึกษาระดับประถมศึกษามีกลุมตัวอยางนอยที่สุด

 ในสวนของลกัษณะทีพ่กัอาศยัพบวา กลุมตวัอยางมลีกัษณะทีพ่กัอาศยับาน

เดีย่วมากทีส่ดุ รองลงมาคอื  อพารทเมนท บานเชา หรอืหอพกั ขณะท่ีอาคารพาณชิย/

ตึกแถว มีกลุมตัวอยางพักอาศัยนอยที่สุด ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมากกวาครึ่ง
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ประกอบอาชีพทํางานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 

นิสิต/นักศึกษา และประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระมีจํานวนนอยที่สุด

 สาํหรบัรายไดตอเดอืนของกลุมตวัอยางสวนใหญมรีายไดตอเดอืน 10,001-

20,000 บาท รองลงมาคือรายไดตอเดือน  20,001-40,000 บาท สวนรายไดตอเดือน 

80,001 บาทขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุด

 สวนพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสาร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ

จาก สื่อมวลชน มากที่สุดอยูในระดับปานกลาง ขณะที่ความถี่ในการเปดรับขอมูล

ขาวสารจากสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจอยูในระดับตํ่า

 ในสวนของชองทางการเปดรับขอมูลขาวสาร พบวา กลุมตัวอยางเปดรับ

จากสื่อโทรทัศน มากที่สุด รองลงมาคือ อินเตอรเน็ต สวนชองทางที่กลุมตัวอยางเปด

รับนอยที่สุดก็คือสื่อเฉพาะกิจ อาทิ แผนพับ/แผนปลิว โปสเตอร คูมือ/เอกสาร งาน

นิทรรศการ วิดิโอ/วีซีดี

 สําหรับท่ีมาหรือแหลงขาวกลุมตัวอยางมากกวาครึ่งทําการเปดรับขอมูล

ขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติจาก สื่อมวลชน รองลงมา

คือ รัฐบาล และ ศปภ. สวนหนวยงานภาคเอกชนและประชาชน อาทิ บริษัทหางราน 

อาสาสมัคร คือที่มาหรือแหลงขาวที่กลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด

 เมือ่พจิารณาในสวนของเนือ้หา พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปดรบัเนือ้หา

ดานการวิเคราะหสถานการณนํ้าทวม รองลงมาคือ แจงเตือนภัย ขณะที่เนื้อหา

เกี่ยวกับสถานที่/เบอรโทร/เลขบัญชีติดตอรับบริจาค กลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด 

ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกชวงเวลาในการเปดรับขอมูลขาวสารดานพยากรณ

อากาศและเตือนภัยธรรมชาติระหวาง 18.01-21.00 น. สวนชวงเวลาหลัง 00.01 น. 

มีกลุมตัวอยางเปดรับนอยที่สุด

 นอกจากน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญยังใหความเชื่อถือตอขอมูลขาวสารดาน

พยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติจาก สื่อมวลชน มากที่สุด รองลงมาคือ 

กรมชลประทาน/กรม ขณะที่รัฐบาล และ ศปภ., นักวิชาการ และ หนวยงานภาค

เอกชนและประชาชน คอืหนวยงานทีก่ลุมตวัอยางใหความเชือ่ถอืรองลงมาตามลาํดบั

 ดานความตองการขอมูลขาวสาร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

ตองการขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ดานคุณภาพ 
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อันไดแก ความรวดเร็ว ความเพียงพอ ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ความสั้นกระชับ

เขาใจงาย และนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมีความตองการอยูในระดับมาก ขณะที่ขอมูล

ขาวสารดานเนื้อหา อาทิ การบอกความจริง การเตือนภัย/แนะนําวิธีการปฏิบัติ การ

สรางความมั่นใจ และดานการถายทอด อาทิ แจงเตือนภัยฉุกเฉินทางสื่อหลักตางๆ 

ถายทอดการแถลงขาวของ ศปภ./กทม. แจงเตือนผานเว็บไซต แจงเตือนผาน Social 

Network มีความตองการอยูบาง

 ขณะเดียวกันความคิดเห็นตอแนวทางในการใหขอมูลขาวสาร พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยตอแนวทางในการใหขอมูลขาวสารดานพยากรณ

อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ดานเน้ือหา อาทิ การบอกความจริง การเตือนภัย/

แนะนาํวธีิการปฏบิติั การสรางความมัน่ใจและพรอมรบัสถานการณ ขณะทีม่คีวามเหน็

ดวยเชนกันตอแนวทางในการใหขอมูลขาวสารดานการถายทอด อาทิ แจงเตือนภัย

ฉกุเฉนิทางสือ่หลกัตางๆ ถายทอดการแถลงขาวของ ศปภ./กทม. แจงเตอืนผานเวบ็ไซต 

แจงเตือนผาน Social Network

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน

มีการเปดรับขอมูลขาวสารแตกตางกัน กลาวคือ ผูประสบภัยนํ้าทวมมีความถี่ในการ

เปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อบุคคลมากกวาสถานะผูไมประสบภัยนํ้าทวม ขณะที่ผูทีม่ี

ลกัษณะทีพั่กอาศยัแบบ บานเดีย่วจะมคีวามถ่ีในการเปดรบัขอมลูขาวสารจากสือ่บคุคล

แตกตางจากผูที่มีลักษณะที่พักแบบอพารทเมนท บานเชา หรือหอพัก นอกจากนี้ยัง

พบวารายไดมีความสัมพันธกับชองทางในการเปดรับขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยาง

 การทดสอบสมมติฐานที่ 2  พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมี

ความตองการขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติแตกตางกัน 

โดยพบวาสถานะผูประสบภยันํา้ทวมทีแ่ตกตางกนัมคีวามตองการขอมลูขาวสาร ดาน

คุณภาพ แตกตางกัน กลาวคือผูไมประสบภัยน้ําทวมมีความตองการขอมูลขาวสาร 

ดานคุณภาพ มากกวาสถานะผูประสบภัยนํ้าทวม

 การทดสอบสมมตฐิานที ่3  พบวา ลกัษณะทางประชากรมคีวามสมัพันธกับ

ความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยพบวาลักษณะท่ีพักอาศัย

ทีแ่ตกตางกนัมคีวามคดิเหน็ตอแนวทางการเผยแพรขอมลูขาวสารดานเนือ้หาแตกตางกนั 

กลาวคอืลกัษณะทีพ่กัอาศยัแบบ บานเดีย่ว และ ทาวนเฮาส มคีวามคิดเห็นตอแนวทาง

การเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานเนื้อหา แตกตางจาก ลักษณะที่พักแบบอพารทเมนท 
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บานเชา หรือหอพัก นอกจากน้ียังพบวารายไดของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารดานเนื้อหา แตกตางกัน กลาวคือ

ผูมรีายได 10,001-20,000 บาท มคีวามคดิเหน็ตอแนวทางการเผยแพรขอมลูขาวสาร 

ดานเนื้อหา แตกตางจากผูมีรายได 20,001-40,000 บาท

 การทดสอบสมมติฐานที่ 4  พบวา ความตองการขอมูลขาวสารของกลุม

ตัวอยางมีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่ากับความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

 การทดสอบสมมตฐิานที ่5  พบวา การเปดรบัขอมลูขาวสารมคีวามสมัพนัธ

กับความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร กลาวคือความถี่ในการเปดรับ

ขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธทางบวก

ในระดับตํ่ากับความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร

คําสําคัญ: ความตองการขอมูล, ความคิดเห็น, พยากรณอากาศ, ภัยธรรมชาติ, 

อุทกภัย  
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 Case study “Information needed and perception toward 
weather forecast and natural disaster warning in Bangkok district: “Grand 
Flooding 2554” Researcher has intention to study the behavior of 
acknowledge about the weather forecast and the natural disaster warning 
in Bangkok district and study relationship between Demographic, 
Acknowledge Behavior, Information Needed and Perception toward the 
communication of weather forecast and natural disaster warning in 
Bangkok district.
 According to the quantitative research with Survey Research, 
One-Shot Case Study by Questionnaire used to collect database from 
July 2555 until August 2555. By the way, respondents for this study are 
age higher than 18 years old and live in Bangkok area 400 persons. 
Database information was analyzed and tested the hypothesis by 
Descriptive Statistics in order to explore frequency percentage and 
average. Moreover, Inferential Statistics used to find out hypothesis and 
relationship between each variable to explore age average of two groups 
by t-test, One-way ANOVA and Chi-square at level 0.05.
 Result shows that most of the sample did not face flooding 
and more than half of sample graduated Bachelor degree while Primary 
school is the least number.
 However, a standalone house is the most number which is 
following by Apartment, Rented House or Condominium while Com-
mercial Building is the least number. Moreover, more than half of 
samples worked at Private Company followed by Government Officer, 
Student and lastly is Business Owner.
 Most of the samples earn monthly income 10,001-20,000 Baht 
followed by 20,001-40,000 Baht, 80,001 Baht is the least number.

ABSTRACT
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The frequency of Acknowledge Behavior from mass media is medium 
level while Word of Mouth and Specific Medium is low level.
 Television is the most popular medium which is following by 
internet and Specific medium such as Poster, Leaflet, Document, Event 
and Video/VCD is the least popular.
 Then, more than half of samples received information from 
mass media which is following by Government. Private Community is 
the least popular source to acknowledge.
 Considering from output, most of samples acknowledge the 
flooding situation and followed by Alert. While Place, Telephone 
Number and Donation Account is the least perceived from respondents. 
Furthermore, the most suitable time for acknowledge is between 18.01 
until 21.00 pm and 00.01 am is the least perceived time.
 Besides, the most reliable source is mass media which is
following by Royal Irrigation Department while Government and Acade-
mician is the lastly reliable source.
 Quality for the information is the most requirements from 
respondents which are Speed, Accuracy, Reliability, Sufficient, Easy 
Understanding and Realistic which all are high level needed. By the 
way, little level needed are Truth, Alert/Suggestion, Confirmation and 
Communication such as accident warning through Flood Relief Opera-
tions of Bangkok, Website and Social Network.
 In order to the way of communication finds out the most of 
samples agreed with the way of communication toward Truth, 
Alert/Suggestion, Confirmation and Readiness and also agreed with the 
Warning through major mediums, Flood Relief Operations of Bangkok, 
Website and Social Network.
 From the first hypothesis, explore the different of demographic 
has different information acknowledge; mean flooding disaster victims 
have high intentionally to acknowledge news more than normal people. 
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However, respondents who live in standalone house have different 
acknowledge frequency from media with respondents who live in Apart-
ment, Rented House or Dormitory and also find out that earning income 
has relationship with source of information.
 From the second hypothesis, explore the different of demo-
graphic has different needed information; mean level of flooding 
disaster need different quality of news which can say another way that 
normal people need qualify information more than disaster victims.
 From the third hypothesis, explore demographic has relationship 
with perception toward communications mean different accommodation 
has different thinking with perception toward communications. For 
example, respondents who live in standalone house and Townhouse 
have different thinking to the perception toward communication com-
pared to respondents who live in Apartment, Rented House of Dormi-
tory. Moreover, the different earning income has different thinking with 
perception toward communications. For example, respondents who earn 
income 10,001-20,000 Baht has different thinking with perception toward 
communications from respondents who earn income 20,001-40,000 Baht.
 From the fourth hypothesis, explore needed information has 
low relationship with perception toward the communications.
 From the fifth hypothesis, explore that there is a relationship 
between acknowledge of information and perception toward commu-
nications, mean frequency level of acknowledge from mass and private 
media has low relationship with perception toward communications.

Keywords: Information Needs, Forecasting, Disaster Warning, Flooding
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 มหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนเม่ือป 2554 ถูกกลาวขานวาเปน “อุทกภัยครั้ง
รายแรงที่สุดท้ังในแงของปริมาณน้ําและจํานวนผูไดรับผลกระทบ” เทาที่เคยเกิดขึ้น
มาในประวัติศาสตรชาติไทย โดยเร่ิมตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดลงในเดือน
มกราคมป 2555 สรุปมีราษฎรใน 65 จังหวัดไดรับผลกระทบมากกวา 12.8 ลานคน 
ตลอดจนมีผูเสียชีวิตท้ังสิ้น 813 ราย ซ่ึงธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายไว
สูงถึง 1.44 ลานลานบาท และจัดใหเปนภัยพิบัติครั้งที่สรางความเสียหายมากที่สุด
เปนอันดับสี่ของโลก
 ในสวนของกรงุเทพมหานคร กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยไดประกาศ
ภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังจากเหตุการณอุทกภัยในครั้งนี้
ทัง้สิน้ 32 เขตจากท้ังหมด 50 เขต เหตกุารณอทุกภัยครัง้ดงักลาวไดสรางปรากฏการณ
ใหมทางสังคมมากมายใหแกคนกรุงเทพฯ และประเทศไทย โดยสวนหนึ่งเปนผลมา
จากการสือ่สารทามกลางภาวะวกิฤตภยัธรรมชาตทิัง้ในชวงกอน ระหวาง และหลังเกิด
เหตุ ของภาครัฐ ท่ีขาดประสิทธิภาพจนมีสวนทําใหเหตุการณมหาอุทกภัยในครั้งนี้
มีความรุนแรงมากกวาที่หลายคนคาดการณ
 แมวาในชวงเวลาดังกลาวรัฐบาลจะไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยหรือ ศปภ. ขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการและใหขอมูล
ดานอุทกภัยแกประชาชน แต ศปภ. กลับไมสามารถใหขอมูลที่รวดเร็ว นาเชื่อถือ และ
ตรงตามความตองการของประชาชน อีกทั้งยังสรางความสับสนใหกับประชาชนที่ได
รับขอมูลขาวสารจากแหลงอืน่ๆ อีกดวย ปญหาสวนหนึง่จากการสือ่สารขอมลูขาวสาร
ที่ขาดประสิทธิภาพของ ศปภ. ทําใหประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและประเมิน
สถานการณอุทกภัยในครั้งน้ีไมถูก เชนเดียวกับความเจิรญกาวหนาของสื่อใหมอยาง
อินเตอรเน็ตและสังคมออนไลน ความไมเทาเทียมกันของระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ยังไมสมบูรณ ความแตกตางกันของสังคม ซ่ึงมีความหลากหลายใน
ภูมิหลังทางการศึกษาและรับรู 
 นอกจากนี้บทบาทการทําหนาที่ของสื่อมวลชนระหวางเหตุการณอุทกภัย
เมื่อป 2554 ก็ถือเปนอีกหนึ่งมิติใหมของวงการสื่อมวลชนไทย โดยเฉพาะบรรดา
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สถานีโทรทัศนหลายแหงยังตั้งตนเปนผูรับบริจาค หนวยกูภัย รับแจงเหตุ แทนที่

หนวยงานของรฐัอยางหนวยบรรเทา กูสาธารณภยัตางๆ ทหาร ตาํรวจ และขาราชการ

อีกดวย

 จากทีก่ลาวมาผูวจิยัจึงมคีวามสนใจศกึษาเรือ่ง “ความตองการขอมลูขาวสาร

และความคิดเห็นตอแนวทางการใหขอมูลขาวสารในดานพยากรณอากาศและเตือน

ภัยธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยเลือกศึกษาจากกรณี

เหตุการณมหาอุทกภัยเมื่อป 2554 เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย

การสื่อสารขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติใหตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัย

ธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาความตองการขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและ

เตือนภัยธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอแนวทางในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติใหแกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรลักษณะทางประชากร 

พฤติกรรมการเปดรับ ความตองการ และความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร

วิธีการวิจัย

 การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการสํารวจแบบวัดผลครั้งเดียว 

(One-Shot Case Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
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การเกบ็รวบรวมขอมลู เกบ็ขอมลูตัง้แตเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2555 โดยประชากร

ทีใ่ชในการศึกษาครัง้นีค้อืประชาชนทีม่อีาย ุ18 ปขึน้ไปในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 

400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานของการวิจัย คือ สถิติ

เชิงพรรณนา เพื่อแสดงคาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย และใชสถิติเชิงอนุมาน เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยใชการทดสอบคาเฉล่ีย

สําหรับประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (t-test) การวิเคราะหคาความแปรปรวน

แบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติไคสแควร (Chi-square) ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานะไมเปนผูประสบภัย
นํา้ทวม สวนระดบัการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางมากกวาครึง่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตรี 
ขณะที่การศึกษาระดับประถมศึกษามีกลุมตัวอยางนอยที่สุด
 ในสวนของลกัษณะทีพ่กัอาศยัพบวา กลุมตวัอยางมลีกัษณะทีพ่กัอาศยับาน
เดี่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ อพารทเมนท บานเชา หรือหอพัก ขณะที่อาคารพาณิชย/
ตึกแถว มีกลุมตัวอยางพักอาศัยนอยที่สุด ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมากกวาครึ่ง
ประกอบอาชีพทํางานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 
นิสิต/นักศึกษา และประกอบธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระมีจํานวนนอยที่สุด
 สาํหรบัรายไดตอเดอืนของกลุมตวัอยางสวนใหญมรีายไดตอเดอืน 10,001-
20,000 บาท รองลงมาคือรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท สวนรายไดตอเดือน 
80,001 บาทข้ึนไป มจีาํนวนนอยทีสุ่ด ทัง้นีจ้ากผลการศกึษาในสวนของสวนพฤตกิรรม
การเปดรับขอมูลขาวสาร ดานความตองการขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นตอแนวทาง
ในการใหขอมูลขาวสาร และการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้

 1. “อินเทอรเน็ต” สื่อใหมที่กําลังมาแรงและนาสนใจเปนอยางยิ่ง
 จากการศึกษาพบวา ชองทางในการเปดรับส่ือท่ีกลุมตัวอยางเลือกเปดรับ
เปนอันดับ 2 รองจากโทรทัศนก็คือ “อินเทอรเน็ต” ซึ่งถือเปนสื่อใหมที่กําลังมาแรง
และนาสนใจเปนอยางยิง่นัน่ เนือ่งจากความกาวหนาทางเทคโนโลยใีนยคุปจจบุนัทาํให
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การเขาถึงสื่ออินเทอรเน็ตของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ราคาถูกลง และ

ทีส่าํคัญกค็อืขยายเครอืขายการใหบรกิารไปในพืน้ทีก่วางมากขึน้ อีกทัง้จดุเดนของสือ่

อินเทอรเน็ตในดานความรวดเร็วของการเผยแพรขอมูลขาวสารทําใหประชาชน

สามารถเกาะติดสถานการณน้ําทวมไดแบบ 24 ชั่วโมง มีทั้งภาพ กราฟฟค และ

คลิปวิดิโอใหรับชมแบบครบวงจร ตลอดจนเปนแหลงรวมตัวของชุมชมออนไลนที่ให

ผูคนมารวมแลกเปลีย่นประสบการณและแสดงความคดิเหน็ตอประเดน็ทางสงัคมตางๆ 

ที่เกิดขึ้นอีกดวย 

 อยางไรก็ดีสื่อท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขอมูลขาวสารดานพยากรณ

อากาศและเตือนภัยธรรมชาติยังคงเปน “โทรทัศน” ถึงรอยละ 69.5 ซึ่งถือเปนสื่อ

อันดับหนึ่งของประชาชนมาชานาน ดวยเหตุผลหลายประการทําใหสื่อโทรทัศนยังคง

ความยอดนิยมทั้งเสนหในธรรมชาติของสื่อที่มีทั้งภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว 

อีกทั้งยังเปนสื่อท่ีมีความสะดวกและงายตอการเขาถึงที่สุดเนื่องจากราคาถูกและไมมี

คาใชจายในการรบัชม ตรงกบัความเชือ่พืน้ฐานทีว่าธรรมชาตขิองมนษุยนัน้จะใชความ

พยายามเพียงระดับหนึ่งเทานั้น (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2540, น. 292) 

 นอกจากน้ีจากการศึกษายังพบวา “สื่อมวลชน” เปนที่มาหรือแหลงขาว

ที่กลุมตัวอยางทําการเปดรับมากที่สุดในชวงเกิดเหตุการณมหาอุทกภัย 2554 ดวย

คาเฉลี่ยถึงรอยละ 65.3 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับอันดับรองลงมานั่นคือ รัฐบาล และ 

ศปภ. ที่คิดเปนรอยละ 15.5 ถือวาเปนคาเฉล่ียที่แตกตางกันมาก นอกจากน้ี

กลุมตัวอยางสวนใหญยังใหความเช่ือถือตอขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและ

เตือนภัยธรรมชาติจาก สื่อมวลชน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.3 มากกวาหนวยงาน

รับผิดชอบเรื่องนํ้าโดยตรงอยาง กรมชลประทาน/กรมอุตุนิยมวิทยา หรือรัฐบาล 

และ ศปภ. เสียอีก

 ขณะเดยีวกนัเมือ่พจิารณาในสวนของลกัษณะเนือ้หาทีก่ลุมตวัอยางเปดรบั 

พบวา กลุมตัวอยางเปดรับลักษณะเนื้อหาดานการวิเคราะหสถานการณนํ้าทวม 

มากที่สุด รองลงมาก็คือ การแจงเตือนภัย ทั้งนี้เนื้อหาทั้ง 2 เรื่องถือเปนความตองการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย กลาวคือ บุคคลจําเปนตองใชขอมูลขาวสารที่สําคัญและจําเปน

ในการดํารงชีวิต ทั้งในแงของการใชขอมูลขาวสารเพื่อยืนยัน ตัดสินใจ ในการแสดง

พฤติกรรมหรือกระทําตางๆ (กิติมา สุรสนธิ, 2548, น. 239)
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 2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการขอมูลขาวสารดานพยากรณ

อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ดานคุณภาพ มากที่สุด 

 ความตองการขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ 

ดานคุณภาพ ประกอบดวยคุณสมบัติของขอมูลขาวสารที่ตองมีความรวดเร็ว ความ

ถูกตอง ความนาเชื่อถือ ความสั้นกระชับเขาใจงาย และนําไปปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะ

ประสิทธิภาพดานความรวดเร็วที่กลุมตัวอยางมีความตองการมากที่สุดเน่ืองจาก

ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงหรือประสบอุทกภัยกําลังอยูในภาวะตึงเครียดและอยากรู

เหตกุารณทีเ่กดิข้ึนใหเร็วทีส่ดุเพือ่มเีวลาเตรยีมตวัวางแผนจดัการกบัชวีติใหเยอะทีส่ดุ

นั่นเอง เหมือนกับที่ มิทรอฟ (Mitroff, 2001, p. 55) บอกไววาหลักการสื่อสาร

ในภาวะวิกฤตที่นักประชาสัมพันธมืออาชีพทั่วโลกรูจักกันและนิยมกระทํากันก็คือ 

“จงบอกทุกสิ่งทุกอยางแกประชาชนและบอกใหเร็วที่สุด” 

 หากประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดรวดเร็วถึงภัยที่กําลังจะมาถึง

ตัวก็เปนเรื่องงายที่เขาจะไดมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับสถานการณทั้งการขนของขึ้น

ทีส่งู การกกัตนุเสบยีง การอพยพยายหน ีการขอความชวยเหลือ หรือแมการแจงเตอืน

เพื่อนบาน ซึ่งภารกิจทั้งหมดสามารถชวยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินไดเปน

จํานวนมาก 

 นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีความตองการขอมูลขาวสารดานเนื้อหาและ

รูปแบบ กลาวคือเปนเนื้อหาที่ชวยใหเขารูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เมเยอร และ โฮลูชา (Meyers & Holusha, 1988, p. 257) กลาววา ใหพยายาม

อธิบายสาเหตุตนตอของปญหา และหนวยงานหรือรัฐบาลจะจัดการกับมันอยางไร 

เพือ่สรางความมัน่ใจใหประชาชนไมรูสกึวติกกงัวลหรอืตืน่ตระหนกไปกบัวกิฤตการณ

ที่เกิดขึ้น

 ขณะเดียวกันหนวยงานท่ีเก่ียวของจําเปนตองกําหนดกลุ มเปาหมาย

ใหชดัเจนวา แตละกลุมมคีวามตองการรปูแบบการแจงเตอืนผานสือ่ใด เนือ้หาเกีย่วกบั

อะไร และความเรงดวนจําเปน โดยเจาหนาท่ีสารนิเทศหรือหัวหนาชุดปฏิบัติการ

ประชาสมัพันธจะตองประเมนิสถานการณและกาํหนดกลุมเปาหมายทีต่องการขาวสาร

ชนิดตางๆ โดยเร็วที่สุด โดยกลุมเปาหมายสําคัญในเหตุการณวิกฤตนํ้าทวมก็คือ ผูที่

อยูในพื้นที่นํ้าทวม รองลงมาก็คือผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย ตองไดรับการอพยพ
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 3. กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยตอแนวทางในการใหขอมูล

ขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ

 ขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติทั้งดานเนื้อหา

และรูปแบบมีแนวทางหลักๆ อยางการบอกความจริง การเตือนภัย/แนะนําวิธีการ

ปฏิบัติ หรือการสรางความมั่นใจและพรอมรับสถานการณแลว กลุมตัวอยางยังเห็น

ดวยกับแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารดวยทาทีแสดงความหวงใยและรับผิดชอบ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งแบลนด (Bland, 1998, pp. 25-27) ไดเสนอแนวทาง

การนําเสนอขอมูลขาวสารที่สําคัญในชวงภาวะวิกฤตไว 3 ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ 

“หลักการเผชิญหนา” เปนบทบาทสําคัญขององคกรที่ตองแสดงออกถึงความจริงใจ

และความเห็นอกเห็นใจ การหลบเลี่ยงหรือปกปองตนเองมากเกินไป 

 อยางไรก็ดีผูศึกษาตั้งขอสังเกตวาคาเฉล่ียของความคิดเห็นตอแนวทางการ

ใหขอมูลขาวสารดานความมีเอกภาพในการใหขอมูลของรัฐซึ่งอยูที่ 3.72 เปนตัวเลข

ที่เกือบต่ําที่สุด สาเหตุที่การจัดการภาวะวิกฤตไมประสบความสําเร็จมักเกิดจากการ

ทีฝ่ายบรหิารไมใหความสนใจตอการคาดการณและละเลยความคดิเห็นของสาธารณชน 

โดยเฉพาะถาภาวะวิกฤตกินเวลายาวนานและรายแรง มักจะมีขาวลือเกิดขึ้น ซึ่งจาก

คําแนะนํากับการจัดการกับขาวลือ วัตเตอร เซ็นตจอหน (Watter St. John, อางถึง

ใน ชลลดา ปณณราช, 2540, น. 53-54) ใหใชกลยุทธในการใหขอมูลที่สมบูรณและ

เปนจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแกสาธารณชนในทันทีทันใด หรือแกไขและตอบโต

ใหเร็วที่สุดนั่นเอง

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปราย

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน

มีการเปดรับขอมูลขาวสารแตกตางกัน กลาวคือ ผูประสบภัยนํ้าทวมมีความถี่ในการ

เปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อบุคคลมากกวาสถานะผูไมประสบภัยนํ้าทวม ขณะที่ผูทีม่ี

ลกัษณะทีพั่กอาศยัแบบ บานเดีย่วจะมคีวามถ่ีในการเปดรบัขอมลูขาวสารจากสือ่บคุคล

แตกตางจากผูที่มีลักษณะที่พักแบบอพารทเมนท บานเชา หรือหอพัก นอกจากน้ี

ยงัพบวารายไดมคีวามสมัพนัธกบัชองทางในการเปดรบัขอมลูขาวสารของกลุมตวัอยาง

 จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความตองการเสพขอมูลขาวสาร

ที่มากกวาในชวงวิกฤตการณของผูที่ประสบภัยนํ้าทวมแลว โดยเฉพาะจากส่ือบุคคล
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ซึ่งถือวามีความสําคัญอยางยิ่งตอผู ประสบภัยไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัว 

เพื่อนบาน ผูนําชุมชน หรืออาสาสมัครตางๆ เนื่องจากในบางครัวเรือนขาดการติดตอ

โดยเด็ดขาดทั้งทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ต ขณะที่ไฟฟาก็ไมมีใชทําใหไมสามารถ

ติดตามขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนได โรเจอร และ ชูเมกเกอร (Rogers & Shoe-

maker, 1971, p. 85) กลาววาในกรณีที่ตองการใหบุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้น

ควรที่จะใชการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชสื่อบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร สื่อบุคคล

นี้จะมีประโยชนอยางมากในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับสารมีความเขาใจกระจาง

ชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยางมั่นใจยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานยังตรงกับแนวคิดในเร่ืองลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่มีผลตอการเปดรับสื่อ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเหลี่ยมลํ้าของ

ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลตอความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน 

ยกตวัอยางเชน ผูมรีายไดนอยไมมโีอกาสเขาถงึสือ่อนิเทอรเนต็เนือ่งจากตองเสยีคาใช

จายทั้งคาอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร นอกจากนี้ผูมีรายไดสูงยังมีโอกาสเขาถึงสื่อที่

มีสาระความรู คุณภาพ และชองที่หลากหลายมากกวาอยางเคเบิ้ลทีวี เปนตน

 การทดสอบสมมติฐานที่ 2  พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมี

ความตองการขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติแตกตางกัน 

โดยพบวาสถานะผูประสบภัยน้ําทวมท่ีแตกตางกันมีความตองการขอมูลขาวสาร 

ดานคณุภาพ แตกตางกัน กลาวคอืผูไมประสบภยันํา้ทวมมคีวามตองการขอมูลขาวสาร 

ดานคุณภาพ มากกวาสถานะผูประสบภัยนํ้าทวม

 จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดจากแนวคิดเกี่ยวกับความตองการ

ขาวสารที่กลาววาความตองการการส่ือสารนับไดวาเปนความตองการขั้นพื้นฐานของ

มนุษยทั้งในแงของการเปนผูสงสารและผูรับสาร กลาวคือ บุคคลจําเปนตองใชขอมูล

ขาวสารในการดํารงชีวิต ทั้งในแงของการใชขอมูลขาวสารเพื่อยืนยัน ตัดสินใจ ในการ

แสดงพฤติกรรมหรือกระทําตางๆ

 ทัง้นีข้อมลูขาวสารดานคณุภาพซึง่ประกอบดวยความรวดเรว็ ความถกูตอง 

ความนาเชื่อถือ ความสั้นกระชับเขาใจงาย และนําไปปฏิบัติไดจริง ลวนแลวนแตเปน

คุณภาพของการรายงานขาวท่ีประชาชนผู ไม ประสบภัยตองการเพ่ือติดตาม

สถานการณอยางใกลชิดเพื่อมีเวลาเตรียมตัว รวมถึงตองการขาวสารที่มีความถูกตอง

และนาเชื่อถือเพื่อจะไดไมตื่นตระหนกไปกอน 
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 การทดสอบสมมติฐานที่ 3  พบวา ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ

กับความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยพบวาลักษณะที่พักอาศัย

ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารดานเนื้อหา 

แตกตางกัน กลาวคือลักษณะที่พักอาศัยแบบ บานเดี่ยว และ ทาวนเฮาส มีความคิด

เห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานเน้ือหา แตกตางจาก ลักษณะที่พัก

แบบอพารทเมนท บานเชา หรือหอพัก นอกจากนี้ยังพบวารายไดของกลุมตัวอยาง

ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารดานเนื้อหา 

แตกตางกัน กลาวคือผูมีรายได 10,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นตอแนวทางการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร ดานเนื้อหา แตกตางจากผูมีรายได 20,001-40,000 บาท

 จากการทดสอบสมมติฐานยอยพบวาเปนไปตามทฤษฎีอทิธพิลทางเศรษฐกจิ 

(Economic) ท่ีใหน้ําหนักกับเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจวามีสวนตอความคิดเห็นของ

มนุษย อันเปนผลมาจากปจจัยทางดานความสามารถในการเขาถึงสื่อบางประเภท 

สภาพสังคม คานิยมทางการเมือง และรูปแบบการใชชีวิตที่หลอหลอมใหประชาชนที่

มฐีานะทางเศรษฐกจิแตกตางกนัมคีวามคดิเหน็หรอืมองแนวทางการใหขอมลูขาวสาร

ของหนวยงานที่เกี่ยวของแตกตางกัน

 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวา ความตองการขอมูลขาวสารของกลุม

ตัวอยางมีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่ากับความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร

 ประชาชนที่มีความตองการขอมูลขาวสารสูงก็มีแนวโนมที่จะเห็นดวยตอ

แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติของ

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ เปนความสัมพนัธทางบวกทีส่อดคลองกับที ่บษุราคมั เอีย่มอาํไพ 

(2544, น. 17) ไดกลาวถึง ความสัมพันธของผูรับสารตอความตองการขาวสาร โดยชี้

ใหเห็นถึงอิทธิพลของ ความตองการขาวสารที่สอดคลอง (Consistency) กับคานิยม 

ความเชื่อ และทัศนคติของผูรับสาร วามีสวนสําคัญที่สงผลใหผูรับสารมักจะเปดรับ

ขาวสารที่สอดคลองกับความเชื่อ คานิยม และทัศนคติของตน

 การทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบวา การเปดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธ

กับความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร กลาวคือความถี่ในการเปดรับ

ขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธทางบวก

ในระดับตํ่ากับความคิดเห็นตอแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
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 จากผลการศึกษาพบวาตรงกับปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นซ่ึง ออสแคมป 

(Oskamp, อางถึงใน อรวรรณ ชินพัฒนวานิช, 2546, น. 11) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ในเรื่องของส่ือมวลชน คือ สื่อตางๆ ท่ีเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนเรา 

ซึ่งไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีผลกระทบตอ

ความคิดเห็นของบุคคล 

 โดยเฉพาะในสวนของสื่อมวลชนจากผลการสํารวจเรื่องขาว “นายกฯ กับ

นํ้าทวม” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประชาชนใหความเชื่อถือสื่อมวลชนมาก

ที่สุดเปนอันดับ 1 นั่นหมายความวาสื่อมวลชนยังคงมีอิทธิพลอยางสูงตอการโนมนาว

ความคิดเห็นของประชาชนใหเห็นดวยหรือไมเห็นดวยไปกับขอมูลขาวสารตางๆ เปน

สือ่ทีห่นวยงานท่ีเกีย่วของตองใหความสาํคญัเปนอนัดบัแรกในการชวยเผยแพรขอมลู

ขาวสารที่จําเปนในชวงเหตุการณวิกฤต หรือแมแตในยามที่มีขาวลือตางๆ นานา 

ที่อาจทําใหประชาชนเขาใจผิดหรือตื่นตระหนกเกินเหตุ อยางเชน การแหนํารถยนต

ขึน้ไปจอดบนทางดวนหรอืการแยงกนักกัตุนอาหาร ส่ือมวลชนสามารถเขามามบีทบาท

ในการชวยตอบโตหรอืแกไขขาวท่ีเปนเท็จ ตลอดจนรณรงคแนวทางการปฏิบตัใินเรือ่ง

ตางๆ ไปจนถึงปลุกเราใหกําลังใจผูประสบภัยที่กําลังตกอยูในสภาวะของความเครียด

และสิ้นหวัง

สรุปและขอเสนอแนะ

 1.  จากผลการศกึษาแสดงใหเหน็วาหากประชาชนใหความเชือ่ถอืตอขอมลู

ขาวสารจากหนวยงานใด พวกเขาก็มกัจะเลอืกเปดรบัขอมลูขาวสารทีม่ทีีม่า/แหลงขาว

จากหนวยงานน้ัน ดวยเหตุน้ีเองความนาเช่ือถือของผูสงสารจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

กับสถานการณวิกฤตอยางอุทกภัย โดยเฉพาะสําหรับหนวยงานสูงสุดอยางรัฐบาล

ที่ตองใหความสําคัญกับการใหขอมูลขาวสารท่ีมีความนาเชื่อถือ มีความรู และความ

เปนกลาง มีความเท่ียงตรง และสอดคลองเพื่อลดสภาวะความสับสนและไมแนใจ

ในขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชนสามารถประเมินสถานการณไดอยางถูกตอง

 2.  จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญยังคงอาศัยสื่อหลักอยาง

สื่อมวลชนเปนชองทางในการเปดรับขอมูลขาวสารดานการพยากรณอากาศและ

เตือนภัยธรรมชาติในชวงเหตุการณมหาอุทกภัย 2554 ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ
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กับการแกปญหาควรใหความสําคัญกับสื่อมวลชนอยางโทรทัศนและอินเทอรเน็ต

ที่ถือวากําลังมาแรงในยุคนี้ เนื่องจากเปนสื่อที่ประชาชนมีความตองการและสะดวก

ตอการเขาถึงมากที่สุด

 3. หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการใหขอมลูขาวสารดานพยากรณอากาศและ

เตือนภัยธรรมชาติควรทําการวิเคราะหผูรับสารทั้งในดานสถานะผูประสบภัย ระดับ

การศึกษา ลักษณะท่ีพักอาศัย อาชีพ และรายไดเพื่อจัดเตรียมขอมูลขาวสารที่

สอดคลองกับความตองการของผูรับสารที่แตกตางกัน

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต

 1. งานวิจัยชิ้นน้ีมุงศึกษาตัวแปรในสวนของผูรับสารเปนหลักทําใหได

มุมมองเฉพาะแคประชาชนซึ่งเปนผู ประสบภัยและไมประสบภัยน้ําทวมในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นสําหรับผูสนใจศึกษาประเด็นดังกลาวในอนาคตควรศึกษา

ตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งปญหาของผูสงสารนั่นคือหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบในการ

ใหขอมูลขาวสาร ประสิทธิภาพของชองทางในการใหขอมูลขาวสาร และคุณภาพของ

ขอมูลขาวสารโดยการวิเคราะหเนื้อหา

 2. การศกึษาครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณโดยมุงศกึษาความตองการและ

ความคิดเห็นท่ีประชาชนมีตอการใหขอมูลขาวสารดานพยากรณอากาศและเตือนภัย

ธรรมชาติ สําหรับผูสนใจศึกษาประเด็นดังกลาวในอนาคตควรใชวิธีการวิจัยและ

วัตถุประสงคในการวิจัยแบบอื่นๆ เพื่อใหไดผลการศึกษาในแงมุมที่แตกตาง อาทิ ใช

การวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ศกึษาปญหา ขอจาํกดั และประเมนิประสทิธผิลในการใหขอมลู

ขาวสาร หรอืใชการวเิคราะหเนือ้หาเพือ่ศกึษาขอดีและขอดอยของขอมลูขาวสารดาน

พยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติ เปนตน 

 3. การวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาการสื่อสารระหวางเกิดเหตุอุทกภัยเทาน้ัน 

สาํหรบัผูสนใจศกึษาประเดน็ดงักลาวในอนาคตควรมุงศึกษาการส่ือสารในภาวะวกิฤต

ทามกลางสถานการณของภัยพิบัติอื่นๆ อาทิ แผนดินไหว สึนามิ หรือพายุ เปนตน 
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บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่อง “การส่ือสารตราสินคากับการรับรูตราสินคาแฟชั่นไทย” 

เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (Cross-Sectional Research) มุงหาความ

สมัพนัธของการสือ่สารตราสนิคา (Brand Communication) กบัการรบัรูคณุคาตราสนิ

คาแฟชัน่ไทย (Brand Equity) ของผูบรโิภค โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ศึกษาถงึการส่ือสาร

ตราสินคา (Brand Communication) แฟชั่นไทยทั้งดานตราสินคา (Brand) ซึ่งเปน

สมาชิกกลุมตราสินคาแฟชั่น Bangkok Fashion Society หรือ BFS ดานขาวสาร 

(Message) ดานสื่อ (Media) และดานเครื่องมือ (Tools) ในการสื่อสาร และคุณคา

ของตราสินคา (Brand Equity) ซึ่งประกอบดวย เอกลักษณของตราสินคา (Brand 

Identity), การสรางความหมายใหตราสินคาในใจของผูบริโภค (Brand Meaning), 

ผลตอบรับของผูบริโภค (Brand Responses) และการสรางความสัมพันธกับตราสิน

คา (Brand Relationship) โดยการเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยางทีม่กีารเปดรบั

การสื่อสารตราสินคาแฟช่ันไทยในกลุม BFS ตั้งแต 3 ตราสินคาขึ้นไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 การศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับตราสินคา 2 อันดับแรก คือ 

Kloset และ Greyhound Original มากกวาตราสินคาที่เหลืออยางชัดเจน สวนใน

การเปดรับสื่อในการสื่อสารตราสินคาแฟชั่นไทย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) รองลงมาคือนิตยสารแฟชั่น การเปดรับขาวสาร

พบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับความเปนเอกลักษณของตราสินคา

มากที่สุด รองลงมาคือ มาตรฐานของสินคา และสินคาใหม ซึ่งเปนขาวสารทางดาน

ผลติภณัฑทัง้สิน้ ในสวนของการเปดรบัเคร่ืองมอืการส่ือสารตราสินคา พบวามกีารเปด

รบัเครือ่งมอืการสือ่สารดานโฆษณาโดยเฉพาะการโฆษณาผานสงัคมออนไลน (Social 

Media) มากที่สุด และสวนของการรับรูคุณคาตราสินคา (Brand Equity) จากการ

วจิยัจะเหน็ไดวา ความหมายในใจของตราสนิคา (Brand Meaning) ในใจของผูบรโิภค

มีความโดดเดนที่สุด ซึ่งผูบริโภครับรูวาตราสินคาเปนตราสินคาที่ทันสมัยผูที่สวมใส

มีรสนิยม โดยผูบริโภครับรูคุณคาตราสินคาประเด็นเอกลักษณของตราสินคา (Brand 
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Identity) คือ การที่ดาราศิลปน หรือผูมีชื่อเสียงในสังคมสวมใสสินคาของตราสินคา 

ซึ่งเปนตัวสะทอนใหเห็นถึงคุณคาตราสินคาแฟชั่นไทยในสายตาของผูบริโภคไดเปน

อยางดีนั่นเอง

 โดยจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะประชากรกับการเปดรับการ

สื่อสารตราสินคา เพศชายรูจักตราสินคา Greyhound Original มากที่สุด สวนเพศ

หญิงรูจักตราสินคา Kloset มากที่สุด โดยผูที่มีอายุ และรายไดนอยจะมีการเปดรับ

ขาวสารและเครื่องมือการสื่อสารตราสินคามากกวาผูที่มีอายุและรายไดสูงกวา ทั้งนี้

เน่ืองมาจากผูที่มีรายไดนอยจําเปนตองมีการวิเคราะหถึงความคุมคาในการใชจาย

สินคา โดยเฉพาะสินคาแฟชั่นซึ่งอาจจะกลาวไดวาเปนสินคาที่สิ้นเปลือง ในสวนของ

ลักษณะประชากรกับการรับรูคุณคาตราสินคา พบวาดานอายุและระดับการศึกษามี

การรบัรูคณุคาตราสนิคาทีแ่ตกตางกนัโดยผูทีม่อีายนุอย และการศกึษาทีต่ํา่กวามกีาร

รบัรูคณุคาตราสนิคาทีส่งูกวาผุทีม่อีายแุละระดบัการศกึษาสงู ซ่ึงตราสนิคาแฟช่ันไทย

เปนตราสินคาสําหรับวัยรุน และวัยทํางานตอนตน (First Jobber) ที่มีรายไดไมสูงนัก 

ไทยตรงกับตัวตนที่ผูบริโภคอยากมีอยากเปน (Ideal Self) โดยตราสินคาแฟชั่นไทย

สามารถตอบสนองความตองการในการอยูรวมกันในสังคมหรือการสรางการยอมรับ

ในสังคมผานการแตงตัว คือ วัยรุนหรือวัยทํางานตอนตนที่มีรายไดไมมากนัก แต

ตองการการยอมรับในสังคมหรือตองการใชสินคาแฟชั่นที่มีการยอมรับในสังคมพอๆ 

กับตราสินคาจากตางประเทศนั่นเอง ในสวนความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อสาร

ตราสินคา (Brand Communication) กับการรับรูคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

พบวาการเปดรับเน้ือหาของสาร และการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารในการสื่อสาร

ตราสินคาแฟช่ันไทยมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาแฟชั่นไทย โดยเปน

ความสัมพันธทางบวก หมายความวา ผูที่มีการเปดรับเนื้อหาของสาร และเครื่องมือ

การสือ่สารในการสือ่สารตราสนิคาแฟช่ันไทยมากจะมกีารรบัรูคณุคาตราสนิคาแฟชัน่

ไทยมาก โดยมขีนาดความสมัพนัธอยูในระดบัสงูมากซึง่เครือ่งมือการสือ่สารตราสนิคา

ที่มีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคามากที่สุด คือการตลาดเชิงกิจกรรม

คําสําคัญ: ตราสินคาแฟชั่นไทย การเปดรับการส่ือสารตราสินคา การรับรูคุณคา

ตราสินคา
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 The Study on “The Effects of Brand Communication of Perceived 
Thai Fashion Brand Equity” is a Quantitative Research by Survey Research 
and Cross-Sectional Research project aiming to obtain Knowledge on the 
relationship of Brand Communication of Perceived Thai Fashion Brand 
Equity. The Main objectives of this research are to learn about brand 
communication of Thai fashion. The brand is a member group of fashion 
brand Bangkok Fashion Society or BFS. To learn about Message, Media, 
Tools and Brand equity (Brand Equity, Brand Identity, Brand Meaning, 
Brand Responses and Brand Relationship). By collecting data from 
samples with exposure brand communication Thai fashion in BFS group 
from 3 brands in Bangkok.
 The study found that the samples are exposed to the first 
2 brands are Kloset and Greyhound Original over the rest clearly. For the 
media exposure in Thai fashion brand communication Found that most 
media exposure Social Media. Exposure showed that the samples are 
exposed to information about the identity of the brand. Exposure of 
brand communication tool. Found that exposure to advertising com-
munication tool, especially advertising through Social Media and per-
ceived Brand Equity from research to see that the meaning of the brand 
in the minds of consumers. Awareness, brand equity is the most power-
ful fashion brand recognition Thai is a unique artist. Social or celebrity 
to wear the brand. Which is reflected in the value Thai Fashion brand in 
the eyes of consumers as well. 
 To test the hypothesis that demographic characteristics such 
as gender. There are differences in media exposure and brand, age 
differences in the total brand communication. Education Differences 
in message exposure and communication tools. Variable income 

ABSTRACT
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differences in exposure brand, media, message and communications 
tools. Perceived Brand Equity found that demographic characteristics 
such as gender, occupation and income is recognized Thai fashion  brand 
equity is no different. The age and level of education are perceived brand 
value different. The relationship between exposure to Brand Communi-
cation on the perception of Brand Equity found that exposure to 
different brand recognition, brand equity is different. The media exposure 
are perceived Brand equity is no different. Message of substance exposure 
And exposure communication tools to communicate Thai fashion brand 
is associated with the perceived Thai Fashion Brand Equity. It is a positive 
correlation means that people who are exposed to the Message of the 
substance and communication tools to communicate Thai fashionable 
brand will  have more perceived Brand Equity Thai fashion more. And 
who are exposed to the Message of the substance and communication 
tools to communicate Thai fashion brand will have less perceived Brand 
Equity Thai fashion less. The size of such a relationship is very high.

Keywords: Thai Fashion Brand, Exposure of Brand Communication, 
  Perceived of Brand Equity
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การตลาดสมยัใหม ตราสนิคาจะถกูใชประโยชนในการทาํการตลาดมากขึน้ 

และมีความสําคัญตอผลิตภัณฑมากขึ้นดวย การบริหารตราสินคา (Brand Manage-

ment) จงึเปนสิง่ทีน่กักลยทุธตราสนิคาสรางสรรคขึน้ โดยทาํการศกึษาอยางดถีงึความ

สัมพันธ ระหวางผูบริโภคกับตราสินคา และผลิตภัณฑ ภายใตช่ือตราสินคาซ่ึง การ

แขงขันไมไดแขงขันในระดับผลิตภัณฑเทานั้น แตแขงขันกันในระดับตราสินคาดวย 

จึงทําใหการบริหารตราสินคา (Brand Management) ในปจจุบันมีความสําคัญเปน

อยางมาก (ณัฐกาญจน สุวรรณธารา, 2554) คุณคาตราสินคาเปนผลภาพสะทอนจาก

การรับรูของลูกคาที่มีตอตราสินคา (Keller, 1993) ซึ่งมีสวนชวยใหผูบริโภคมีความ

เชื่อมั่นตอตราสินคาเกิดการซื้อสินคาซํ้า คุณคาตราสินคาจากมุมมองของลูกคาจึงมี

บทบาทสําคัญในการสรางความสําเร็จทางการตลาด (Aaker, 1991)

 ในการดําเนนิธรุกจิในปจจบุนัการเตรยีมตวัเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

เปนสิง่ทีอ่งคกรคาํนงึถงึเปนอยางมากซึง่ประเทศไทยพยายามทีจ่ะสรางทางไดเปรยีบ

ทางธุรกิจโดยการบริหารจัดการและจัดหมวดหมูอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อการดําเนิน

การอยางมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะการสงเสริมการผลติในอตุสาหกรรมตางๆ ในรปูแบบ

เศรษฐกิจสรางสรรค ซ่ึงเปนแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช

องคความรู (Knowledge) การศึกษา การสรางสรรคงาน (Creativity) และการใช

ทรัพยสินทางปญญา (Intellectual property) เพื่อผลิตสินคาและบริการที่สราง 

“มูลคาทางเศรษฐกิจ” และ“คุณคาทางสังคม” ซ่ึงตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคในตลาดโลก เศรษฐกิจสรางสรรคในประเทศไทยประกอบดวยกลุมตางๆ 

ทั้งหมด 9 กลุม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุม คือ กลุมงานออกแบบ (Design) และ แฟชั่น 

(Fashion)

 นิตยสารแฟช่ันเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหผูบริโภคมีความตื่นตัวเกี่ยวกับแฟช่ัน

ในประเทศไทย โดยเฉพาะตราสินคาแฟชั่นไทย ที่อยูในกลุม Branded Design 

Pioneers อีกทั้งการจัดงานแสดงสินคาแฟชั่น (Fashion Show) หรือที่รู จักกัน

โดยทั่วไปวาเทศกาลแฟชั่นของนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเชน Elle Fashion Week 
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เปนการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของสินคาแฟชั่นไทยที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

และเปนชองทางในการสื่อสารใหตราสินคาแฟชั่นไทยเปนที่รูจักไปยังทั่วโลก

 Bangkok Fashion Society หรอื BFS เปนองคกรที ่กอตัง้ขึน้โดยกลุมของ

นกัออกแบบไทยและเจาของตราสนิคาแฟชัน่ทีร่วมวสัิยทศันเดยีวกนั เพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุ 

มาตรฐาน ของการออกแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑแฟชั่นไทยใหเทียบเทากับ

มาตรฐานของโลก ประกอบดวย อาซาวา (ASAVA), คูเรเตด บาย เอก ทองประเสริฐ 

(Curated by Ek Thongprasert), ดษิยา (Disaya), เกรฮาวด ออรจินิลั (Greyhound 

Original), อิชชู (Issue) คลอเส็ท (Kloset), มิลิน (Milin), มันชูส (Munchu’s), 

เพนคลิเลอร (Painkiller), เพลยฮาวด บาย เกรฮาวด (Playhound by Greyhound), 

ซีนาดา (Senada), ซัมธิง บูดัวร (Something Boudoir), ทูอี้ (Tu’i), ตุดตี้ แอนด ตุด

ตี้ ฟรุตตี้’ (Tutti & Tutti Frutti) และวิคธีรรัฐ (Vickteerut) ซึ่งกิจกรรมที่โดดเดนใน

การดาํเนนิงานของกลุม Bangkok Fashion Society (BFS) คอืการแสดงสนิคาแฟชัน่ 

(Fashion Show) นอกจากการแสดงสินคาแฟชั่น (Fashion Show) เพื่อสรางการรับ

รูไปยังผูบริโภคถึงตําแหนงของตราสินคา (Brand Positioning) วาตราสินคาตางๆ 

เหลานี้อยูในระดับใดแลว การสื่อสารทางการตลาดตางๆ ก็เขามามีบทบาทในการ

สื่อสารตราสินคาไปยังผูบริโภค โดยเฉพาะอยางย่ิงการส่ือสารผานส่ือสังคมออนไลน 

ทั้ง Facebook และ Instagram 

 จากการสื่อสารตราสินคาแฟชั่นไทยในกลุม Bangkok Fashion Society 

(BFS) ทําใหเห็นถึงความพยายามและตั้งใจของกลุมสมาชิกในการผลักดันให

อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

แตละตราสินคาไดสรางกลยุทธเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอผู

บริโภคสูงสุด การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูศึกษามุงศึกษาถึงการส่ือสารตราสินคาแฟช่ัน

ไทยในกลุมของ Bangkok Fashion Society (BFS) ที่มีความสัมพันธกับการรับรูคุณ

คาตราสนิคา เพือ่ทาํใหตราสินคาแฟชัน่ไทยรบัรูถงึการเปดรบัการส่ือสารของผูบรโิภค

ในดานเนื้อหาขาวสาร เครื่องมือการสื่อสาร รวมไปถึงส่ือท่ีตราสินคาส่ือสารออกไป 

เพือ่เปนแนวทางใหตราสนิคาแฟชัน่ตางๆ ใชในการวเิคราะหและดาํเนนิการการส่ือสาร

ตราสนิคาอยางเหมาะสมกบักลุมผูบรโิภคเปาหมายเพือ่ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

สูงสุดตอตราสินคา นอกจากน้ียังสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาถึงการรับรูคุณ

คาตราสินคา และทัศนคติตอตราสินคาของสินคาแฟชั่นในกลุมอื่นๆ ไดอีกดวย
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผูโภคสินคาแฟชั่นไทย 

 2. เพื่อศึกษาการเปดรับการสื่อสารตราสินคาแฟชั่นไทย

 3. เพื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาแฟชั่นไทย

 4. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรกับการเปดรับการส่ือสารตราสินคา

แฟชั่นไทย

 5. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรกับการรับรูคุณคาตราสินคาแฟชั่นไทย

 6. เพือ่ศกึษาการเปดรบัการสือ่สารตราสนิคาแฟชัน่ไทยกบัการรบัรูคณุคา

ตราสินคาแฟชั่นไทย

กรอบแนวคิดการวิจัย และทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวของ

 ผูวจิยัไดวางกรอบแนวการศึกษา “การสือ่สารตราสนิคา กบัการรบัรูคณุคา

ตราสินคาแฟชั่นไทย” โดยสามารถสรุปแนวคิด ในการศึกษา ไดแก

ตาราง แสดงชือ่และตราสนิคาแฟชัน่ไทย ในกลุม Bangkok Fashion Society (BFS)

ที่มา: www.thaifashiondesigner.com
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 คุณคาตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง คุณคาที่เพ่ิมมาจากตัว

ผลติภณัฑทีเ่กดิจากการรบัรูโดยรวมของผูบรโิภคตอตราสนิคา เปนสิง่ทีส่ะทอนมาจาก

ความคิด ความรูสึก และการกระทําของผูบริโภค นํามาซึ่งความแข็งแกรงของตราสิน

คา ความมัน่คง และมคีวามแตกตางทีไ่ดเปรยีบเหนอืคูแขง โดยองคประกอบของคณุคา

ตราสินคา (Brand Equity) ตามแนวคิดของ Aaker (1996) ประกอบดวย ความภักดี

ตอตราสินคา (Brand Loyalty), การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness), 

คุณภาพที่รับรู (Perceived Quality), การเชื่อมโยงกับตราสินคา (Brand Associa-

tion), สินทรัพยอื่นๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets) การวัด

คุณคาตราสินคา (Brand Equity Measurement) ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวัดการ

รบัรูคณุคาตราสนิคาในสายตาของผูบรโิภค โดยมองตราสนิคาเปรยีบเสมอืนขัน้บนัได

จากลางสูบน ซึ่งเปนการสรางตราสินคาโดยถือเกณฑผูบริโภค การสรางตราสินคาให

แข็งแกรง (Building a strong Brand) ตามโมเดลคุณคาตราสินคาโดยถือเกณฑ

ผูบรโิภคตองเปนไปตามขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน ประกอบดวย เอกลกัษณตราสนิคา (Brand 

Identity), ความหมายของตราสินคา (Brand Meaning), ผลตอบรับของตราสินคา 

(Brand Responses), ความสมัพนัธกบัตราสนิคา (Brand Relationship) โดยแนวคิด

ของ คอตเลอร และ เคลเลอร (2006)

 การสื่อสารตราสินคา เสรี วงษมณฑา (เสรี วงษมณฑา, 2547, น.73) ได

อธิบายการสื่อสารตราสินคา (Brand Communication) วา การสื่อสารตราสินคาคือ

การใชกิจกรรมหรือเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication) ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีโดยสามารถปรับเปลี่ยนได

ตลอดเวลาข้ึนอยูกับลักษณะของสินคาหรือบริการ สถานการณ ความเหมาะสมของ

สถานที่ เวลา งบประมาณ ชองทางที่มีอยู พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวของที่สามารถสราง

ผลกระทบได  ซ่ึงปรารถนา ภารตันวงศ (ปรารถนา ภารตันวงศ, 2548) กลาววา ยุทธวธิี

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการน้ีจะสามารถสะทอนและตอกยํ้าใหผูบริโภค

เกิดความเชื่อมั่นในตราสินคาได โดยกลยุทธในการสื่อสารตราสินคานั้น คือ 

การบูรณาการ (Integrated) ระหวาง ขาวสาร (Message) เครื่องมือการส่ือสาร 

(Tools) และสื่อ (Media)
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วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารตราสินคา กับการรับรูคุณคาตราสินคาแฟชั่น
ไทย” เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) มุง
หาความสัมพันธของการสื่อสารตราสินคากับการรับรูคุณคาตราสินคาแฟชั่นไทยของ
ผูบรโิภค ผูศกึษาวจิยัไดเก็บรวบรวมขอมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) จาํนวน 
1 ฉบับ เปนคําถามชนิดปลายปด (Closedend Question) โดยใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามดวยตัวเอง (Self Administered Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง 
ไดแกผูที่มีการเปดรับการสื่อสารตราสินคาแฟชั่นไทยตั้งแต 3 ตราสินคาขึ้นไปในเขต
กรงุเทพมหานคร ทัง้สิน้ 400 คนโดยจะใชระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมลูระหวาง
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2557 โดยเจาะจงเฉพาะบริเวณหางสรรพสินคาที่มีราน
ขายสินคา (Shop) แฟชั่นไทยในกลุม Bangkok Fashion Society (BFS) สถิติที่ใชใน
การวเิคราะหในครัง้นี ้ไดแก สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใชในการ
อธบิาย ลกัษณะทางประชากรศาสตร การเปดรบัส่ือสารตราสินคา การรบัรูคุณคาของ
ตราสินคาแฟชั่นไทย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในสมมติฐานตางๆ 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากกลุมตวัอยางสามารถแบงไดเปนเพศหญงิจาํนวน รอยละ 69.3 และเพศ
ชาย รอยละ 30.8 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 23-30 ป รอยละ 51.0 
โดยสวนมากมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน รอยละ 68.5 ประกอบอาชพีนกัเรยีน
นกัศกึษา รอยละ 43.8 ซึง่มรีายไดสวนใหญอยูระหวาง 15,001-30,000 บาทตอเดอืน 
รอยละ 40.0 
 การศึกษาดานการเปดรับการสื่อสารตราสินคา ดานตราสินคาพบวา
กลุมตัวอยางมีการเปดรับตราสินคา 2 อันดับแรก คือ Kloset รอยละ 33.5 และ 
Greyhound Original รอยละ 30.0 มากกวาตราสินคาที่เหลืออยางชัดเจน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับตราสินคาท่ีเปดรับเปนอันดับรองลงมา คือตราสินคา Milin เปดรับ
มากที่สุดเพียงรอยละ 9.0 สวนในการเปดรับสื่อ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 307

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) มากที่สุดถึงรอยละ 35.0 การเปดรับขาวสาร
กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารในเรื่องของความเปนเอกลักษณของตราสินคามากที่สุด 
ซึ่งอยูในระดับมากเชนเดียวกับการเปดรับขาวสารดานมาตรฐานของสินคา สินคา 
คอลเลคชั่น (Collection) ใหม และผูใชตราสินคา เชน ดารา ศิลปน หรือผูมีชื่อเสียง
ในสังคม ซึ่งเปนขาวสารตราสินคาท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑทั้งส้ิน ในสวนของการเปดรับ
เครื่องมือการสื่อสารตราสินคา พบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับเคร่ืองมือการสื่อสาร
ตราสินคาโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งพบวา กลุมตัวอยาง มีการเปดรับเครื่องมือการ
สื่อสารดานโฆษณามากที่สุดโดยเฉพาะในประเด็น การนําเสนอสินคาผานสื่อสังคม
ออนไลน (Social Media) เชน การนําเสนอคอลเลคชั่นใหมของสินคา 
 การวดัการรบัรูคณุคาตราสนิคา พบวากลุมตวัอยางมกีารรบัรูคุณคาตราสิน
คาแฟช่ันไทยโดยรวมในระดับปานกลางโดยเม่ือเปรียบเทียบการวัดการรับรูคุณคา
ตราสินคาแตละองคประกอบ พบวากลุมตัวอยาง มีการรับรูคุณคาตราสินคาแฟชั่น
ไทยโดยรวม ในประเด็น “ความหมายของตราสินคา (Brand Meaning)” ในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.4596 ในสวนองคประกอบที่เหลือมีการรับรูคุณคาตราสินคา
ในระดับปานกลาง คือ “เอกลักษณของตราสินคา (Brand Identity)” เฉลี่ย 3.3710 
“ผลตอบรับของตราสินคา (Brand responses)” เฉลี่ย 3.2808 และ “ความสัมพันธ
กับตราสินคา (Brand Relationship)” เฉลี่ย 3.1090 

ตาราง แสดงมูลคาตราสินคาแฟชั่นไทยโดยวิธีประเมินจากผูบริโภค

Relationships

Meaning

Response

Resonance

Judgments

Performance

Salience

Feeling

Inagery

Identity

รูจักกับผูบริโภคอื่นๆ ที่ใช

ตราสินคาแฟชั่นไทย

มีความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อผูอื่น

ทราบวาคนใชสินคาตราแฟชั่น

ความทันสมัยและความมีรสนิยม 

มีคุณภาพและชวยสงเสริม

ดารา ผูมีชื่อเสียงสวมใส 

มีความโดดเดนและมีระดับ

ที่มา:  Marketing Management, by Kotler and Keller, 2006, P.263
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 จากตารางมูลคาตราสินคาแฟชั่นไทยโดยวิธีประเมินจากผูบริโภคแสดง

ผลสะทอนจากตราสินคา (Brand Resonance Model) ในการศกึษาตราสนิคาแฟชัน่

ไทยพบวา จากผลการวจิยัจะเหน็ไดวาการทีด่าราศลิปนสวมใสสินคาของตราสนิคากอ

ใหเกิดเปนความโดดเดนของตราสินคาแฟช่ันไทยจนกลายเปนเอกลักษณของตราสิน

คา (Brand Identity) แฟชั่นไทยที่มีความแตกตางจากตราสินคาในกลุมอื่นๆ ที่วา 

ตราสินคาแฟชั่นไทยเปนตราสินคาท่ีดารา ศิลปน หรือผูมีชื่อเสียงในสังคมสวมใส 

ซึ่งบุคคลเหลาน้ีเปรียบเสมือนผูท่ีมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ของผูบริโภค

สินคาแฟชั่นอยูแลว ทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูถึงความโดดเดนและความมีระดับของ

ตรา ซึ่งจะสงผลตอคุณคาตราสินคาในขั้นตอไปคือ ความหมายของตราสินคาในใจ 

(Brand Meaning) ของผูบริโภคที่สงผลใหเกิดความเชื่อมโยงตราสินคา (Brand 

associations) ทางดานภาพลกัษณ (Imagery) ความทนัสมยัของตราสนิคาและความ

มีรสนิยมของผูสวมใส ในสวนสมรรถภาพของตราสินคา (Performance) ผูบริโภครับ

รูไดถงึความมคีณุภาพของตราสนิคาและชวยสงเสรมิบคุลกิภาพได นาํไปสู ผลตอบรบั

ของผูบรโิภค (Brand responses) คอืผูบรโิภคมคีวามรูสกึภาคภมูใิจเมือ่ผูอืน่ทราบวา

ตนใชสินคาตราแฟชั่นไทย ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจในการเขาสังคมใหแกผูบริโภค 

กอใหเกิดการเปนสวนหน่ึงของสังคม (Sense of Community) ที่ซ่ึงผูบริโภคจะมี

ความรูสกึทีด่กัีบผูใชตราสนิคาแฟชัน่ไทยทานอืน่ๆ ซ่ึงเปนความสัมพนัธระหวางตราสิน

คากับผูบริโภค (Brand Relationship) และผูบริโภคอื่นๆ ในสังคมอีกดวย

 ลกัษณะประชากรดานเพศ มคีวามแตกตางในการเปดรบัสือ่ และตราสินคา 

ซึ่งสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายของตราสินคา โดยเมื่อศึกษาถึงลูกคากลุม

เปาหมายของตราสนิคาพบวา กลุมลกูคาเปาหมายของ Kloset คอืกลุมลกูคาเพศหญงิ 

สวน Greyhound Original เปนกลุมลูกคาทั้งเพศหญิงและเพศชายแตเมื่อเทียบ

สัดสวนของสินคาพบวา สินคาตราสินคา Greyhound Original น้ันเปนสินคาของ

ผูชายมากกวา ทาํใหตราสนิคามุงเนนการสือ่สารไปยงักลุมลูกคาเปาหมาย และในสวน

ของการเปดรับสื่อ พบวาเพศชายมีการเปดรับสื่อ นิตยสารแฟชั่น และสื่อ ณ จุดขาย 

สวนเพศหญงิเปดรบัสื่อสงัคมออนไลน (Social Media) มากกวา ซึง่สอดคลองกบังาน

วิจัยของ นุชรีรัตน ขวัญคํา (2550) เรื่อง “รูปแบบการใชสื่ออินเตอรเน็ตของกลุมวัย

รุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาเพศหญิงจะใชสื่ออินเตอรเน็ตมากกวาเพศชาย



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 309

 ดานอายพุบวาผูบรโิภคทีเ่ปดรบัสือ่นติยสารแฟชัน่ สวนใหญ อาย ุ31-38 ป 

สวนผูบริโภคที่เปดรับสื่อสังคมออนไลน (Social Media) อายุ 15-22 ป, สําหรับ 

ผูบรโิภคทีเ่ปดรบั สือ่ ณ จุดขายสวนใหญ อายุ 39-46 ป ในสวนของการเปดรบัขาวสาร 

พบวา ผูที่มีอายุ 15-22 ป และผูที่มีอายุ 23-30 ป มีการเปดรับเนื้อหาของสารในการ

สื่อสารตราสินคาแฟชั่นไทย มากกวาผูที่มีอายุ 39-46 ป การเปดรับเคร่ืองมือการ

สือ่สารตราสนิคา พบวาผูทีม่อีาย ุ15-22 ป 23-30 ป และ31-38 ป มกีารเปดรบัเครือ่ง

มอืการสือ่สารตราสนิคาแฟชัน่ไทย มากกวาผูทีม่อีาย ุ39-46 ป ซึง่สอดคลองกับแนวคิด

ลักษณะทางประชากรศาสตรของ รจิตลักษณ แสงอุไร, 2548, อางถึงใน ปยะนันท 

ไกลกลอม, 2552 วา อายเุปนปจจัยหนึง่ทีท่าํใหความคดิและพฤติกรรมของคนมคีวาม

แตกตางกัน รวมถึงการใชสื่อเพื่อความบันเทิงพบวา กลุมเด็กมีพฤติกรรมใชสื่อเพื่อ

ความบันเทิง จึงทําใหมีความถี่และมีการรับรูมากกวากลุมอื่น

 ดานระดบัการศกึษาของกลุมตวัอยางทีม่รีะดบัการศกึษาตํา่กวาปริญญาตรี 

มกีารเปดรบัเนือ้หาของสารในการสือ่สารตราสนิคาแฟชัน่ไทย มากกวาผูทีม่กีารศกึษา

ระดับปริญญาตรี สวนการเปดรับเครื่องมือนั้นผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

มีการเปดรับเครื่องมือการสื่อสารในการสื่อสารตราสินคาแฟชั่นไทย มากที่สุด

สอดคลองกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) (อางถึงใน http://www.sara-dd.com. 

2556) ที่ไดกลาววาการศึกษาเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร 

ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาที่ระดับตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด และความตองการที่

แตกตางกัน 

 สุดทายลักษณะทางประชากรดานรายได มีการเปดรับการสื่อดานตราสิน

คา ขาวสาร และเครื่องมือทางการสื่อสารมีความแตกตางกัน คือ ตราสินคาที่เปดรับ 

พบวา ผูบริโภคที่เปดรับตราสินคา Kloset สวนใหญรอยละ 36.6 มีรายไดไมเกิน 

15,000 บาท สวนผูบริโภคที่เปดรับตราสินคา Greyhound Original สวนใหญมีราย

ไดสูงกวา 45,000 บาท ดานการเปดรับขาวสารและเครื่องมือการสื่อสารสินคาแฟชั่น

ไทย พบวา ผูที่มีรายได ไมเกิน 15,000 บาท ผูที่มีรายได ระหวาง 15,001-30,000 

บาท และผูทีมี่รายได ระหวาง 30,001-45,000 บาท มกีารเปดรบัเนือ้หาของสาร และ

เครื่องมือการสื่อสารแฟชั่นไทยมากกวาผูที่มีรายได สูงกวา 45,000 บาท จากผลการ

วิจัยสรุปไดวาผูท่ีมีรายไดนอยจะมีการเปดรับการส่ือสารตราสินคามากกวาผูที่มี
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รายไดสูงกวาท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูท่ีมีรายไดนอยจําเปนตองมีการวิเคราะหถึงความคุม

คาในการใชจายสินคา โดยเฉพาะสินคาแฟชั่นซึ่งอาจจะกลาวไดวาเปนสินคาที่สิ้น

เปลือง ซึ่งการศึกษาสินคาแฟชั่นไทยในกลุมนี้เปนกลุมที่มีราคาคอนขางสูงเม่ือเทียบ

กับตราสินคาแฟชั่นไทยทั่วๆ ไป ทําใหผูบริโภคมีการวิเคราะหถึงตราสินคามากขึ้น

จึงสงผลใหมีการเปดรับการสื่อสารท่ีมากกวาผูที่มีรายไดสูงกวาซ่ึงมีกําลังซื้อมากกวา

นัน่เอง ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิปจจยัสวนบคุคลทีม่อิีทธพิลตอพฤตกิรรมผูบรโิภค ของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546) (อางถึงใน http://www.sara-dd.com. 2556) ที่กลาววา 

โอกาสทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการของ

บุคคล ไมวาเรามีความตองการเพียงใดในที่สุดแลว อํานาจซื้อจะตองเขามามีสวนรวม

ในการตดัสินใจซ้ือของเราเสมอ ซ่ึงมีความสอดคลองกบั ผลการวิจยั “การรบัรูดานการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนเน็ต

ดีไซน” พบวา นักเรียนเน็ตดีไซนที่มีระดับรายไดนอยกวามีความถี่ในการรับรูขาวสาร

และการรับรูขอมูลขาวสารผานเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมากกวา

กลุมนักเรียนที่มีรายไดมากกวา

 ลกัษณะทางประชากรดานอายแุละระดบัการศึกษา มีการรบัรูคุณคาตราสิน

คาที่แตกตางกัน คือดานอายุ โดยผูที่มีอายุ 15-22 ป และ ผูที่มีอายุ 23-30 ป มีการ

มกีารรบัรูคณุคาตราสินคาแฟช่ันไทย มากกวาผูท่ีมอีาย ุ39-46 ป ในสวนของดานระดบั

การศึกษา พบวาผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีการรับรูคุณคาตราสินคา

แฟชั่นไทยมากกวาผู ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับสูงกวาปริญญาตรี 

ซึ่งตราสินคาแฟชั่นไทยเปนตราสินคาสําหรับวัยรุน และวัยทํางานตอนตน (First 

Jobber) ซึ่งตราสินคาแฟช่ันไทยตรงกับตัวตนที่ผูบริโภคอยากมีอยากเปน (Ideal 

Self) คือ วัยรุนหรือวัยทํางานตอนตนที่ ซึ่งรายไดไมมากนัก แตตองการการยอมรับ

ในสงัคมผานการใชสนิคาแฟชัน่นัน้จะเลอืกใชสนิคาตราสินคาแฟช่ันไทย ทีม่รีาคาแพง

ในระดบัหนึง่ตามกาํลงัซ้ือของตน แตมคีวามทนัสมยัและเปนสินคาทีผู่นาํทางความคดิ

ทางแฟชั่นสวมใส อีกทั้งยังมีสถานที่ขายเดียวกับตราสินคาจากตางประเทศนั้น ก็ถือ

ไดวาเหมาะสมและดูดีในระดับหน่ึงแลว แตผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวานั้นอาจจะมี

การสรางตัวตนและใหความสําคัญกับตราสินคาจากตางประเทศที่มีราคาสูงกวา อีก

ทัง้มกีารยอมรบัตราสนิคาทีม่ากกวาจากสงัคมทาํใหมกีารรบัรูในคณุคาตราสนิคาแฟชัน่
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ไทยนอยกวา ซึ่ง รจิตลักษณ แสงอุไร, 2548, อางถึงใน ปยะนันท ไกลกลอม, 2552 

ไดอธิบายวา อายเุปนปจจยัหนึง่ทีท่าํใหคนมคีวามแตกตางกนัในเรือ่งความคิด โดยอายุ

เปนตวับงชีถ้งึความสามารถในการทาํความเขาใจเนือ้หาขาวสาร รวมถงึการรบัรูตางๆ 

ไดมากนอยตางกัน ในสวนของการศึกษาคนที่มีระดับการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยาง

มากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความรูกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตก็ไม

ไดหมายความวาจะตองถูกโนมนาวใจไดงายดวย เพราะคนที่มีความรูมักมีความเชื่อ

มั่นในตนเอง และไมคลอยตามหรือเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีเหตุผลมาสนับสนุนอยาง

เพียงพอเปนที่พอใจ

 สวนการศกึษาความสมัพนัธระหวางการเปดรบัการส่ือสารตราสินคากบัการ

รับรูคุณคาตราสินคาแฟช่ันไทย พบวาการเปดรับเนื้อหาของสาร และเครื่องมือการ

สือ่สารตราสนิคาแฟช่ันไทยมคีวามสมัพนัธกบัการรบัรูคณุคาตราสินคาแฟชัน่ไทย โดย

เปนความสัมพันธทางบวก หมายความวา การเปดรับเน้ือหาของสาร และเคร่ืองมือ

การสื่อสารตราสินคาแฟชั่นไทยจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการรับรูคุณคาตรา

สินคา การเปดรับเครื่องมือการสื่อสารดานตางๆ ที่มีความสัมพันธกับการรับรูคุณคา

ตราสินคาแฟชั่นไทย ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารตราสินคา ประกอบดวย โฆษณา, 

ประชาสัมพนัธ, การสงเสรมิการขายและนาํเสนอสนิคา ณ จดุขาย, ดานพนกังานขาย, 

การขายทางตรง และ การตลาดเชิงกิจกรรม จากการศึกษาพบวา การเปดรับเครื่อง

มือการสื่อสารในทุกๆ ดานมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาแฟชั่นไทย 

โดยเปนความสัมพันธทางบวก ซึ่งขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับสูง ในทุกๆ 

ดาน โดยเครื่องมือการตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพันธสูงสุดซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ทางดานการสื่อสารการตลาดของ เสรี วงษมณฑา (2547, น.73) ซึ่งไดกลาวถึงการ

สือ่สารตราสนิคา (Brand Contact) วาเมือ่ผูบริโภคไดพบเหน็ตราสนิคาบอยๆ ผูบรโิภค

จะเกิดความคุนเคยกับตราสินคานั้น ซึ่งความคุนเคยจะนําไปสูความชอบ ความชอบ

นําไปสูความไววางใจซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งผูบริโภคจะพบ ซึ่งการ

สือ่สารตราสนิคาคอืการใชกจิกรรมหรือเครือ่งมอืการส่ือสารทางการตลาด หรอืเครือ่ง

มอืในการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (Integrated Marketing Communication: 

IMC) นอกจากนี้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณายังเปนกระบวนการในการจัดการ

ความสมัพนัธของลกูคาซึง่จะขบัเคลือ่นใหเกดิคณุคาในตราสนิคา ยิง่ไปกวานัน้ยงัเปน
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กระบวนการในการประสานหนาที่กันเพื่อสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา

และผูท่ีมสีวนเกีย่วของอืน่ๆ โดยการควบคมุเนือ้หาสารอยางมกีลยทุธและใหมอีทิธพิล

ตอกลุมเปาหมาย อกีทัง้มุงใหเกดิการปฏสิมัพนัธกนั (Tom Duncan, 2002) นอกจากนี้ 

ปรารถนา ภารัตนวงศ (2548) ไดกลาววาในยุคของการส่ือสารการตลาดบูรณาการ 

กลยุทธการสื่อสารกลายเปนองคประกอบสําคัญที่จําเปนตอกระบวนการส่ือสาร 

โดยเขามามีบทบาทในการกําหนดทุกๆ สวนของกระบวนการสื่อสารเพื่อใหสามารถ

เขาถึงผูบริโภคเปาหมายดวยวิธีการท่ีเปนหน่ึงเดียว บุคลิกภาพขอตราสินคาเพียง

หนึ่งเดียว คุณประโยชนเพียงหนึ่งเดียว และแนวคิดในการเสนอขายเพียงหนึ่งเดียว 

ยุทธวิธีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการน้ีจะสามารถสะทอนและตอกยํ้าให

ผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินคาได

 ผลของการวิจัยจะเห็นไดวาการเปดรับตราสินคาแตละตราสินคาสงผลตอ

การรับรูคุณคาตราสินคาท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากตราสินคาแตละตราสินคามีความ

แตกตางทั้งดาน ตัวสินคา เอกลักษณของตราสินคา กลุมลูกคาเปาหมาย รวมไปถึง

การสื่อสารตราสินคาไปยังผูบริโภคท่ีแตกตางกัน อีกทั้งยังเห็นไดวา การสื่อสารตรา

สนิคาทัง้ดานขาวสารตราสนิคา และเครือ่งมอืการสือ่สารตราสนิคานัน้มคีวามสมัพนัธ

กับการรับรูคุณคาตราสินคาในทิศทางเดียวกันเปนอยางมาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา

การสื่อสารตราสินคามีความสําคัญและเปนสิ่งที่ทําใหผูบริโภครับรูคุณคาตราสินคา

นั่นเอง 

สรุป และขอเสนอแนะ

 ผลการวัดการรับรูการสื่อสารตราสินคา และการวัดคุณคาตราสินคาแฟชัน่

ไทยที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถเปนแนวทางให ตราสินคา นักการตลาด 

นกัสือ่สารองคกร นกัโฆษณา หรือผูทีม่คีวามสนใจสามารถนาํไปใชวดัคณุคาตราสนิคา

แฟชั่นในกลุมตางๆ ได เนื่องจากผานการทดสอบความนาเชื่อถือ และความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือแลวในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถนําไปปรับใชเพื่อวัดคุณคาตราสินคา

ประเภทอื่นไดอีกดวย ซ่ึงผลท่ีไดจากการวัดการรับรูคุณคาตราสินคาและการวัดการ
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เปดรับการสื่อสารตราสินคาน้ันทําใหทราบถึงการเปดรับของผูบริโภคตอการส่ือสาร

ตราสนิคาทัง้ตราสนิคาในกลุมเดยีวกนั การเปดรับส่ือ การเปดรบัขาวสาร และการเปด

รับเครื่องมือการสื่อสารตราสินคา เพื่อเปนแนวทางใหตราสินคาแฟชั่นไทยไดพัฒนา

ศักยภาพในการสื่อสารตราสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค นอกจากนี้การ

วดัการรบัรูคณุคาตราสนิคาทาํใหตราสนิคาทราบถงึทศันคตหิรอืความคดิทีผู่บรโิภคให

ความสาํคญักบัตราสนิคาแฟช่ันไทยในระดบัใด และเมือ่ศกึษาถงึความสมัพนัธระหวาง

การสื่อสารตราสินคาท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูตราสินคาแฟช่ันไทยนั้น ก็จะทําให

ตราสินคาเห็นถึงภาพรวมในการสื่อสารตราสินคาที่มีความสัมพันธกับตราสินคา เพื่อ

การพัฒนาการสื่อสารที่ชวยสงเสริมใหตราสินคามีคุณคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นไดอีกดวย 

 จากการศกึษาการสือ่สารตราสนิคาแฟชัน่ไทย ตราสนิคาควรมกีารสงเสริม

การสื่อสารทางดานขาวสารของตราสินคาในดานผลิตภัณฑ (Product) โดยเฉพาะ

ในดานเอกลักษณของสินคา โดยการกําหนด บุคลิกภาพของตราสินคา (Brand Per-

sonality) ใหชดัเจนโดยกาํหนดตราสนิคาใหเปนศลิปน หรอืผูมอีทิธพิลทางดานแฟชัน่

เพื่อใหผูบริโภคเขาใจถึงบุคลิกภาพหรือเอกลักษณของตราสินคาไดงายขึ้น เน่ืองจาก

ผูบรโิภคสนิคาแฟชัน่มกีารแสวงหาเอกลกัษณของสินคาทีเ่ขากบัตวัตนของตวัเอง โดย

ใชเครื่องมือทางดานการโฆษณาซึ่งเปนเครื่องมือที่สามารถนําเสนอขาวสารทางดาน

ผลิตภัณฑและสื่อถึงบุคลิกภาพของตราสินคาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ตราสินคาตอง

มกีารสงเสรมิขาวสารท่ีสรางการรบัรูคณุคาตราสนิคาในประเดน็ Identity คอื ตราสนิ

คาแฟชัน่ไทยเปนตราสนิคาที ่ศลิปน ดารา และผูมชีือ่เสียงในสังคมสวมใส เพือ่ตอกยํา้

เอกลกัษณของตราสนิคาแฟช่ันไทยทีจ่ะกอใหเกิด Brand Meaning คอืเปนตราสนิคา

ที่มีความทันสมัยน่ันเอง โดยเครื่องมือท่ีตราสินคาแฟช่ันไทยควรที่จะมีการส่ือสารไป

ยังผูบริโภคเพิ่มเติม คือ การตลาดเชิงกิจกรรม เชน การจัดงานแฟชั่น กิจกรรมเพื่อ

สังคมตางๆ ที่สามารถใหผูบริโภคมีสวนรวมกับตราสินคาเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม 

  จากขอจํากัดในการวิจัยทําใหเกิดการวิเคราะหเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

วิจัย ดานการสื่อสารตราสินคา และการรับรูคุณคาตราสินคาทั้งตราสินคาแฟชั่นไทย

หรอืตราสนิคาแฟชัน่อืน่ๆ โดยผูศกึษาวจัิยควรมกีารศกึษาสภาพการสือ่สารตราสนิคา

โดยรวม เพื่อประมวลความรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับการส่ือสารของตราสินคา 
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นอกจากนี้ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมท้ังดานพฤติกรรมการเปดรับการส่ือสาร

ตราสินคา และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาของตราสินคา เพื่อที่จะคลอบคลุม

กระบวนการสื่อสารทั้งหมด อีกท้ังยังสามารถอธิบายไดวาสุดทายแลวน้ันการส่ือสาร

ตราสินคาน้ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคท้ังทางดานทัศนคติ คือการรับรูคุณคาตรา

สินคา และทางดานพฤติกรรมคือการตัดสินใจซ้ือสินคาน่ันเอง แตอยางไรก็ดีจาก

ขอจาํกดัของการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณทีใ่ชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการ ผูทีศึ่กษา

วิจัยควรที่จะพัฒนาระเบียบการวิจัยทางตรง โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เชนการ

สมัภาษณเชงิลึกในแนวคดิกระบวนการการสือ่สารของตราสนิคา ทศันคติ การเปดรบั 

การรับรูคุณคาตราสินคา พฤติกรรมตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือในฝง

ของผูบริโภค อีกทั้งผูวิจัยอาจจะพัฒนาแบบจําลองในการรับรูคุณคาตราสินคาเพื่อ

ทําการวิจัยแบบทดลองกับผูบริโภคในดานการรับรูคุณคาตราสินคา และพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อสินคาไดในโอกาสตอไป
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

ตอเฟซบุกเพจโดยใชแบบจําลองความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

ของกรีนเบิรก ทําการศึกษาเฟซบุกเพจดานศาสนาที่ไดรับความนิยมสูงสุดของ

ประเทศไทย คอืเฟซบุกเพจ ThanavuddhoStory โดยใชรปูแบบการวจัิยเชิงปรมิาณ

แบบสาํรวจ ทาํการสุมตวัอยางแบบงาย รวมทัง้สิน้ 400 ราย จากนัน้จงึสงแบบสอบถาม

ออนไลนใหกับกลุมตัวอยางผานกลองขอความ (inbox) เฟซบุกของกลุมตัวอยาง 

พบวาความตองการแสวงหาประโยชน และความพึงพอใจตอเฟซบุกเพจ มีความ

สัมพันธกันทั้ง 4 ดานคือดานการมีสวนรวมเปนสวนหน่ึงในการดูแลเพจ ดานการ

หาความรูและขาวสารทางธรรม ดานการมีปฏิสัมพันธกับแฟนเพจรายอื่น และดานที่

พึ่งทางใจ โดยคาเฉลี่ยสูงสุดคือความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

ดานที่พึ่งทางใจ จากผลการวิจัยพบวาการสื่อสารพระธรรมคําสอนผาน เฟซบุกเพจ 

ThanavuddhoStory สามารถสรางความพึงพอใจ ที่ตรงกับความตองการแสวงหา

ประโยชนของผูรบัสาร อนัเปนลกัษณะการปรบัตวัทีดี่ของการสือ่สารพระธรรมคาํสอน

ในบริบทปจจุบัน ที่ผูรับสารจะแสวงหาส่ือที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจไดมาก

ที่สุด ผานสื่อสังคมออนไลน

คําสําคัญ: เฟซบุกเพจ, ความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ, 

เครือขายสังคมออนไลน, การสื่อสารศาสนา
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 This research aims to study the uses and gratifications applied 
from Greenberg’s model toward ThanavuddhoStory  Facebook which is 
the most popular religious website in Thailand.  The study uses a quan-
titative research method to gather data from 400 samples who are 
members of ThanavuddhoStory Facebook. The simple random sampling 
was used to distribute online questionnaires.  Descriptive statistics and 
differential statistics were used for data processing and reporting. The 
research result revealed these members used and were gratified with 
ThanavuddhoStory for four reasons: member’s engagement, information 
seeking, social interaction and sanctuary. Among these four reasons, 
sanctuary received the highest mean score. The study also found that 
Dharma communication conveyed through ThanavuddhoStory Facebook 
was useful and could provide gratification to members. The results also 
pointed out that well-adapted version of the Buddha’s words or Dharma 
could be beneficial in today consumer’s context.  The results indicated 
that social media like Facebook is acceptable for digital information age, 
and Facebook is  used as a contemporary media to convey Buddha’s 
words to target receivers.

Keywords: Facebook  page /Uses & Gratifications/Social network/ 
  Religious communications

ABSTRACT
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
 ความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหรปูแบบการตดิตอสือ่สารของ

มนุษยเปลี่ยนแปลงไป ดังเชนการเกิดขึ้นของอินเทอรเน็ต ทําใหผูคนสามารถติดตอ

สื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว การสื่อสารถึงคนจํานวนมากสามารถทําไดโดยผูคนทั่วไป

ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน ลักษณะของการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

นี ้ทาํใหผูสงสารไมวาจะเปนองคกรภาคธรุกจิ หรอืองคกรภาคสังคม ตางใหความสําคัญ

และปรับตัวกับการใชสื่อสังคมออนไลนอยางมาก ขอมูลจากสมาคมโฆษณาดิจิตอล

แหงประเทศไทย (ฐานเศรษกิจ, 2557) . พบวาตลาดโฆษณาออนไลนในทุกประเภท

มีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2556 มีมูลคา 5.863 พันลานบาท เพิ่มขึ้น 

38.03% เมือ่เทยีบกบัปทีผ่านมา องคกรภาคสงัคมกม็กีารปรบัตวันาํสือ่สงัคมออนไลน

มาใชอีกทั้งยังเปนที่นิยมเปนอันดับ 1 ของประเทศอีกดวย ดังเชนเฟซบุกเพจ Thana-

vuddhoStory โดยพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ที่สื่อสารพระธรรมคําสอน

สูประชาชน มีแฟนเพจ 4,667,323 ราย (Socialbakers, 2014) 

 การทีอ่งคกรตาง ๆ  จะพฒันาการใชสือ่สงัคมออนไลนใหประสบความสาํเรจ็ 

จําเปนตองวิเคราะหการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสาร (Uses 

&Gratification Approach) ใหเขาใจเหตุผล และแรงจูงใจในการเปดรับสื่อ มีการ

ศึกษาวิจัยจํานวนมากท่ีศึกษาผูรับสารในภาคธุรกิจ แตการวิจัยผูรับสารของสื่อสาร

ออนไลนในองคกรภาคสังคมยังมีจํานวนนอย ทั้งที่คุณคาของการสื่อสารขององคกร

ภาคสังคมเปนไปเพื่อพัฒนาสังคม งานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความตองการ

แสวงหาประโยชนและความพึงพอใจตอเฟซบุกเพจขององคกรภาคสังคม โดยเลือก

เฟซบุกเพจพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ เปนกรณีศึกษา เนื่องจากความสําคัญสอง

ประการคือ เปนการสื่อสารออนไลนโดยใชเฟซบุกซึ่งเปนชองทางการสื่อสารออนไลน

ทีไ่ดรบัความนยิมสงูสดุของประชาชนชาวไทย (Electronic Transactions Develop-

ment Agency (Public Organization) , 2014) และเฟซบุกเพจพระมหา ดร.สมชาย 

ฐานวุฑโฒ เปนเฟซบุกเพจภาคสังคมท่ีไดรับความนิยมสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของ

ประเทศไทย (Socialbakers, 2014) ผลการวจิยัทีไ่ดจะเปนประโยชนตอการพฒันาการ
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สื่อสารออนไลนผานเฟซบุกเพจขององคกรภาคสังคม ใหเขาใจผูรับสารในดานความ

ตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ อันจะนํามาซึ่งการปรับปรุงการสื่อสาร

ออนไลนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ทฤษฎีความตองการแสวงหาประโยชน และความพึงพอใจ 
(Uses and Gratification Theory) 
 ทฤษฎีความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ ศึกษาความ

ตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจเนนทําความเขาใจผูรับสาร ใหความ

สาํคญักบัรปูแบบความพงึพอใจและการใชสือ่มคีวามสมัพันธกบัคณุลกัษณะ, ทัศนคติ 

และพฤติกรรม ของแตละบุคคล ดังเชนการศึกษาของ กรีนเบิรก และโดมินิค (1972) 

ทาํการศกึษาเหตผุลของการตดัสนิใจรบัชมโทรทศันของกลุมวัยรุนชาวอเมรกินั ตอมา

ในป 1969 กรีนเบิรกใชแนวทางการศึกษาเชนเดียวกับที่เคยทําการศึกษาในป 1974 

ขอคนพบท่ีไดเปนที่มาของการสรางแนวคิดความตองการแสวงหาประโยชนและ

ความพึงพอใจ สรุปไดดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1  แบบจําลองความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

Mass Medium

Media content

Gratifi caions
Obtained

Gratifi caions
Sought

หมายเหตุ. Gratifi cation of television viewing and their correlates for British children, 

 Greenberg, 1972 อางถงึใน The Use of Mass Communication, Blumler et, al., 

 1974, p.89
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 ตอมาในป 1974 แคทซ, บลัมเลอร และกูรวิช นําเสนอบทความวิชาการ

เรื่องการใชสื่อมวลของปจเจกบุคคล (Ultilization of mass communication by 

the individual) โดยไดรวบรวมผลการศกึษาเกีย่วกบัความตองการแสวงหาประโยชน

และความพึงพอใจของนักวิจัยหลายทานมาวิเคราะห พบวาในการศึกษาเรื่องความ

ตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจนั้น เปนการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพจิตใจ

และสังคม (the social and psychological) กอใหเกิด ความตองการ (Needs) ของ

บคุคลอนันาํมาสู ความคาดหวงั (Expectations) จากสือ่มวลชน (Mass media) หรือ

แหลงขอมูลอ่ืนๆ (other sources) แลวนําไปสูการใชส่ือในรูปแบบตางๆ สงผลตอ

การไดรับความพึงพอใจตามที่ตองการ (need gratifications) และผลอื่น ๆ  ที่ตามมา 

นอกจากนี้แคทซและคณะ (Katz et, al., 1974) ไดรวบรวมแนวคิดจากนักวิจัยหลาย

ทานเพื่ออธิบายถึงปจจัยทางสังคม (Social Factors) กับการสงผลตอความตองการ

แสวงหาประโยชนและความพึงพอใจตอผูรับสารไว 5 ลักษณะคือ สภาวะทางสังคม

ที่มีความตึงเครียด หรือมีความขัดแยง จะชักนําใหผูรับสารใชส่ือเพื่อลดความกังวล

เหลานั้น (Katz & Foulkes, 1962) สภาวะทางสังคมทําใหผูรับสารตระหนักถึงปญหา 

ทําใหเกิดความตองการใชสื่อเพื่อแสวงหาขอมูลขาวสาร (Edelstein, 1973) สภาวะ

ทางสงัคม ไมสามารถตอบสนองความตองการตางๆ ใหผูรบัสารได ผูรบัสารจงึเตมิเตม็

ความตองการที่ไมไดจากชีวิตจริง ผานการใชสื่อ (Rosengren and Windahl, 1972) 

สภาวะทางสังคมสรางความเชื่อ คานิยมแกผูรับสาร เปนผลใหผูรับสารใชส่ือที่

สอดคลองกับความเชื่อคานิยมของตน (Dembo, 1972) และสภาวะทางสังคมทําให

เกิดกลุมคนท่ีมีความคาดหวังคลายคลึงกัน กลุมคนเหลานี้จะใชสื่อเพ่ือสนับสนุน

คานิยมของกลุม Atkins (1972) .

 วิลเลี่ยม, ฟลิป และ ลัม (Williams, Phillips and Lum, n.d, อางถึงใน 

Media Gratifications Research, Rosengren et. al., 1985, p241) ไดเขยีนบทความ

เรื่องความพึงพอใจกับเทคโนโลยีการสื่อสารใหม (Gratifications associated with 

new communication technology) อธิบายวาการที่สื่อใหมทําใหผูรับสารมีโอกาส

ในการเขาถึงสื่อไดมากข้ึนมีผลอยางมากตอจิตวิทยาและพฤติกรรมการสื่อสารของ

มนุษย ไดแก การมีตัวเลือกสื่อ (More choice) ที่มากขึ้น เชนมีชองโทรทัศนใหเลือก

รับชมมากขึ้น, สื่อมีความหลากหลายข้ึนเชน ซีดี, เทป, เคเบ้ิลทีวีทั้งแบบฟรีและ

รายเดือนเปนตน สื่อใหมยังทําใหผูรับสารมีความอิสระ (freedom) ไมจํากัดเวลาและ
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สถานที่ในการเขาถึงสื่อ เชนสามารถทํางานบานและชมวิดีโอไปดวยได และประการ

สุดทายคือสื่อใหมเพิ่มความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ (Interactivity) กับสื่อ หรือ

การเพิ่มความสามารถใหผูรับสารจัดการสื่อท่ีรับชมได เชนการสุมเลือกเนื้อหาที่ชม

ในวีซีดี หรือในคอมพิวเตอรได เปนตน 

 โครงสรางการตัดสินใจของผู รับสารที่เลือกใชส่ือเพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจก็เปนสิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึง ทามกลางส่ือใหมที่มากมายนี้ผูรับสารจะเลือก

สื่อที่พรอมจะตอบสนองความตองการของตนได ดังเชนที่บลัมเลอร (1979) พบวาแม

บานที่มีความตองการดานอัตลักษณสวนตนจะเลือกใชโทรทัศน ในขณะที่แมบาน

ที่ตองการมีปฏิสัมพันธกับสังคมจะเลือกใชโทรศัพทเปนตน

 เมือ่ศกึษาทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่ก่ียวของแลว ผูวิจยัใชขอมูล

ในการกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อกําหนดตัวแปรใชในการศึกษาวิจัย ทฤษฎีที่สําคัญคือ 

ทฤษฎคีวามตองการแสวงหาประโยชนและความพงึพอใจ โดยเฉพาะแบบจาํลองความ

ตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจของกรีนเบิรก ทําใหทราบความสัมพันธ

ระหวางความตองการแสวงหาประโยชน และความพึงพอใจที่ไดรับจากการใชสื่อ 

ในสวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัยอางอิงจากงานวิจัยของ Karnik et. al., (2013) 

ซึง่แบงความพงึพอใจออกเปน 4 ดานคอื  1) การมสีวนรวม/เปนสวนหนึง่ (Contribu-

tion)  2) การไดรับความรู,ขอมูล และขาวสาร (Discovery)  3) การมีปฏิสัมพันธ 

(Social Interaction)  4) ความบันเทิง (Entertainment) แตสําหรับเฟซบุกเพจ 

ThanavuddhoStory มีเนื้อหาทางธรรมะ ผูวิจัยจึงปรับตัวแปรความบันเทิง (Enter-

tainment) ใหเปนที่พึ่งทางใจ (Sanctuary) 

ทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory) 
 การที่ทฤษฎีความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ ถูกมองวา
มีจุดดอยในแงความเปนทฤษฎีคือขาดความตอเน่ือง (Theoretical Coherance) 
จึงมีนักวิจัยหลายทานพยายามพัฒนาแกไขจุดดอยนี้ ดังเชน พามกรีน และเรยเบิรน 
(1984) ทําการวิจัยโดยอาศัยพื้นฐานของทฤษฎีความตองการแสวงหาประโยชนและ
ความพึงพอใจ โดยมุงเนนขยายความ ความตองการแสวงหาประโยชนของบุคคลตอ
การใชสื่อ พามกรีนและคณะไดแยกแยะระหวาง “ความตองการแสวงหาประโยชน” 
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และ “ความพึงพอใจที่ไดรับจริง” ซ่ึงการใชสื่อหนึ่งๆ จะมีรูปแบบความพึงพอใจที่
เฉพาะเจาะจง หรอือาจกลาวไดวาตางจากการใชสือ่อืน่ๆ คือผูรบัสารแสวงหาสือ่ทีต่อบ
สนองความพึงพอใจไดมากทีส่ดุ ในกรณทีีค่วามพึงพอใจทีไ่ดรบัจรงิ มคีามากกวาความ
ตองการแสวงหาประโยชน แสดงวาการใชสื่อทําใหไดรับความพึงพอใจมากกวาที่คาด
หวังไว ก็จะมีผลใหผูรับสารมีความพึงพอใจในระดับสูง อัตราความชื่นชมและความ
สนใจก็จะพลอยเพิ่มไปดวย ในทํานองเดียวกัน หากเปนกรณีที่ความตองการแสวงหา
ประโยชน มีคานอยกวาความพึงพอใจท่ีไดรับจริงผลที่เกิดก็จะกลับกัน และปรากฏ
ออกมาเปนความนิยมที่ลดลง หรือเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนไปรับชมสื่ออื่นเชน การ
เปลี่ยนชองรับชมโทรทัศนเปนตน 
 ผูวิจัยใชแนวคิดและทฤษฎีความคาดหวังจากส่ือ (Expectancy Theory) 
ในการศึกษาถึงความพึงพอใจไดแกความตองการแสวงหาประโยชนจากเฟซบุกเพจ 
ThanavuddhoStory โดยนําทฤษฎีมาอธิบายความสัมพันธระหวางความตองการ
แสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

ThanavuddhoStory Facebook page
 เฟซบุกเพจ ThanavuddhoStory เปนชองทางในการสื่อสารธรรมะ
ชองทางหน่ึงของ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ อดีตนายแพทย จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ปจจุบันบวชเปนพระภิกษุ ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย เปดใชครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 วัตถุประสงคของเฟซบุกเพจนี้คือนําเสนอธรรมะเพื่อ
สรางกําลังใจในการทําความดี โดยเนื้อหาแบงออกเปน 5 ประเภท คือธรรมะหรือ
คตธิรรม เนือ้หาเตอืนใหระลกึถงึวนัพระ วดิโีอพระธรรมเทศนา วดิโีอสอนการนัง่สมาธิ
ออนไลน และกิจกรรมนัดหมายตางๆ นับเปนเฟซบุกเพจทางศาสนาที่ประสบความ
สําเร็จอยางรวดเร็ว เพียง 17 เดือนมีจํานวนแฟนเพจถึง 4,667,323 ราย ไดรับความ
นิยมเปนอันดับ 1 ของเฟซบุกเพจของประเทศไทย (Socialbakers,2014) 

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาความตองการแสวงหาประโยชนจากเฟซบุกเพจของแฟนเพจ 

ThanavuddhoStory 
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 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีไดรับจากเฟซบุกเพจของแฟนเพจ Thana-
vuddhoStory 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการแสวงหาประโยชนจาก
เฟซบุกเพจ และความพึงพอใจที่ไดรับจากเฟซบุกเพจ ThanavuddhoStory

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้กําหนดรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยวิธีการสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู ผูวจิยัไดใชวธีิการเกบ็ขอมลู
แบบครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) และวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน
 ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้คอืแฟนเพจ ThanavuddhoStory จาํนวน 
4,667,323 ราย (ThanavuddhoStory, 2557) โดยแฟนเพจ ThanavuddhoStory 
หมายถึงบุคคลที่เปนสมาชิกเฟซบุก แลวกดไลกเฟซบุกเพจ ThanavuddhoStory 
ระหวางวันที่ 17 ตุลาคม 2555-1 มีนาคม 2557 ทําใหสามารถสื่อสารกับ เฟซบุกเพจ 
ThanavuddhoStory ไดหลายรูปแบบ ไดแก รับขาวสารผานแหลงปอนขาว (News 
feed) รวมกิจกรรม (Event) สงขอความ (Massages) อานโพสต (Read) แสดงความ
คดิเหน็ (Comment) กดไลค (Like) และสงตอโพสต (Share) ของเฟซบุกเพจ Thana-
vuddhoStory เปนตน
 ผูวิจัยสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sam-
pling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณโดยใชสูตรการหาจํานวนกลุม
ตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดตัวอยาง 400 ราย 
โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ ขั้นตอนแรกผูวิจัยกําหนดวัน
และเวลาในการเกบ็ตวัอยางจากแตละโพสต คือระหวางวนัที ่23 กุมภาพนัธ-1 มนีาคม 
2557 กําหนดเวลาเมื่อโพสตนั้นๆ ผานไป 30 นาทีจึงทําการเก็บขอมูล ขั้นตอนที่สอง 
ผูวิจัยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโพสตละ 20 รายโดยแบงสัดสวนจากจํานวน
แฟนเพจที่กดไลก (Like) แบงปนโพสต (Share) และแสดงความคิดเห็นตอโพสต 
(Comment) จากนั้นผูวิจัยจึงใชเครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามออนไลนทําการเก็บ
ขอมูล โดยสงแบบสอบถามออนไลนไปยังกลองขอความ (Inbox) ของกลุมตัวอยาง 
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการวิจัยและอภิปรายตอจากนี้ไป ใชกรอบแนวคิดทฤษฎีความตองการ

แสวงหาประโยชนและความพึงพอใจของกรีนเบิรก (1972) ดังภาพที่ 1 เพื่อจัดกลุม

ปญหาและศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบระหวางความตองการแสวงหาประโยชนและ

ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกันดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและความสัมพันธระหวางความตองการ

 แสวงหาประโยชน และความพึงพอใจในแตละดาน

1. ดานที่พึ่งทางใจ

2. ดานการหาความรูและ

ขาวสารทางธรรม

3. ดานการมีสวนรวม/เปน

สวนหนึ่งในการดูแล

เฟซบุกเพจ

4. ดานการมีปฏิสัมพันธกับ

แฟนเพจรายอื่น

3.79 (0.83)

3.67 (0.77)

3.23 (0.76)

2.79 (0.95)

3.91 (0.86)

3.83 (0.84)

3.43 (0.82)

3.06 (1.03)

r= 0.710** Sig..=0.000

r= 0.665** Sig..=0.000

r= 0.662** Sig..=0.000

r= 0.685** Sig.=0.000

ความตองการแสวงหาประโยชน

และความพึงพอใจดานตางๆ

ความสัมพันธระหวาง

ความตองการแสวงหา

ประโยชน 

และความพึงพอใจ

pearson correlation 

(Sig.<0.05)

คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจ

Mean (SD)

คาเฉลี่ย

ความตองการ

แสวงหา

ประโยชน

Mean (SD)

เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และความสัมพันธ

หมายเหตุ  ผูวิ จัยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความตองการแสวงหา

ประโยชน และคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 0.00-0.99  = ไมตองการหรือ

พึ่งพอใจเลย-แทบจะไมตองการหรือพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.99 = ตองการหรือ

พึงพอใจนอย คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.99 = ตองการหรือพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 

3.00-3.99 = ตองการหรือพึงพอใจมาก     คะแนนเฉลี่ย 4.00-5.00 = ตองการหรือ

พึงพอใจมากที่สุด
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 จากตารางที ่1 สามารถวเิคราะหความตองการแสวงหาประโยชนและความ
พึงพอใจไดดังนี้

ดานที่พึ่งทางใจ 
 คาเฉลี่ยความตองการแสวงหาประโยชนดานที่พึ่งทางใจเทากับ 3.79 
หมายถึงแฟนเพจมีความตองการแสวงหาประโยชนเพื่อหาที่พึ่งทางใจในระดับมาก 
ในขณะที่คาเฉลี่ยความพึงพอใจจากการใชประโยชนดานน้ีเทากับ 3.91 หมายถึง
แฟนเพจมีความพึงพอใจดานที่พึ่งทางใจในระดับมากเชนกัน สําหรับความสัมพันธ
ระหวางความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจดานนีม้คีาความนาจะเปน
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.<0.05) โดยเปนความสัมพันธ
ทางบวก หมายความวาผูท่ีมีความตองการแสวงหาประโยชนดานที่พึ่งทางใจมาก 
จะมีความพึงพอใจดานท่ีพึ่งทางใจมากดวย ท้ังนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูใน
ระดับสูงมาก (r= 0.710) 

ดานการหาความรูและขาวสารทางธรรม 
  คาเฉลีย่ความตองการแสวงหาประโยชนดานการหาความรูและขาวสาร
ทางธรรมเทากับ 3.67 หมายถึงแฟนเพจมีความตองการแสวงหาประโยชนเพื่อไดรับ
ความรูและขาวสารทางธรรมอยูในระดบัมาก ในขณะทีค่าเฉล่ียความพงึพอใจจากการ
การใชประโยชนดานนี้เทากับ 3.83 หมายถึงแฟนเพจมีความพึงพอใจดานความรู
และขาวสารทางธรรมในระดบัมากเชนกนั สาํหรบัความสัมพนัธระหวางความตองการ
แสวงหาประโยชนและความพงึพอใจดานนีม้คีาความนาจะเปนเทากับ 0.000 ซึง่นอย
กวาระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.<0.05) โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวา
ผูที่มีความตองการแสวงหาประโยชนดานการหาความรูและขาวสารทางธรรมมาก 
จะมีความพึงพอใจดานการหาความรูและขาวสารทางธรรมมากดวย ทั้งน้ีขนาด
ความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับสูง (r = 0.665) 

ดานการมีสวนรวม/เปนสวนหนึ่งในการดูแลเฟซบุกเพจ
 คาเฉลี่ยความตองการแสวงหาประโยชนดานการมีสวนรวม/เปนสวนหนึ่ง
ในการดแูลเฟซบุกเพจเทากบั 3.23 หมายถงึแฟนเพจมคีวามตองการแสวงหาประโยชน
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เพือ่ไดมสีวนรวมเปนสวนหนึง่ในการดแูลเฟซบุกเพจอยูในระดบัมาก ในขณะทีค่าเฉลีย่

ความพึงพอใจจากการใชประโยชนดานนี้เทากับ 3.43 หมายถึงแฟนเพจมีความ

พึงพอใจดานการมีสวนรวมเปนสวนหน่ึงในการดูแลเฟซบุกเพจนี้ในระดับมากเชนกัน 

สําหรับความสัมพันธระหวางความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจดาน

นี้มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.000 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 (Sig.<0.05) 

โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวาผูที่มีความตองการแสวงหาประโยชน

ดานการมีสวนรวม/เปนสวนหนึ่งในการดูแลเฟซบุกเพจมาก จะมีความพึงพอใจดาน

การมีสวนรวม/เปนสวนหนึ่งในการดูแล เฟซบุกเพจมากดวย ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ

ดังกลาวอยูในระดับสูง (r= 0.662) 

ดานการมีปฏิสัมพันธกับแฟนเพจรายอื่น
 คาเฉลี่ยความตองการแสวงหาประโยชนดานการมีปฏิสัมพันธกับแฟนเพจ

รายอื่นเทากับ 2.79 หมายถึงแฟนเพจมีความตองการแสวงหาประโยชนเพื่อมี

ปฏิสัมพันธกับแฟนเพจรายอื่นอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

จากการใชประโยชนดานน้ีเทากับ 3.06 หมายถึงแฟนเพจมีความพึงพอใจดานการมี

ปฏสิมัพนัธกบัแฟนเพจรายอืน่ในระดบัมาก สาํหรบัความสมัพนัธระหวางความตองการ

แสวงหาประโยชนและความพึงพอใจดานน้ีมีคาความนาจะเปนเทากับ 0.000 ซึ่ง

มากกวาระดบันยัสาํคญั 0.05 (Sig.<0.05) โดยเปนความสมัพนัธทางบวก หมายความ

วาผูท่ีมีความตองการแสวงหาประโยชนดานการมีปฏิสัมพันธกับแฟนเพจรายอื่นมาก 

จะมีความพึงพอใจดานการมีปฏิสัมพันธกับแฟนเพจรายอื่นมากดวย ทั้งนี้ขนาดความ

สัมพันธดังกลาวอยูในระดับสูง (r= 0.685) 

อภิปรายผล

 การวจิยัเรือ่งความตองการแสวงหาประโยชนและความพงึพอใจตอเฟซบุก

เพจ กรณศีกึษา ThanavuddhoStory เปนการวจิยัทีเ่ปนประโยชนตอการพฒันาการ

สื่อสารออนไลนผานเฟซบุกเพจขององคกรภาคสังคม ใหเขาใจผูรับสารในบริบท
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ปจจบุนั อนัจะนาํมาซึง่การปรบัปรงุการสือ่สารออนไลนใหมปีระสิทธภิาพ จากผลการ

วิจัยขางตนผูวิจัยนํามาวิเคราะหใน 2 ประเด็นคือ ผลคาเฉลี่ย และผลความสัมพันธ

ความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้

1.  คาเฉลี่ยความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยท้ังความตองการแสวงหา

ประโยชนและความพึงพอใจในแตละดาน มีผลเปนทิศทางเดียวกันคือ ดานท่ีพึ่ง

ทางใจ มคีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอืดานการหาความรูและขาวสารทางธรรม ดานการ

มสีวนรวม/เปนสวนหนึง่ในการดแูลเฟซบุกเพจ และดานการมปีฏสิมัพนัธกบัแฟนเพจ

รายอื่นตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของแคทซ และคณะ (1974) ที่อธิบายวา 

ปจจัยทางสังคม (Social Factors) มีผลตอความตองการแสวงหาประโยชนและความ

พึงพอใจตอผูรับสาร ซึ่งลักษณะของสังคมที่ผูวิจัยเห็นสอดคลองกับขอคนพบจากการ

วจิยันีค้อื สภาวะทางสงัคมทีม่คีวามตงึเครยีด หรอืมคีวามขดัแยง จะชกันาํใหผูรบัสาร

ใชสื่อเพื่อลดความกังวลเหลานั้น (Katz & Foulkes, 1962) ทําใหกลุมตัวอยางมีความ

ตองการแสวงหาประโยชนและความพงึพอใจดานทีพ่ึง่ทางใจ มากกวาทุกดาน นอกจาก

นี้การที่สภาวะทางสังคมทําใหผูรับสารตระหนักถึงปญหา ทําใหเกิดความตองการใช

สื่อเพื่อแสวงหาขอมูลขาวสาร (Edelstein, 1973) ทําใหกลุมตัวอยางมีความตองการ

แสวงหาประโยชนและความพึงพอใจดานการหาความรูและขาวสารทางธรรมมาก

รองลงมา และสภาวะทางสงัคมทีเ่ครยีดในปจจบุนัทาํใหเกดิกลุมคนทีม่คีวามคาดหวงั

กําลังใจ ความสบายใจจากสื่อที่รับคลายคลึงกัน กลุมคนเหลานี้จะใชสื่อเพื่อสนับสนุน

คานิยมของกลุม (Atkins, 1972) กลุมตัวอยางจึงมีความตองการแสวงหาประโยชน

และความพึงพอใจดานการมีสวนรวมเปนสวนหนึ่งในการดูแลเฟซบุกเพจ อยูใน

ระดับมาก

 นอกจากจะพิจารณาความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

จากปจจัยทางสังคมแลว ยังสามารถวิเคราะหความพึงพอใจกับเทคโนโลยีการสื่อสาร

ใหม จากแนวคิดของวิลเลี่ยม ฟลลิป และ ลัม (1985) อธิบายวาสื่อใหมทําใหผูรับสาร

มีตัวเลือกในการตอบสนองความตองการไดมากขึ้น ทั้งยังอิสระในการใชคือไมจํากัด

เวลาและสถานที่ เชนการเลือกใชสื่อเพื่อตอบสนองความตองการแสวงหาประโยชน



JC JournalJournalJC 330

ดานที่พึ่งทางใจ ในอดีตเม่ือประชาชนตองการที่พึงทางใจจะเขาวัดฟงพระเทศนสอน 

แตปจจุบันการใชสื่อใหมศึกษาพระธรรมคําสอนเปนที่พึ่งทางใจ ทําไดสะดวกกวาการ

เขาวดัฟงธรรม จึงทาํใหเฟซบุกเพจ Thanavuddho Story ไดรบัความนิยม และแฟน

เพจมคีวามพงึพอใจดานทีพึ่ง่ทางใจและดานการแสวงหาความรูและขาวสารทางธรรม

ในระดับมาก

 จากขอคนพบที่ไดแสดงใหเห็นวาปจจัยทางสังคมสงผลตอความตองการ

แสวงหาประโยชนของผูรับสาร ดังนั้นองคกรทางสังคมที่ใชสื่อออนไลนควรติดตาม

สภาวะทางสังคม เพื่อปรับปรุงการสื่อสารตรงตามความตองการของผูรับสารเสมอ 

2.  ความสัมพันธระหวางความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจ

 จากผลการวิจัยสามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับแบบจําลอง

ความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจของกรีนเบิรก (1972) อธิบาย

ไดวาการทดลองความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจกับส่ือโทรทัศน 

ในป ค.ศ. 1972 ซึ่งพบความสัมพันธระหวางความตองการแสวงหาประโยชนและ

ความพึงพอใจมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับงานวิจัยชิ้นนี้ แมจะเปลี่ยนจากสื่อ

โทรทัศนเปนเฟซบุกเพจ 

 นอกจากนีก้ารวิจยัพบวาความตองการแสวงหาประโยชนและความพงึพอใจ 

มีความสัมพันธกันในระดับที่สูง เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของพามกรีน และ เรยเบิรน 

(1985) อธิบายกรณีที่ความพึงพอใจมีคามากกวาความตองการแสวงหาประโยชน 

หมายถงึการใชสือ่ทาํใหไดรับความพงึพอใจมากกวาทีค่าดหวงัไว ก็จะสงผลใหผูรบัสาร

มีความพึงพอใจในระดับสูง อัตราความชื่นชมและสนใจก็จะเพิ่มไปดวย ในกรณีของ

เฟซบุกเพจ Thanavuddho Story คาเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกดาน สูงกวาคาเฉลี่ย

ความตองการแสวงหาประโยชน สงผลตอความชื่นชม อันจะเห็นไดจากจํานวนแฟน

เพจหรอืผูรบัสารเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ในทางกลบักนัหากผูสงสารสรางความคาดหวงั

ตอการใชสื่อไวสูง แตไมสามารถตอบสนองความตองการนั้นได จะสงผลใหความพึง

พอใจและความนิยมจากผูรับสารลดลง 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

 เฟซบุกเปนสือ่สงัคมออนไลนทีไ่ดรบัความนยิมสูงสุดในปจจบุนั การส่ือสาร

พระธรรมคําสอน ผานเฟซบุกเพจ Thanavudho Story เปนที่นิยมของแฟนเพจ

อยางสูง และมีแนวโนมจะไดรับความนิยมยิ่งๆ ขึ้นไป ดังจะเห็นไดจากอัตราการเพิ่ม

ขึน้อยางตอเนือ่งของจาํนวนแฟนเพจ จากผลการวจิยัพบวาเฟซบุกเพจ Thanavudho 

Story สามารถปรบัตวักบัการใชชองทางสือ่สารออนไลนไดอยางด ีเปนเพราะสามารถ

ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของผูรับสารได ดังจะเห็นไดจากคาเฉลี่ย

ความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจในทุกดานอยูในระดับมาก นอกจากนี้

การที่คาเฉลี่ยความพึงพอใจมีคามากกวาคาเฉล่ียความตองการแสวงหาประโยชน 

จะสงผลใหมีแนวโนมความนิยมจากแฟนเพจท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ สอดคลองกับแนวคิดใน

ทฤษฎคีวามคาดหวงัจากสือ่ โดยพารมกรนี และเรยเบริน (1985) และประการสุดทาย

ผลการวิจัยยังพบวาความตองการแสวงหาประโยชนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในทุกๆ ดานโดยเปนความสัมพันธในทางบวก หมายความวาแฟนเพจมีความตองการ

แสวงหาประโยชนสงูหรือตํา่ กจ็ะมคีวามพงึพอใจสงูหรอืตํา่ตามไปดวย ซึง่การทีค่วาม

ตองการแสวงหาประโยชนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจนั้น มีความสอดคลองกับ

แบบจําลองความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจของกรีนเบิรก (1972) 

ดังนั้นกรณีศึกษา เฟซบุกเพจ Thanavuddho Story สามารถใชเปนแนวทางในการ

วิจัยและพัฒนาเฟซบุกเพจขององคกรภาคสังคมอื่นๆ ไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม

เนื่องจากปจจัยทางสังคมสงผลกระทบตอความตองการของผูรับสาร จึงควรทําการ

วิจัยความตองการแสวงหาประโยชนและความพึงพอใจซํ้า อยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

ประโยชนในการสื่อสารเพื่อพัฒนาจิตใจของประชาชนกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
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วิจารณโดย
บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงประสิทธิผลของการโฆษณาผาน

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) โดยมีการเปรียบเทียบระหวาง Line Official 

Account กับ Facebook Fanpage เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมเปาหมาย

ที่ตองการเก็บขอมูลไดแก ผูที่ใชบริการทั้ง Line Official Account กับ Facebook 

Fanpage ที่มีอายุระหวาง 24-50 ป และตองมีประสบการณในการใชอยางนอย 

6-12 เดือน จํานวน 400 คน ซึ่งมีวิธีการเลือกตัวอยางกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัย

ในครั้งนี้ใชวิธีกระจายตัวอยางกลุมเปาหมายจากกลุมเปาหมายที่หนึ่งไปยังกลุม

เปาหมายที่สองตอไปเรื่อยๆ 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 24-34 

ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได/

เดือน 25,001-35,000 บาท โดยประสิทธิผลของการโฆษณาผาน “Line Official 

Account กับ Facebook Fanpage” อยูในระดับมาก แนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการ

เปดรับ Line Official Account กับ Facebook Fanpage อยูในระดับมาก  

สวนการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันมีประสิทธิผล

ของการโฆษณาผาน Line Official Account แตกตางกัน โดยความใสใจในการหยุด

พิจารณาขอมูล (Attention) พบวา เพศ และ ชวงอายุ แตกตางกัน แต ระดับการ

ศึกษา อาชีพ และรายได/เดือน ไมแตกตางกัน ความสนใจในการอานรายละเอียด

ขอมลูขาวสาร (Interest) พบวา เพศ และ ชวงอายุ แตกตางกัน แต ระดบัการศกึษา 

อาชีพ และรายได/เดือน ไมแตกตางกัน การคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคา 

(Search) พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได/เดือน ไมแตกตาง

กัน การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Action) พบวา เพศ ชวงอายุ และอาชีพ ไม

แตกตางกนั แต ระดบัการศกึษาและรายได/เดอืน แตกตางกนั การแบงปนขอมูลหลงั

จากการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิาร (Share) พบวา เพศ ชวงอาย ุระดับการศกึษา

และอาชีพ ไมแตกตางกัน แตชวงรายได/เดือน แตกตางกัน และ ลักษณะประชากร

ที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของการโฆษณาของ Facebook Fanpage แตกตางกัน 
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โดยความใสใจในการหยดุพจิารณาขอมลู (Attention) ความสนใจในการอานราย

ละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest) การคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคา 

(Search) การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Action) และ การแบงปนขอมูลหลัง

จากการตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิาร (Share) พบวา เพศ ชวงอาย ุระดบัการศกึษา

และอาชีพ ไมแตกตางกัน แต ชวงรายได/เดือน แตกตางกัน และการเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของการโฆษณา ระหวาง Line Official Account กับ Facebook 

Fanpage แตกตางกัน พบวา มีความแตกตางกันในทุกๆ ปจจัย ซ่ึงสรุปไดวา 

Facebook Fanpage เปนสื่อสังคมออนไลนที่มีประสิทธผลของการโฆษณามากกวา 

Line Official Account

คําสําคัญ: ประสิทธิผลของการโฆษณา, สื่อออนไลน, ความใสใจ, การพิจารณา

ขอมูล, ความสนใจ, การอานขอมูลขาวสาร, คนหาขอมูลเพิ่มเติม, 

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ, แนวโนมการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ, การแบงปนขอมูล, Line Official Account และ Facebook 

Fanpage
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 The purpose of this research is to compare the effectiveness 

of advertising through social media via Line Official Account and Facebook 

Fanpage. This is the quantitative research using and online questionnaire 

as tools to collect data.  The samplings are 400 active users of both 

accounts who has 24-50 years of age and has been a user of both 

accounts more than 6-12 months.

 The research finding reveals that the majority of Line Official 

Account and Facebook Fanpage are female users. Age range of the users 

is between 24-34 years old and have income range of 25,001-35,000 

baht per month. The effectiveness of advertising trough both Line Official 

Account and Facebook Fanpage is in high level. Also the behavior to 

open Line Official Account and Facebook Fanpage is in high level too.

 The result of hypothesis testing shows that the difference of 

demographics affects on the effectiveness of advertising through Line 

Official Account. Study on attention to the information (Attention) shows 

that there is significant difference between gender and age but no 

difference in occupation and income range.  Focusing on Interest to data 

or information (Interest), it is showed that there is significant difference 

between gender and age but on difference in occupation and income 

range. Focusing on Search of more information of products or services 

(Search), it reveals that there is no difference in gender, age, level of 

education, occupation and income rage. The study on decision to pur-

chase products or services (Action) shows that there is no difference in 

gender, age and occupation but difference in level of education and 

income range. Result of the ability to share information of products or 

ABSTRACT
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services after purchasing (Share) shows that there is no difference in 

gender, age, level of education and occupation but difference in income 

range. The other hypothesis testing of Facebook Fanpage reveals that 

the difference of demographics has an impact on the effectiveness of 

Advertising through Facebook Fanpage. By Focusing on attention to 

information (Attention), the interest in information (Interest), searching 

for more information of products or services (Search), decision to purchase 

products or services (Action) and ability to share information of products 

or services after purchasing (Share) it is revealed that there is no 

difference in gender, age, level of education and occupation but 

difference in income range.

 In conclusion, there is significant difference between 

effectiveness of advertising on Line Official Account and Facebook 

Fanpage in every aspects. The advertising on Facebook Fanpage has 

more effectiveness than Line Office Account.

Keywords: Effectiveness of advertising, social media, Attention, Interest, 

  Search, Action, Share, Line Official Account, Facebook 

  Fanpage.
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากผลการสํารวจพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผานโซเชียลมีเดีย 

โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)  JULY 2013 

พบวา Social Media ที่ไดรับความนิยมในการซื้อสินคา 3 ลําดับแรก คือ Facebook 

google+ และ Line จากผลการสํารวจดังกลาว ตองยอมรับวาการสื่อสารมีบทบาท

สําคัญอยางมากในปจจุบันนี้ และการโฆษณาก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จาก

การโฆษณาแบบดั้งเดิม กลายมาเปนการโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลนมากขึ้น เพราะ

พฤตกิรรมของผูบรโิภคในยคุปจจบุนัไดเปลีย่นแปลงไป แตปจจยัใดบางทีเ่ขามามสีวน

ทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัย

จึงสนใจศึกษา ถึงประสิทธิผลของการโฆษณาผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) 

ทีจ่ะสงผลใหทราบถึงพฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ้และพฤตกิรรมหลงัจากกาตัดสนิใจซือ้ 

โดยทําการเปรียบเทียบการโฆษณาผาน Line Official Account กับ Facebook 

Fanpage วาเปนอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของการโฆษณาของผูใชบริการ Line Official 

Account ในดานความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention), ความสนใจใน

การอานรายละเอยีดขอมลูขาวสาร (Interest), การคนหาขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสินคา 

(Search), การตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิาร (Action), การแบงปนขอมลูหลงัจากการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Share)

 2. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของการโฆษณาของผูใชบริการ Facebook 

Fanpage ในดานความสนใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention), ความใสใจ

ในการอานรายละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest), การคนหาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ

สินคา (Search), การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Action) และการแบงปนขอมูล

หลังจากการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Share)
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 3. เพื่อศึกษาถึงการเปรียบเทียบประสิทธิผลความแตกตางในดานความ

ใสใจในการหยดุพจิารณาขอมลู (Attention), ความสนใจในการอานรายละเอยีดขอมูล

ขาวสาร (Interest), การคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคา (Search), การตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการ (Action) และ การแบงปนขอมูลหลังจากการตัดสินใจซื้อสินคา

และบริการ (Share) ของผูใชบริการ Line Official Account และ Facebook 

Fanpage

 4. เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมของผูใชบริการที่มีตอการเปดรับ Line 

Official Account และ Facebook Fanpage

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบ

ถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล กลุมเปาหมายที่ตองการเก็บขอมูลไดแก 

ผูที่ใชบริการทั้ง Line Official Account กับ Facebook Fanpage ที่มีอายุระหวาง 

24-50 ป และตองมีประสบการณในการใชอยางนอย 6-12 เดือน จํานวน 400 คน 

ซึ่งมีวิธีการเลือกตัวอยางกลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีกระจายตัวอยาง

กลุมเปาหมายจากกลุมเปาหมายที่หนึ่งไปยังกลุมเปาหมายที่สองตอไปเรื่อยๆ 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากผลการวิจัยในดานลักษณะทางประชากรครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีชวงอายุ 24-34 ป มีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีชวงรายได/เดือน 25,001-35,000 
บาท โดยปจจยัทีส่งผลตอประสทิธผิลของการโฆษณาผาน “Line Official Account” 
มากที่สุด ไดแก ปจจัยดานความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) และ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการโฆษณาผาน “Facebook Fanpage” มากที่สุด 
ไดแก ปจจยัดานความสนใจในการอานรายละเอยีดขอมลูขาวสาร (Interest) ทัง้นีอ้าจ
เปนเพราะ Line Official Account เมื่อมีการสงรายละเอียดขอมูลใหมๆ เขามายัง
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อุปกรณตางๆ อยางเชน โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) หรือ แท็บเล็ท (Tablet) 
เปนตน ทําใหกลุมตัวอยางมีความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) 
โดยทันที ซึ่งตางจาก Facebook Fanpage ถึงแมจะมีลักษณะโดยทั่วไปที่เขาถึงงาย
และไมซับซอน ซึ่งเมื่อมีการโพสตรายละเอียดขอมูลใหมๆ ใน Facebook Fanpage 
อาจทําใหกลุมตัวอยางไมสามารถใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูลไดทันที เนื่องจากมี
การโพสตขอมูลตางๆ มากมายอยูตลอดเวลา ทําใหกลุมตัวอยางใหความสนใจในการ
อานรายละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest) แทนเมื่อตองการดูรายละเอียดขอมูล
ขาวสารนั้น ในสวนของผลการวิจัยเรื่องแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการเปดรับ “Line 
Official Account กับ Facebook Fanpage” พบวาทั้งแนวโนมพฤติกรรมการ
เปดรับ “Line Official Account กับ Facebook Fanpage” อยูในระดับมาก 
โดยกลุมผูใชบริการมีความตั้งใจที่จะแนะนําใหผูอื่นเปดรับ “Line Official Account 
กับ Facebook Fanpage” ตอไป อยูในระดับมาก และ กลุมผูใชบริการเองมีความ
ตั้งใจที่จะเปดรับ  “Line Official Account กับ Facebook Fanpage” ตอไป อยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน ทั้งนี้แนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการเปดรับ “Line Official 
Account กับ Facebook Fanpage” ไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้น จึงเปนไปไดวา
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ทั้ง 2 ขางตนเปนสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความ
นิยมและชื่นชอบจากกลุมตัวอยางในยุคปจจุบัน

ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผลการศึกษา

สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของการ

โฆษณาผาน Line Official Account แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีความใสใจ

ในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) ผาน Line Official Account แตกตางกัน

 พบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และชวงรายได/เดือน ที่แตกตางกัน

มีความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) ผาน Line Official Account 

ไมแตกตางกัน

 พบวา เพศ และ ชวงอายุ ที่แตกตางกันมีความใสใจในการหยุดพิจารณา

ขอมูล (Attention) ผาน Line Official Account แตกตางกัน โดยสวนใหญ กลุม
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ตัวอยางเปนเพศหญิงมีความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) ผาน Line 

Official Account มากกวาเพศชาย และ ชวงอายุที่แตกตางกันมีความใสใจในการ

หยุดพิจารณาขอมูล (Attention) ผาน Line Official Account แตกตางกัน โดย

ชวงอายุที่นอยกวา คือ 24-34 ป มีความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) 

ผาน Line Official Account มากกวา ชวงอายุที่มากกวา คือ 35-50 ป

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันมีความ

สนใจในการอานรายละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest) ผาน Line Official Account 

แตกตางกัน

พบวา ระดับการศึกษา อาชีพ และชวงรายได/เดือน ที่แตกตางกันมี

ความสนใจในการอานรายละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest) ผาน Line Official 

Account ไมแตกตางกัน

พบวา เพศ และ ชวงอายุ ทีแ่ตกตางกันมคีวามสนใจในการอานรายละเอยีด

ขอมูลขาวสาร (Interest) ผาน Line Official Account แตกตางกัน โดยสวนใหญ 

กลุ มตัวอยางเปนเพศหญิงมีความสนใจในการอานรายละเอียดขอมูลขาวสาร 

(Interest) ผาน Line Official Account มากกวาเพศชาย และ ชวงอายุที่แตกตาง

กันมีความสนใจในการอานรายละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest) ผาน Line Official 

Account แตกตางกัน โดยชวงอายุที่นอยกวา คือ 24-34 ป มีความสนใจในการอาน

รายละเอยีดขอมลูขาวสาร (Interest) ผาน Line Official Account มากกวา ชวงอายุ

ที่มากกวา คือ 35-50 ป

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการคนหา

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคา (Search) ผาน Line Official Account แตกตางกัน

พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และชวงรายได/เดือน ที่

แตกตางกันมีการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสินคา (Search) ผาน Line Official 

Account ไมแตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการตัดสิน

ใจซื้อสินคาและบริการ (Action) ผาน Line Official Account แตกตางกัน

พบวา เพศ ชวงอายุ และอาชีพ ที่แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ (Action) ผาน Line Official Account ไมแตกตางกัน
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พบวา ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

(Action) ผาน Line Official Account แตกตางกัน โดยสวนใหญ กลุมตัวอยางที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ (Action) ผาน Line 

Official Account มากกวาผูใชบริการที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี

และ พบวา ชวงรายได/เดือน ท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจซ้ือสินคาและ

บริการ (Action) ผาน Line Official Account แตกตางกัน โดยกลุมผูใชบริการที่มี

ชวงรายได/เดือน ไมเกิน 55,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Action) 

ผาน Line Official Account โดยรวมดีกวากลุมผูใชบริการที่มีชวงรายได/เดือน 

มากกวา 55,000 บาท

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการ

แบงปนขอมูลหลังจากการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Share) ผาน Line Official 

Account แตกตางกัน

พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกตางกันมีการแบง

ปนขอมูลหลังจากการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Share) ผาน Line Official 

Account ไมแตกตางกัน

พบวา ชวงรายได/เดอืน ทีแ่ตกตางกันมกีารแบงปนขอมลูหลงัจากการตดัสนิ

ใจซื้อสินคาและบริการ (Share) ผาน Line Official Account แตกตางกัน โดยกลุม

ผูใชบริการที่มีชวงรายได/เดือน 15,001-55,000 บาท มีการแบงปนขอมูลหลังจาก

การตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Share) ผาน Line Official Account โดยรวมดี

กวากลุมผูใชบริการที่มีชวงรายได/เดือน มากกวา 55,000 บาท

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในดานลักษณะทางประชากร เพศ 

ชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และชวงรายได/เดือน ขางตน พบวา ไมสอดคลอง

กบัแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรและการเปดรบัขาวสาร ทีก่ลาววา การสือ่สาร

จัดเปนพฤติกรรมท่ีสําคัญอยางหน่ึงของมนุษย เมื่อบุคคลที่มีลักษณะทางประชากร

แตกตางกัน สงผลใหมีพฤติกรรมทั่วๆ ไปแตกตางกันไปดวย พฤติกรรมการสื่อสารนั้น

หมายรวมถงึการเลอืกใชสือ่หรอืการเปดรบัขอมลูขาวสารจากสือ่ตางๆ ตามทีผู่รบัสาร

ตองการดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 105-109) จึงทําใหมีพฤติกรรมในการ

เปดรบัขาวสารทีไ่มแตกตางกนั และกระบวนการเปดรบัขาวสาร ในเรือ่งองคประกอบ

ทางสังคม ที่กลาววา องคประกอบทางสังคมเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอการ
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สรางประสบการณ ทัศนคติ และพฤติกรรมทั่วไปของผูรับสาร โดยบุคคลจะเลือก

เปดรับขาวสารทีต่นสะดวก ตามความเคยชนิ และเลอืกเปดรบัขาวสารทีส่ามารถจดัหา

มาได นอกจากน้ี การท่ีผูรับสารจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่แตกตางหรือไม

แตกตางกัน ยังอาจประกอบดวยปจจัยอื่นๆ และจากเหตุผลประกอบของแนวคิด 

ที่ไดอธิบายถึงการเปดรับขาวสาร ที่เกิดจากลักษณะความตองการของผูรับขาวสาร 

ไมไดเกิดจากปจจัยดานลักษณะประชากรแตอยางใด (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2539, 

น.292) จากลักษณะโดยทั่วไปของ Line Official Account ผูใชบริการจะตองเลือก

ที่จะเปดรับขาวสารดวยตนเองซ่ึงในบางครั้งผูใชบริการคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับ

จากขอมลูขาวสารทีอ่งคกรหรอืแบรนดสนิคาสงเขามาและขอมลูขาวสารนัน้สอดคลอง

กับความตองการที่นํามาสนับสนุนทัศนคติที่มีอยูเดิม ซึ่ง Line Official Account จะ

สงขอมูลขาวสารมายังผูใชบริการไดโดยตรงซ่ึงทําใหสามารถเปดรับขาวสารไดไมยาก 

อีกทั้งขอมูลขาวสารจาก Line Official Account มาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพ

เคลื่อนไหว วีดีโอ หรือภาพกราฟฟกการตูนสวยงาม ทําใหผูใชบริการเกิดความอยาก

รู และเปดรับสิ่งใหม สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยเปดรับขาวสาร

และ จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 และ สมมติฐานการวิจัย

ที่ 1.2 ในดานลักษณะประชากร ขางตน พบวา เพศ มีความสอดคลองกับแนวคิด

ที่กลาววา (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2541, น. 312) เพศชายและเพศหญิงมีความคิด 

และพฤติกรรมท่ีแตกตางและเหมือนกัน ซ่ึงตามธรรมชาติแลวเพศชายและเพศหญิง

จะมคุีณลกัษณะทีต่างกนั ถงึแมสภาพสงัคมปจจบัุนจะเปล่ียนแปลงไป แตกย็งัมหีลาย

อยางที่เพศชายและเพศหญิงยังมีสถานะของตนอยู และดานชวงอายุ สอดคลองกับ

แนวความคิดของ William D’ Brooks (อางถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2538) ที่กลาว

ถึงลักษณะทางประชากรดานอายุของผูรับสารวา อายุของผูรับสารเปนตัวแปรหนึ่งที่

เราสามารถใชวิเคราะหผูรับสาร อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันใน

เร่ืองความคดิ และพฤตกิรรม โดยท่ัวไปคนทีม่อีายนุอยมกัจะมีความคิดเสรนียิม (More 

Liberal) ในขณะทีค่นทีม่อีายมุากมกัจะมคีวามคดิอนรุกัษนยิม (More Conservative) 

ที่นาจะชอบวิธีการสื่อสารและการตัดสินใจซื้อสินคาในรูปแบบเดิมๆ 

ขวัญเรือน กิตติวัฒน (2531, น.23-26) กลาววาทุกคนมีธรรมชาติที่จะ

เปดรบัขาวสารตลอดเวลาเพยีงแตจะเปดรบัสือ่ใดอยางไรนัน้ขึน้อยูกบัปจจยัทีก่าํหนด 

คือ  1. ปจจัยดานบุคลิกภาพและจิตวิทยาสวนบุคคล ซึ่งแตละบุคคลมีความแตกตาง
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เฉพาะตัวอยางมากเนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน สงผลกระทบ

ตอถึงระดับสติปญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู การเรียน

รู การจูงใจ  2. ปจจยัดานความสมัพนัธทางสงัคม บคุคลมกัยดึติดกบักลุมสังคมทีต่นเอง

สังกัดอยูเปนกลุมอางอิงในการตัดสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพื่อใหเปนท่ียอมรับ

ของกลุม  3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบสื่อสาร เชื่อวา ลักษณะตางๆ ไดแก 

เพศ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได ทาํใหเกดิความคลายคลึงกนัของการเปดรบัเนือ้หา

รวมถึงการตอบสนองตอเนื้อหาดังกลาวดวย

และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1.4  และ สมมติฐานการวิจัย

ที ่1.5 ในดานลกัษณะทางประชากร ขางตน พบวา ระดบัการศกึษา มคีวามสอดคลอง

กับแนวความคิด ท่ีกลาววา คนท่ีไดรับการศึกษาที่ตางกันยอมจะมีความรูสึกนึกคิด 

อดุมการณและความตองการทีแ่ตกตางกนัออกไป (ปรมะ สตะเวทนิ, 2538, 116-117) 

ซึ่งการโฆษณาผาน Line Official Account เปนส่ือสังคมออนไลนท่ีทันสมัย 

แปลกใหม จึงทําใหผูใชบริการที่มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จะมีพฤติกรรม

ตอประสิทธิผลของการโฆษณา ผาน Line Official Account ดีกวากลุมผูใชบริการ

ที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี เนื่องจากกลุมผูใชบริการที่มีระดับการ

ศึกษาสูงกวาปริญญาตรี เปนผูมีประสบการณในการดําเนินชีวิตที่มาก และมักสนใจ

ในขาวสารทีก่วางขวาง และไมคอยเชือ่อะไรงายๆ ตองมหีลกัฐานหรอืเหตผุลสนับสนนุ

ที่เพียงพอจึงทําใหระดับการศึกษามีความแตกตางกัน และดานชวงรายได/เดือน 

สอดคลองกับความคิดที่วาฐานะทางเศรษฐกิจที่ตางกัน จะมีวัฒนธรรม ประสบการณ 

ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน (ฐิติ วิทยสรณะ, 2542, น.19)

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของการ

โฆษณาผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีความใสใจ

ในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน

พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกตางกันมีความใสใจ

ในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) ผาน Facebook Fanpage ไมแตกตางกัน

พบวา ชวงรายได/เดือน ที่แตกตางกันมีความใสใจในการหยุดพิจารณา

ขอมูล (Attention) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน โดยกลุมผูใชบริการที่มี
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ชวงรายได/เดือน 25,001-55,000 บาท มีความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล 

(Attention) ผาน Facebook Fanpage โดยรวมดีกวากลุมผูใชบริการที่มีชวงรายได/

เดือน ไมเกิน 15,000 บาท และ มากกวา 55,000 บาท

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.2  ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันมีความ

สนใจในการอานรายละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest) ผาน Facebook Fanpage 

แตกตางกัน

พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกตางกันมีความ

สนใจในการอานรายละเอียดขอมูลขาวสาร (Interest) ผาน Facebook Fanpage 

ไมแตกตางกัน

พบวา ชวงรายได/เดือน ที่แตกตางกันมีความสนใจในการอานรายละเอียด

ขอมลูขาวสาร (Interest) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกนั โดยกลุมผูใชบรกิาร

ทีม่ชีวงรายได/เดอืน 25,001-45,000 บาท มีความสนใจในการอานรายละเอยีดขอมลู

ขาวสาร (Interest) ผาน Facebook Fanpage โดยรวมดีกวากลุมผูใชบริการที่มีชวง

รายได/เดือน ไมเกิน 15,000 บาท และ มากกวา 55,000 บาท และ กลุมผูใชบริการ

ทีม่ชีวงรายได/เดอืน 45,001-55,000 บาท มีความสนใจในการอานรายละเอยีดขอมลู

ขาวสาร (Interest) ผาน Facebook Fanpage โดยรวมดีกวากลุมผูใชบริการที่มีชวง

รายได/เดือน ไมเกิน 15,000 บาท

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการคนหา

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคา (Search) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน

พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกตางกันมีการคนหา

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคา (Search) ผาน Facebook Fanpage ไมแตกตางกัน

พบวา ชวงรายได/เดือน ที่แตกตางกันมีการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สินคา (Search) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน โดยกลุมผูใชบริการที่มี

ชวงรายได/เดือน 15,001-55,000 บาท มีการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคา 

(Search) ผาน Facebook Fanpage โดยรวมดีกวากลุมผูใชบริการที่มีชวงรายได/

เดือน ไมเกิน 15,000 บาท และ มากกวา 55,000 บาท

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.4  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Action) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน
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พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Action) ผาน Facebook Fanpage ไมแตกตางกัน

พบวา ชวงรายได/เดือน ท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

(Action) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน โดยกลุมผูใชบริการที่มีชวงรายได/

เดือน 25,001-55,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Action) ผาน 

Facebook Fanpage โดยรวมดีกวากลุมผูใชบริการที่มีชวงรายได/เดือน ไมเกิน 

15,000 บาท และ กลุมผูใชบริการที่มีชวงรายได/เดือน 35,001-45,000 บาท มีการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคาและบรกิาร (Action) ผาน Facebook Fanpage โดยรวมดกีวากลุม

ผูใชบริการที่มีชวงรายได/เดือน มากกวา 55,000 บาท

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2.5  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันมีการ

แบงปนขอมูลหลังจากการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Share) ผาน Facebook 

Fanpage แตกตางกัน

พบวา เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกตางกันมีการแบง

ปนขอมูลหลังจากการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ (Share) ผาน Facebook 

Fanpage ไมแตกตางกัน

 พบวา ชวงรายได/เดือน ท่ีแตกตางกันมีการแบงปนขอมูลหลังจากการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ (Share) ผาน Facebook Fanpage แตกตางกัน 

โดยกลุมผูใชบริการท่ีมีชวงรายได/เดือน 15,001-55,000 บาท มีการแบงปนขอมูล

หลังจากการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ (Share) ผาน Facebook Fanpage 

โดยรวมดีกวากลุ มผู ใชบริการท่ีมีชวงรายได/เดือน ไมเกิน 15,000 บาท และ 

มากกวา 55,000 บาท

จากการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั ในดานลักษณะประชากร เพศ ชวงอายุ 

ระดับการศึกษาและอาชีพ ขางตน พบวา ไมสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ

ทางประชากรและการเปดรบัขาวสาร ทีก่ลาววา การสือ่สารจดัเปนพฤตกิรรมทีส่าํคญั

อยางหนึ่งของมนุษย เมื่อบุคคลท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน สงผลใหมี

พฤติกรรมทั่วๆ ไปแตกตางกันไปดวย พฤติกรรมการส่ือสารน้ันหมายรวมถึงการ

เลือกใชสื่อหรือการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ตามที่ผูรับสารตองการดวย 

(ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 105-109) จึงทําใหมีพฤติกรรมในการเปดรับขาวสาร

ที่ไมแตกตางกัน และกระบวนการเปดรับขาวสาร ในเรื่ององคประกอบทางสังคม 
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ที่กลาววา องคประกอบทางสังคมเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอการสราง

ประสบการณ ทัศนคติ และพฤติกรรมทั่วไปของผูรับสาร โดยบุคคลจะเลือกเปดรับ

ขาวสารที่ตนสะดวก ตามความเคยชิน และเลือกเปดรับขาวสารที่สามารถจัดหามาได 

อีกทั้งยังสอดคลองกับลักษณะการเปดรับสื่อของผูรับสาร (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 

2529, น.292) ที่สรุปวา ผูรับสารจะเลือกเปดรับขาวสารที่มนุษยสามารถจัดหามาได

ไมยาก หรือเลือกเปดรับขาวสารที่ตนเองสะดวก ไมมีความซับซอนและเปนประโยชน

แกผูรับสารเอง พรอมทั้งสามารถสนับสนุนทัศนคติ ความเชื่อใหกับผูรับสารได ซึ่งจะ

เห็นไดวา Facebook Fanpage เองเปนสื่อสังคมออนไลนที่ทําใหกลุมผูใชบริการ

ไมจําเปนตองหาขอมูลขาวสารท่ีตองการใหยุงยาก เพราะ Facebook Fanpage 

ของแตละองคกรหรือแตละแบรนดจะนําขอมูลตางๆ มาโพสตเพื่อใหกลุมผูใชบริการ

ไดรบัขาวสารทีต่องการนัน้เอง ทาํใหลกัษณะดานประชากรดงัทีก่ลาวมาขางตนไมพบ

ความแตกตาง เพราะปจจบุนัผูบรโิภคจะใหความสําคัญกบัเนือ้หาทีส่อดคลองกบัความ

ตองการหรือประโยชนของตนเอง โดยไมตองคํานึงวาเพศ อายุ อาชีพ หรือ ระดับการ

ศึกษา จะตองเปดรับขาวสารท่ีแตกตางกัน แตจะมุงเนนวาลักษณะของขาวสารหรือ

เนื้อหานั้นมีความสอดคลองกับสิ่งที่ตองการในขณะนั้นหรือไหม

และลกัษณะทางประชากร ขางตนพบวา ชวงรายได/เดือน มคีวามสอดคลอง

กับความคิดที่วาฐานะทางเศรษฐกิจที่ตางกัน จะมีวัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ 

คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน (ฐิติ วิทยสรณะ, 2542, น.19) และยังอาจรวมไปถึง

ปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางอื่นๆ ที่นักการตลาดไดจัดไว (พนา ทองมีอาคม 2536, 

น. 629-634) กลาวคือ สภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล

อื่น อาจมีที่มาจากกลุมอางอิง ครอบครัว สถานภาพ และบทบาท กลุมอางอิง คือกลุม

หนึ่งที่บุคคลยึดวาเปนกลุมของตน หรือตนเปนสมาชิกอยู เชน เพื่อน เพื่อนบาน คนที่

ทาํงาน กลุมครอบครวัคอืคานยิมตางๆ ของครอบครัว และลกัษณะการบรโิภคมีอทิธพิล

ตอแบบอยางการใชของ และการซือ้ของแตละบคุคลสถานภาพและบทบาทมสีวนอยาง

มากตอพฤติกรรมของบุคคล บุคคลมีแนวโนมที่จะทํากิจกรรมใหสมกับฐานะและ

ศักด์ิศรีของตน และ สภาพสวนบุคคล เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของคนเรา

เปลี่ยนแปลงไปตามอายุและตามวงจรชีวิต เด็กกับผูใหญมีลักษณะการใชของที่แตก

ตางกัน และในลกัษณะสวนบคุคลเองยงัมเีรือ่งของอาชพี ฐานะทางเศรษฐกจิ ลกัษณะ

การใชชีวิต (life style) บุคลิกและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self concept) ฐานะการ
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เงินกําหนดคุณคาของความพอใจของคน ปริมาณเงินที่มีใหจับจายใชสอยของบุคคล

กําหนดวาบุคคลควรจะซื้ออะไรได

สมมตฐิานการวจิยัที ่3  ประสทิธผิลของการโฆษณา ระหวาง Line Official Account 

กับ Facebook Fanpage มีความแตกตางกัน

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการโฆษณา ระหวาง Line Official 

Account กับ Facebook Fanpage พบวา มีความแตกตางกันในทุกๆ ปจจัย 

โดยจะมีความใสใจในการหยุดพิจารณาขอมูล (Attention) ความสนใจในการอาน

รายละเอยีดขอมลูขาวสาร (Interest) การคนหาขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสินคา (Search) 

การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ (Action) และ การแบงปนขอมูลหลังจากการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการระหวาง (Share) มากกวาผูใชบริการ Line Official 

Account ท้ังน้ีผูวิจัยวิเคราะหวา เน่ืองจาก Facebook Fanpage มีการใชงาน

ที่งายกวาและสะดวกกวา Line Official Account เพราะสามารถสอบถามไปยัง

เจาของสินคาหรือแบรนดไดโดยตรงเม่ือตองการรายละเอียดเพิ่มเติม และการสราง

เนื้อหาหรือการแสดงรูปภาพของ Facebook Fanpage นาสนใจกวา Line Official 

Account เพราะ Line Official Account เปนเพียงชองทางในการสงสารเทานั้น 

ไมสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซ้ือสินคาไดทันที เพราะหากแบรนดสินคา

ออกแบบสารไดดีก็จะทําใหผูใชบริการเกิดความตองการที่จะซ้ือสินคามากขึ้น ซึ่งจะ

สอดคลองกับตัวแบบ AIDA ที่แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกคา (ดารา 

ทีปะปาล, 2546) กลาวคือ ตองทําใหผูใชบริการเกิดความตั้งใจ (Attention: A) 

พรอมทีจ่ะรับฟงขาวสาร โดยขาวสารควรจะมคีณุลกัษณะทีจ่ะตองเรยีกรองความตัง้ใจ

ทีจ่ะรบัฟง หากการออกแบบขาวสารเกดิผลด ีและมปีระสิทธภิาพกจ็ะทาํใหผูใชบรกิาร

เกดิความสนใจ (Interest: I) ซ่ึงอาจทําไดดวยการทาํความเขาใจเกีย่วกบัความตองการ

ของลกูคา และแสดงใหเห็นวาผลติภัณฑและบรกิารของบรษัิท สามารถชวยแกปญหา

ความจําเปนและความตองการของลูกคาได หากลูกคาเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ก็จะทําใหเกิดความตองการอยากได (Desire: D) 

จาํเปนตองกระตุนเรงเราใหเกดิความสนใจมากขึน้ จนกลายเปนความปรารถนา อยาก

ไดผลิตภัณฑนั้นเปนเจาของ หรืออยากใชผลิตภัณฑที่เสนอขาย และเกิดการตัดสินใจ

ซื้อ (Action: A) เปนตอนที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาและบริการนั้นอยางแนนอน 
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และยังมีความสอดคลองกับกระบวนการโมเดล AISAS (Dentsu, 2004) กลาวคือ 

เมื่อผูบริโภคที่สังเกตเห็นผลิตภัณฑ บริการ หรือโฆษณา (Attention) และเกิดความ

สนใจ (Interest) และเกิดการรวบรวมขอมูล (Search) เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ

นัน้ๆ เขาอาจจะหาขอมลูทีเ่ปนความเหน็ของบคุคลอืน่ทางบล็อกอนิเทอรเนต็ เวบ็ไซต

เปรียบเทียบผลิตภัณฑหรือบริการ และหนาเว็บขององคกรที่เปนทางการ หรือดวย

สนทนากับสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อฝูงที่ไดทําการใชผลิตภัณฑหรือบริการนั้นมา

กอน ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมของอินเทอรเน็ตไดพัฒนามาถึงจุดที่คน

เราสามารถคนหาขอมลูทกุชนดิไดแทบจะในทนัท ีไมวาจะเปนเวลาใด หรอืทีไ่หนดวย

การใชเครือ่งคอมพวิเตอรตัง้โตะ โทรศพัทพกพา หรืออปุกรณอ่ืนๆ ในลักษณะเดยีวกนั 

ผูบรโิภคจะพยายามคนหาขอมลูเพิม่เตมิจากแหลงตางๆ เพือ่นาํมาประกอบการตดัสนิ

ใจในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการตอไป (The Dentsu Way, Shuriken by Dentsu 

Plus, น.118-119) เม่ือผูบริโภคลงความเห็นของตัวเองโดยใชขอมูลที่ไดจากการ

รวบรวมดวยตัวเองและจากผูประกอบการ นํามาประกอบการพิจารณารวมกับ

คาํวจิารณและความเหน็ของบคุคลอืน่ทีเ่คยซือ้ และใชผลติภณัฑหรอืบรกิารนัน้มาแลว 

ถาสําเร็จเขาก็จะไดการตัดสินใจที่มีนํ้าหนักมากพอสําหรับการซื้อผลิตภัณฑ (Action) 

และหลังจากซ้ือผลิตภัณฑแลว ผูบริโภคก็จะผันตัวเองไปเปนผูสงขอมูลดวยการ

การแบงปนขอมูลหลังจากการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ (Share) “กิจกรรมแบง

ปนขอมูล” กลับกลายเปนการมีสวนรวมและภักดีกับแบรนดและผลิตภัณฑที่แนนอน

กวา ซึ่งเปนการแบงปนขอดีและขอไมดีของสินคาที่ผูบริโภคกระทําหลังจากการใช

สินคานั้นไปแลว ซึ่งชี้ใหเห็นในสวนที่ดีหรือขอบกพรอง พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไข

ใหดขีึน้ เปนการแบงปนขอมลูเพือ่สรางสรรค ผูบรโิภคทีใ่ชสนิคาหรอืผลติภณัฑนัน้แลว

ดวยการบอกปากตอปาก ทั้งการคุยกับบุคคลอื่น หรือคําวิจารณและความประทับใจ

ทางอินเทอรเน็ต (The Dentsu Way, Shuriken by Dentsu Plus, pp.119-121)

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

 1. จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางมีความ

แตกตางกัน ซึ่งจากแนวความคิดไดกลาวไปในทิศทางเดียวกันวา ผูที่มีลักษณะทาง
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ประชากรที่แตกตางกันก็จะมีพฤติกรรมแตกตางกัน จากจุดนี้ผลการศึกษาเห็นได

ชดัเจนวา ทัง้ทางเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดตอเดอืนแตกตางกนัซึง่สงผล

ใหพฤติกรรมการใชบริการ Line Official Account กับ Facebook Fanpage 

แตกตางกันดวย อาทิเชน กลุมที่มีอาชีพพนักงานเอกชนมีมากกวากลุมอื่นๆ และเพื่อ

เปนการตอบสนองความตองการกลุมเหลานี้ นักการตลาดหรือเจาของแบรนด

ผลิตภัณฑก็ควรจะเสนอแผนทางการตลาดใหเหมาะสม เพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการ

ใหมากขึ้น

 2. จากผลการวิจัยพบวา Facebook Fanpage เปนสื่อสังคมออนไลน 

(Social Media) ที่มีประสิทธิผลของการโฆษณา ซึ่งสังเกตไดจากผลรวมของคาเฉลี่ย

จากทุกๆ ปจจัย เพราะฉะนั้น Line Official Account จะตองพัฒนาในทุกๆ ปจจัย 

เพ่ือกาวใหทันกับ Facebook Fanpage โดยเฉพาะการตอบโตแบบ two-way 

communication เพราะหาก Line Official Account สามารถที่จะใหผูใชบริการ

สอบถามขอมูลตางๆ ไดทันทีก็อาจจะทําใหผูใชบริการนิยมการใช Line Official 

Account มากขึน้ เพราะปจจบุนันีใ้นประเทศไทย Facebook Fanpage มผีูใชบรกิาร

กวา 26 ลานคน และขณะเดียวกัน Line Official Account มีผูใชบริการ 24 ลานคน 

(Facebook Ad, April 2014) ซึ่งหาก Line Official Account พัฒนาปจจัยตางๆ 

ก็สามารถทําใหเพิ่มผูใชบริการไดมากขึ้น

 3. จากผลการวจิยั ถงึแมวา Facebook Fanpage จะเปนสือ่สงัคมออนไลน 

(Social Media) ที่มีประสิทธิผลของการโฆษณาจากปจจัยตางๆ แตหาก Facebook 

Fanpage เองไมพัฒนาอะไรใหมๆ ก็อาจจะทําใหไมเกิดความนาสนใจ ดังนั้น 

Facebook Fanpage ควรจะมกีารทาํอะไรเพิม่เตมิอยางเชน การทาํ Video Ads เพือ่

ตอบโจทยการโฆษณาแบบ Real-Action บนเพจของแบรนดสินคา ซึ่งหากมีลูกเลน

ใหมๆ ดังกลาวก็จะทําให Facebook Fanpage สามารถเพิ่มยอดผูใชบริการไดมาก

ขึน้และงายตอการแบงปนขอมูลหลงัจากการตดัสินใจซือ้สนิคาและบรกิาร (Share) ให

กับผูอื่นไดทําการคนหาไดมากขึ้น



JC JournalJournalJC 352

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
 1. การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นการวิจัยในครั้งตอไป ควรเพิ่มการวิจัยเชิง

คุณภาพเพื่อใหไดผลการวิจัยเชิงลึก โดยอาจจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth 

Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) โดยเทคนิคการวิจัยเหลานี้จะไดขอมูล

เชิงลึกมากขึ้น

 2. การวิจัยครั้งนี้ วิจัยในเรื่องของประสิทธิผลทางการโฆษณา ซึ่งในความ

เปนจริงแลวสามารถวิจยัเพิม่เตมิไดอกีหลายประเดน็ เชน การรบัรู ทศันคต ิความคาด

หวัง ประโยชนและความพึงพอใจของผูใชบริการในการโฆษณา

 3. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผูใชบริการ Line Official Account กับ 

Facebook Fanpage ซ่ึงนับวาเปนการสื่อสารภายนอกองคกร หากมีการวิจัย

ครั้งตอไป อาจวิจัยถึงความคิดเห็นของผูบริหารของแตละแบรนดเพ่ือใหไดทราบถึง

เหตผุลในการเลอืกใชสือ่สงัคมออนไลนอยาง Line Official Account กบั Facebook 

Fanpage ในการทําการตลาดหรือการโฆษณา
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บทคัดยอ

 การวิจัยเรื่อง “การเปดรับสื่อ ความรู และทัศนคติของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอการเผยแพรขาวสารการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

ของประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับสื่อและขาวสารเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา

ความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ศกึษาทศันคตขิองประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ตีอการเปลีย่นผานไปสูโทรทศัน

ระบบดิจิทัลและการเผยแพรขาวสารการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

ของประเทศไทย สําหรับวิธีการศึกษาวิจัยนั้น ผูวิจัยไดใชการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการรวบรวมเก็บขอมลู

จากกลุมตัวอยางที่เปนประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 18-60 

ป จํานวน 400 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะ

ทางประชากร การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติที่มีตอการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศน

ระบบดิจิทัลและการเผยแพรขาวสารเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล สวนการ

ทดสอบสมมติฐานไดใชสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบหาคาความ

แตกตาง หรือความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม ไดแก Chi-square, 

T-test, F-Test ดวยวิธี One-way ANOVA และ Pearson Correlation ที่ระดับนัย

สําคัญ .05 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้คือ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุระหวาง 26-35 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี สวนใหญ

ประกอบอาชพีพนกังานหรอืลกูจางบรษิทัเอกชน และมรีายไดสวนตวั 10,001-20,000 

บาทตอเดือน สําหรับการเปดรับสื่อและขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศน

ระบบดิจิทัลพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความถี่ในการเปดรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลสัปดาหละ 1-2 ครั้ง โดยเปดรับขาวสารผานสื่อ

อินเทอรเน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อมวลชน, สื่อบุคคล, สื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ และ

สือ่กจิกรรม ตามลาํดบั สวนการเปดรบัประเด็นเนือ้หาขาวสารเกีย่วกบัโทรทศันระบบ

ดิจิทัลพบวา มีการเปดรับประเด็นเนื้อหาขาวสารโดยรวมในระดับมาก สวนทางดาน

ความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลน้ันพบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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สวนใหญมคีวามรูเกีย่วกบัโทรทศันระบบดจิทัิลอยูในระดบัปานกลาง ดานทศันคตขิอง

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลน้ัน

พบวามีทัศนคติเชิงเปนกลาง รวมถึงทัศนคติที่มีตอการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทยก็เปนกลางเชนกัน สําหรับการ

ทดสอบสมมตฐิานพบวา ลกัษณะประชากรทีแ่ตกตางกนั จะทาํใหมกีารเปดรบัส่ือและ

ขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสู โทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขต

กรงุเทพมหานครแตกตางกนั รวมถึงลกัษณะประชากรทีแ่ตกตางกนั จะทาํใหประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครมีความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลแตกตางกันดวย สวน

การเปดรับสื่อและขาวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครนัน้พบวามคีวามสัมพนัธกบัความรูเกีย่วกบัโทรทศัน

ระบบดิจิทัลดวย นอกจากนี้ยังพบวา ความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลของ

ประชาชนในเขตกรุงเพทมหานครมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเปลี่ยนผานไป

สูโทรทศันระบบดจิทิลั โดยเปนความสมัพนัธทางบวก แตความรูเกีย่วกบัโทรทศันระบบ

ดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเพทมหานคร ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการ

เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

คําสําคัญ:  การเปดรับส่ือ, ความรู, ทัศนคติ, การเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบ

ดิจิทัล, การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบ

ดิจิทัล
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 This research aimed to study media exposure, knowledge, 

attitude about transition to digital television platform and attitude about 

public relations of digital television of Thailand’s information of people 

in Bangkok. The research was a quantitative research. The tool used in 

the study was questionnaires. The researcher selected a sample from 

population in Bangkok 400 cases that they were 18 – 60 years old. This 

research used descriptive statistics for data analysis and used inferential 

statistics such as T-Test, F-Test and Pearson Correlation with significant 

at 0.05 level for data analysis. The results of the research showed that 

there were more female than male. The majority aged between 26 – 35 

years old, had graduated in master degree, were employees and earn 

income were 10,001-20,000 baht for the monthly. Media exposure 

information was found that frequency of exposure was 1-2 time a week. 

The media of most exposure was Internet, followed by mass media, 

personal media, specialized publications literacy, and activity media 

respectively. Moreover the total of issue exposure level was very 

exposure. Knowledge of digital television information was medium 

level. Attitude about transition to digital television platform was objec-

tivity attitude. Attitude about public relations of digital television of 

Thailand’s information was objectivity attitude too. Hypothesis testing 

was found that demographic characteristics difference resulted in media 

exposure of digital television information difference. Demographic 

characteristics difference resulted in knowledge of digital television 

difference. Media exposure of digital television information significantly 

ABSTRACT
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related with knowledge of digital television. Knowledge of digital televi-

sion significantly related with attitude about Transition to digital television 

platform. Knowledge of digital television significantly related with attitude 

about public relations of digital television of Thailand’s information was 

negative attitude.

Keywords: Media exposure,  Knowledge of digital television, Attitude, 
  Transition to digital television platform, Public relations of 
  digital television information
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ปจจุบันประเทศไทยกําลังเตรียมการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณ

วทิยโุทรทศันในระบบดจิทิลัหรอืกลาวอกีนยัวาประเทศไทยกาํลงักาวเขาสูยคุโทรทศัน

ระบบดิจิทัล (Digital TV) ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศนระบบดิจิทัลน้ี ถือวา

เปนวิวัฒนาการของกิจการโทรทัศนไทยครั้งสําคัญ อันเปนการใชทรัพยากรคลื่น

ความถี่วิทยุท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและประชาชนจะไดรับโอกาส

ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร รวมท้ังบริการท่ีหลากหลายมากขึ้น อันจะนํามาซึ่งการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง แมวาปจจุบันจะมีการ

แพรสัญญาณโทรทัศนดวยระบบดิจิทัลในหลายประเทศ แตทุกประเทศลวนพบกับ

ปญหาจากการตอตานการเปลี่ยนแปลงดังเชนกรณีศึกษาที่ประเทศญี่ปุนและอังกฤษ 

ที่ตองใชระยะเวลานานในการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล อาศัยการจัดตั้ง

องคกรพิเศษขึ้นจากการรวบรวมบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อทําหนาที่ดูแลการ

เตรียมความพรอมของประชาชนและสงเสริมใหการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบ

ดิจิทัลสําเร็จ อาทิ การชวยกันสรางความเขาใจแกประชาชน การสํารวจความคิดเห็น

และการรับรูของประชาชน การจัดทําแผนประชาสัมพันธ ตลอดจนการสงเจาหนาที่

ทางเทคนคิเพือ่พดูคยุและชวยเหลอืในเรือ่งอปุกรณตดิตัง้โทรทศันระบบดจิทิลั เปนตน 

จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของทั้งประเทศญี่ปุนและอังกฤษ 

นอกจากจะมกีารเปลีย่นแปลงอยางคอยเปนคอยไปแลว ยงัใหความสาํคญักบัการสราง

ความรูความเขาใจแกประชาชนอยางจริงจัง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางมากที่จะทําใหการ

เปลีย่นผานไปสูโทรทัศนระบบดจิทัิลสําเรจ็ได ดงันัน้ เมือ่มองยอนกลบัมาทีป่ระเทศไทย

ที่กําลังจะกาวเขาสูยุคโทรทัศนระบบดิจิทัลเชนกัน การใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหประชาชน

ผูไดรบัผลกระทบ เกดิการรบัรูและนาํไปสูการเปลีย่นผานทีส่าํเรจ็ได จงึเปนทีน่าสนใจ

วา ในชวงที่ประเทศไทยกําลังกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงกิจการโทรทัศนครั้งสําคัญนั้น 

ไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใด 

กอใหเกิดความรูความเขาใจและทัศนคติตอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยางไร ซึ่งทั้งหมด
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นี้จะเปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึงความพรอมของภาคประชาชนในการเปล่ียนไปสูยุค

โทรทัศนระบบดิจิทัลในเวลาอันใกลนี้ จึงทําใหเปนที่มาของการวิจัยในครั้งนี้

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่แตกตางกันของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
 2. เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อและขาวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผานไปสู
โทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. เพื่อศึกษาความรูเก่ียวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
 4. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต อ
การเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
 5. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอการ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
 6. เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะประชากร กับการเปดรับสื่อ
และขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
 7. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะประชากรกับความรูเกี่ยวกับ
โทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเพทมหานคร
 8. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อและขาวสารเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับ
ความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล
 9. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กับทัศนคติที่มีตอการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศน
ระบบดิจิทัล
 10. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล
ของประชาชในเขตกรุงเทพมหานคร กับทัศนคติที่มีตอการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล
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วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตวัอยางจาํนวน 400 คน ทีม่อีายรุะหวาง 18-60 ป และอาศัยอยูในเขตกรงุเทพมหานคร 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ

ที่มีตอการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลและการเผยแพรขาวสารเปล่ียนผาน

ไปสูโทรทศันระบบดจิทิลั และใชสถติเิชงิอนมุาน (Inferential Statistics) เพือ่ทดสอบ

หาคาความแตกตาง หรอืความสมัพนัธระหวางตัวแปรตนและตวัแปรตามในสมมตฐิาน

การวิจัย ไดแก Chi-square, T-test, F-Test ดวยวิธี One-way ANOVA และ 

Pearson Correlation ที่ระดับนัยสําคัญ .05

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการวิจัยพบวาลักษณะประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-35 ป มีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชนและมีรายไดระหวาง 

10,001-20,000 บาทตอเดือน โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมักจะ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 

โดยจะเปดรับผานสื่ออินเทอรเน็ตมากท่ีสุด รองลงมาคือ สื่อมวลชนและสื่อบุคคล 

เนื่องจากเปนสื่อท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงายและตอบสนองความตอตองการใน

การรบัรูขาวสารได รวมทัง้เปนสือ่ทีป่ระชาชนเปดรบัเปนประจําอยูแลว สอดคลองกบั

ที่พรทิพย วรกิจโภคาทร (2539, น.292) ไดกลาวไววา ผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อที่มี

ลักษณะหามาไดงาย, สื่อสะดวก, ส่ือตามเคยชิน เลือกสื่อที่สอดคลองกับความรู 

คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตนเอง และคุณลักษณะเดนของส่ือ โดยเฉพาะ

สื่ออินเทอรเน็ตซ่ึงเปนสื่อท่ีมีคุณลักษณะเดนหรือตอบสนองความตองการขาวสาร

เก่ียวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลได เนื่องจากเปนส่ือที่รวมหลายส่ือ
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ไวดวยกัน ไมมีขอจํากัดดานเวลาและยังสามารถถายทอดขอมูลไปสูคนจํานวนมากได

ภายในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหคนท่ีมีความรูหรือมีขอมูลเก่ียวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล

นาํขอมลูมาเผยแพรถายทอดไปยงัคนอืน่ๆได สวนคนทีส่นใจขาวสารเกีย่วกบัโทรทศัน

ระบบดิจิทัลก็สามารถมาสืบคนหาขอมูลไดเชนกัน สวนส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจและ

สือ่กจิกรรมนัน้พบวามกีารเปดรบัคอนขางนอยเนือ่งจากการเผยแพรขาวสารเกีย่วกบั

การเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลผานสองส่ือน้ีคอนขางนอยกวาสื่อๆ อีกทั้ง

คุณลักษณะของสื่อเปนสื่อท่ีไมครอบคลุมผูรับสาร จึงทําใหประชาชนมีโอกาสเขาถึง

ยาก สงผลใหมีการเปดรับขาวสารผานสื่อทั้งสองประเภทนอยนั่นเอง

 สําหรับการเปดรับประเด็นเนื้อหาขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสู

โทรทศันระบบดจิทิลั พบวา ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานครสวนใหญเปดรบัประเดน็

ขาวสารโดยรวมอยูในระดับมากโดยเฉพาะประเด็นขาวสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

โทรทศันระบบดจิทิลั เชน คณุสมบตั ิขอดแีละขอเสีย ประเภทชองและเนือ้หารายการ 

รวมทั้งประเด็นท่ีเก่ียวกับผลกระทบหรือประโยชนที่จะไดรับจากการเปล่ียนผานไปสู

โทรทศันระบบดจิทิลัดวย ซึง่แสดงใหเหน็วาประชาชนตองการขอมลูเพือ่ศกึษาทาํความ

เขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลเพื่อนําไปประเมินและสนับสนุนการตัดสินใจใช

โทรทัศนระบบดิจิทัลในอนาคต สอดคลองกับแนวคิดการเปดรับสื่อที่วาบุคคลจะเปด

รับขาวสารเฉพาะเรื่องท่ีตนเองใหความสนใจเทานั้น หรือบุคคลจะเลือกเปดรับสื่อ

ตามแตละลักษณะสวนบุคคล, สภาพแวดลอมสังคม, วัตถุประสงคหรือความตองการ

ที่แตกตางกัน

 ท้ังน้ีจากการศึกษาวิจัยยังพบวา ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันจะมีการ

เปดรับสื่อและขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลแตกตางกัน 

ซึ่งเปนไปตามแนวคิดลักษณะประชากรศาสตรที่วา คนที่มีคุณสมบัติทางประชากร

ทีแ่ตกตางกนัจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตางกนั และการส่ือสารนัน้กจ็ดัเปนพฤตกิรรมสําคัญ

อยางหนึ่งของมนุษย ดังนั้น บุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรแตกตางกัน จึงมี

พฤติกรรมการสื่อสารแตกตางกันดวย โดยกลุมประชาชนที่ใหความสนใจเปดรับส่ือ

และขาวสารเก่ียวกบัการเปลีย่นผานไปสูโทรทศันระบบดจิทิลัมากท่ีสดุไดแก เพศชาย

และนกัศกึษา เนือ่งจากเปนกลุมทีม่คีวามสนใจและทนัสดัเรือ่งเทคโนโลยีมากกวากลุม

อื่นๆ จึงใหความสนใจเรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลซึ่งเปน

เรื่องใหม มีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและความบันเทิงที่จะไดรับในแบบมีอรรถรส
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มากขึน้ ทนัสมยัมากขึน้ สอดคลองกบังานวจิยัของอญัญารตัน ใบแสง (2552) ทีท่าํการ

ศกึษาเร่ืองปจจยัทางดานลกัษณะประชากรศาสตรทีม่ผีลตอการยอมรบัเทคโนโลย ี3G 

ของผู ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครพบวา เพศชายมีความสนใจ

เทคโนโลยีมากกวาเพศหญิง สามารถเรียนรูงาย รับรูประโยชนในการใชมากกวาเพศ

หญงิ และใชเวลาไปกับเทคโนโลยโีทรทศันเคล่ือนทีม่ากกวาเพศหญงิ และยงัสอดคลอง

กับงานวิจัยชัยนันต สันติวาสะ (อางถึงใน หรรษรัตน คงพัฒนาเวทย, 2553 น.92) 

ที่ไดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีอิมเมอรซีฟ กราฟฟคมาใชในรายการขาวค่ําทางสถานี

โมเดรินไนนทวีวีา เมือ่นาํเทคโนโลยนีีเ้ขามาใช ทาํใหกลุมผูชมทีเ่ปนคนรุนใหมเริม่สนใจ

เพราะเปนเรื่องใหม 

 ดานความรูเก่ียวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลนั้น ผลการวิจัยพบวาประชาชน

สวนใหญมคีวามรูเกีย่วกับโทรทศันระบบดจิทิลัในระดบัปานกลาง กลาวคอืประชาชน

สวนใหญพอจะมีความรูเรื่องโทรทัศนระบบดิจิทัลบางพอสมควร โดยพบวาเพศชาย

และนักศึกษาซึ่งเปนกลุมที่ความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลและมีการเปดรับ

สือ่และขาวสารเกีย่วกบัการเปลีย่นผานไปสูโทรทศันระบบดจิทิลัมากนัน้ กเ็ปนกลุมที่

มีความรูเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัลมากดวย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่วา ลักษณะ

ประชากรทีแ่ตกตางกนัจะทาํใหมีความรูเก่ียวกับโทรทศันระบบดจิทิลัแตกตางกนั และ

สมมติฐานที่วาการเปดรับสื่อและขาวสารมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับโทรทัศน

ระบบดิจิทัล โดยสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความรูที่วา “ความรูเกิดจากการสะสม

ประสบการณ รวบรวมขอมูล สามารถระลึกและจดจําได นําไปสูความรู” ดังนั้น 

การที่บุคคลที่มีลักษณะประชากรแตกตางกัน ทําใหมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และ

ความสนใจแตกตางกัน จึงสงผลใหมีการเปดรับสื่อและขาวสารแตกตางกัน และจาก

การเปดรับส่ือและขาวสารนัน้ ยอมทําใหบุคคลมกีารเกบ็สะสม รวบรวมขอมลูขาวสาร

แตกตางกัน สะสมเปนประสบการณท่ีทําใหบุคคลมีความรูแตกตางกันดวย ดังที่ 

ชารลส เค อัทคิน (Atkin, 1973, p.208) กลาววา บุคคลที่เปดรับขาวสารมาก ยอมมี

หตูากวางไกล มคีวามรูความเขาใจในสภาพแวดลอมและเปนคนทนัสมยัทนัเหตุการณ

กวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 

 สําหรับในสวนของทัศนคติท่ีมีตอการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล

นั้น พบวาประชาชนสวนใหญมีทัศนคติเปนกลางทั้งทัศนคติที่มีตอการเปลี่ยนผานไป

สูโทรทศันระบบดจิทัิลและทศันคตทิีมี่ตอการเผยแพรขาวสารเกีย่วกบัการเปล่ียนผาน
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ไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทยเชนกัน โดยผลการวิจัยพบวา ประชาชน

เหน็ดวยและรูสกึดใีจทีจ่ะมกีารเปลีย่นผานไปสูโทรทศันระบบดจิทิลั เนือ่งจากจะทาํให

ไดรับชมโทรทัศนที่มีคุณภาพเสียงและภาพที่ดีขึ้น มีขอมูลขาวสารมากขึ้น และอยาก

ที่จะเปลี่ยนมาใชโทรทัศนที่รองรับระบบดิจิทัลไดทันทีที่มีการเปลี่ยนผานสัญญาณ

โทรทัศนจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิทัล แตในขณะเดียวกันก็รูสึกวาการเผยแพร

ขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการเปลีย่นผานไปสูโทรทศันระบบดจิทิลัยงัมนีอย ไมครอบคลมุ 

นําเสนอไมตอเนื่องและยังมีวิธีการนําเสนอไมนาสนใจอีกดวย

 ในสวนของการศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโทรทัศน

ระบบดิจิทัลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอ

การเปล่ียนไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัล สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่อธิบาย

ถึงการเกิดทัศนคติวา ทัศนคติหลายอยางของบุคคลเกิดขึ้นจากการติดตอสื่อสารกับ

บุคคลอื่นและจากการสื่อสารนั้นก็นําไปสูการเก็บสะสมประสบการณ เกิดเปนความรู 

และนาํไปสูทศันคติ รวมทัง้สอดคลองกบัทฤษฎ ีKAP ทีอ่ธิบายความสมัพนัธทีต่อเนือ่ง

กันระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมวา เมื่อการสื่อสารก็กอใหเกิดความรู 

และความรูกอใหเกิดทัศนคติในตอสิ่งที่เผยแพร เชนเดียวกับที่ ซิมบารโด และคณะ 

(Zimbardo, et. al., 1997, p.36) อธิบายเชนเดียวกันวา ความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมมีความเชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนทัศนคติขึ้นอยูกับความรู ถามีความรู ความ

เขาใจ ก็สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเมื่อทัศนคติเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมก็

จะเปลี่ยนแปลงตามมา ดังนั้น การที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการเปดรับ

ขาวสารผานสื่อหรือชองทางตางๆ ก็จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงความรูเก่ียวกับ

โทรทัศนระบบดิจิทัล เชน รูโทรทัศนระบบดิจิทัลมีคุณภาพภาพและเสียงที่ดี รูวาจะมี

ชองรายการโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น รูวาจะยังคงมีการปลอยสัญญาณโทรทัศนระบบ

อนาลอ็กควบคูไปกบัสญัญาณโทรทศันระบบดจิทิลัแมจะมกีารเริม่ทดลองออกอากาศ

แลวก็ตาม รูวาจะมีอุปกรณชวยแปลงสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิทัล เปนตน ความรู

เหลานี้ชวยลดความไมแนใจ หรือความกังวลใจลงไดระดับหนึ่ง และนําไปสูทัศนคติ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีทัศนคติทั้งเชิงบวก เปนกลาง และเชิงลบตอ

การเปลี่ยนผานไปสู โทรทัศนระบบดิจิทัล ท้ังน้ีผู วิจัยพบวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครสวนใหญมีทัศนคติเปนกลางตอการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบ

ดิจิทัล สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ (2546, น.113) ที่ทําการ
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ศึกษาเรื่อง การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน 

(e-learning) ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา ความรูเกี่ยวกับการเรียน

แบบออนไบน (e-learning) มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการเรียนแบบออนไลน

 อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธระหวางความรู เกี่ยวกับ

โทรทศันระบบดจิทิลักบัทศันคตทิีม่ตีอการเผยแพรขาวสารเกีย่วกบัการเปล่ียนผานไป

สูโทรทัศนระบบดิจิทัลน้ัน กลับพบวา ไมมีความสัมพันธกัน เนื่องจากวาทัศนคติที่มี

ตอเปนการเผยแพรประชาสมัพนัธขาวสารเกีย่วกบัการเปล่ียนผานไปสูโทรทศันระบบ

ดจิทัิลเปนทศันคตเิชิงความรูสกึทีส่ะทอนวาชอบ หรอืไมชอบ เหน็ดวยหรอืไมเหน็ดวย 

ซึง่เปนอาจเกดิขึน้ไดจากองคประกอบอืน่หรอืปจจยัอืน่นอกเหนอืจากความรู เชน การ

ไดรับประสบการณเฉพาะอยาง แลวประเมนิหรอืรูสกึออกมาเปนความพงึพอใจ ชอบใจ

หรือไมชอบใจ เปนตน

สรุปและขอเสนอแนะ

 จากการวิจัยพบวา ยังมีประชาชนจํานวนมากที่ขาดความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีโทรทัศน เชน ไมเขาใจเรื่องระบบระบบสัญญาณการออก

อากาศ ไมเขาใจถึงความแตกตางระหวางโทรทัศนอนาล็อกกับโทรทัศนระบบดิจิทัล 

เปนตน ซ่ึงความรูความเขาใจในสวนนี้เปนพื้นฐานสําคัญในการจะทําความเขาใจถึง

การเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศนจากอนาล็อกไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลไดงายมากขึ้น 

ดงันัน้ในการประชาสมัพนัธจงึควรสงเสริมความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโทรทศันใหประชาชน

รับทราบผานสื่อหรือชองทางที่เขาถึงงายและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารสูง ซึ่งจาก

ผลการวิจัยพบวา สื่ออินเทอรเน็ต และ สื่อมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

และนิตยสาร เปนสื่อที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเลือกเปดรับมากท่ีสุด 

เนื่องจากทุกคนสามาถเขาถึงได เปนสื่อที่ประชาชนสะดวกเปดรับ อีกทั้งยังเปนสื่อที่

มีความนาเชื่อถือในสายตาของผูรับสาร สามารถสรางการรับรูถึงการเปลี่ยนผานไปสู

โทรทัศนระบบดิจิทัลไดครอบคลุม และมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติไดดวย 

จึงเหมาะสมที่จะเปนชองทางการสื่อสารที่จะชวยใหประชาชนสามารถคนหาขอมูล

และทําความเขาใจขาวสารเกี่ยวกับการเปล่ียนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลได
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เปนอยางดี ในขณะเดียวกัน หนวยงานที่เกี่ยวของก็ควรเพิ่มใชองทางการสื่อสารหรือ

ประชาสัมพันธดวยชองทางอื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งเรงประชาสัมพันธถึงแนวทางที่จะ

ทําใหประชาชนไดรับชมหรือเขาถึงโทรทัศนระบบดิจิทัล เพื่อความคลายความสงสัย 

ไมแนใจ หรือคลางแคลงใจแกประชาชน อันจะทําใหประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวก

มากขึ้นได ซึ่งจะสงผลดีตอการเปลี่ยนผานไปสูโทรทัศนระบบดิจิทัลของประเทศไทย 

โดยอาศัยการนําเสนอดวยวิธีการที่นาสนใจ เขาใจงาย เห็นภาพประกอบ และภาษา

ที่เขาใจงาย 

ขอเสนอแนะครั้งตอไป

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาศัยแนวคิดและทฤษฎีหลักๆ ไดแก แนวคิดการ

เปดรับสื่อ แนวคิดเกี่ยวกับความรู แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ซึ่งในครั้งตอไป

ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมของประชาชนหรือ

ผูรับสาร โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมมาเปนแนวทาง

ในการศึกษาวิจัย
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วิจารณโดย
บทคัดยอ

 การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ถึงบทบาทของการสื่อสารท่ีมีผลในการสรางและการดํารงอยูของอัตลักษณกลุม
แฟนบอล ดวยวธิกีารศกึษาแบบการสงัเกตการณอยางมสีวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก 
และการวิเคราะหตัวบท โดยทําการศึกษาในกลุมแฟนบอลสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด 
และกลุมแฟนบอลสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เน่ืองจากกระบวนการสรางและดํารงอยู
ของอตัลกัษณ ไมสามารถเกิดขึน้ไดในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ ดงันัน้เพือ่ใหครอบคลุมกบั
การวิจัย ผูวิจัยจึงแบงพื้นที่การวิจัยออกเปน 3 พื้นที่ และจะแบงผลการวิจัยออกตาม
พื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาพบวา ในแตละพ้ืนมีบทบาทตอการสรางและดํารงอยูของ
อัตลักษณแตกตางกันออกไป อันไดแก 
 1. พืน้ทีใ่นชวีติประจาํวนั พบวาแฟนบอลมกีารใชรูจกัทมีฟตุบอลครัง้แรก
ผานสื่อมวลชน ในพื้นที่แหงนี้จึงเปนพื้นที่ที่แฟนบอลใชเพ่ือการทําความรูจักกับ
ทีมฟุตบอล ติดตอสื่อสารกันแฟนบอล และการใชสื่อเพื่อติดตามขาวสารเกี่ยวกับทีม 
เพื่อตองการรักษาอัตลักษณของแฟนบอลเอาไว 
 2. พื้นที่ที่มีการแขงขัน ในพื้นที่แหงนี้ เปนพื้นที่แหงการปลดปลอยความ
เปนแฟนของแฟนบอลออกมาไดอยางเต็มที่ผานสื่อกิจกรรม และสื่อวัตถุ โดยเฉพาะ
แฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด พื้นท่ีท่ีมีการแขงขันเปนพื้นที่ท่ีถือเปนหัวใจหลักของกลุม
แฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดมากที่สุด 3) พื้นที่ที่มีกิจกรรมพิเศษ เปนพื้นที่และชวงเวลา
ที่แฟนบอลรวมกันจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาเพื่อพบปะสังสรรคพูดคุยกัน 
 ในสวนของการใชสื่อ ผลการวิจัยพบวา แฟนบอลเริ่มรูจักทีมฟุตบอลครั้ง
แรกภายในพื้นที่ชีวิตประจําวันผานสื่อมวลชน เชน การชมการถายทอดสด และรูจัก
ผานสื่อบุคคลที่อยูใกลชิด เชน เพื่อน ญาติ เปนตน นอกจากนั้นแฟนบอลยังมีการใช
สือ่เพิม่เตมิเพือ่รกัษาอตัลกัษณสวนบคุคลเอาไว และมกีารใชสือ่สือ่หลากหลายประเภท
มากขึน้เมือ่มารวมกลุมกนัรวมทาํกิจกรรมชมเกมการแขงขนั และภายในกลุมแฟนบอล
ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหแฟนบอลไดพบปะกัน ท้ังนี้เพื่อใหกลุมมีพลวัต มีการ
เคลือ่นไหวอยูตลอดเวลา และจากการสือ่สารนีเ้องทีท่าํใหกลุมแฟนบอลยงัคงดํารงอยู
ไมสูญหายหรือสลายกลุมไป

คําสําคัญ: การสื่อสาร, แฟนบอล, อัตลักษณ
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 The main purpose of this qualitative research were to study 

communication processing in constructing and sustaining of football 

supporters in Thai premier league’s identity including Suphanburi Fc 

and Buriram United, with in - depth interview, observation and media 

analysis methods. In a reason of constructing and sustaining’s processing 

take a long time as well as can happened any place, thus this research 

providing a the study area as  1) in daily life  2) in match day and  3) in 

a special day which not a  daily life neither nor in match day. Result 

were found that in daily life, mass communication (interpersonal or 

television) were reason if football supporters want to know a team more 

over supporters had consumed many kind of media type for sustained 

the individual’s identity. In match day, this area supporters media usage 

mean to sustained identity in supporters’ group and expression football 

supporters’ identity.

 About media usages, result were found that mass communica-

tion trough interpersonal or television leaded football supporters to get 

to know a team, beside in the media usage of individual found that 

supporters had use a various kind of media especially New media (Social 

network). More over football supporters were arrange a special area and 

set activity up, such as a party so the football supporters always had a 

dynamic and sustaining the identity

Keywords: Communication, Identity, Football supporte

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกหรือที่รูจักกันในชื่อเรียกสั้นๆ วา “ไทย

ลีก” เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเห็นการจัดการแขงขันลีก

ฟุตบอลอาชพีอยางแทจรงิขึน้มา แตในยคุเริม่แรกของการแขงขนันัน้ทมีทีส่งเขาทาํการ

แขงขนัเปนทมีทีม่าจากหนวยงานรฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิ สงผลใหรายไดหลกัทีเ่กดิขึน้

มาจากการสนับสนุนของทางองคกร มิใชรายไดหลักจากการจําหนายตั๋วเขาชมการ

แขงขนัหรอืของทีร่ะลกึอยางทีท่างสมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทยไดตัง้เปาหมายเอา

ไว ไทยพรีเมียรลีกในยุคเริ่มแรกจึงยังไมไดรับความนิยมจากแฟนบอลชาวไทยมากนัก 

 กระท่ังในป พ.ศ. 2550 มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือ การยุบรวม

โปรวนิเชยีลลีกใหเขามาทาํแขงขนัในไทยแลนดพรเีมยีรลกีแทน และการเขารวมแขงขนั

ของสโมสรชลบรุ ีเอฟซ ีนีเ้อง ทีน่าํกระแส “ทองถิน่นยิม” เขามาในการแขงขนัฟตุบอล

ไทยพรีเมียรลีก พรอมกับสรางประวัติศาสตรหนาใหมใหวงการแฟนฟุตบอลไทยดวย

การที่มีแฟนบอลเขาชมเปนจํานวนมากจนกลายปรากฏการณใหม ที่สามารถเรียกวา

เปน “จุดเปลี่ยน” อยางแทจริงของฟุตบอลไทย และหัวใจหลักที่กอใหเกิดความ

เปลีย่นแปลงในวงการฟตุบอลไทยคงจะหนไีมพน “แฟนบอล” เนือ่งจากสําหรบัสโมสร

ฟุตบอลแลว แฟนบอล (Supporter) ไดรับการเปรียบเทียบวาเปนผูเลนคนที่ 12 ใน

สนามฟุตบอล และหมายเลข 12 มักถูกใชเพื่อสื่อความหมายถึงแฟนบอลที่นั่งเชียรให

กาํลงัใจอยูขางสนาม และการทีฟ่ตุบอลไทยจะเปนมอือาชพีไดนัน้สโมสรตองอยูไดจาก

รายไดหลักที่มาจากการจําหนายของท่ีระลึกหรือจําหนายตั๋วเขาชมเกมการแขงขัน 

เปนตน ตามแนวคดิการสือ่สารของแชรม (1960 n. pag., อางถงึใน นธกฤต วนัตะเมล, 

2544, น.71) กลาวไววาการสือ่สารทีจ่ะประสบความสําเรจ็ไดนัน้ ผูสงสารและผูรบัสาร

ตองมีขอบเขตประสบการณรวมกันดวย ในวัฒนธรรมของการเปนแฟนบอลก็เชนกัน 

พวกเขามปีระสบการณเดียวกันนัน่คอืความรกัและการชืน่ชอบหลงใหลในฟตุบอลไทย 

แตสิง่หนึง่ทีท่าํใหพวกเขาแตกตางกนัไดนัน่กค็อือัตลักษณของการเปนแฟนบอลแตละ

ทีมที่แตกตางกันออกไป ภายใตกรอบความชื่นชอบเดียวกันของการเปนแฟนบอล 

อตัลกัษณแฟนบอลทาํใหแฟนบอลแตละทมีแตกตางกนัออกไป เชนเดยีวกบัแฟนบอล
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ทีมบุรีรัมย ยูไนเต็ด และแฟนบอลทีมสุพรรณบุรี เอฟซี ซ่ึงในฤดูกาล 2556 ทีม

สุพรรณบุรี เอฟซี ไดรับการจัดอันดับวาเปนทีมที่มาแรงที่สุด จากบทความ “10 ที่สุด 

โตโยตาไทย พรีเมียรลีก 2013” (อนิรุจน แกวเทียมทอง, น.2556) ขณะที่ทีมบุรีรัมย 

ยไูนเตด็ไดรับการจดัอนัดบัวาเปนทมี “เทพทีส่ดุ” นอกจากนัน้ยงัเปนทมีทีม่ยีอดผูเขา

ชมมากทีส่ดุในสถิตขิองฤดกูาล 2556 เกมทีพ่บกบั เอสซจีี เมืองทอง ยไูนเตด็ ในสนาม 

นิว-ไอโมบาย สเตเดียม จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งยอดผูเขาชมเกมการแขงขันสูงถึง 26,000 

คน และทีมสุพรรณบุรี เอฟซี แมเปนทีมนองใหมในไทยพรีเมียรลีก แตในแตละนัด

ที่แขงขันในบาน ยอดผูเขาชมก็เคยไมตํ่ากวา 10,000 คน ทําใหเปนทีมที่นาจับตามอง

ทั้งสองทีม และในกลุมแฟนบอลมีการจัดการบริหารดูแลอยางไร กลุมแฟนบอลจึงยัง

คงดํารงอยูไดไมสูญหายไปไหน โดยเฉพาะในเรื่องของอัตลักษณสามารถสูญหายและ

เกดิขึน้แทนทีใ่หมไดตลอดเวลา ตามทศันะมมุมองของประกอบสรางนยิม (Construc-

tionism) (กาญจนา แกวเทพ, 2555, น.49-52) เรียกวาการไหลของอัตลักษณ แต

วัฒนธรรมแฟนบอลนี้ เปนหนึ่งวัฒนธรรมที่ไมเคยสูญหายไปซํ้ายังไดรับการถายทอด

จากรุนสูรุนอยางตอเนื่อง เหตุผลหลักก็มาจากสื่อมวลชนนั่นเอง (กาญจนา แกวเทพ, 

2539, ไมปรากฏเลขหนา, อางถึงใน กุลวิชญ สําแดงเดช 2551, น.12) ดวยสาเหตุนี้

การศึกษาครั้งน้ีจึงเกิดข้ึน เน่ืองจากตองการทราบถึงกระบวนการส่ือสารในกลุม

แฟนบอลวามีการสื่อสารอยางไรท่ีจะสรางตัวตนของแฟนบอลคนใหมๆ ขึ้นมาและ

รักษาอัตลักษณของแฟนบอลกลุมเกาเอาไว นอกจากนั้นยังทําการศึกษาถึงอัตลักษณ

ที่แทจริงของกลุมแฟนบอลทั้งสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด และกลุมแฟนบอลสุพรรรณบุรี 

เอฟซ ีเพือ่ใหทราบวาแทจรงิแลวอตัลกัษณของกลุมแฟนบอลทัง้สองทมีนีค้อือะไร และ

มีที่มาจากอะไร เหลานี้คือสิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษาและนําเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้ 

วัตถุประสงค

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการการสื่อสารในการสรางอัตลักษณของกลุม

แฟนบอล

 2. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารเพ่ือดํารงรักษาเอาไวซึ่งอัตลักษณกลุม

แฟนบอลของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียรลีก
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 ขอบเขตการศึกษา

 กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือกลุมแฟนบอลของสโมสรฟุตบอล ซึ่งอางอิง

จากสถิติจํานวนผูเขาชมสูงสุดสองอันดับแรกในครึ่งแรกของฤดูกาล 2556 จากการ

รวบรวมขอมูลของบริษัทไทยพรีเมียรลีก (ไทยพรีเมียรลีก, 2556) ผูจัดการแขงขัน

รายการแขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีก ดังตอไปนี้ 

 1.  สโมสรฟุตบอล บุรีรัมย ยูไนเต็ด 

 2.  สโมสรฟุตบอล สุพรรณบุรี เอฟซี 

 และเพื่อใหการศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยจึงไดแบงพื้นที่

ในการศึกษาออกเปน 

 1.  พื้นที่เวลาประจําวันปกติ,

 2.  พื้นที่และเวลาที่มีการแขงขัน

  3.  พื้นที่และเวลาที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ

วิธีการวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง “กระบวนการการสือ่สารในการสรางและดาํรงอยูของอตัลักษณ

กลุมแฟนบอลสโมสรฟตุบอลในไทยพรเีมยีรลกี” เปนวธีิวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) โดยผูวจิยัไดทําการสงัเกตการณอยางมสีวนรวม (Observation) ในสถาน

ทีท่ีม่กีารแขงขนั และพืน้ทีท่ีมี่การจดักิจกรรมพเิศษเพือ่สังเกตการใชสือ่และการส่ือสาร

ผานสื่อประเภทตางๆ ของแฟนบอล นอกจากนั้นยังไดทําการสัมภาษณอยางไมเปน

ทางการในขณะที่ทําการสังเกตการณดวย เพื่อนําขอมูลที่ไดมาตั้งคําถามสําหรับการ

สมัภาษณเชงิลกึ (In-depth Interview) ซึง่เปนการสมัภาษณอยางเปนทางการ มกีาร

เก็บขอมลูไวดวยการบนัทกึเสยีง และ การวเิคราะหประเภทของส่ือ (Media analysis) 

โดยผูวิจัยใชขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตการณมาวิเคราะหรวมกับสื่อที่

แฟนบอลใช เชน รายการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร เปนตน ประกอบการ

วิเคราะหรวมกับทฤษฏีทางการสื่อสารและทฤษฏีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นํามาอธิบายตอบ

วัตถุประสงคที่ตั้งเอาไว
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 แฟนบอลสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี มีชื่อเรียกแทนกลุมแฟนบอลวา

กลุม “เลือดสุพรรณ” หรือ “สุพรรณบลัด (Suphanblood)” เปนคําที่ไดยินมานาน

คูกบัคาํวา “ไปดวยกนั มาดวยกนั เลอืดสพุรรณเอย” ซึง่การใชชือ่กลุมวาสพุรรณบลดั

เพือ่ตองการสือ่ความหมายถงึความรกัสามคัคใีนกลุมแฟนบอล อตัลกัษณในกลุมแฟน

บอลสุพรรณบลัดสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทคือ  1. เครื่องหมายอัตลักษณ 

ที่มีการอางอิงสีและสัญลักษณบางสวนจากสโมสรฟุตบอล และมีการปรับใชใหเปน

สัญลักษณของกลุมแฟนบอลเอง  2. กฎอัตลักษณ ดวยการนําพื้นฐานของความเปน

ทองถ่ินนิยม (ความเปนเลือดสุพรรณ) มาสรางเปนอัตลักษณของกลุมแฟนบอล 

โดยทั้งสองอยางน้ันเปนสิ่งท่ีแฟนบอลกําหนดขึ้นมาเอง ดังนั้น อัตลักษณที่มีจึงเปน

อัตลักษณในเชิงบวก 

 จากการสงัเกตการณและการสมัภาษณ ผูวจิยัสามารถสรปุกระบวนการการ

สรางและดํารงอยูของกลุมแฟนคลับ ไดดังตอไปนี้คือ  1. ขั้นตอนการสะสมความรู

ขอมลูเกีย่วกบัทมี  2. ขัน้ตอนการผูกพนัตนเองเขากบัทมี  3. ขัน้ตอนการรกัษาอตัลกัษณ 

ตามแผนภาพที่ 1 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการสรางกระบวนการการสรางและดํารงอยูของอัตลักษณกลุมแฟนบอล

สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี

 โดยแตละข้ันตอนท่ีเกิดขึ้นจะเกิดข้ึนในพื้นที่และเวลาที่แตกตางกันหรือใน

พื้นที่เดียวกันสามารถเกิดขึ้นไดหลายๆ ขั้นตอนในชวงเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งเกี่ยวของ

กับขั้นตอนการสรางและดํารงอยูของอัตลักษณกลุมแฟนบอลดังตอไปนี้ 

 1. ขั้นตอนการสะสมความรูและความชอบเกี่ยวกับทีม-ผูวิจัยพบวาในขั้น

ตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีแฟนบอลใชสื่อเพื่อติดตามขาวสาร สะสมเปนความรูความชอบ

เกีย่วกับทมี เชน หนงัสอืพมิพ โทรทศัน ในการติดตามขาวสารเกีย่วกบัทมี ใชสือ่บคุคล

สะสมความรูและ
ความชอบเกี่ยวกับทีม

   ผูกพันตนเอง
เขากับทีม

รักษาอัตลักษณ
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ดวยการพูดคุยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับทีมจากบุคคลใกลชิด เชน เพื่อน ญาติพี่นองที่

เปนแฟนบอลอยูกอนหนาน้ีแลว ประเด็นการพูดคุยเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของทีม

ฟุตบอลและนักฟุตบอลที่ชื่นชอบ เปนตน และสื่อใหมเปนสื่อที่ถูกใชมากที่สุด 

 2.  ขัน้ตอนการผกูพนัตนเองเขากบัทมี - เกดิขึน้ในพืน้ทีช่วีติประจาํวนัและ

พืน้ทีท่ีม่กีารแขงขนั หลงัจากทีแ่ฟนบอลรบัอตัลกัษณของการเปนแฟนบอลเขามาเปน

หนึ่งในอัตลักษณของตนเองแลว แฟนบอลจะมีการใชสื่อประเภทตางๆ เพื่อติดตาม

ขาวสารของทีมสงผลใหกลายเปนการผูกพันตนเองเขากับทีมโดยไมรูตัว โดยเฉพาะ

อยางยิง่สือ่ประเภทหนึง่ทีมี่ความสาํคญัตอขัน้ตอนน้ีคอืสือ่ประเภทสือ่บคุคล แฟนบอล

จะใชสือ่บคุคลในการพดูคยุเกีย่วกับขาวสาร ความประทบัใจของทมี การทีใ่ชส่ือบคุคล

เปนการสือ่สารสองทาง (Two-way communication) เกิดปฏกิริยิาตอบรบัแบบทนัที

และสามารถมองเห็นอวัจนะภาษาเปนภาษากายท่ีเพิ่มขึ้นมาทําใหการสื่อสารเปนไป

ไดอยางครบถวนสมบูรณ และผูวิจัยพบวาสื่อออนไลนที่แฟนบอลนิยมใชคือเฟซบุก 

(Facebook) โดยเฉพาะเฟซบุกอยางเปนทางการของสโมสรและเฟซบุกของกลุมสพุร

รณบลดั สือ่วตัถถูุกใชทัง้ในชีวติประจาํวนัและพืน้ทีท่ีม่กีารแขงขนันอกจากจะเปนการ

แสดงออกถึงความเปนแฟนแลวแฟนบอลยังใชเพื่อส่ือสารกับบุคคลอื่นใหทราบถึง

อัตลักษณความเปนแฟนบอลของตนเองอีกดวย เชน การสวมเสื้อแขงหรือการติด

สติกเกอรทายรถยนต เปนตน และสื่อกิจกรรมถูกใชอยางมากในพื้นที่ที่มีการแขงขัน 

เนือ่งจากพืน้ทีท่ีม่กีารแขงขันเปนพืน้ทีท่ีแ่ฟนบอลมารวมตวักนัเพือ่แสดงออกถงึความ

รักในทีมของตนเอง สื่อกิจกรรมเกิดขึ้นทั้งกอน ระหวาง และหลังการแขงขัน ซึ่งการ

ชมกีฬา (ในท่ีน้ีคือฟุตบอล) ถือเปนพิธีกรรมอยางหนึ่ง และการเขารวมพิธีกรรมก็

สามารถยึดเหน่ียวจิตใจกอใหเกิดความผูกพันกับสถานที่หรือบุคคลแวดลอมใน

สถานการณนั้นไดอีกดวย 

 3.  ขั้นตอนการรักษาอัตลักษณ - การรักษาอัตลักษณเปนข้ันตอนที่แฟน

บอลจะมกีารใชสือ่ทีห่ลากหลายทีส่ดุและมีการใชส่ือครอบคลมุทัง้พืน้ 3 พืน้ทีท่ีท่าํการ

ศึกษาอันไดแกพื้นท่ีในชีวิตประจําวัน พื้นท่ีในวันที่มีการแขงขัน และพื้นที่กิจกรรม

พิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันคือการทําใหกลุมแฟนบอลมีการดํารงอยูตอไปได 

โดยเริ่มตนจากการที่แฟนบอลมีการเลือกบริโภคส่ือแบบปจเจกบุคคลในพ้ืนที่ชีวิต

ประจําวัน อันไดแก สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อใหม สื่อวัตถุ แลวเขามารวมกลุมกันทํา

กจิกรรมผานสือ่กิจกรรม พดูคุยกันผานส่ือบคุคล ใชส่ือวตัถแุสดงออกถงึความเปนแฟน
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เพื่อรักษาตัวตนอัตลักษณแฟนบอลเอาไว ในพื้นที่ที่มีการแขงขันและสําหรับพื้นที่ที่มี

กจิกรรมพเิศษแฟนบอลกม็กีารพบปะสงัสรรคกนัผานสือ่กจิกรรม ใชสือ่บคุคลและสือ่

ใหมในพืน้ทีแ่หงนี ้สงผลใหกลุมแฟนบอลมพีลวตั มกีารเคล่ือนไหวไมหยดุนิง่ นอกจาก

นั้นแลวผู วิจัยยังพบอีกวาสโมสรฟุตบอลมีสวนรวมในการสรางและดํารงอยูของ

อัตลักษณแฟนบอลในฐานะผูผลิตสื่อเพื่อใหแฟนบอลไดติดตามขาวสาร และเขารวม

ในกิจกรรมพิเศษตามที่แฟนบอลไดเชิญเขารวมมาดวยอีกทางหนึ่ง

 สําหรับแฟนบอลสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด มีภาพตัวแทนกลุมแฟนบอล

ที่ชัดเจนคือกลุมฮารดคอร นอกจากน้ันแลวจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทําให

ทราบวา สาํหรบัแฟนบอลบุรรัีมย ยไูนเตด็แลว กลุมแฟนบอลฮารดคอร เปนอตัลักษณ

ของแฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด ซึ่งกลุมฮารดคอรนี้เปนกลุมแฟนบอลที่มีการจัดตั้งขึ้น

มาจากสโมสรฟุตบอลและไดรับการสนับสนุนจากผูใหการสนับสนุนหลัก อัตลักษณ

ทีม่ขีองแฟนบอลจงึเปนอตัลกัษณทีไ่ดรบัการสรางจากสโมสรฟุตบอลโดยตรง นอกจาก

เครือ่งหมายอตัลกัษณทีม่องเหน็ไดชดัเจน เชน เสือ้แขง ผาพนัคอ หรอืแตรสาํหรบัเปา

เชียรแลว อัตลักษณยังสามารถเกิดขึ้นไดดวยการนิยามอัตลักษณทั้งในทางดานบวก

และดานลบ กลาวคอืการถกูนยิามอตัลกัษณดวยคนอืน่หรอืบคุคลภายนอกกลุม (ธงชยั 

วินิจจะกูล, 1994, อางถึงใน พัฒนา กิติอาสา, 2546, น.52-53) จึงทําใหเกิดการเรียก

กลุมแฟนบอลบรุรีมัยวา “แฟนบอลเซราะกราว” โดยคําวาเซราะกราวเปนคําในภาษา

เขมร หมายถึงบานนอก แตอยางไรก็ตาม แฟนบอลอิสระกลุมยอยที่ผูวิจัยพบวามีอยู

อยางหลากหลายกลุม ท้ังเซราะกราว In BKK, โสรงเซราะกราว, บุรีรัมย ยูไนเต็ด 

แฟนคลบั เปนตน แฟนบอลเหลานีย้งัไมมอีตัลกัษณทีช่ดัเจน อยางทีแ่ฟนบอลสพุรรณ

บลัดมีการดัดแปลงอัตลักษณจากสโมสรเปนของตนเอง แตเปนการใชรวมกับสโมสร

ฟุตบอลโดยตรง

 แฟนบอลบรุรีมัย ยไูนเตด็ แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ  กลุมแรกคือกลุมแฟน

บอลฮารดคอร และกลุมแฟนบอลอิสระที่ไมไดอยูในกลุมฮารดคอร โดยผูวิจัยพบวามี

แฟนบอลอิสระเหลานี้มีการตั้งกลุมขึ้นมาหลายกลุมแตยังไมมีกลุมใดมีอัตลักษณที่

ชดัเจนมากพอทีจ่ะเปนภาพตวัแทนแฟนบอลบรุรีมัย ยไูนเตด็ได แตเนือ่งจากกลุมแฟน

บอลฮารดคอรมทีีม่าชัดเจนอยูแลวคอืการจดัตัง้ขึน้มาจากสโมสรฟตุบอล โดยขัน้ตอน

ของผูที่จะเขามารวมเปนแฟนบอลฮารดคอรจะตองมีการเขามาคัดเลือกกับสโมสร

ฟุตบอลดวยการทดสอบการรองเพลง ปรบมอืใหแมนยาํตรงตามจงัหวะเพลง รองเพลง
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เชยีรไดทกุเพลง สามารถตดิตามไปเชียรกบัสโมสรไดทกุที ่สาํหรบัแฟนบอลกลุมอสิระ

ผูวจิยัสามารถสรปุขัน้ตอนการสรางและการดาํรงอยูของอตัลักษณกลุมแฟนบอลอสิระ

นี้มีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ตามภาพที่ 2 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการสรางและดํารงอยูของกลุมแฟนบอลสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด

 สามารถจําแนกรายละเอียดการใชสื่อที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการสรางและ

ดํารงอยูของอัตลักษณกลุมแฟนบอลออกมาตามขั้นตอนไดดังนี้

 1. ขัน้ตอนรูจักทมี - แฟนบอลบรุรีมัย ยไูนเตด็ มกีารรูจกัทมีผานสือ่มวลชน 

ขณะที่แฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลอยูกอนหนานี้แลว 

แตเมื่อสื่อมวลชนไดมีการนําเสนอขาวบุรีรัมย ยูไนเต็ด ซึ่งสื่อถึงความเกงกาจ ความ

สวยงามของสนาม การจัดการที่ดี หรือนําเสนอเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งมีผลตอสโมสร

โดยตรง อยางนายเนวนิ ชดิชอบ ประธานสโมสร และการถายทอดฟตุบอลในโทรทศัน 

สงผลใหแฟนบอลไดรูจกักบัทมีและอยากทาํความรูจกักบัทมีดวยเหตผุลทีแ่ตกตางกนั

ออกไป อยางไรก็ตาม การสนใจรูจักกับแฟนบอลท่ีไมใชฮารดคอรเกิดข้ึนมาจาก

สือ่มวลชนทัง้สิน้ สามารถกลาวไดวาสือ่มวลชนมีพลังอยางมากในการทาํใหเกดิขัน้ตอน

ความสนใจซึ่งเปนขั้นตอนแรกท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีชีวิตประจําวันในการสรางอัตลักษณ

สําหรับแฟนบอลคนหนึ่ง 

 2. ขัน้ตอนแสวงหาขาวสารเพือ่สะสมความรูเกีย่วกบัทมี - ไดแก สือ่มวลชน 

สือ่ออนไลน และสือ่บคุคล โดยเฉพาะสือ่ออนไลนจะมปีรมิาณการใชทีส่งูมากหากเทยีบ

กับสื่อประเภทอื่นๆ อันไดแก เฟซบุก ยูทูป และอินสตาแกรม ซึ่งเปนสื่อที่ทางสโมสร

จัดทําขึ้นมาโดยตรง 

รูจักทีม
แสวงหาขาวสารเพ่ือ

สะสมความรูเก่ียวกับทีม

รักษาอัตลักษณ

พิจารณาอัตลักษณ
และรับอัตลักษณ

ผูกพันกับทีมและ
แฟนบอล
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 3. ขั้นตอนการพิจารณาและรับอัตลักษณ-เมื่อแฟนบอลมีการแสวงหา

ขาวสารและสะสมความรูเก่ียวกับทีมในระดับหนึ่งแลว อันดับตอมาคือการรับรู

อตัลกัษณของแฟนบอลกลุมบุรรีมัย ยูไนเตด็ จากการวิจยัทาํใหทราบวาแมทมีฟตุบอล

จะเปนทมีขนาดใหญและมชีือ่เสยีงมากแคไหน หรอืในทมีมนีกัเตะทีเ่ปนดาวดงั แตถา

หากวาอัตลักษณของกลุมแฟนบอลไมสามารถเขากันไดกับแฟนบอลคนนั้น เขาก็จะมี

การพิจารณาซํ้าอีกครั้ง และเมื่อสรุปไดวาอัตลักษณของแฟนบอลเขากับตนเองไมได 

กจ็ะทาํการศกึษาทีมอืน่แทน โดยในข้ันตอนนีแ้ฟนบอลจะเกดิขึน้ในพ้ืนทีท่ี่มกีารแขงขนั 

แฟนบอลจะเดินทางเขามาชมเกมการแขงขันในสนามเปนไปไดเปนการพิจาณา

อัตลักษณของกลุมแฟนบอลไปในเวลาเดียวกัน ในขั้นตอนน้ีแฟนบอลมีการใชส่ือ

กิจกรรมและสื่อบุคคล ที่ถือวามีผลอยางมากในการพิจารณาอัตลักษณ ถามีการ

พิจารณาแลววาอตัลกัษณนัน้ตรงกบัความตองการ สามารถเขากันไดกับตนเองกจ็ะรบั

อัตลักษณนั้นเอาไวเปนอีกหนึ่งอัตลักษณของตน 

 4. ขัน้ตอนการผกูพนักบัทมีและแฟนบอล - เมือ่แฟนบอลยอมรบัอตัลักษณ

วาตัวเองเปนแฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด ก็จะเกิดความรูสึกผูกพันกับทีมและกับแฟน

บอลดวยกันเองโดยไมรูตัว ขั้นตอนน้ีเกิดข้ึนในพื้นที่ชีวิตประจําวันดวยการใชส่ือ ส่ือ

บุคคล, สื่อใหม, สื่อมวลชน ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่ใชพบเพียงใชสื่อโทรทัศนและไมมีการใช

สื่อสิ่งพิมพเน่ืองจากกรณีดานจริยธรรมของสื่อสิ่งพิมพ นอกจากนั้นยังมีการใชสื่อ

กิจกรรมและสื่อบุคคลในพื้นที่ที่มีการแขงขันอีกดวย 

 5. ขั้นตอนการรักษาอัตลักษณ - โดยขั้นตอนนี้เกิดขึ้นไดทั้งในพื้นที่ชีวิต

ประจําวัน พื้นที่การแขงขัน และผลการวิจัยพบวา แฟนบอลอิสระที่มีอยูอยางหลาก

หลาย บางกลุมก็มีการจัดกิจกรรมพิเศษและบางกลุมก็ไมมีการจัดกิจกรรมพิเศษ 

ผู วิจัยจึงไมเลือกนํามาเปนพื้นที่ในการศึกษาเชนเดียวกับกรณีแฟนบอลสโมสร

สุพรรณบุรี เอฟซี และสื่อท่ีแฟนบอลใชในพื้นที่ชีวิตประจําวันไดแก สื่อมวลชน 

สื่อบุคคล สื่อใหม สื่อวัตถุ สื่อมวลชนที่ใชก็พบวาแฟนบอลไมมีการใชสื่อสิ่งพิมพ

เชนเดียวกันกับในขั้นตอนอื่นๆ เหตุผลเนื่องจากจริยธรรมของสื่อมวลชนเชนเดียวกัน 

และมีการใชสื่อกิจกรรม สื่อวัตถุ สื่อบุคคล ในพื้นที่ที่มีการแขงขันเพื่อรักษาอัตลักษณ

ของแฟนบอลเอาไว โดยเฉพาะสือ่กจิกรรมท่ีมผีลอยางมากในการรกัษาความเปนแฟน

บอล ถือเปนหัวใจหลักของแฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดในการที่จะดํารงอัตลักษณเอาไว

ไดเลยก็วาได เนื่องจากแมแฟนบอลบางคนจะไมมีกลุมสังกัดหรือไมไดเปนแฟนบอล
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ฮารดคอร แตการเขารวมชมเกมการแขงขนั ใชสือ่กจิกรรมส่ือบุคคล รวมกนั เปนเหตผุล

หลกัของแฟนบอลในการทีท่าํใหยงัคงอยูเนือ่งจากพวกเขาผูกพนัตนเองเขากบัทมีแลว

และการเขารวมกจิกรรมชมการแขงขัน การรวมพธีิกรรมทีเ่ปนพืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิข์องแฟน

บอลทุกคน เปนขั้นตอนสําคัญที่สุดสําหรับแฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดในการรักษา

อัตลักษณเอาไวสงผลใหกลุมแฟนบอลจํานวนมากยังคงดํารงอยูได

 กระบวนการการสรางและการดํารงอยูของกลุมแฟนบอลท้ังสองทีมนั้น

ผูวิจัยพบวามีขอแตกตางทั้งสิ้นใน 2 ข้ันตอน กลาวคือ ในกลุมแฟนบอลสุพรรณบุรี 

จะมคีวามรูจกัสโมสรสุพรรณบรุ ีเอฟซ ีอยูกอนหนานีแ้ลวโดยไมตองอาศยัอทิธพิลจาก

สือ่มวลชนในการชกัจูงใหเกิดความสนใจใจทมีฟตุบอล ขณะทีแ่ฟนบอลสโมสรบรุรัีมย 

ยไูนเตด็ จะตองอาศยัสือ่มวลชนในการนาํพาใหอยากทาํความรูจกั และอกีหนึง่ขัน้ตอน

คอืการพจิารณาอตัลกัษณเกีย่วกบัทมี เนือ่งจากความเปนทองถิน่นยิมทาํใหแฟนบอล

สโมสรสุพรรณบุรี เอฟซีมีความเปนทองถิ่นนิยมจึงไมมีเงื่อนไขในการเชียรทีม ขณะที่

แฟนบอลอิสระของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด ตองมีการพิจารณากลุมแฟนบอลเสียกอน

วาเขากบัการเชยีรหรอืตรงกบัความตองการของตนหรอืไม ถาไม แฟนบอลกจ็ะเปล่ียน

ไปเชียรทีมอ่ืน แตถาตรงกับอัตลักษณของตนเองหรือตรงกับความตองการก็จะเลือก

ที่จะรับอัตลักษณกลุมแฟนบอลนี้ไว 

 จากข้ันตอนการเขารวมเปนแฟนบอลตั้งแตจุดเริ่มตนคือความสนใจทีม

สามารถทําใหมองเห็นไดคราวๆ ถึงกระบวนการกอรางสรางตัวของกลุมคนที่ชื่นชอบ

ในสิ่งเดียวกันนั่นคือฟุตบอลจนกลายเปนกลุมใหญอยางในปจจุบัน ซ่ึงจะเห็นวาใน

แตละขัน้ตอนลวนมกีารสือ่สารเขามาเกีย่วของ และผูวจัิยไดสรปุบทบาทของส่ือแตละ

ประเภทที่มีผลตอการสรางและดํารงอยูของอัตลักษณกลุมแฟนบอลไวดังนี้

 1. สือ่มวลชน-สําหรับในสวนของแฟนบอลบรุรัีมย การทีเ่ขามารูจกัสโมสร

บุรีรัมย ยูไนเต็ดไดเนื่องมาจากการรับรูผานสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน แตในขณะที่

แฟนบอลสุพรรณบุรี เอฟซี ใชสื่อมวลชนเพื่อติดตามขาวสารเกี่ยวกับทีม แตเนื่องจาก

ในปจจบุนั สือ่มวลชนเปนสือ่รุก ทีถ่าหากแฟนบอลตองการรับสือ่มวลชนตองเปนฝาย

ตั้งรับ นั่งคอยเวลาการออกอากาศของรายการที่นําเสนอผานสื่อมวลชน สื่อมวลชน

ประเภทโทรทศันจงึไมเปนทีน่ยิมมากนกั ขณะทีส่ือ่มวลชนประเภทส่ือสิง่พมิพ สามารถ

อานทดแทนไดจากสื่อออนไลนโดยกลุมตัวอยางทั้งหมดลวนมีอุปกรณส่ือสารสําหรับ

รบัสือ่ออนไลนไดทัง้สิน้ สือ่ออนไลนจงึเขามาแทนสือ่มวลชนได เปนสาเหตหุลกัทีท่าํให
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สื่อมวลชนไมเปนที่นิยมในการใชมากนัก สาเหตุหลักอีกหน่ึงอยางคือเรื่องจริยธรรม

ขอสื่อที่แฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดตั้งขอสังเกตถึงการนําเสนอขาวที่ไมเปนกลาง ทําให

สื่อสิ่งพิมพไมไดถูกใชมากนัก 

 2.  สือ่บคุคล-เนือ่งจากสือ่บคุคลเปนการส่ือสารสองทาง (Two-way com-

munication) เกิดปฏิกิริยาตอบรับแบบทันทีและสามารถมองเห็นอวัจนะภาษาเปน

ภาษากายทีเ่พิม่ข้ึน ทาํใหแฟนบอลใชการสือ่บคุคลในการพดูคยุเกีย่วกบัขาวสาร ความ

ประทับใจของทีม สื่อบุคคลเหลานี้ ยกตัวอยางเชน เพื่อน ญาติพี่นองที่เปนแฟนบอล

อยูกอนหนาน้ีแลว ประเด็นการพูดคุยเก่ียวกับความเคลื่อนไหวหรือเกี่ยวกับเกมการ

แขงขันที่เพิ่งผานมา อีกสาเหตุหน่ึงเน่ืองจากแฟนบอลมีกรอบการสื่อสารภายใตการ

เปนแฟนบอลทมีเดยีวกนั สงผลใหการสือ่สารเปนไปไดอยางราบรืน่มากขึน้และกลาย

มาเปนการผูกพันตนเองเขากับทีมและเขากับกลุมแฟนบอลดวยกันไปโดยไมรู ตัว 

ดงันัน้ บทบาทของสือ่บคุคลจงึมคีวามสาํคญัอยางมากตอการผกูพนัตนเองเขากบัแฟน

บอลคนอื่นๆ และการผูกพันตนเองเขากับทีม โดยเฉพาะตัวนักฟุตบอล แฟนบอลมี

ความประทับใจตอตัวนักฟุตบอลอยางมากเนื่องจากมีความเปนกันเอง ใกลชิดสนิท

สนมกันเหมือนพี่นอง 

 3. สือ่กจิกรรม-สาํหรบัแฟนบอลแลว ส่ือกจิกรรมทัง้ในพืน้ทีท่ีม่กีารแขงขนั

และพื้นที่กิจกรรมพิเศษเปนสื่อท่ีมีความสําคัญอยางมากเพราะทําใหแฟนบอลลด

บทบาทของความเปนตวัของตวัเอง กลาวคอื เปนการสลายอตัลกัษณทีม่ตีดิตวัมาของ

แตละบุคคลใหกลายมาเปนอัตลักษณของแฟนบอลทีมเดียวกัน 

 แมจะเปนเวลาชัว่ขณะกต็าม แตถงึอยางไรแลว ในชวงเวลาทีร่วมทาํกจิกรรม 

เชน การเชียรฟุตบอลใกลๆ กัน แฟนบอลก็จะเกิดความผูกพัน ทั้งตอแฟนบอลดวย

กันเองและตอทีมฟุตบอล หรือเปนการเริ่มตนใหแฟนบอลไดมีการทําความรูจักกัน 

ในสื่อกิจกรรมน้ีไมใชแคตัวกิจกรรมเองเทาน้ันท่ีมีผลตอการสรางอัตลักษณหรือการ

ดํารงอยูของอัตลักษณกลุมแฟนบอล แตยังมีส่ือบุคคลที่มีการรูจักกันผานการทํา

กิจกรรม จะยิ่งเสริมใหกิจกรรมเหลานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 4. สื่อวัตถุ-สื่อวัตถุในท่ีน้ีหมายถึงสิ่งใดๆ ก็ตามที่มีเครื่องหมาย ตรา

สญัลกัษณทีเ่กีย่วของกบัแฟนบอล สโมสรฟตุบอล อยูในนัน้ เชน เสือ้ ผาพนัคอ กญุแจ

รถ รม นาฬกา เปนตน การใชสื่อวัตถุของแฟนบอลไมวาจะเปนพื้นที่ใดๆ ก็ตาม ลวน

เปนไปเพื่อการแสดงออกถึงความเปนแฟนบอล และตองการส่ือสารไปถึงแฟนบอล
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ทมีเดยีวกนัใหเกิดความเปนพวกเดยีวกัน หรอืสือ่ถึงแฟนบอลทมีอืน่ๆ ใหเกิดความเปน

อัตลักษณเฉพาะทีม เปนการตอกยํ้าตัวตนความเปนแฟนบอลผานส่ือวัตถุ และยัง

เปนการประกาศอัตลักษณกลุมแฟนบอลใหแฟนบอลทีมอี่นทราบอีกดวย

 5.  สือ่เฉพาะกิจ-สือ่ประเภทนีจ้ะเปนส่ือทีถ่กูสรางโดยสโมสรฟตุบอล อาทิ 

การทํานิตยสารแมทเดย หรือการใชรถแหเพื่อประชาสัมพันธการแขงขัน เปนตน 

สื่อเฉพาะกิจจึงมีบทบาทตอแฟนบอลทั้งเพื่อการสะสมความรูเก่ียวกับทีม การรักษา

อตัลกัษณ เปนสือ่ทีม่บีทบาทหลากหลายตอการเปนแฟนบอล ซึง่ถาหากสโมสรฟตุบอล

หรือกลุมแฟนนําแฟนบอลมีการเลือกใชใหถูกท่ีถูกเวลาจะมีประโยชนอยางมาก เปน

สื่อที่สามารถใชทดแทนสื่อกระแสหลักได แตมีขอเสียคือใชไดเฉพาะกับบุคคลในพื้นที่

เทานั้น

 6.  สือ่ใหม-จากสือ่หมดทีไ่ดกลาวมา สือ่ใหมเปนส่ือทีแ่ฟนบอลมกีารใชมาก

ทีส่ดุคือกลุมตวัอยางทกุคนมกีารตดิตามขาวสารของทมีผานสือ่ออนไลน เนือ่งจากเปน

สือ่ทีส่ามารถสบืคนไดตลอดเวลา และจากอปุกรณส่ือสารทีต่ดิตวัไปไดทกุที ่สือ่ใหมจงึ

เปนสื่อที่แฟนบอลใชตลอดเวลา โดยท่ีสื่อใหมนี้มีบทบาทในทุกขั้นตอนของการสราง

และดาํรงอยูของอตัลกัษณกลุมแฟนบอล ทัง้ในการตดิตามขาวสาร การพดูคยุระหวาง

แฟนบอลดวยกนัเอง ใชในการบรโิภคขาวสารเกีย่วกับทมี ผาน เว็บไซตขาวตางๆ และ

ผูวิจัยพบวาสื่อออนไลนที่แฟนบอลนิยมใชคือเฟซบุก (Facebook) ดวยใชเพื่อสื่อสาร

กับบุคคลอื่นใหทราบถึงอัตลักษณความเปนแฟนบอลของตนเองดวยการตั้งช่ือบัญชี

ของแฟนบอลใหมีคําวา Suphanblood, Suphanburi FC, GU 12, Brutd เปนตน 

ในขณะที่แฟนบอลบางคนมีการแสดงออกถึงความเปนแฟนบอลดวยการใชภาพ

ตัวแทนเปนภาพที่สวมเสื้อหรือมีเครื่องหมายสัญลักษณของทีมฟุตบอล เปนตน

อภิปรายผล

 ความจริงทุกอยางที่อยูรอบตัวเราไมไดเปนส่ิงที่มีอยูแลว แตเปนส่ิงที่ถูก

ประกอบสรางขึ้นมา โดยเฉพาะการประกอบสรางท่ีมีผลมาจากส่ือมวลชนยอมมี

ผลกระทบที่ตามมาหลายระลอก (กาญจนา แกวเทพ, 2554, 49) อัตลักษณ

ก็เชนเดียวกัน การประกอบสรางอัตลักษณเกิดขึ้นไดหลากหลายวิธี ทั้งการเกิดจาก
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วัฒนธรรม การเกิดขึ้นจากอิทธิพลของสื่อ ก็เนื่องมาจากการประกอบสรางอัตลักษณ

นั้น ก็เหมือนกระบวนการผลิตสิ่งของ / วัตถุตางๆ กลาวคือ จะตองมี “ทุน” (Capital) 

ทีจ่ะนาํมาใช ไมใชเพยีงแค “ทนุ” ในแงของเศรษฐศาสตร แตในกระบวนทศันใหมของ

การสื่อสารศึกษาไดขยายแนวคิดของ “ทุน” ออกไปใหกวางขวางขึ้น เชน ทุนสังคม 

อันไดแก เครือขายทางสังคม ทุนวัฒนธรรม อาทิ ทีมสุพรรณบุรี เอฟซี สีที่ใชเปนสี

ประจาํจงัหวดั เรือ่งราวความเปนเลอืดสพุรรณทีแ่มจะเปนละครแตกเ็ปนละครองิจาก

ประวัติศาสตรสมัยอยุธยา กับเรื่องราวความสามัคคีของชาวสุพรรณในตอนนั้น หรือ

ตราสโมสรที่เปนภาพชางทรงออกศึกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สอดคลองกับ

ตาํนานการทาํศกึยทุธหตัถทีีเ่กดิขึน้ในเขตอาํเภอดอนเจดยี จงัหวดัสพุรรณบรีุ เปนตน 

 สําหรับอัตลักษณของกลุมแฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด แบงออกเปนสองกลุม

ใหญๆ คือ แฟนบอลฮารดคอรและแฟนบอลอิสระ ซ่ึงแฟนบอลอิสระก็มีแบงยอย

ออกไปอีกหลายกลุมแตยังไมมีกลุมใดท่ีเปนภาพตัวแทนแฟนบอลกลุมนี้อยางชัดเจน

มากนกั แฟนบอลทัง้สองกลุมนีม้อีตัลกัษณเดยีวกนัคือทีม่าจากสโมสรฟตุบอลโดยตรง

และไมมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณใหเปนของกลุม เชน การใชตราสัญลักษณของ

สโมสรมาอยูรวมกันชื่อกลุมโดยไมมีการดัดแปลง เปนตน 

 แตมีอัตลักษณอยางหนึ่งที่มองเห็นอยางชัดเจนวาเปนอัตลักษณเดียวกัน

นัน่คอืกองเชยีรฮารดคอรนัน่เอง ซึง่อตัลกัษณนัน้เปนผลมาจากการประกอบสรางความ

จรงิทางสงัคมผานการนาํเสนอของสือ่มวลชนทีท่าํใหแฟนบอลทมีอืน่รูจกัแฟนบอลทมี

บรุรัีมย ยไูนเตด็ในช่ือ “แฟนบอลเซราะกราว” ซ่ึงคาํวา “เซราะกราว” เปนคาํในภาษา

เขมร หมายถึงบานนอก การนิยามความหมายของอัตลักษณจากบุคคลภายนอกกลุม

จึงกอใหเกิดอัตลักษณในแงลบ (ธงชัย วินิจจะกูล, 1994, อางถึงใน พัฒนา กิติอาสา, 

2546, น.52-53) และจากการประกอบสรางจริงทางสังคมผานส่ือมวลชนที่นําเสนอ

ความเปนแฟนบอลเซราะกราวใหผูรับสารคนอื่นๆ ทราบ ครั้งแลวครั้งเลาจนทาย

ทีส่ดุแฟนบอลบรุรีมัย ยไูนเตด็ แฟนบอลทมีอืน่จงึรูจกัแฟนบอลบรุรีมัย ยไูนเตด็ในชือ่

เซราะกราว สงผลใหคําวา “เซราะกราว” เปนหนึ่งในอัตลักษณของแฟนบอล

 ซึง่ Foucault (1984 n. pag., อางถงึใน สรุเดช โชตอิดุมพนัธ, 2548, น.85) 

เหน็วา ความจรงิในอดุมคตหิรอืความจรงิสมับรูณนัน้เปนสิง่ทีไ่มมอียูจรงิ หากแตความ

จริงเปนสิง่ทีข้ึ่นกับบรบิทและสายสัมพนัธระหวางความรูกับอาํนาจ กลาวคอื Foucault 
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เชื่อวาผูใดก็ตามท่ีมีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือความรู นับวาผูนั้นมีอํานาจในการกําหนด

กรอบความคิดของคนในสังคมเพื่อใหสังคมเห็นพองไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะ

วาทกรรมอันเกิดจากผูมีอํานาจที่สรางความหมายใหกับกลุมแฟนบอลฮารดคอร

ไดกลายเปนภาพตัวแทนหลักของแฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ด ยกตัวอยางเชน คําวา 

“Breath Of Buriram” กอนหนาที่จะเกิดสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดขึ้น จังหวัด

บุรีรัมยไมเคยเปนที่รูจักมากอน แตเม่ือมีทีมบุรีรัมย ยูไนเต็ด และสนามนิว-ไอโมบาย 

สเตเดยีม ทกุคนก็อยากมาสมัผสัความยิง่ใหญสกัครัง้ (คงกะพนั แสงสุรยิะ, 2013) และ

เนื่องจากการเกิดขึ้นของสโมสรฟุตบอลนี้เอง ทําใหบุรีรัมย เปนที่รูจัก พรอมกับการที่

สโมสรฟุตบอล (นัยหน่ึงคือเนวิน ชิดชอบ) ประกาศให สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด 

เปนลมหายใจของจังหวัดบุรีรัมย ทั้งที่ความเปนจริงแลว ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย 

อาจจะไมไดคิดแบบนั้น แตจากการสรางความจริงผานส่ือประเภทตางๆ โดยเฉพาะ

สื่อมวลชน การพูดซํ้าๆ วา สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด คือ Breath Of Buriram ทําใหคน

คลอยตามและยอมรบัในทีส่ดุ ลกัษณะเดยีวกนักบัแฟนบอลทีถ่กูวาทกรรมจากสโมสร

ฟุตบอลที่มีอํานาจเหนือกวากลาวซํ้าๆ วา ตนแฟนบอลที่มีอยูในปจจุบันเปนกําลังใจ

สําคัญของสโมสรฟุตบอล แมความจริงแลวสโมสรฟุตบอลจะใหความสนใจแค

แฟนบอลฮารดคอรก็ตาม แตจากการสังเกตการณในเฟซบุกพบวามีแฟนบอลจํานวน

มากที่ยังใหการติดตามสโมสรฟุตบอลอยูเพราะเช่ือจริงๆ วาตนเองมีความสําคัญ

ตอสโมสรฟุตบอลทั้งที่แทที่จริงแลวเปนเพียงความจริงที่ถูกสรางขึ้นมาจากสโมสร

ฟุตบอล 

 กรณีน้ีจึงเปนกรณีตัวอยางที่สําคัญและเปนภาพที่มองเห็นไดชัดเจนวา

สโมสรฟุตบอลมีบทบทสําคัญอยางมากในการสรางอัตลักษณของกลุมแฟนบอล และ

สําหรับกลุมแฟนบอลฮารดคอร สอดคลองกับแนวคิดของ Hall (S. Hall, 1997, 

อางถึงใน สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2548, น.104) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเสนอภาพ

ตัวแทนในเชิงการสรางความหมาย ดังท่ีพบวาสโมสรฟุตบอลไมไดเพียงนําเสนอภาพ

ของแฟนบอลตอบุคคลอื่นๆ หรือแฟนบอลดวยกันเอง แตยังมีการสรางความหมาย 

สรางเรื่องราวใหเกิดข้ึนในกลุมแฟนบอลฮารดคอรวาเปนผูใหการสนับสนุน เปน 

Truly supporter ผานชองทางตางๆ โดยเฉพาะทางเฟซบุกและยูทูบ 
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 จากการสรางความหมายของสโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ดเกี่ยวกับแฟนบอลตอ

สงัคมโดยเฉพาะแฟนบอลในการแขงขนัไทยพรเีมยีรลกีจงึสอดคลองกบัทฤษฏกีารสราง

ความจรงิทางสงัคมผานสือ่ประเภทตางๆ โดยผูมอีาํนาจในการสรางคือสโมสรฟตุบอล

ดวยความโดงดังของประธานสโมสร ทําใหทีมฟุตบอลไดรับความสนใจ และทําใหเปน

เร่ืองงายขึน้ตอการประกอบสรางความหมายและทาํใหแฟนบอลจาํนวนมากเชือ่วาพวก

เขาเปนผูใหการสนับสนุนทีมฟุตบอลอยางแทจริง แมในความจริงแลวจะไมใชก็ตาม 

เนื่องจากการนิยามศัพทในงานวิจัยชิ้นน้ีแตกตางจากงานวิจัยชิ้นอื่นคือการกําหนด

ความหมายของคําวา “แฟนบอล” สําหรับผูวิจัยแลว “แฟนบอล” จะตรงกับคําวา 

Football’s supporter ในภาษาองักฤษ แตในงานวจิยัของกลุวิชญ สําแดงเดช (2551) 

ณฐัสพุงศ สุขโสต (2547) จะใชคาํวา แฟนคลบั Football’s fan club โดยนยัยะความ

หมายอาจจะดูเหมือนกันในความคิดหรือความรูสึกของผูอื่น แตสําหรับแฟนบอลแลว 

พวกเขาลวนตองการเปนผูใหการสนับสนุน หรือ เปน Football’s supporter อยาง

แทจริง โดยความแตกตางระหวางสองความหมายคือ แฟนคลับจะเกิดขึ้นตามกระแส

ฟุตบอลนิยม ความสนใจเริ่มตนจากการไดรับรูความสําเร็จของทีมจนเกิดการเสพติด

ชัยชนะ เมื่อทีมแพก็เกิดอาการรับไมได หมดใจ และเลิกใหการติดตามไปในที่สุด หรือ

เกิดจากการชื่นชมจากรูปลักษณภายนอกของนักเตะ ความเกงกาจ อันเปนความรูสึก

ฉาบฉวยไมไดมีความผูกพันกับทีมแตมีความผูกพันกับตัวบุคคล เมื่อนักเตะเหลานี้

ยายทีม แฟนคลับก็จะยายทีมเชียรไปดวย ซึ่งประเภทนี้ตรงกับการนิยามความหมาย

ของแฟนคลับของ ภัทรนันท หนุนภักดี (2550, 47-48) ที่กลาววา แฟนคลับ หมายถึง 

กลุมที่อุทิศใหแกบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือกลุมทางความคิด บางครั้ง หมายถึง กลุมของ

สิง่ของทีเ่คลือ่นไหวไมได (เชน อาคารทีม่ชีือ่เสยีง) ดาํเนนิการโดยแฟน (Fans) ซึง่พวก

เขาไดอทุศิเวลาอนัสาํคญั และทรพัยากรอืน่ๆ เพือ่ตดิตามสิง่ทีเ่ขาชืน่ชอบอยางใกลชดิ 

สนใจและใหความสําคัญในสิ่งเล็กๆ นอยๆ เชน วันเกิด สีที่ชอบ เปนตน ตรงกันขาม

กบัแฟนบอล ทีม่เีหตผุลในการเขามาเชยีรทีห่ลากหลาย แตเมือ่ผกูพนัตนเองเขากบัทมี

และมีอัตลักษณของแฟนบอลเปนหนึ่งในอัตลักษณของตนเอง เกิดการแสดงออกตัว

ตนความเปนแฟนบอลใหบุคคลรอบขางทราบโดยไมสนใจการถูกหัวเราะหรือพูดจา

กระทบกระเทียบวาเปนพวกบาบอล นึกถึงความสําเร็จของทีมเปนที่ตั้ง สละเวลา 
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สละทรัพยสินสวนตัวเพื่อสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จในทีม ผูกพันกับทั้งทีม ทั้งตรา

สโมสร นักเตะ สตาฟโคช และไมมีความยอทอในการเชียรแมวาทีมจะพายแพ 

เหลานี้จะเกิดขึ้นในแฟนบอลกลุมสุพรรณบลัดและแฟนบอลบุรีรัมย ยูไนเต็ดบางสวน 

ขณะทีแ่ฟนบอลฮารดคอร ซึง่เกดิขึน้จากการจัดตัง้ การไดรบัการสนบัสนุนจากสโมสร 

อาจจะไมตองสญูเสยีคาใชจาย กลาวคอื ไมตองสละกาํลงัทรพัยในการใหการสนบัสนนุ

ทมี แตตองสละเวลาและดวยสาเหตทุีต่องการชมการแขงขนัทุกนดัจงึทาํใหเขามาสมคัร

เปนฮารดคอร ดวยความที่เปนหนาที่ที่ตองมาดูทุกนัดทําใหแฟนบอลบางคนยังคงอยู 

แตเมื่อเกิดการอิ่มตัวอยางท่ีพบในแฟนบอลกลุมตัวอยาง ก็จะเลิกมาเชียรอยาง

สมํา่เสมอ หรอืเขามาชมเกมการแขงขนัเทาทีจ่ะชมได เกดิเงือ่นไขในการเปนแฟนบอล

ทันที ดังนั้น สําหรับกลุมแฟนบอลบุรีรัมย กลุมฮารดคอรจึงไมเขาขายการเปน Foot-

ball’s supporter

 ตามทัศนคติกับอัตลักษณจากสาขาสังคมวิทยาเกี่ยว เปนกลุมวิชาการที่

สนใจ “กระบวนการกอรางสรางตวัตน” ของบคุคลมากทีสุ่ด โดยระบวุา “ตวัตน” ของ

เรานัน้ กอรางมาจากการมปีฏสิมัพนัธกับ “คนอืน่” และปฏสัิมพนัธดงักลาวนัน้กระทาํ

ผาน “การสื่อสาร” ระหวางตัวเรากับผูอื่น (กาญจนา แกวเทพ, 2555, น.95-98) และ

ดวยหนาท่ีของสื่อในฐานะการเปนกลไกหลักทางวัฒนธรรมในการ “ผลิตใหม” และ 

“ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม” ดวยเหตุน้ันการสรางอัตลักษของกลุมแฟนบอลในไทย

พรีเมยีรลกีจงึตองอาศยัการสือ่สารผานสือ่ประเภทตางๆ เพือ่ใหเกดิการสรางอตัลักษณ

ของแฟนบอลกลุมใหมๆ ขึ้นมา และอาศัยการสื่อสารเพื่อดํารงอัตลักษณเอาไว ตาม

แนวคดิของ จฑุาพรรธ ผดงุชวีติ (2551, น.11-12) ทีก่ลาววาการมปีฏิสัมพนัธนีจ้ะเปน

หนทางหนึ่งท่ีทําใหอัตลักษณยังมีการดํารงอยูได ดวยการปฏิสัมพันธผานการส่ือสาร

จากการสือ่สารผานสือ่ประเภทตางๆ ทีก่ลาวมาทัง้หมด ทัง้ในพืน้ทีช่วิีตประจาํวนั พืน้ที่

ที่มีการแขงขัน และพื้นท่ีที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เปนผลใหแฟนบอลเกิดการ

เคลื่อนไหวภายในกลุมทําใหกลุมมีพลวัต (Dynamic) และไมถูกแทนที่ดวยอัตลักษณ

อื่น ดวยเหตุนี้เองทําใหกลุมแฟนบอลทั้งสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี และสโมสรบุรีรัมย 

ยูไนเต็ด จํานวนมากยังคงดํารงอยูไดไมสูญหายไปไหน
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สรุปและขอเสนอแนะ

 การศกึษาครัง้นีทํ้าใหทราบถงึกระบวนการการกอตวัของกลุมแฟนบอล ทีม่า

ของอตัลกัษณและทาํใหทราบวากลุมแฟนบอลนอกจากจะกอเกดิไดดวยความรวมมอื

ของกลุมแฟนบอลอยางท่ีเกิดข้ึนในแฟนบอลสุพรรณบุรี เอฟซี แลว แฟนบอลยัง

สามารถเกดิขึน้ไดดวยการจดัตัง้ และเม่ือผานการนาํเสนอเรือ่งราวของกลุมออกไปผาน

สื่อประเภทตางๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนท่ีสามารถสรางภาพลักษณเกี่ยวกับสิ่งที่แฟน

บอลนาํเสนอไดเรยีกวาการประกอบสรางความจรงิทางสงัคม ท่ีทางสโมสรเปนผูจดัทาํ

ขึน้มาและสงผานเรือ่งราวของกลุมแฟนบอลผานทางสือ่จนทาํใหภาพลกัษณของกลุม

แฟนบอลบรุรัีมยมีความเปนแฟนบอลเซราะกราวและภาพลกัษณโดยรวมคอืแฟนบอล

ฮารดคอรนั่นเอง นอกจากน้ันยังทราบถึงบทบาทของสื่อแตละประเภทที่มีผลตอ 

ขัน้ตอนการเกดิขึน้ของแฟนบอลไปจนถงึการดาํรงอยูของกลุมแฟนบอล วาลวนมกีาร

สื่อสารเขามาเก่ียวของ และสื่อแตละประเภทที่แฟนบอลเลือกใชก็มีบทบาทตอการ

สรางและดาํรงอยูของกลุมแฟนบอลแตกตางกนัออกไป หากไมมกีารสือ่สาร กลุมแฟน

บอลกจ็ะไมมคีวามเคลือ่นไหว สงผลใหกระจายตวักนัไปและกลุมกจ็ะสลายไปในทีส่ดุ

ขอเสนอแนะ

 1.  นาํหวัขอการวิจยัหวัขอเดยีวกนัไปปรับปรงุใชวจิยักบักลุมแฟนบอลอืน่ๆ 

ที่ไมมีความเปนทองถิ่นนิยมอยู เชน ทีมองคกร เพื่อจะเปรียบเทียบหาขอแตกตางวา

มีความเหมือนหรือความแตกตางหรือไมกับกระบวนการสื่อสารในการสรางกลุมแฟน

บอลขึ้นมา

 2. การการสรางภาพลักษณ สรางตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวของกับสโมสร

ฟตุบอลกเ็ปนอกีหนึง่ประเดน็ทีน่าสนใจในการทาํการศึกษา ควรทาํการศกึษาเพิม่เติม

ในประเดน็การใชสือ่สังคมออนไลนเพือ่สรางตวัตนและสรางภาพลกัษณของนกัฟตุบอล 

สโมสรฟุตบอล เพิ่มเติมตอไป
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บทคัดยอ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความไววางใจ

และการรวมสรางคุณคาท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อลวงหนาจาก

ประเทศเกาหลใีตผานทาง Facebook ของผูบรโิภคชาวไทย  2) เพือ่ศึกษาระดบัความ

ไววางใจของผูบรโิภคชาวไทยทีม่ตีอผูประกอบการในการซือ้สนิคาแบบสัง่ซือ้ลวงหนา

ผานทาง Facebook และ  3) เพื่อศึกษาระดับการรับรูการรวมสรางคุณคาที่ผูบริโภค

ชาวไทยรับรูไดจากการซ้ือสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผาน

ทาง Facebook กลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยใชบริการจองหรือสั่งซื้อสินคาลวงหนาผาน

ทาง Facebook จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม

ขอมูล

 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 

21-30 ป และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญ มีรายไดตอเดือน 15,001-

25,000 บาทสวนใหญจะซื้อเสื้อผา ผูที่มีผลตอการตัดสินใจคอืตัวผูตอบแบบสอบถาม

เอง เหตุผลที่ซื้อสินคาผานทาง Facebook เพราะเห็นวา Facebook มีสินคาใหมมา

เสนออยูตลอด โดยมมีลูคาเฉลีย่ในการสัง่ซ้ือแตละครัง้อยูที ่501-1,000 บาทชาํระเงนิ

โดยการโอนเขาบัญชี ผานทางตู ATM เคยสั่งซื้อสินคาผานทางเฟซบุก ไมเกิน 5 ครั้ง 

และมีความถี่ในการสั่งซื้อนอยกวา หรือเทากับ 1 ครั้งตอเดือนความไววางใจในการ

ซื้อสินคาแฟชั่นแบบสั่งซ้ือลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook ของ

ผูบริโภคชาวไทย มีระดับความไววางใจปานกลาง ดานการรวมสรางคุณคาที่ผูบริโภค

รับรูจากการซื้อสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง Face-

book ของผูบริโภคชาวไทย มีระดับการรวมสรางคุณคาที่ผูบริโภครับรูปานกลาง 

และการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง 

Facebook ของผูบริโภคชาวไทย มีระดับความตั้งใจซื้ออยูในระดับปานกลางในภาพ

รวม ความไววางใจสงผลตอการตดัสินใจซ้ือสนิคาแฟชัน่แบบสัง่ซือ้ลวงหนา อยางมนียั

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การรวมสรางคุณคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่น
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แบบสั่งซื้อลวงหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ความไววางใจและ

การรวมสรางคุณคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อลวงหนา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ: ความไววางใจ, การรวมสรางคณุคา, การตัดสนิใจซือ้, การสัง่ซ้ือลวงหนา, 

Facebook
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 The objectives of this research are:  1) to study the effecting of 

trust and co-creation to the pre-ordering decision making in fashion 

products from South Korea via facebook of Thai people,  2) to study 

level of trust of Thai consumers to vendors of facebook and  3) to study 

level of Thai consumers perceive the co-creation from buying the 

pre-order fashion products from South Korea via facebook. Target group 

is the 400Thai consumers who ever reserved or ordered the fashion 

products from South Korea via facebook. The research tool was ques-

tionnaire.

 The research showed that most of the respondents were female 

and aged between 21 – 30 years old. They were private company 

employees and earned approximately 15,001 – 25,000 Baht per month.

Most of the respondents were bought clothes. They made decision by 

themselves. Their reason to shopping through Facbook because it 

usually has new products offered. The average value of each order is 

501 - 1,000 Baht and payment by ATM, ever been order less than 5 times, 

and order frequency is less than or equal 1 time per month. Overall 

trust affecting to the pre-ordering decision making in fashion products 

significantly at .05 levels. Co-creation affecting to the pre-ordering 

decision making in fashion products significantly at .05 levels.Trust and 

Co-creation affecting to the pre-ordering decision making in fashion 

products significantly at .05 levels.

Keywords: trust, co-creation, decision making to purchase, pre-order, 

  facebook

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การสื่อสารในปจจุบันมีการพัฒนากาวไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลสืบเนื่อง

มาจากการใชอินเทอรเน็ตกันอยางแพรหลาย โดยประโยชนของอินเทอรเน็ตน้ันคือ 

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องตางๆ ไดทั่วโลก ไมวาจะอานขาวทั้งใน หรือ

นอกประเทศ คนควาขอมูลทั่วโลก การถายโอนขอมูล หรือแมกระทั่ง ติดตอสื่อสาร

กันกับผูอื่นที่ไมไดอยู ณ สถานท่ีเดียวกันผานทางบริการเครือขายสังคม (Social 

Network Service) เชน Facebook Twitter Hi5 Instagram เปนตนทั้งนี้บริการ

เครือขายสังคมเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากผูคนทั่วโลกอยางแพรหลาย และเปนอีก

ชองทางหนึ่งสําหรับผูประกอบการที่คิดจะขายสินคาตางๆ ผานชองทางดังกลาว

 กระแสความนิยมของคนไทยนั้นในขณะนี้ สวนใหญจะเปนสินคา และ

ผลิตภัณฑที่มาจากประเทศเกาหลีใตโดยมีตัวเลขการซื้อเสื้อผาและกระเปาแฟชั่นสูง

ถึงรอยละ 59.0 เครื่องสําอาง และเครื่องประดับอยูที่รอยละ 30.5 (สพธอ., 2556) 

ทั้งนี้จะข้ึนอยูกับนักรอง หรือนักแสดงชาวเกาหลีใตที่เปนที่ช่ืนชอบสวมใสและเปน

พรีเซ็นเตอรให สงผลใหสินคาจากประเทศเกาหลีใต หรือสินคาที่มีรูปแบบเปนเกาหลี

ไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นสําหรับรานคาออนไลนนั้นมีการนําเส้ือผาสําเร็จรูปที่มี

รปูแบบเปนเกาหลมีาขายเปนจาํนวนมากโดยการนาํเขาผานทางนกัทองเทีย่วชาวไทย

ทีเ่ดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต และมกีารซือ้สนิคากลบัเขามาเปนรอบๆ ไปโดยทีใ่น

แตละรอบของการนําเขาสินคาน้ัน จะมีรายการของสินคาท่ีถูกส่ังเขามาจากลูกคาที่

ตองการซือ้ และมกีารจายเงนิมดัจาํไวกอนแลวซึง่วธิกีารนีถ้กูเรยีกวา Pre-Order หรอื

การสั่งซื้อลวงหนาและกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก เนื่องจากผูบริโภคจะได

สินคาที่ไมซํ้าใคร เปนผูนํากระแสความนิยมราคาไมแพงเกินไปและสามารถเลือกซ้ือ

ไดงายขึ้น สะดวกขึ้น สงผลใหสินคาที่นําเขามาจากชองทางนี้ เขามารุกตลาดภายใน

ประเทศ ทาํใหเกดิการแขงขนัทีร่นุแรงขึน้โดยทีม่มีลูคาการนาํเขา 26.6 ลานบาท หรอื

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40.8 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553)

 ถึงแมวาการคาขายสินคาในรูปแบบ Pre-Order หรือการสั่งซื้อลวงหนาจะ

เปนที่นิยม แตในขณะเดียวกันก็ถูกวิภาควิจารณถึงความไมนาไววางใจเชนกัน รวมทั้ง
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มีการจัดทําบทความในโลกอินเทอรเน็ต หรือแมกระทั่งการจัดทําการสํารวจ เพื่อ

อภิปรายถึงความนากลัว และอันตรายท่ีอาจแฝงไว ยกตัวอยางเชน ผูซื้อชําระเงิน

คาสินคาแลวแตไมไดรับสินคา ไดรับสินคาท่ีชํารุด สินคามีลักษณะไมตรงกับที่สั่งไป 

หรือไดรับสินคาลาชา (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) จึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจ 

ที่จะศึกษาวา ในเม่ือการคาขายสินคารูปแบบการสั่งซื้อลวงหนานั้นไมมีความนา

เชือ่ถอืแลว เหตใุดการคาขายในรปูแบบนีจ้งึยงัคงอยู และมแีนวโนมทีจ่ะสามารถเติบโต

ตอไปไดอีกในอนาคต

 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอดีต

นั้น สวนใหญมักจะใหความสนใจ หรือจุดมุงหมายของงานวิจัยไปในดานที่เกี่ยวกับ 

การซ้ือสนิคาบนอนิเทอรเนต็ หรอืบรกิารเครอืขายสังคมของผูบรโิภค เชนงานวิจยัของ 

รัฐ ใจรักษ และประสงค ประณีตพลกรัง (2554) รวมไปถึงงานวิจัยของ กัญญสุภา 

ตนัสวุฒัน (2554) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั ความสมัพนัธระหวางไววางใจและการซือ้สินคาบน

อินเทอรเน็ต ซึ่งในงานวิจัยไดเพียงแคตัวแปรดานความไววางใจ

 และจากการศกึษางานวจิยัของตางชาตยิงัพบวา นอกจากความไววางใจแลว

ยังมีการศึกษาเก่ียวกับการรวมสรางคุณคา (Co-Creation) อีกประเด็นหนึ่งที่เขามา

เปนปจจัยสําคัญที่สามารถทําใหเกิดการซื้อสินคาผานทาง Facebook ได ดังปรากฏ

ในงานวิจัยของ Razak & Marimuthu (2012) ที่ระบุอยางชัดเจนวานอกจาก Face-

book จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการสื่อสารแลวเปนหลัก และในปจจุบันไดมีการใช

ประโยชนในดานการพาณิชยโดยนั้น สามารถสรางกิจกรรมในรูปแบบของการรวม

สรางคณุคา เพือ่เปนการเปดโอกาสในลกูคาไดมสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ และ

ยังเปนการดึงดูดความสนใจอีกดวย

 การวจัิยความไววางใจและการรวมสรางคณุคาทีม่ตีอการตดัสนิใจซือ้สนิคา

แฟชัน่แบบสัง่ซือ้ลวงหนาจากประเทศเกาหลใีตผานทาง Facebook ของผูบรโิภคชาว

ไทย ในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความไววางใจของ

ผูบริโภคในการซ้ือสินคาผานทาง Facebook กับพฤติกรรมการซื้อสินคาผานทาง 

Facebook ของผูบริโภคชาวไทย เม่ือพิจารณางานวิจัยที่ยกตัวอยางมาในขางตนนี้

แลวพบวา ไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่ใหความสนใจในการวิจัยถึงรูปแบบการซื้อสินคาที่เปน 

Pre-Order หรือการสั่งซื้อลวงหนา ที่ในปจจุบันกําลังเปนกระแสนิยมมากดังเชนที่ได
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กลาวไปในขางตน และประกอบกบัผลการสาํรวจทีบ่งชีถ้งึความไมนาไววางใจของการ

ซือ้สนิคาบนอนิเทอรเนต็ แตเหตใุดจงึมกีารซือ้ขายผานทางออนไลน หรอื Facebook 

อยูอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเปนไปไดหรือไมวา การสรางคุณคารวมกันของระหวาง

ผูบริโภคกับเจาของรานคาจะเปนตัวแปรสําคัญ

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึง การเปดโอกาสใหลูกคาไดมีสวนรวมในการ

สรางคณุคาน้ัน มผีลอยางไรกบั การตดัสนิใจของลูกคาทีซ่ือ้สนิคาแฟชัน่แบบสัง่ซือ้ลวง

หนา จากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook และเพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจของ

ผูใชบริการรานคาบน Facebook วาอะไรที่ทําใหผูบริโภครูสึกไววางใจที่จะใชบริการ

ซื้อขายสินคาเหลานั้น ผูวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัยเรื่อง ผลของความไววางใจและการ

รวมสรางคุณคาท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นแบบสั่งซ้ือลวงหนาจากประเทศ

เกาหลีใตผานทาง Facebook ของผูบริโภคชาวไทยขึ้นมา

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศึกษาอทิธพิลของความไววางใจและการรวมสรางคณุคาทีม่ตีอการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคาแฟชัน่แบบสัง่ซือ้ลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook 

ของผูบริโภคชาวไทย

 2.  เพื่อศึกษาระดับความไววางใจของผูบริโภคชาวไทยที่มีตอผูประกอบ

การในการซื้อสินคาแบบสั่งซื้อลวงหนาผานทาง Facebook

 3.  เพื่อศึกษาระดับการรับรูการรวมสรางคุณคาที่ผูบริโภครับรูไดจากการ

ซื้อสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook

วิธีการวิจัย

 ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู โดยกลุมตวัอยางที่

ใชในการวจิยัครัง้นีค้อืประชากรผูทีเ่คยใชบรกิารจองหรอืสัง่ซือ้สินคาลวงหนาผานทาง 

Facebook เน่ืองจากวาไมทราบจํานวนท่ีแนนอน ผูวิจัยจึงอางอิงขอมูลจากจํานวน

ประชากรผูที่ใชอินเทอรเน็ตในการจองหรือซื้อสินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต ซ่ึง
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ผลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2555) มีผูใชอินเทอรเน็ตในการจอง

หรือซื้อสินคาและบริการทั่วประเทศไทยจํานวน 744,826 คน

 งานวจิยันีก้าํหนดขนาดตวัอยางของประชากรผูทีใ่ชอินเทอรเนต็ในการจอง

หรือซ้ือสนิคาและบรกิารทางอนิเทอรเนต็ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95 ทีค่วามคลาด

เคลื่อนบวกลบรอยละ 5 ดวยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) ไดขนาด

ตัวอยางของประชากรจํานวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก 

(Convenience sampling) ดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยการฝากแบบสอบถาม

ผาน Facebook ที่มีการเปดเปนรานคาขายสินคาแฟช่ันแบบสั่งซื้อลวงหนาจาก

ประเทศเกาหลใีต จาํนวนทัง้หมด 4 รานคา ซึง่เปนรานคาทีมี่จาํนวนคนท่ีถกูใจมากกวา 

10,000 คนขึ้นไป เพราะการกดถูกใจ คือการวัดการมีสวนรวม และการรับรูของ

ผูบริโภค (ศรัณย ยุวรรณะ, 2556) ผูวิจัยไดดําเนินการติดตอขอความรวมมือในการ

แจกแบบสอบถาม โดยการจัดกิจกรรมใหลูกคาทําแบบสอบถามเพื่อลุนรับรางวัลเพื่อ

จงูใจใหผูใชบรกิารในรานดงักลาวเขามารวมตอบคาํถาม ทัง้นีเ้นือ่งจากวาเปนผูทีม่าใช

บริการรานคานั้น เปนกลุมที่ตรงกับกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากทางผูประกอบการไมประสงคจะใหเปดเผยรายชื่อรานคา จึงไมสามารถ

นาํเสนอในรายงานวจิยัฉบบันีไ้ด และการวจิยัในครัง้นีด้าํเนนิการตัง้แตวนัที ่5 สิงหาคม 

2556 จนถึง 14 กุมภาพันธ 2557

ผลการวิจัยและอภิปราย

 จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวง

อายุ 21-30 ป และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญ มีรายไดตอเดือน 

15,001-25,000 บาทสวนใหญจะซื้อเสื้อผา ผูที่มีผลตอการตัดสินใจคือตัวผูตอบ

แบบสอบถามเอง เหตุผลที่ซื้อสินคาผานทาง Facebook เพราะเห็นวา Facebook มี

สินคาใหมมาเสนออยูตลอด โดยมีมูลคาเฉลี่ยในการสั่งซื้อแตละครั้งอยูที่ 501-1,000 

บาทชําระเงินโดยการโอนเขาบัญชี ผานทางตูเอทีเอ็ม เคยสั่งซื้อสินคาผานทาง Face-

book ไมเกิน 5 ครั้ง และมีความถี่ในการสั่งซื้อนอยกวา หรือเทากับ 1 ครั้งตอเดือน 

ความคดิเหน็โดยรวมของผูบรโิภคชาวไทยตอความไววางใจในการซือ้สนิคาแฟชัน่แบบ
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สั่งซื้อลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook มีระดับความไววางใจ

ปานกลาง (  =3.3669) ความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคชาวไทยตอการรวมสราง

คณุคาทีผู่บรโิภครบัรูจากการซือ้สนิคาแฟชัน่แบบสัง่ซ้ือลวงหนาจากประเทศเกาหลใีต

ผานทาง Facebook มีระดับการรวมสรางคณุคาทีผู่บรโิภครบัรูปานกลาง (  =3.0355) 

และความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคชาวไทย มีระดับความต้ังใจซ้ืออยูในระดับ

ปานกลาง (  =3.3412)

 จากการวเิคราะหถดถอยพหคุณูพบวาความไววางใจสงผลตอการรวมสราง

คุณคา และ ความไววางใจและการรวมสรางคุณคา รวมกันทํานายการตัดสินใจซ้ือ

สินคาแฟชั่นแบบสั่งซ้ือลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook ของ

ผูบริโภคชาวไทยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้ง 2 ตัวแปรรวมกัน

ทํานายการตัดสินใจซื้อ ไดถึงรอยละ 72.1 (R2 = 0.721) โดยที่เหลืออีก 27.9 มาจาก

ปจจัยอื่นดังแสดงในตารางท่ี 1 และเม่ืออธิบายผลการวิเคราะหทีละตัวแปรพบวา

ความไววางใจมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยอยูที่ 0.668 (ß= 0.668) อธิบายไดวาถาตัวแปร

ความไววางใจ เพิ่มข้ึน 1 หนวย จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น 0.668 หนวย 

เม่ือควบคุมตัวแปรอื่นในสมการใหคงท่ี และการรวมสรางคุณคามีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยอยูที่ 0.248 (ß= 0.248) อธิบายไดวาถาตัวแปรการรวมสรางคุณคาเพิ่มข้ึน 

1 หนวย จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเพิ่มข้ึน 0.248 หนวย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่น

ในสมการใหคงที่ และสามารถเขียนสมการทํานายมาตรฐานดังนี้

 การตัดสินใจซื้อ = -1.039 + 1.050 (ความไววางใจ) + 0.279 

   (การรวมสรางคุณคา)

 และไดสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 การตัดสินใจซื้อ = 0.668 (ความไววางใจ) + 0.248 

   (การรวมสรางคุณคา)

_
x

_
x

_
x
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ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหคุณู ในการทาํนายความไววางใจ และการ

รวมสรางคณุคา ท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซ้ือสินคาแฟชัน่แบบส่ังซ้ือลวงหนา

จากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook

 จากผลการวิเคราะหทางสถิติขางตนสามารถตอบวัตถุประสงคของการ

ศึกษาคนควาวิจัยและนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. จากการศกึษาอทิธพิลของความไววางใจและการรวมสรางคณุคาทีม่ตีอ

การตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นจากประเทศเกาหลีใตแบบสั่งซื้อลวงหนาผานทาง Face-

book ของผูบริโภคชาวไทย พบวา ทั้งความไววางใจและการรวมสรางคุณคา สามารถ

ทํานายการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยตัวแปรที่มีคา

สัมประสิทธิ์การทํานายมากที่สุดคือ ความไววางใจและรองลงมาคือ การรวมสราง

คุณคากลาวคือ ผูบริโภคใหความสําคัญกับความไววางใจเปนเครื่องมือที่ชวยตัดสินใจ

ในการซื้อสินคา ซึ่งเปนกระบวนการกอนการซื้อสินคา โดยอาจจะเปนผลสืบเนื่องมา

จากการทีผู่บรโิภคสวนใหญคดิวาผูประกอบการตองมคีวามนาเชือ่ถอื และความนาไว

วางใจกอนท่ีจะเริม่มกีารซือ้ขายสนิคากนั เพือ่สรางความมัน่ใจใหกบัตวัผูบรโิภคเองวา

เมื่อชําระคาสินคาไปแลว จะไดรับสินคาแนนอน สอดคลองกับงานวิจัยของรัฐ ใจรักษ 

และประสงค ปราณีตพลกรัง (2554) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่องแนวคิดในการสรางความ

ตัวแปร

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t-test

B ßStd. Error

Sig.

คาคงที่ -1.039 0.142  -7.329 0.000

ความไววางใจ 1.050 0.054 0.668 19.302 0.000

การรวมสรางคุณคา 0.279 0.039 0.248 7.169 0.000

F = 512.141, p=0.000, R2 = 0.721, adjusted R2 = 0.719
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ไววางใจและความมชีือ่เสยีงสาํหรบับรกิารในการพาณชิยอเิล็กทรอนกิสพบวาความไว

วางใจ เปนปจจัยหลักที่ผูซื้อใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อในครั้งแรก และการ

ซื้อซํ้าในครั้งถัดไป และเมื่อผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาแลวจึงจะเกิดการสรางคุณคา

รวมกันหลังจากนั้น  

 2. จากการศึกษาระดบัความไววางใจของผูบรโิภคชาวไทยทีม่ตีอผูประกอบ

การในการตดัสนิใจซ้ือสนิคาแบบสัง่ซ้ือลวงหนาผานทาง Facebook พบวาระดบัความ

ไววางใจในการซื้อสินคาของผูบริโภคยังอยูในระดับปานกลาง โดยอาจจะเปนผล

สืบเนื่องมาจากการท่ีผูบริโภคสวนใหญเคยสั่งซ้ือสินคาผานทาง Facebook ไมเกิน 

5 ครั้ง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงผูบริโภคยังไมคอยมีความไววางใจในการซื้อสินคาแบบสั่ง

ซื้อลวงหนาผานทาง Facebook และการท่ีผูบริโภคทําการชําระเงินโดยการโอนเขา

บัญชีผานทางตูเอทีเอ็ม นั้น เปนการเก็บหลักฐานที่ไดจากการโอนงานผานทาง

ตูเอทเีอม็ เพือ่ใชในกรณท่ีีอาจจะเกดิเรือ่งท่ีคาดไมถงึขึน้พฤตกิรรมทีแ่สดงออกดงักลาว

ของผูบริโภคเปนเครื่องยืนยันถึงความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือสินคาแบบ

ลวงหนาที่ยังไมสูงมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญสุภา ตันสุวัฒน (2554) 

ที่ทําการศึกษาเรื่องความไววางใจที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาทาง

อนิเทอรเนต็ของผูบรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร พบวาความไววางใจในการซือ้สนิคา

ทางอนิเทอรเนต็โดยภาพรวมเพิม่ข้ึนจะมพีฤตกิรรมการซือ้สินคาทางอนิเทอรเน็ตดาน

ความถีใ่นการใชบรกิารซ้ือสนิคาทางอนิเทอรเนต็ของผูบรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร

เพิ่มขึ้นในระดับตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3. จากการศึกษาระดับการรับรูการรวมสรางคุณคาท่ีผูบริโภครับรูไดจาก

การซือ้สนิคาแฟชัน่แบบสัง่ซ้ือลวงหนาจากประเทศเกาหลใีตผานทาง Facebook จาก

การศึกษาครั้งนี้พบวา ผูบริโภคมีระดับการรวมสรางคุณคาที่ผูบริโภครับรูอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาอยูในระดับปานกลางเชนกัน ทั้งนี้

อาจอธิบายไดวา ผูประกอบการรานคาบน Facebook ไดดําเนินกิจกรรมรวมสราง

คุณคาในปจจุบันเพียงบางประเด็นเทานั้น และการดําเนินกิจกรรมดังกลาวก็ไมไดรับ

การแสดงใหเห็นหรือตอกยํ้า หรือแมแตใชเปนจุดขายที่ชัดเจนกับผูบริโภค ทําใหการ

รับรูจึงอยูในระดับปานกลาง
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สรุปและขอเสนอแนะ

 ผลจากการศึกษาคนควาวิจัยเรื่องความไววางใจและการรวมสรางคุณคา

ที่มีตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นแบบสั่งซ้ือลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผาน

ทาง Facebook ของผูบริโภคชาวไทย ผูวิจัยสามารถสรุปได ดังนี้

 1. ผูประกอบการ หรือเจาของรานคาบน Facebook ในปจจุบันยังไมมี

การมุงเนนในเรื่องของความไววางใจใหอยูในระดับที่ผูบริโภคสามารถรับรูไดดีซ่ึงผล

จากการศึกษาพบวาผูบริโภคใชความไววางใจเปนเครื่องมือในการตัดสินใจซ้ือสินคา 

โดยทีผู่ประกอบการ หรอืเจาของรานคาบน Facebook ควรใหความสนใจและสามารถ

สรางไดโดยการเปนผูประกอบการท่ีมีความยุติธรรม รับผิดชอบตอคําพูด ใหบริการ

ลูกคาทุกคนไดอยางเทาเทียมกัน มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีความถูกตองแมนยํา

ในการจัดหาและจัดสงสินคา และสามารถรักษาขอมูลความเปนสวนตัวของลูกคาได

เปนอยางดี จึงจะเปนผูประกอบการที่ดีที่ผูบริโภคจะใหความไววางใจได

 2. จากความคิดเห็นโดยรวมของผูบริโภคชาวไทยตอการรวมสรางคุณคา

ที่ผูบริโภครับรูจากการซื้อสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผาน

ทาง Facebook มีระดับรับรูอยูในระดับปานกลางทุกดานสะทอนใหเห็นวาผูบริโภค

บางสวนยังไมรับรูถึงการรวมสรางคุณคา ซ่ึงการรวมสรางคุณคาอาจเปนกิจกรรม

ทางการตลาดที่คอนขางใหม ที่ผูประกอบการรานคาบน Facebook บางรานยังไมได

ใหความสําคัญมากเทาไหรนัก ขาดการนําเสนอหรือการจัดกิจกรรมที่ดีซึ่งควรมีการ

นําเสนอกิจกรรมที่สามารถดึงดูดใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เพื่อ

เปนการสรางความแปลกใหมใหกบัรานคาของตน และเปนการกระตุนการรบัรูในเรือ่ง

ของการรวมสรางคุณคาใหกับผูบริโภค

 3. ถึงแมวาผลการวิเคราะหขอมูลจะทําใหเห็นวา ความไววางใจมีความ

สัมพันธ และสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือสินคามากกวาการรวมสรางคุณคา ซึ่งเจาของ

รานคาบน Facebook ควรยึดม่ันในการสรางความนาเช่ือถือกอนเปนอันดับแรก 

แตในขณะเดียวกันถึงแมวาการรวมสรางคุณคานั้นจะมีความสัมพันธในการตัดสินใจ

ซื้อนอยกวาก็ไมควรจะมองขามละเลย เพราะจากการสังเกตของผูวิจัย รานคาบน 

Facebook สวนใหญยังไมคอยมีการจัดกิจกรรมการรวมสรางคุณคา ซึ่งผูวิจัยมอง
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วาการจัดกิจกรรมการรวมสรางคุณคานั้น สามารถนับเปนอีกหนึ่งกลยุทธในการสราง

ยอดขายได

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรนําเรื่องการรวมสรางคุณคามาศึกษาอีกครั้ง 

เพราะในขณะที่ผูวิจัยไดจัดทําการวิจัยในครั้งนี้ พบวาการรวมสรางคุณคายังไมเปนที่

แพรหลายในดานการทําธุรกิจการซ้ือขายสินคาแบบส่ังซื้อลวงหนาบน Facebook 

ซึ่งการนํามาศึกษาซํ้าจะเปนการรับรูความคืบหนาของการทําธุรกิจในรูปแบบนี้ได

 2. ในการวจิยัครัง้ตอไป ควรศกึษาปจจยัอืน่เพิม่เตมิทีน่อกเหนอืจากความ

ไววางใจ และการรวมสรางคุณคา ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นแบบสั่งซื้อ

ลวงหนาจากประเทศเกาหลีใตผานทาง Facebook ยกตัวอยางเชน ความเสถียรของ

ระบบอนิเทอรเนต็ เปนตน เพือ่นาํผลการวจิยัไปประยกุตใชในการทาํธรุกรรมออนไลน

ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 3. ในการวจิยัครัง้ตอไป ควรศึกษากลุมตวัอยางทีไ่มเคยใชบริการซ้ือสินคา

แบบสั่งซื้อลวงหนาผานทาง Facebook เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหผูบริโภคกลุมน้ี

ไมใชบรกิารรปูแบบนีแ้ละสามารถนาํไปเปนแนวทางในการปรับเปลีย่นกลยทุธ เพือ่ให

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคกลุมนี้

 4. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาแบบเชิงคุณภาพรวมกับการศึกษาเชิง

ปริมาณ ซึ่งเปนการศึกษาเชิงลึก เขาถึงรายละเอียด และความคิดเห็นไดมากกวาเชิง
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บทคัดยอ

 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่  (1) ศกึษาลกัษณะทางประชากรของผูบรโิภค

บนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ  (2) ศึกษาองค

ประกอบของการออกแบบเว็บไซตท่ีมีผลตอการตัดสินใจส่ังซื้อสินคาและบริการของ

ผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยใชเครื่องมือ

ในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งสถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงทดสอบ (t-test) และทดสอบคาความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง 

มอีายรุะหวาง 18-24 ป มอีาชพีเปนพนกังานบรษิทัเอกชน มรีะดบัการศกึษาสงูสดุอยู

ในระดับปรญิญาตร ีและมรีายรบั/รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท สําหรับ

การศกึษาเกีย่วกบัองคประกอบของการออกแบบเวบ็ไซต โดยรวมพบวา องคประกอบ

ของการออกแบบเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค

อยูในระดับปานกลาง โดยองคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานรูปแบบ ดาน

เนื้อหา ดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเชื่อมโยง และ

ดานการพาณชิย มผีลตอการตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารของผูบรโิภค แตกตางกนั 

ตามอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนองคประกอบของการออกแบบ

เว็บไซตดานการปรับแตง มีผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค 

ไมแตกตางกัน ตามลักษณะทางประชากร

คําสําคัญ: องคประกอบของการออกแบบเว็บไซต, เฟซบุคพาณิชย, การตัดสินใจ

สั่งซื้อ
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 This research aims  (1) to examine the demographic of 

consumers on Facebook of the small and medium sized enterprises,  

(2) to study the reference group influence on the decision order and 

services to consumers on Facebook of the small and medium sized 

enterprises. The sample consisted of 400 consumers who decided to 

purchase goods and services on Facebook of the small and medium- 

sized enterprises. To analyze the data, the researcher used descriptive 

statistics including the mea, percentage, frequency and standard devia-

tion, independent simple t-test and One way ANOVA. The results showed 

that most consumers were female, aged 18-24 years, had a career in a 

private company, with Bachelor’s degree as the highest level of educa-

tion and average income of 15,001 to 25,000 baht per month. The study 

on the composition of the website design found that in the overall of 

the elements of the website design, the effect or influence on the deci-

sions of consumers purchasing goods and services was at a moderate 

level. In the elements of the site design and model for content, com-

munity to communicate, communication, links and commerce, the 

purchase decisions of consumer goods and services varied by age, with 

statistically significant difference at 0.05. In the elements of website 

design, the design refinement reference group, there was no difference 

in the purchase decisions of consumer goods and services by demo-

graphic characteristics.

Keywords: Site Design Elements, Facebook, Purchase Decision Making

ABSTRACT



JC JournalJournalJC 408

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในปจจบุนัประเทศไทยมสัีดสวนของกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขยาดยอม
อยูสูงถึงรอยละ 99.6 จึงเปนรากฐานสําคัญและกลไกหลัก ของการเสริมสรางความ
กาวหนาและการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งแตป 2551 เปนตนมา
สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศไทยมีระดับลดลงอยางตอเน่ือง อันเปน
ผลมาจากวกิฤตทางดานเศรษฐกจิของประเทศ สาํนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมจึงไดกําหนดแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 
โดยมีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรในการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหผูบริโภคเกิดการจับจายใชสอยกันเพิ่มมาก
ขึ้น โดยการใหองคกรธุรกิจนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงงานวิจัยและพัฒนา
ตางๆ ไปประยุกตใช เพื่อใหเกิดประโยชนและสนับสนุนสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ
ตนเอง (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2555)
 อีกทั้งสภาวการณตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา สังคม และเทคโนโลยี
ของประเทศ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงสงผลใหเกิดการแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2555) 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารจงึไดมกีารกาํหนดกลยุทธในการพฒันา
ประเทศ ไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารฉบับท่ี 2 เพ่ือใหวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปใชใน
การยกระดบัศกัยภาพในการแขงขนัทางธรุกจิของผูประกอบการ โดยไดมกีารสงเสรมิ
ใหนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนระบบการทําธุรกรรมทางดานการซ้ือขาย
สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตเขามาใชในการดําเนินธุรกิจของตนเอง (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552) แตปญหาและอุปสรรคทีผู่ประกอบการ
สวนใหญพบในการนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามาใชในธุรกิจ คือ การทําการ
ตลาดและการประชาสมัพนัธธรุกจิโดยใชระบบพาณชิยอเิล็กทรอนกิสนัน้ยงัทาํไดยาก 
และมีคาใชจายสูง รวมถึงยังขาดความเช่ือใจกันระหวางผูซื้อกับผูขาย และกลัวการ
ฉอโกงทีเ่กดิจากการซ้ือขายสนิคาและบรกิารผานระบบอนิเทอรเนต็อกีดวย (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2554) 



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 409

 โดยในเวลาตอมาไดมเีทคโนโลยทีางดานเครอืขายสงัคมออนไลนหรอืโซเชยีล

เน็ตเวิรคเกิดขึ้น (กิตติ ภูวนิธิธนา, 2554) ซึ่งเครือขายสังคมออนไลนที่มีผูใชงานมาก

ที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลกคือเฟซบุค (คลารา ชีห, 2553, น.40) เพราะปจจุบันเฟ

ซบุค มีจํานวนผูสมัครเปนสมาชิกทั่วโลกทั้งหมดถึง 964,130,160 ลานคน สวนใน

ประเทศไทยนัน้มจีาํนวนผูสมคัรเปนสมาชิกเพือ่เขาใชงานเฟซบุคทัง้หมด 18,495,380 

ลานคน คิดเปนรอยละ 27.57 และอยูในอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งในจํานวนตัวเลข

สมาชกิระดบันีท้าํใหองคกรธุรกจิโดยเฉพาะกลุมผูประกอบการวสิาหกจิกจิขนาดกลาง

และขนาดยอมทีเ่หน็โอกาส พยายามทีจ่ะใชประโยชนจากเฟซบุค เพือ่เปนชองทางใน

การเพิม่ประสทิธภิาพและสนบัสนนุองคกรธรุกจิของตนเอง ไมวาจะในดานการทาํการ

ตลาด หรอืการเปนชองทางใหมในการตดิตอสือ่สารกบักลุมผูบรโิภคของตนเองกนัเพิม่

มากขึ้นกันเปนจํานวนมาก ผานทางหนาเฟซบุคแฟนเพจ (กิตติ ภูวนิธิธนา, 2554) 

เนือ่งจากเฟซบุคแฟนเพจเปนระบบทีช่วยใหผูประกอบการวสิาหกจิกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการโฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อสราง

การรบัรูเกีย่วกบัแบรนดของสนิคาและบริการของตนเองใหผูบริโภคเปนทีรู่จกักนัเพิม่

มากขึ้นได และไมเสียคาใชจายใดๆ  (Kittin, 2555) 

 นอกจากนีผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมยงัไดนาํเฟซบุค

แฟนเพจไปใชในการเปดเปนรานคา เพื่อทําธุรกรรมทางดานการคา เกี่ยวกับการ

ซื้อ-ขายสินคาและบริการ แตการซื้อ-ขายสินคาและบริการจากรานคาบนเฟซบุค นั้น 

ผูบริโภคจําเปนตองทําการสั่งซ้ือสินคาและบริการกับผูขายโดยตรงผานทางหนาราน

คาบนเฟซบุค กลองขอความ หรือทางโทรศัพท เปนตน เพราะรานคาบนเฟซบุค 

ไมมีระบบตะกราสินคา หรือระบบการสั่งซ้ือสินคาและบริการเหมือนกับระบบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จึงทําใหในบางรานคาบนเฟซบุค ไดมีการนําแอพพลิเคชั่น

เสริมเขามาชวยใหรานคาบนเฟซบุค ของตนเอง สามารถทําการซ้ือ-ขายสินคาและ

บริการไดเหมือนกับระบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางเต็มรูปแบบอีกดวย ซึ่งการ 

ซือ้-ขายสนิคาและบรกิารจากรานคาบนเฟซบุค ในลกัษณะเหลานี ้สามารถเรยีกไดอกี

อยางหนึ่งวาเปนการทํา เฟซบุคพาณิชย หรือ F-commerce (Marsden, 2554)

 แตการขายสินคาและบริการบนเฟซบุคพาณิชย หรือ F-commerce นั้น 

นอกจากความสวยงามของรานคาบนเฟซบุค ผูประกอบการควรคํานงึถงึความสามารถ

ในการใชงาน และความสะดวกในการเขาถงึขอมูลของผูบริโภคอกีดวย หากผูประกอบการ
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คนใดที่ใชรานคาบนเฟซบุค เพื่อเปนสื่อกลางในการขายสินคาและบริการ ขาดการ

ออกแบบรานคาบนเฟซบุค ที่ดีและมีประสิทธิภาพแลว อาจสงผลใหผูบริโภคเกิดการ

เลกิซ้ือสนิคาและบรกิารจากรานคาบนเฟซบุค นัน้ๆ ไดในทนัท ีซึง่ทาํใหผูประกอบการ

หรือเจาของรานคาอาจสูญเสียทั้งรายไดและโอกาส จากการสั่งซื้อสินคาและบริการ

ของผูบรโิภคไปเปนจาํนวนมาก ดงันัน้การออกแบบรานคาบนเฟซบุค จงึจาํเปนตองมี

การออกแบบรานคาท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการเลือกใชเครื่องมือตางๆ  

หรือความชัดเจนขอมูลท่ีตองการนําเสนอ รวมไปถึงกลยุทธท่ีจะชวยทําใหมีผูเขามา

เยี่ยมชมรานคาบนเฟซบุค ของตนเองเพิ่มมากขึ้นได เปนตน (พนิดา พานิชกุล, 2550) 

 Rayport และ Jayworski (2001) ไดกําหนดแนวทางที่ใชในการออกแบบ

เวบ็ไซตใหมคีวามนาสนใจ และทาํใหมผีูเขามาใชงานอยางตอเนือ่ง รวมไปถงึชวยสราง

โอกาสในการประสบความสําเร็จใหกับเว็บไซตไดนั้น ประกอบดวยองคประกอบของ

การออกแบบเว็บไซตที่สําคัญ 7 ประการ ดังนี้  1) ดานรูปแบบ คือ รูปแบบการจัดวาง

องคประกอบตางๆ  และการออกแบบในภาพรวมของเว็บไซต ซึ่งถือเปนสวนสําคัญ

และเปนหัวใจหลักอันดับตนๆ ของการทําเว็บไซตใหมีความนาสนใจ  2) ดานเนื้อหา 

คอื รายละเอยีดของขอมูลบนเวบ็ไซต เชน เนือ้หา แผนที ่รายการสนิคา จะตองชดัเจน 

และมีความสวยงาม  3) ดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร คือ การรวมตัวของกลุมคน

จํานวนหนึ่ง ที่อยูรวมกันภายใตสถานการณหนึ่ง  4) ดานการปรับแตง คือ รูปแบบ

การใหบริการที่สามารถปรับแตงการใชงานใหมีความเหมาะสมกับผูใชบริการภายใน

เว็บไซต  5) ดานการติดตอสื่อสาร คือ สวนที่ผูใชสามารถติดตอส่ือสารกับเจาของ

เว็บไซตหรือผูใหบริการอยางสะดวกและรวดเร็ว  6) ดานการเชื่อมโยง คือ สวนของ

เครือขายที่มีระบบการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ  7) ดาน

การพาณิชย คือ การคาขายผานเว็บไซต ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับเจาของเว็บไซต 

 จากขอมูลขางตน และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบของ

การออกแบบเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคน้ัน 

ไมพบงานวิจัยท่ีศกึษาบนเฟซบุคพาณชิย อกีทัง้เฟซบุคพาณชิยยงัมกีารนาํเขามาใชใน

ประเทศไทยไดเพียงไมนาน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับองค

ประกอบของการออกแบบเว็บไซตในดานตางๆ เหลานี้ วามีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อ

และบริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

หรือไม อยางไร เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สามารถนํา
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ขอมูลผลการวิจัยท่ีไดไปใชในการปรับปรุงรานคาบนเฟซบุค ของตนเอง ใหสามารถ

เพิม่ยอดขาย หรอืยอดการสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารจากผูบริโภค จนสามารถสรางโอกาส

ในการประสบความสําเร็จทางธุรกิจใหกับตนเองได

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

 2.  เพือ่ศกึษาองคประกอบของการออกแบบเวบ็ไซตทีม่ผีลตอการตดัสนิใจ

สั่งซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

สมมติฐาน

 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจส่ังซื้อสินคา

และบริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร ดานการปรับแตง ดาน

การติดตอสื่อสาร ดานการเชื่อมโยง และดานการพาณิชย แตกตางกันตามลักษณะ

ทางประชากร

วิธิการวิจัย

ประชากร
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคท่ีเคยตัดสินใจ

สั่งซื้อสินคาและบริการบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ที่มีอายุระหวาง 18-44 ป
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กลุมตัวอยาง
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยเลือกกลุมผูบริโภคที่อยูในกลุม 
Generation X และ Generation Y เนื่องจาก พฤติกรรมการบริโภคสินคาของกลุม 
Generation x เปนกลุมที่มีการคนหาขอมูลกอนซื้อ เชน การคนหาขอมูลจากบล็อก 
หรืออินเทอรเน็ต เปนตน สวนกลุม Generation Y เปนกลุมที่คอนขางตามกระแส
สังคม และมีการเสพติดโลกออนไลน อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคของทั้งสองกลุมนั้น
บางสิ่งมีความสอดคลองกัน (สรินพร จิวานันต, 2556) ผูวิจัยจึงเลือกกลุมผูบริโภค
สองกลุมนี้มาเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยใชจํานวนประชากรจากกลุมผูใช
เฟซบุคทีม่อีายรุะหวาง 18-44 ป จาํนวนทัง้หมด 13,446,180 คน ตามขอมลูสถติขิอง 
Checkfacebook.com ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 (อุไรพร โคสิริรังสกุล, 2554)
 การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane) 
ระดับคาความเชื่อมั่นในการเลือกตัวอยางประมาณรอยละ 95.5 คาระดับความ
คลาดเคลื่อนประมาณรอยละ 5 เมื่อจํานวนประชากรมีมากกวา 100,000 คนขึ้นไป 
จะใชกลุมตัวอยาง 400 คนในการวิจัย (ปาริชาติ สถาปตานนท, 2550) และใชวิธีการ
สุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) โดยการแบงชวงอายุตามสถิติ
ของ Checkfacebook.com ออกเปน 
 1.  อายุระหวาง 18-24 ป จํานวน 6,055,620 คน เมื่อแบงตามสัดสวน
ไดเทากับ 180 คน 
 2.  อายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 5,330,280 คน เมื่อแบงตามสัดสวน
ไดเทากับ 159 คน 
 3.  อายุระหวาง 35-44 ป จํานวน 2,060,280 คน เมื่อแบงตามสัดสวน
ไดเทากับ 61 คน 
 ทั้งนี้ในงานวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะสินคาและบริการจากรานคาบนเฟซบุค 
ในบางประเภทเทาน้ัน โดยอางอิงขอมูลจากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2556 และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา
ประเภทสนิคาและบรกิารท่ีผูบรโิภคสัง่ซือ้ผานระบบอนิเทอรเนต็ คอื (สํานกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2556) 
 (1) แฟชั่นและเครื่องแตงกาย
 (2) อัญมณีและเครื่องประดับ
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 (3) เวชภัณฑและเครื่องสําอาง
 (4) คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
 (5) แพ็คเกจทองเที่ยว โรงแรม และรีสอรท
 (6) ดีล/คูปอง
 (7) ยานยนตและผลิตภัณฑ
 (8) หนังสือ นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ 
 (9) อาหารและเครื่องดื่ม
 (10)  ดนตรีและบันเทิง
 (11)  เกมส
 (12)  ของเลนและของสะสม
 (13)  อุปกรณกีฬา
 (14)  เฟอรนิเจอรและของแตงบาน
 เมือ่ไดประเภทของสนิคาและบรกิารทีจ่ะทาํการศกึษาแลว ผูวจิยัไดทาํการ
คนหารานคาบนเฟซบุค ตามประเภทของสินคาและบริการท่ีตองการศึกษา จาก
เฟซบุคสวนของตัวผูวิจัยเอง ไดทั้งหมด 357 รานคา แลวทําการสุมกลุมตัวอยางแบบ
มีระบบ โดยเริ่มตนจากหมายเลขที่ 1 และเวนไปทุกๆ  2 หมายเลข ไดทั้งหมด 124 
รานคา และทําการติดตอรานคาบนเฟซบุค ทั้ง 124 รานคาเพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเปนสื่อกลางเพื่อกระจายแบบสอบถามออนไลน จึงไดรานคาบนเฟซบุค ที่ให
ความรวมมือท้ังหมด 29 รานคา ในการเปนส่ือกลางเพื่อกระจายแบบสอบถาม 
(ปาริชาติ สถาปตานนท, 2550: 137)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เปนลกัษณะของแบบสอบถามออนไลน (Online questionnaire) ซ่ึงผูวจิยั

ไดออกแบบโดยใชกรอบท่ีมีผลและไมมีผลตอการตัดสินใจส่ังซื้อสินคาและบริการ

ของผูบริโภค ประกอบดวย 2 ตอนไดแก

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวยขอคําถามแบบตรวจ

สอบรายการ (Check-list) จํานวน 5 ขอ

 ตอนท่ี 2 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจ

สั่งซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอม จํานวน 20 ขอ ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมินเปน 

5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเกิรท (Likert) คือ 1 = สําคัญนอยที่สุด และ 5 = สําคัญ

มากที่สุด และเพิ่ม ระดับที่ 0 เพื่อใชวัดขอที่ไมมีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อ

   

การวิเคราะขอมูล
 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ผูวิจัยใชวิธีการ

หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) 

 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) ผูวิจัยวิเคราะหดวย

สถิติการทดสอบ t-test สําหรับทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม 

ที่เปนอิสระตอกัน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ถากลุมตัวอยางมีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย
 1.  ลกัษณะทางประชากรของผูบรโิภคบนเฟซบุคพาณชิยกลุมวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม

 จําแนกตามเพศ พบวา สวนใหญผูบริโภคเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

ไดแก เพศหญิง จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 70.0 และเพศชายจํานวน 120 คน 

คิดเปนรอยละ 30.0

 จาํแนกตามอายขุองผูบรโิภค พบวา ผูบรโิภคทีม่ชีวงอาย ุ18-24 ป มจีาํนวน

มากทีส่ดุ จาํนวน 180 คน คดิเปนรอยละ 45.0 รองลงมาคือ ชวงอาย ุ25-34 ป จาํนวน 

159 คน คิดเปนรอยละ 39.7 และชวงอายุ 35-44 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 

15.2 ตามลําดับ

 จาํแนกตามอาชพี พบวา ผูบริโภคทีมี่อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มจีาํนวน

มากที่สุด จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 รองลงมาคือรับราชการ/รัฐวิสหกิจ/

พนักงานองคการของรัฐ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 415

อาชีพอิสระ จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5, นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 

67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 และ พอบาน/แมบาน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

4.0 ตามลําดับ

 จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา ผูบริโภคที่ศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคือ ระดับ ปวส./

ปวช. จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3, ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา จํานวน 35 

คน คิดเปนรอยละ 8.8, ระดับปริญญาโท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.8, ระดับ

อนุปริญญา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 และระดับปริญญาเอก จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ

 จําแนกตามรายรับ/รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูบริโภคที่มีรายรับ/รายได

เฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 209 คน คิดเปน

รอยละ 52.3 รองลงมาคือ นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 138 คน 

คิดเปนรอยละ 34.5, 25,001-35,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 

และ 35,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ

 2.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตที่มีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อ

สินคาและบริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานรูปแบบ มีผลตอการตัดสินใจ

สั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา มีการจัดหมวดหมูและแยกประเภทของสินคาและบริการในรานคาบน

เฟซบุค ชัดเจน มีผลมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 รองลงมาคือ ภาพเฮดเดอร

หรือภาพโปรไฟลในรานคาบนเฟซบุค มีความสวยงาม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.94 และ

สามารถเขาใชรานคาบนเฟซบุค ไดจากสื่ออื่น อาทิ โทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 ตามลําดับ

 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานเนื้อหา มีผลตอการตัดสินใจ

สั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา มีความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลของสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค 

มีผลมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 รองลงมาคือ มีรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับสินคา

และบริการในรานคาบนเฟซบุค ครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20, มีการจัดวางขอมูล
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ของสนิคาและบรกิารในรานคาบนเฟซบุค ทีอ่านงายและเปนระเบยีบ มคีาเฉลีย่เทากบั 

3.19 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลของรายการสินคาและบริการในรานคาบน

เฟซบุค ที่เปนปจจุบันอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 ตามลําดับ

 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานชุมชนเพื่อการติดตอส่ือสาร มี

ผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การมีชองทางสําหรับแสดงความคิดเห็น (Comment) 

เพื่อแนะนําติชมเก่ียวกับสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค มีผลมากที่สุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.83 รองลงมาคือ การมีปุมถูกใจ (Like) เพื่อใชสําหรับกดถูกใจหรือ

ดูจํานวนการกดถูกใจบนภาพของสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค มีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.70 และการมีปุมแบงบัน (Share) เพื่อใชสําหรับแบงบันขอมูลหรือดูจํานวน

การกดแบงบันบนภาพของสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค มีคาเฉล่ียเทากับ 

2.53 ตามลําดับ

 องคประกอบของการออกแบบเวบ็ไซตดานการปรบัแตง มผีลตอการตดัสนิ

ใจสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารของผูบรโิภคโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน

รายขอพบวา สามารถแกไขขอความเมือ่แสดงความคดิเหน็หรอืสัง่ซือ้สนิคาและบรกิาร

จากรานคาบนเฟซบุค ในชองแสดงความคดิเหน็ (Comment) ใตภาพสินคาของสินคา

และบรกิารได มผีลมากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากบั 2.58 รองลงมาคอื สามารถลบขอความ

เมื่อแสดงความคิดเห็นหรือสั่ ง ซ้ือสินค าและบริการจากร านค าบนเฟซบุ ค 

ในชองแสดงความคิดเห็น (Comment) ใตภาพสินคาของสินคาและบริการได 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.48 ตามลําดับ

 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอการ

ตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูขายมีการติดตอกลับหาลูกคาในรานคาบนเฟซบุค อยาง

รวดเรว็ มผีลมากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากบั 2.93 รองลงมาคอื การมชีองทางในการตดิตอ

กับผูขายในรานคาบนเฟซบุค หลายชองทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.82 ตามลําดับ

 องคประกอบของการออกแบบเวบ็ไซตดานการเชือ่มโยง มผีลตอการตดัสนิ

ใจสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารของผูบรโิภคโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน

รายขอพบวา มี Link เชื่อมโยงไปยังขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการใน

รานคาบนเฟซบุค มผีลมากทีส่ดุ มคีาเฉลีย่เทากับ 3.02 รองลงมาคอื มคีาํอธบิายเกีย่ว
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กับ Link ท่ีมีการเชื่อมโยงในรานคาบนเฟซบุค มีคาเฉล่ียเทากับ 2.71 และมีลิงก

ที่เชื่อมโยงไปยังระบบตะกราสินคาบนเฟซบุค มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.40 ตามลําดับ

 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการพาณิชย มีผลตอการ

ตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา มีชองทางในการชําระเงินคาสินคาและบริการที่สั่งซื้อจาก

รานคาบนเฟซบุค หลายชองทาง มีผลมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 รองลงมาคือ 

มีคําอธิบายรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค ที่ชัดเจน 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และมีระบบตะกราสินคาในรานคาบนเฟซบุค สําหรับสั่งซื้อ

สินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 ตามลําดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
 องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตมีผลตอการตัดสินใจส่ังซื้อสินคา

และบริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แตกตางกนั ตามอายขุองผูบรโิภค ในดานรปูแบบ ดานเนือ้หา ดานชุมชนเพือ่การตดิตอ

สื่อสาร ดานการติดตอสื่อสาร ดานการเชื่อมโยง และดานการพาณิชย นอกนั้นไมมี

ความแตกตางกันตามลักษณะทางประชากร

 1.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานรูปแบบ มีผลตอการตัดสิน

ใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีอายุ 25-34 ป และอายุ 35-44 ป มากกวา

ผูบริโภคที่มีอายุ 18-24 ป ในขอสามารถเขาใชรานคาบนเฟซบุค ไดจากสื่ออื่น 

อาทิโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ต ทานจึงตัดสินใจส่ังซ้ือ, มีการจัดหมวดหมูและ

แยกประเภทของสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค ชัดเจน และโดยรวม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 2.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานเนื้อหา มีผลตอการตัดสิน

ใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีอายุ 25-34 ป มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ 

18-24 ป ในขอมรีายละเอยีดขอมลูเกีย่วกบัสนิคาและบรกิารในรานคาบนเฟซบุค ครบ

ถวน และโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานเนื้อหา มีผลตอการตัดสิน

ใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีอายุ 25-34 ป และอายุ 35-44 ป มากกวา
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ผูบรโิภคทีม่อีาย ุ18-24 ป ในขอมลูมคีวามถกูตองเก่ียวกบัขอมลูของสินคาและบรกิาร

ในรานคาบนเฟซบุค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 4.  องคประกอบของการออกแบบเวบ็ไซตดานชมุชนเพือ่การตดิตอสือ่สาร 

มีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีอายุ 25-34 ป มากกวา

ผูบริโภคที่มีอายุ 18-24 ป ในขอมูลการมีชองทางสําหรับแสดงความคิดเห็น (Com-

ment) เพื่อแนะนํา ติชม เก่ียวกับสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 5. องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอ

การตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีอายุ 25-34 ป มากกวาผูบริโภค

ที่มีอายุ 18-24 ป ในขอมูลการมีชองทางในการติดตอกับผูขายในรานคาบนเฟซบุค 

หลายชองทาง และโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 6.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการติดตอสื่อสาร มีผลตอ

การตัดสินใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคที่มีอายุ 25-34 ป และอายุ 35-44 ป 

มากกวาผูบริโภคที่มีอายุ 18-24 ป ในขอผูขายมีการติดตอกลับหาลูกคาในรานคาบน

เฟซบุค อยางรวดเร็ว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 7.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการเชื่อมโยง มีผลตอการ

ตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคท่ีมีอายุ 25-34 ป และอายุ 35-44 ป

มากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 18-24 ป ในขอมีลิงกที่เชื่อมโยงไปยังระบบตะกราสินคา

บนเฟซบุค ทานจึงตัดสินใจสั่งซื้อ, มีคําอธิบายเกี่ยวกับลิงกที่มีการเชื่อมโยงในรานคา

บนเฟซบุค และโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 8.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการเชื่อมโยง มีผลตอการ

ตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารของผูบรโิภคทีม่อีาย ุ25-34 ป มากกวาผูบรโิภคทีม่อีายุ 

18-24 ป ในขอมีลิงกเชื่อมโยงไปยังขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการใน

รานคาบนเฟซบุค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 9.  องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการพาณิชย มีผลตอการ

ตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารของผูบรโิภคทีม่อีาย ุ25-34 ป มากกวาผูบรโิภคทีม่อีายุ 

18-24 ป ในขอมีคําอธิบายรายละเอียดวิธีการสั่งซ้ือสินคาและบริการในรานคาบน

เฟซบุค ทีช่ดัเจน ทานจงึตดัสนิใจสัง่ซือ้, มชีองทางในการชําระเงนิคาสินคาและบรกิาร



ปที่ 6  ฉบับที่ 1 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)(มิถุนายน-กรกฎาคม 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 1 419

ที่สั่งซื้อจากรานคาบนเฟซบุค หลายชองทาง และโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05

 

อภิปราย

 องคประกอบของการออกแบบเวบ็ไซตมผีลตอการตดัสินใจสัง่ซือ้สนิคาและ
บริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยูใน
ระดับปานกลางเทากันทั้ง 7 ดาน ซึ่งผลการศึกษาพบวา ดานเนื้อหา ดานการพาณิชย 
ดานรปูแบบ ดานการตดิตอสือ่สาร ดานการเชือ่มโยง ดานชมุชนเพือ่การตดิตอสือ่สาร 
และดานการปรับแตง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 3.02 2.93 2.87 2.70 2.68 และ 2.52 
ตามลาํดบั โดยผูบรโิภคจะใหความสาํคญัเปนอนัดบัหนึง่กบัขอตางๆ ในแตละดาน ดงันี้ 
ดานเนื้อหา ในขอมูลมีความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลของสินคาและบริการในรานคาบน
เฟซบุค ดานการพาณิชย ในขอมีชองทางในการชําระเงินคาสินคาและบริการที่สั่งซื้อ
จากรานคาบนเฟซบุค หลายชองทาง ดานรูปแบบ ในขอมีการจัดหมวดหมูและ
แยกประเภทของสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค ชัดเจน ดานการติดตอสื่อสาร 
ในขอผูขายมีการติดตอกลับหาลูกคาในรานคาบนเฟซบุค อยางรวดเร็ว ดานการ
เชือ่มโยง ในขอม ีLink เชือ่มโยงไปยงัขอมลูเพิม่เตมิทีเ่ก่ียวของกบัสนิคาและบรกิารใน
รานคาบนเฟซบุค ดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร ในขอการมีชองทางสําหรับแสดง
ความคิดเห็น (Comment) เพ่ือแนะนําติชมเก่ียวกับสินคาและบริการในรานคาบน
เฟซบุค และดานการปรบัแตง ในขอสามารถแกไขขอความเมือ่แสดงความคิดเหน็หรอื
สัง่ซือ้สนิคาและบรกิารจากรานคาบนเฟซบุค ในชองแสดงความคดิเหน็ (Comment) 
ใตภาพสินคาของสินคาและบริการได ทานจึงตัดสินใจสั่งซื้อ
 จากผลการศึกษาขางตนน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยบางสวนของ 
นวรรณ บริสุทธิ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่องลักษณะ Website และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเว็บไซต www.nananaka.com ในสวนของ
ลักษณะ Website ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติรรมการซื้อสินคาผานเว็บไซต www.
nananaka.com ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ 
Website ดานการคา ดานการเชื่อมโยง ดานการออกแบบ ดานชุมชนออนไลน และ
ดานเนื้อหา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 3.53 3.30 3.24 และ 3.02 
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ตามลาํดบั ซึง่ผูบรโิภคจะใหความสาํคญัเปนอนัดบัหนึง่กบัขอตางๆ ในแตละดาน ดงัน้ี 

ดานการออกแบบ ในขอสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ดานเนื้อหา ในขอมีการ 

Update ขอมลูสนิคาและราคาอยางสมํา่เสมอ ดานชุมชนออนไลน ในขอมชีองทางให

ลูกคาแบงปนขอมูลสินคาไดโดยผานเครือขายสังคมออนไลน ดานการเชื่อมโยง ในขอ

มี Link เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตเจาของสินคาที่นํามาขายในเว็บไซต NANANAKA และ

ดานการคา ในขอมีระบบรถเข็นเพื่อเลือกซื้อสินคา จากขอมูลขางตน ลักษณะเว็บไซต

ในแตละดานดังกลาว มอีทิธพิลตอพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบรโิภคในแตละดาน

อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกับผลการศึกษาของผูวิจัย แตเม่ือเปรียบเทียบกับ

คาเฉลี่ยในแตละดานพบวา ผลการศึกษาของ นวรรณ บริสุทธิ์ (2554) มีคาเฉลี่ย

ที่สูงกวาผลการศึกษาของผูจัย ซึ่งอาจเปนผลมาจากเกณฑการแปลความหมายของ

คะแนนคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน เพราะมีการกําหนดชวงของการใหคะแนนและจํานวน

ระดับของผลกระทบตอกลุมตัวอยางที่ไมเทากัน

 นอกจากน้ีผลการศึกษาของผู วิจัยมีความขัดแยงกับผลการศึกษาของ 

นวรรณ บริสุทธิ์ (2554) ในบางสวน กลาวคือ ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ลักษณะ Website ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ใน

ขอมชีองทางการตดิตอสือ่สารหลายชองทาง แตผลการศกึษาของผูวิจยัมผีลอยูในระดบั

ปานกลาง ซึ่งความขัดแยงดังกลาว อาจเปนผลมาจากความแตกตางของกลุมตัวอยาง

ทีใ่ชในการวจิยั และประเภทเวบ็ไซตทีใ่ชศกึษา เนือ่งจากงานวจิยัของ นวรรณ บรสิทุธิ์ 

(2554) ศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนผูใชอินเทอรเน็ตและเคยซ้ือสินคาผานเว็บไซต 

www.nananaka.com เทานั้น แตงานวิจัยของผูวิจัยศึกษากับกลุมผูใชเฟซบุคที่เคย

ตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคาและบรกิารบนเฟซบุคพาณชิยกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ยอม ซึง่ไมไดกาํหนดไวเพยีงแครานคาเดยีว อกีทัง้การตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคาและบรกิาร

บนเฟซบุคพาณิชยกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น ยังเปนการซื้อ-ขาย

ที่อยูในรูปแบบของโซเชียลเน็ตเวิรค จึงอาจทําใหเกิดความแตกตางกับการตัดสินใจ

สั่งซื้อสินคาและบริการบนระบบพาณิชยอิเล็กทริกนิกสแบบเดิมได

 อยางไรก็ตามงานวิจัยของ นวรรณ บริสุทธิ์ (2554) นั้น ศึกษาถึงลักษณะ 

Website เพยีงแค 6 ดาน แตไมไดศกึษาในดานการปรบัแตง จงึทําใหไมสามารถยนืยนั

ไดวาองคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการปรับแตง จะสอดคลองหรือไม

สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ

สรุปผล
 ผูบรโิภคสวนใหญเปนเพศหญงิ มอีายรุะหวาง 18-24 ป มอีาชพีเปนพนกังาน

บรษัิทเอกชน มรีะดบัการศึกษาสงูสดุอยูในระดบัปรญิญาตร ีและมรีายรบั/รายไดเฉลีย่

ตอเดือน 15,001-25,000 บาท สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของการ

ออกแบบเว็บไซต โดยรวมพบวา องคประกอบของการออกแบบเว็บไซตมีผลตอการ

ตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวาองคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานเนื้อหา มีผลตอการตัดสิน

ใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 รองลงมาคือ 

ดานการพาณิชย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02, ดานรูปแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93, ดาน

การติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.87, ดานการเชื่อมโยง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70, 

ดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 และดานการปรับแตง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา องคประกอบของ

การออกแบบเว็บไซตดานรูปแบบ ดานเนื้อหา ดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร ดาน

การติดตอสื่อสาร ดานการเชื่อมโยง และดานการพาณิชย มีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อ

สนิคาและบรกิารของผูบรโิภค แตกตางกนั ตามอาย ุอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 สวนองคประกอบของการออกแบบเว็บไซตดานการปรับแตง มีผลตอการตัดสิน

ใจสั่งซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ไมแตกตางกัน ตามลักษณะทางประชากร

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

 ในการปรับปรุงรานคาหรือวิธีการขายสินคาและบริการบนเฟซบุคพาณิชย

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถเพิ่มยอดขายหรือยอดการสั่งซื้อ

สนิคาและบรกิารไดนัน้ ผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรพจิารณา

ในการจัดหมวดหมูและแยกประเภทของสินคาและบริการในรานคาบนเฟซบุค 

ของตนเองใหมีถูกตอง และชัดเจนอยูเสมอ รวมถึงควรมี Link ที่เชื่อมโยงไปยังขอมูล
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาและบริการภายในรานคาบนเฟซบุค ของตนเอง นอกจากน้ี

ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมควรมีการติดตอกลับหาลูกคา

อยางรวดเรว็ เมือ่ลูกคามตีดิตอสอบถามหรอืมสีัง่ซือ้สนิคาและบรกิารเขามาในรานคา

บนเฟซบุค อีกท้ังควรมีชองในทางการชําระเงินคาสินคาและบริการใหกับลูกคาไดใน

หลายชองทางอีกดวย

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  1) นอกจากปจจยัทีศ่กึษาในงานวจิยัชิน้นีแ้ลว ยงัมปีจจยัดานอืน่ๆ  ที่

มีผลตอการตัดสินใจสั่งซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคบนเฟซบุคพาณิชยกลุม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ดงันัน้การศกึษาครัง้ตอไป อาจมกีารศกึษาเพิม่เตมิ

เกี่ยวกับปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานแรงจูงใจ หรือปจจัยทาง

ดานอารมณ เปนตน ซึ่งจะทําใหไดงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสั่งซื้อ

สนิคาและบรกิารบนเฟซบุค พาณยิชกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมครอบคลมุ

ครบทุกปจจัย 

  2) เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 

18-44 ป ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรขยายขนาดของกลุมตัวอยางใหมีความกวาง

มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มชวงอายุของกลุมตัวอยาง ที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปลงไป และกลุม

ตัวอยางที่มีอายุสูงกวา 44 ปขึ้นไป เขามาใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อทําใหมี

ความหลากหลายของผลการวิจัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ

 บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) ใชภาพยนตรโฆษณาชุดลาสุด “บัตร

กดเงินสด ยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” เปนเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อ

สือ่สารกบัผูบรโิภคกลุมเปาหมายทีเ่ปนบคุคลวยัทาํงานใหเกดิพฤตกิรรมการใชบรกิาร

สินเชื่อผานบัตรฯ การวิจัยเชิงปริมาณในโครงการศึกษาสวนบุคคลเรื่องนี้จึงมุงที่จะ

ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูตอปจจัยกําหนดการรับรูบุคลิกภาพบัตรฯ 

จํานวน 10 ปจจัยยอย ผานภาพยนตรโฆษณาชุดดังกลาว และระดับการรับรูบุคลิก

ภาพบัตรฯ ตามมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคา หรือ “Big Five” ของ Jennifer Aaker 

จํานวน 42 ลักษณะบุคลิกภาพยอย เก็บตัวอยางดวยแบบสอบถามที่จํานวน 200 ชุด 

จากพนักงานภายในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ซึ่งถือวาเปนกลุมเปาหมายของ

ยูเมะ พลัส (Umay+) ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูตอปจจัยกําหนดการ

รับรูบุคลิกภาพบัตรฯ ครบทุกปจจัยยอย อยูในระดับ ปานกลาง มีการรับรูกลุม

บุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+) ครบทุกลักษณะบุคลิกภาพ

ยอย อยูในระดับนอย ตามแนวคิดมาตรวัดบุคลิกภาพที่ Jennifer Aaker (2012) 

กําหนดไว เมื่อใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน

ทดสอบ ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธในเชิงบวกในระดับตํ่าระหวางระดับการรับ

รูตอปจจยัยอยกาํหนดการรบัรูบคุลกิภาพบตัรกดเงนิสดตราสนิคายเูมะ พลสั (Umay+) 

กับระดับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+) ผาน

ภาพยนตรโฆษณาชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% หรือความคลาดเคลื่อน 0.05

คําสําคัญ: ระดับความสัมพันธ, การรับรูภาพยนตรโฆษณา, บุคลิกภาพตราสินคา, 

บัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส
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 The Umay+ cash card uses television loose spot “Umay+ life 

uses different reasons” as a marketing communication tool to commu-

nicate with target groups and hope they would dominate them to have 

the cash card using behavior via Umay+ cash card. This independent 

quantitative research study intents to study the relationship between 

10 sub factors of the identified factor perception level via television 

commercial loose spot of Umay+ and the 42 brand personality attributes 

perception level follow Jennifer Aaker’s Brand Personality Scale; BPS 

Concept, collecting data by questionnaire using from the 200 workers 

who work in GMM GRAMMY PLACE which are the target group of Umay+. 

The results of this research show the samplers perceived all sub factors 

of the identified factor perception and all brand personality attributes 

perception. Also there are positive and minimum level relationships 

between the identified factor perception level via television commercial 

loose spot of Umay+ and the brand personality attributes perception 

level follow Jennifer Aaker’s Brand Personality Scale at 95% validity or 

0.05 error level.

Keywords: The Relationships, Perception of Television Commercial, 

Brand Personalities, Revolving Card Umay Umaymer goods 

and services by demographic characteristics.

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 สถาบันการเงินในประเทศไทยประเภทที่ไมใชธนาคาร (Non-Bank) 
ผูประกอบการที่เขามาทําตลาดสินเชื่อผูบริโภครายยอย คือ บริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายยอยซึ่งไมใชธนาคาร (Non-Bank) ในประเทศไทย (กฤษฎา สังขมณี, 
2552) ที่ใหบริการสินเชื่อหมุนเวียนผานบัตรกดเงินสด (Revolving Card) (ยุทธิพงศ 
จิว, นลินี ปนแกว และนิสา ดิษฐเจริญ, 2551)
 บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) (EASY BUY) เปนบริษัทที่จัดอยูในกลุม
ของสถาบันการเงินประเภทนี้เริ่มใหบริการสินเชื่อผอนชําระ สินเชื่อเงินสด สินเชื่อ
เพื่อการบริการ และสินเช่ือรถจักรยานยนต สําหรับผูบริโภครายยอย ตั้งแตป พ.ศ. 
2539 โดยรวมลงทุนกับบริษัท อาคอม จํากัด (ACOM) บริษัท อีโตชู แมนเนจเมนท 
(ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งมีสํานักงานใหญในประเทศญี่ปุน และไดรับการจัดใหเปนหนึ่ง
ในบริษัทประกอบกิจการสินเชื่อสําหรับผูบริโภครายยอยที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด
ในประเทศญี่ปุน ตอมาในป พ.ศ. 2549 บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) (EASY BUY) 
ไดพฒันาบรกิารสนิเช่ือเงนิสดหมนุเวยีนผานบตัรกดเงนิสด โดยใชชือ่ตราสนิคาใหมวา 
ยูเมะ พลัส (Umay+) (รายงานประจําป บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน), 2555)
 จากการใหสัมภาษณของคุณพรพรรณ เอกเพชร ผูจัดการอาวุโสสวนงาน
โฆษณา ฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีซี่ บาย จํากัด (มหาชน) พบวา บัตรกดเงินสดยูเมะ 
พลสั (Umay+) ใชการโฆษณาเปนเครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาดเพือ่สือ่สาร ชกัจงู
โนมนาวผูบริโภคกลุมเปาหมายที่เปนบุคคลวัยทํางานใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ทศันคต ิและเกดิพฤตกิรรมการใชบรกิารสนิเชือ่หมนุเวยีนผานบตัรกดเงินสดยเูมะ พลสั 
(Umay+) ซึง่ภาพยนตรโฆษณาชดุลาสดุ “บตัรกดเงนิสดยเูมะพลัส ชวีติใชตางเหตผุล” 
ที่ออกอากาศในป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู
และความเขาใจในตราสินคา (Brand Recognition) และชักจูงใจ (To Persuade) ให
ผูบริโภคเห็นถึงความจําเปนในการเลือกใชบริการของยูเมะ พลัส (Umay+)
 การสรางสรรคงานโฆษณาถือเปนหัวใจสําคัญของการทําโฆษณา นอกจาก
จะใหขอมลูขาวสารเกีย่วกบัตราสนิคา การโนมนาวชกัจงูใจ การสรางสรรคงานโฆษณา
ยงัถอืเปนสวนหนึง่ของกระบวนการสรางตราสนิคา (Brand Building) นบัวาเปนเครือ่ง
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มือหนึ่งที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการตลาดในยุคปจจุบัน (Belch & Belch, 
2012) ซึ่งกระบวนการสรางตราสินคาที่สําคัญอยางหน่ึง คือ จะตองมีการนําเสนอ
บุคลิกตราสินคา (Brand Personality) ผานเครื่องมือการสื่อสารตราสินคาตางๆ รวม
ถึงการโฆษณาดวย (Aaker, 2012) เหตุผลสําคัญประการหนึ่งในการสรางบุคลิกภาพ
ใหกับตราสินคา คือ การทําใหผูบริโภคเปาหมาย เกิดการรับรูตราสินคาไดชัดเจนเปน
รูปธรรมมากขึ้น และมองเห็นวาตราสินคานั้นกําลังสื่อสารอยูกับกลุมบุคคลแบบใด 
(ปฐมาพร เนตนินัทน, 2554) วธิกีารสรางบคุลกิภาพตราสินคาผานการโฆษณาสามารถ
กระทําไดโดยการนําลักษณะของมนุษยมาประยุกตเขากับตราสินคา เพื่อสรางความ
โดดเดน แตกตางของตราสินคา และทําใหตราสินคาเกิดความสัมพันธที่แนบแนน 
(Brand Engagement) กับผูบริโภคกลุมเปาหมาย และสงผลเปนการสนับสนุนตรา
สินคาดวยการตัดสินใจซื้อสินคาบริการ (Aaker, 2012) 
 Jennifer Aaker (2012) ไดทําการวิจัยการรับรูบุคลิกภาพตราสินคาของ
ผูบรโิภค และพฒันามาตรวดัทางบคุลกิตราสนิคา (Brand Personality Scales: BPS) 
แบงกลุมบุคลิกภาพตราสินคาออกเปน 5 กลุมบุคลิกลักษณะ 42 ลักษณะบุคลิกภาพ
ยอย ทีเ่รียกวา “Big Five” ซึง่ไดรบัความนยิมใชเปนมาตรวัดในการกาํหนดบคุลกิภาพ
ตราสินคา เพื่อการสื่อสารตราสินคามาจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 
 ดังน้ัน การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีจึงมุงท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ 
ระดบัการรับรูแนวคดิสรางสรรคซึง่นาํเสนอผานภาพยนตรโฆษณา ชดุ “บตัรกดเงนิสด
ยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” ลักษณะ ระดับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดยูเมะ 
พลัส (Umay+) ของพนักงานภายในอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ตามมาตรวัด
บคุลกิภาพตราสนิคา “Big Five” ของ Jennifer Aaker ทีป่รากฏอยูในหนงัสือ “Build-
ing Strong Brand ของ David Aaker (2012) เพื่อที่จะไดประโยชนจากการศึกษา
วิจัยวา กลุมผูบริโภคมีการรับรูลักษณะแนวคิดสรางสรรคซึ่งนําเสนอผานภาพยนตร
โฆษณาอยางไร และเกิดการรับรูบุคลิกภาพของตราสินคา

 วัตถุประสงค

 งานวจิยัชิน้นี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา  1) ลกัษณะ ระดบัการรบัรูตอแนวคดิ
สรางสรรคซึ่งนําเสนอผานภาพยนตรโฆษณา ชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใช
ตางเหตุผล” กับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) 2) ลักษณะ 
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ระดับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+) ตามมาตรวัด
บุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality Scales: BPS) หรือ “Big Five” และ 3) 
ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูตอแนวคิดสรางสรรคซ่ึงนําเสนอผานภาพยนตร
โฆษณา ชุด “บตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั ชวีติใชตางเหตผุล” กบัระดบัการรบัรูบคุลกิภาพ
บัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+)

วิธีการวิจัย

 งานวจิยัชิน้นีเ้ปนงานวจิยัเชิงปรมิาณซ่ึงถอืเปนสวนหนึง่ของโครงการศกึษา
สวนบุคคล (Independent Study: IS) มีระยะเวลาการศึกษาจํากัด 4 เดือน หรือ 
1 ภาคปการศึกษา จึงเก็บตัวอยางดวยแบบสอบถามที่จํานวน 200 ชุด จากพนักงาน
ภายในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ซึ่งจากการใหสัมภาษณของคุณพรพรรณ 
เอกเพชร ผูจัดการอาวุโสสวนงานโฆษณา ฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีซ่ี บาย จํากัด 
(มหาชน) กลาววา เพศชาย หญิง วัยทํางาน อายุตั้งแต 20-55 ป มีรายไดตั้งแต 5,000 
บาทข้ึนไป ซ่ึงมีท่ีอยูและท่ีทํางานในพื้นท่ีใหบริการของบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส 
(Umay+) ดังนั้นพนักงานที่ทํางานอยูในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถือเปนกลุม
เปาหมายหลัก (Core Target) ของยูเมะ พลัส (Umay+) เชนกัน ผูศึกษาจึงเลือกเก็บ
ขอมูลจากกลุมดังกลาว 
 แนวคดิ ทฤษฎทีีน่าํมาประยกุตใชกบังานวจิยัช้ินนี ้ผูวจิยัไดรวบรวมแนวคิด
การสรางสรรคงานโฆษณา จากนักคิดจํานวน 5 ทาน นํามากําหนดเปนปจจัยตางๆ ที่
เปนองคประกอบของแนวคดิสรางสรรคซึง่นาํเสนอผานภาพยนตรโฆษณาชดุดงักลาว
ไดทั้งสิ้น 10 ปจจัยยอย และใชมาตรวัดบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality 
Scales: BPS) หรือ “Big Five” 5 กลุมลักษณะบุคลิกภาพ จํานวน 42 ลักษณะ
บคุลกิภาพยอยของ Jennifer Aaker ทีป่รากฏอยูในหนงัสอื “Building Strong Brand 
ของ David Aaker (2012) นํามาเปนเกณฑในการวัดลักษณะ และระดับการรับรู
บุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+) 
 มาตราวัดขอมูลสําหรับแบบสอบถามในงานวิจัยชิ้นนี้ ไดแก มาตรวัดแบบ
นามบัญญัติ (Nominal scale) มาตรวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบ 
Likert Scale 5 ระดับ ใชการใหคะแนนเปนชวงตั้งแต 1-5 คะแนน คือ นอยที่สุดถึง
มากทีส่ดุ (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2555) สาํหรบัการเกบ็ขอมลูเกีย่วกบัปจจยัตางๆ ทีเ่ปน
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องคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณาซึ่งกลุมผูบริโภคเปาหมายรับรูผาน
การนําเสนอภาพยนตรโฆษณาชุดดังกลาว ลักษณะ ระดับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกด
เงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+) 
 เมือ่เก็บขอมลูเรยีบรอยแลว นาํขอมลูทีไ่ดไปลงรหสั (Coding) ในโปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สําหรับขอมูลทางประชากร 
ลักษณะ ระดับการรับรูปจจัยตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงาน
โฆษณา ผานภาพยนตรโฆษณา ชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” 
ลักษณะ ระดับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+) ใช
สถิติการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ การพรรณนา 
(Descriptive) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
(ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2555) ในสวนการทดสอบสมมตฐิาน ความสมัพันธระหวางระดบั
การรบัรูปจจยัตางๆ ทีเ่ปนองคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณาชดุดงักลาว 
กบัระดบัการรบัรูบคุลกิภาพบตัรกดเงนิสดตราสนิคายเูมะ พลสั (Umay+) ใชสถติกิาร
วเิคราะหความสมัพนัธเพยีรสนั (Pearson Correlation) เพือ่ทดสอบคาเฉลีย่โดยรวม
ของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรตนและตาม (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) ที่ระดับความเชื่อ
มั่นที่รอยละ 95 หรือ ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 112 คน 
คดิเปนรอยละ 56.0 เพศชายจาํนวน 88 คน คดิเปนรอยละ 44.0 อาย ุ29-37 ป จาํนวน 
92 คน คิดเปนรอยละ 46.0 อันดับที่ 2 คือ 20-28 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
39.0 อันดับที่ 3 คือ 38-46 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และอันดับสุดทาย 
คือ 47-55 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการ
ศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 66.0 อับดับที่ 2 
คือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเปนจํานวนรอยละ 32.5 และอันดับสุดทาย 
คือ ตํ่ากวาปริญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายได
ตอเดือน 15,001-30,000 บาท จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 46.0 อันดับที่ 2 คือ 
30,001-45,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.0 อันดับที่ 3 คือ 60,000 
บาทขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.5 อันดับที่ 4 คือ 45,001-60,000 บาท 
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จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และอันดับสุดทาย 5,000-15,000 บาท จํานวน 
13 คน คิดเปนรอยละ 6.5 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีตําแหนงระดับปฏิบัติงาน จํานวน 
133 คน คิดเปนรอยละ 66.5 อันดับที่ 2 คือ ระดับหัวหนางาน จํานวน 42 คน 
คิดเปนรอยละ 21.0 อันดับที่ 3 คือ ผูบริหารระดับสูง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
6.5 และอันดับสุดทาย คือ ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.0 

 แคมเปญการสรางสรรคภาพยนตรโฆษณา ชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส 

ชีวิตใชตางเหตุผล” ชุดนี้ มี 2 เรื่องดวยกัน คือ เรื่องที่ 1 ชื่อชุดโฆษณา “เสื้อ” (Dress) 

เนื้อเรื่องยอ คือ พนักงานแคชเชียรผูหญิงคนหน่ึงอยากไดเส้ือผาชุดใหม ที่มีความ

สวยงามและราคาแพงซักตัว หลังจากท่ีหญิงสาวแอบมองเส้ือผาชุดใหมอยูนาน เพื่อ

บรรเทาความรูสึกเบื่อหนายในชีวิตการทํางานใหสดใสยิ่งขึ้น สุดทายก็ตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาชุดนั้นตามความปรารถนา เธอรูสึกสุขใจที่ไดซื้อมัน แตสุขใจขึ้นไปอีก เมื่อได

มอบชุดนั้นใหกับนองสาวเพื่อนองสาวจะไดมีเสื้อผาสวยๆ ใสไปสมัครงาน (Umay 

Plus: Dress, 2555) และเรื่องที่ 2 ชื่อชุดโฆษณา “มอเตอรไซค” (Motorcycle) 

เนื้อเร่ืองยอ คือ ชายหนุมพนักงานออฟฟศธรรมดาคนหนึ่ง ที่ตองใชชีวิตแบบเดิม 

นั่งรถเมลไปทํางานทุกวัน เขามีความฝนเล็กๆ อยากจะซื้อมอเตอรไซคสักคันหนึ่ง

สําหรับตัวเขาเอง ถึงแมการซื้อมอเตอรไซคจะเปนเรื่องใหญของคนรายไดไมสูงอยาง

เขา แตในทีส่ดุ เขากต็ดัสนิใจซือ้มอเตอรไซค แตไมใชเพือ่ตวัเขาเอง เขาซือ้มอเตอรไซค

ใหมใหพอ แลวเขาก็พบวาการซื้อครั้งนี้มันคุมคามากเมื่อทําใหพอมีความสุข (Umay 

Plus: Motorcycle, 2555) 

 ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะการรับรูปจจัยตางๆ แตละปจจัยยอย

ทีเ่ปนองคประกอบของแนวคดิสรางสรรคงานโฆษณา ผานภาพยนตรโฆษณา ชดุ “บตัร

กดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” ครบทั้ง 10 ปจจัยยอยหรือองคประกอบ 

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปาน (Mean = 2.7055, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

= 0.4682) เมือ่พิจารณาแตละปจจยัยอย พบวา อนัดบั 1 กลุมตวัอยางรบัรูบคุลกิภาพ

บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) จากองคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงาน

โฆษณาที่เกี่ยวของกับประโยชน (Benefits) ของบัตรกดเงินสดท่ีนําเสนอในโฆษณา 

อยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (Mean = 3.0000, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 

0.70176) อันดับที่ 2 จากวิธีเลาเนื้อเรื่องของโฆษณา อยูในระดับปานกลาง (Mean 

= 2.8750, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.67009 ) อันดับที่ 3 จากเนื้อหาในการ
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รับชมโฆษณา อยูในระดับปานกลาง (Mean = 2.8650 , สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

= 0.70844) และอันดับสุดทาย อันดับที่ 10 จากสโลแกนหรือคําขวัญของตราสินคา

ในโฆษณาอยูในระดับนอย (Mean= 2.2650, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 

0.82959) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ลักษณะ ระดับการรับรูปจจัยตางๆ แตละปจจัยยอยที่เปนองคประกอบ

ของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณา ผานภาพยนตรโฆษณา ชุด “บัตรกด

เงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล”

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับการรับรู
ตอปจจัยกําหนดการ

รับรู

ปจจัยยอยที่เปนองคประกอบของแนวคิด
สรางสรรคงานโฆษณาผานภาพยนตร
โฆษณา ชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส 

ชีวิตใชตางเหตุผล”

Mean

( x )

 1. จากวิธีเลาเนื้อเรื่องของโฆษณา

 2. จากเนื้อหาในการรับชมโฆษณา

 3. จากคุณสมบัติ (Attributes) ของบัตร 

ที่นําเสนอในโฆษณา

 4. จากประโยชน (Benefi ts) ของบัตรกด

เงินสดที่นําเสนอในโฆษณา

 5. จากโลโก (Logo) ตราสินคาในโฆษณา

 6. จากสโลแกนหรือคําขวัญ (Slogan) 

ของตราสินคาในโฆษณา

 7. จากตัวละคร (Talent) ในโฆษณา

 8. จากรูปแบบการนําเสนอ (Presenta-

tion Style) ในโฆษณา

 9. จากการใชภาพประกอบโฆษณา

(Visual) ใหนาติดตาม

 10. จากการใชดนตรี เพลงประกอบ

โฆษณา (Music) ใหนาติดตาม

คาเฉลี่ยโดยรวม ทั้งสิ้น 10 ปจจัยยอย

หรือองคประกอบ

2.8750

2.8650

2.7100

3.0000

2.4850

2.2650

2.7200

2.8600

2.8050

2.4700

2.7055

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

นอย

นอย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

นอย

ปานกลาง

0.70844

0.67009

0.74746

0.70176

0.76990

0.82959

0.79039

0.71622

0.80011

0.83822

0.46820
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 ผลการวจิยัแสดงใหเหน็วา กลุมตวัอยางมลีกัษณะการรบัรูปจจยัตางๆ แตละ

ปจจยัยอยทีเ่ปนองคประกอบของแนวคดิสรางสรรคงานโฆษณา ผานภาพยนตรโฆษณา 

ชดุ “บตัรกดเงนิสดยเูมะพลสั ชวิีตใชตางเหตผุล” ทัง้ 10 ปจจยัยอยหรอืองคประกอบ 

อยูในระดับปานกลาง จะสงัเกตเุหน็วา มรีะดบัการรบัรูตอยอยท่ีเปนองคประกอบของ

แนวคดิสรางสรรคงานโฆษณาท่ีเกีย่วกบัประโยชน (Benefits) ของบตัรกดเงนิสด เปน

อันดับที่ 1 สอดคลองกับแนวคิดการสรางสรรคงานโฆษณาผานสื่อของ Belch และ 

Belch (2012) ที่กลาวไววา การนําเสนอโฆษณาที่มีความสรางสรรค ในสวนที่เปน

คําพูดหรือวัจนะ (Verbal Compete) ตองสรางความแตกตางที่มีเอกลักษณใหกับ

สนิคาดวยการตอกยํา้ผลประโยชนของสนิคาใหชดัเจน และใหเหตผุลตอผูบรโิภคหรอื

จูงใจ 

 ในขณะทีก่ลุมตวัอยางมรีะดบัการรบัรูการรบัรูปจจยัตางๆ แตละปจจัยยอย

ที่เปนองคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณาจากสโลแกน (Slogan) หรือ

คําขวัญของตราสินคาในโฆษณา เปนอันดับสุดทาย อันดับที่ 10 อยูในระดับนอย 

ไมสอดคลองกับสิ่งที่ Belch และ Belch (2012) ไดกลาวไววา สโลแกนหรือคําขวัญ

ของตราสินคาเปนขอความที่จูงใจ ตอกยํ้าจุดขายของสินคา อาจจะเนื่องมาจากวา ผู

บริโภคมีกระบวนการรับรูเปนขอจํากัดในการเลือกที่จะรับรูสอดคลองตามทฤษฎี

กระบวนการรับรูของ Hanna และ Woznial (2001) ที่เสนอวา ผูบริโภคมีแนวโนมที่

จะรับรูขอมูลที่เกี่ยวของกับความตองการและความเช่ือของตนเองอยางรวดเร็ว 

กระบวนการเปนแนวทางของผูบริโภคในการคนหาขอมูลท่ีเปนประโยชน และกล่ัน

กรองขอมูลที่ไมจําเปนออก ไปเนื่องจากผูบริโภคตองการขอมูลสวนนั้นนอย 

  ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะการรับรูกลุมบุคลิกภาพบัตรกด

เงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) ครบทั้ง 5 กลุมบุคลิกภาพ คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ

นอย (Mean = 2.3193, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.45487) เมื่อพิจารณา

แตละกลุมบุคลิกภาพ พบวา มีระดับการรับรูกลุมบุคลิกภาพแบบที่ 1 จริงใจ (Sin-

cerely) เปนอนัดบั 1 อยูในระดับปานกลาง (Mean = 2.6977, สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) = 0.56210) อนัดบั 2 กลุมบุคลกิภาพแบบที ่3 มคีวามสามารถ (Competence) 

อยูในระดับนอย (Mean = 2.5039, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.60067 ) 

อันดับ 3 กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 5 หาวหาญ (Ruggedness) อยูในระดับนอย (Mean 

= 2.2420, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.71778) อันดับ 4 กลุมบุคลิกภาพแบบ
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ที ่2 ตืน่เตน (Excitement) อยูในระดับนอย (Mean = 2.2305, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) = 0.59560) และ อันดับสุดทาย กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 4 หรูหรา (Sophistica-

tion) อยูในระดับนอย (Mean = 1.9225, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.64124) 

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาเฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ลกัษณะ

และระดับการรบัรูบคุลกิภาพบตัรกดเงนิสดยเูมะ พลสั (Umay+) จาํนวน 

5 กลุมบุคลิกลักษณะ หรือ 42 ลักษณะบุคลิกภาพยอย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับการรับรู
บุคลิกภาพ

บัตรกดเงินสด
ตราสินคายูเมะ พลัส 

(Umay+)

ลักษณะกลุมบุคลิกภาพตราสินคา
จํานวน 5 กลุมบุคลิกลักษณะ

Mean

( x )

แบบที่ 1 จริงใจ (Sincerely) จํานวน 11 

ลักษณะบุคลิกภาพ

แบบที่ 2  ตื่นเตน (Excitement) จํานวน 

11 ลักษณะบุคลิกภาพ

แบบที่ 3  มีความสามารถ (Competence) 

จํานวน 9 ลักษณะบุคลิกภาพ

แบบที่ 4  หรูหรา (Sophistication) 

จํานวน 6 ลักษณะบุคลิกภาพ

แบบที่ 5 หาวหาญ (Ruggedness) 

จํานวน 5 ลักษณะบุคลิกภาพ

คาเฉลี่ยโดยรวมระดับการรับรูบุคลิกภาพ

ตราสินคา จํานวน 5 กลุมบุคลิกลักษณะ 

หรือ 42 ลักษณะบุคลิกภาพยอย

2.6977

2.2305

2.5039

1.9225

2.2420

ปานกลาง

นอย

นอย

นอย

นอย

นอย 0.454872.3193

0.56210

0.59560

0.60067

0.64124

0.71778
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 ผลการวจิยัแสดงใหเหน็วา การทีก่ลุมตวัอยางซึง่เปนกลุมผูบรโิภคเปาหมาย

ของบัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส (Umay +) สามารถรับรูถึงบุคลิกภาพตราสิน

คาฯ ครบทั้ง 5 กลุมบุคลิกลักษณะ หรือ 42 ลักษณะบุคลิกภาพยอย ตามแนวคิด Big 

Five ที่ Jennifer Aaker (2012) กําหนดไว แสดงวา แนวคิดมาตรวัดบุคลิกตราสินคา 

(Brand Personality Scale: BPS) สามารถอธิบายลักษณะบุคลิกภาพของบัตรกด

เงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) แตผลการวิจัยชิ้นนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

พรทิพย เลือดจีน (2544) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “บุคลิกภาพผูบริโภค บุคลิกตรา

สินคา และความตั้งซื้อของผูบริโภค สินคาประเภทรถยนตนั่งขนาดเล็กและเครื่องดื่ม

นํ้าอัดลม” ท่ีพบวา กลุมผูบริโภคมีการรับรูลักษณะบุคลิกภาพรถยนตนั่งขนาดเล็ก

และเครื่องดื่มนํ้าอัดลม เพียง 3 กลุมบุคลิกภาพเทานั้น

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) มีการสราง

บุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) สอดคลองกับสิ่งที่ Aaker (2012) กลาว

ไววา ตราสินคาสามารถนาํมาเปรยีบเทยีบใหเปนบคุคลหนึง่บคุคลวา มบีคุลกิลกัษณะ

อยางไร เชน หรูหรา สดใสราเริง เปนมิตร มีเสนห นาคนหา ฯลฯ ซึ่งบุคลิกของตราสิน

คาจะชวยทําใหตราสินคามีความแข็งแกรงขึ้น และชวยเชื่อมโยงบุคลิกของตราสินคา

เขากับผูบริโภค สรางความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภค รวมทั้งเปนตัวแทน

ในการสื่อสารกับผูบริโภค ใหเห็นถึงคุณประโยชนทั้งทางดานอารมณ ประโยชน

ทางดานการสะทอนตัวตนของผูบริโภคที่ซื้อใชตราสินคานั้น (Emotional and Self-

expressive Benefits) หรือเห็นถึงคุณลักษณะของตราสินคา (Brand Attribute) 

ไดอีกดวย

 ผลการวจิยัยงัแสดงใหเหน็อกีวา บตัรกดเงนิสดยเูมะ พลสั (Umay+) มกีาร

สรางตราสินคาดวยการใชองคประกอบของแนวคิดการสรางสรรคงานโฆษณาปจจัย

ตางๆ นําเสนอผานภาพยนตรโฆษณา โดยคํานึงถึงการสรางสรรคและนําเสนอองค

ประกอบเกีย่วกบัตราสนิคา (Brand Elements) ทัง้ 2 องคประกอบ คอื องคประกอบ

ที ่1 ความสามารถเชงิหนาที ่(Functional Ability) ซึง่ตราสินคากลาวอาง และสามารถ

กระทําไดจริง เปนเสมือนทักษะของตราสินคา และองคประกอบที่ 2 คือ บุคลิกของ

ตราสนิคา (Personality of a Brand) เปนพืน้ฐานของตราสนิคาทีเ่ชือ่มโยงกบัวถิชีวีติ 

คานยิมทีเ่กดิจากการรบัรู เชน การเปนตราทีมี่ความออนโยน ชอบผจญภยั มคีวามตืน่
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เตน นาเบือ่ หรอืมคีวามหวงใย แนวคิดเกีย่วกบับคุลกิภาพของตราสินคาไมใชของใหม 

แตเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการชวยสรางความเขาใจวา ถาเปรียบตราสินคานั้นเปน

คนหนึ่งคน ตราสินคานั้น ๆ จะแตกตางจากตราสินคาอื่นอยางไร สอดคลองกับสิ่งที่ 

Fill (2009) ไดกลาวไว 

 คาเฉลี่ยโดยรวมระดับการรับรู บุคลิกภาพตราสินคาจํานวน 5 กลุม

บุคลิกลักษณะ หรือ 42 ลักษณะบุคลิกภาพยอย อยูในระดับนอย อาจจะเนื่องมาจาก

ขอจํากัดของการโฆษณาทางโทรทัศนที่ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ไดกลาวไววา ถึง

แมวาการโฆษณาทางโทรทศันจะมทีัง้ภาพและเสยีงซึง่เปนการงายแกการจดจาํก็ตาม 

แตมีระยะเวลาจํากัดในการเสนอสารในการโฆษณาเพียงครั้งละ 15 หรือ 30 วินาที

เทานั้น ถาผูชมไมไดใหความสนใจในการเปดรับชมโฆษณาแลว การโฆษณานั้นก็อาจ

ถกูละเลยและผานไปอยางรวดเรว็ ทาํใหการโฆษณานัน้สญูเปลาได นอกจากจะทาํการ

เสนอโฆษณาซํ้า จะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น และกระบวนการสือ่สารในการโฆษณามี

สิ่งรบกวน หรือ Noise เปนสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่มีการสงขาวสาร ซึ่งเปนอุปสรรคทําให

การสงขาวสารลมเหลวหรือไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร สิ่งรบกวนจะมีผลกระทบตอ

ความตั้งใจในการรับขาวสาร อาจจะทําใหการรับขาวสารไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ดังที่ Semenik (2001) ไดกลาวไว 

 เมื่อใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson Correlation) เพือ่ทดสอบความสมัพนัธระหวางคาเฉลีย่โดยรวมระดบัการ

รับรูปจจยัตางๆ แตละปจจัยยอยทีเ่ปนองคประกอบของแนวคดิสรางสรรคงานโฆษณา

ผานการนําเสนอภาพยนตรโฆษณาชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” 

จาํนวน 10 ปจจยัยอยหรอืองคประกอบ กบัคาเฉลีย่โดยรวมระดบัการรบัรูบคุลกิภาพ

บัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) จํานวน 5 กลุมบุคลิกลักษณะ หรือ 42 ลักษณะ

บุคลิกภาพยอย โดยกําหนดคา p –value ระดับนัยสําคัญทางสถิติ Sig. (2-tailed) ≤ 

0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หรือ ความคลาดเคลื่อน 0.05 ผลการวิจัยพบวา 

คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 

ทีต่ัง้ไว แสดงวามคีวามสมัพนัธกันในเชิงบวก ระหวางระดบัการรบัรูปจจยัตางๆ แตละ

ปจจัยยอยท่ีเปนองคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณา ผานการนําเสนอ

ภาพยนตรโฆษณาบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) ชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส 
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ชวีติใชตางเหตผุล” เนือ่งจาก r มคีาเปนบวก และมคีวามสัมพนัธในระดบัตํา่ เนือ่งจาก 

r2 มีคาเขาใกล 1.0 ไมมากนัก คือ มีคา = 0.264

 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ระดับการรับรูปจจัยตางๆ แตละปจจัยยอยที่

เปนองคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณากับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกด

เงนิสดยเูมะ พลสั (Umay+) ผานภาพยนตรโฆษณาชุด “บตัรกดเงนิสดยเูมะพลัส ชวีติ

ใชตางเหตุผล” มีความสัมพันธในเชิงบวก แตมีระดับความสัมพันธในระดับตํ่า อาจจะ

เนื่องมาจากวา ระหวางที่กําลังเปดรับชมโฆษณา อาจจะเกิดสิ่งรบกวน หรือที่เรียกวา 

“Noise” เปนอปุสรรคทาํใหการสงขาวสารลมเหลวหรอืไมมปีระสทิธผิลเทาทีค่วร สิง่

รบกวนจะมผีลกระทบตอความตัง้ใจในการรบัขาวสาร อาจจะทาํใหการรบัขาวสารไม

ถูกตองหรือไมสมบูรณ ผลการวิจัยชิ้นนี้ยังสอดคลองกับสิ่งที่ เสรี วงษมณฑา (2546) 

ไดกลาวไววา ในการวางแผนกลยุทธการสื่อสารผานการโฆษณาอาจจะไมไดมีการ

กําหนดลักษณะทางบุคลิกที่ชัดเจน จะทําใหนักการตลาด และนักโฆษณา มีแนวทาง

ในการทาํการสือ่สารไปยงัผูบรโิภคอยางตรงประเดน็และชดัเจน ซึง่การสือ่สารดงักลาว

ไมจํากัดแตเพียงโฆษณาเทานั้น แตรวมถึงสื่ออื่นๆ ดวย (Aaker, 2012) 

 นอกจากนี้ ระดับการรับรูปจจัยตางๆ แตละปจจัยยอยที่เปนองคประกอบ

ของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณากับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส 

(Umay+) ผานภาพยนตรโฆษณาชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” 

มีความสัมพันธในเชิงบวก แตมีระดับความสัมพันธในระดับตํ่า อาจจะเกิดจาก

กระบวนการรบัรูแบบเลอืกสรร (Selective Perception) ผูบรโิภค เนือ่งจากผูบริโภค

จะเลือกรับรูสิ่งเราทางการตลาด ตามความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ และ

บคุลกิภาพ ของผูบรโิภคทีมี่ความแตกตางกนัออกไป ถงึแมจะเปนสิง่เราเดยีวเดียวกนั

ก็ตาม ผูบริโภคจะเลือกที่จะเปดรับในขอมูลที่สอดคลองกับความเชื่อของตน (Selec-

tive Exposure) จัดระเบียบการรับรูใหสอดคลองกับความเชื่อของตน (Selective 

Organization) และการเลือกที่จะตีความการรับรูน้ันใหสอดคลองกับความเช่ือ

ที่มีอยู (Selective Interpretation) หมายถึง การที่ผูบริโภคจะเลือกรับรูในส่ิงที่

ตนเองตองการหรือชื่นชอบ ตามผลของงานวิจัยของ Spence และ Engel (Assael, 

2005) 
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สรุปและขอเสนอแนะ

 ผลการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการรับรูแนวคิดสรางสรรคซึ่งนํา

เสนอผานภาพยนตรโฆษณา ชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” กับ

การรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) ของพนักงานภายในอาคาร 

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส” พบวา กลุมผูบริโภคเปาหมาย มีการรับรูปจจัยยอยตางๆ ที่

เปนองคประกอบของแนวคิดสรางสรรคงานโฆษณา ผานภาพยนตรโฆษณาชุด “บัตร

กดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” ครบทั้ง 10 ปจจัยยอยกําหนด คาเฉลี่ยโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินคายูเมะ พลัส 

(Umay+) ครบทัง้ 5 กลุมบคุลกิลกัษณะ หรอื 42 ลกัษณะบคุลกิภาพยอย ตามแนวคิด

ของ Jennifer Aaker (2012) คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับนอย ผลการทดสอบ

สมมติฐานดวยการวิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน (Pearson 

Correlation) พบวา มีความสัมพันธระหวางระดับการรับรูตอปจจัยกําหนดการรับรู

บคุลกิภาพตราสนิคายเูมะ พลสั (Umay+) ผานภาพยนตรโฆษณา ชุด “บตัรกดเงนิสด

ยูเมะพลัส ชีวิตใชตางเหตุผล” และระดับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดหมุนเวียน

ตราสินคายูเมะ พลัส (Umay+) ในเชิงบวกในระดับตํ่า

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ แบงเปน 2 ทาง คือ 

 ทางที่ 1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย กลยุทธหลักของการโฆษณา การสราง

ตราสินคาที่สําคัญคือ การศึกษากลุมผูรับสารเปาหมายวามีลักษณะทางประชากร 

จิตวิทยา วิถีการใชชีวิตอยางไร (Asseal, 2005) รวมถึงตองมีการระบุกลุมผูรับสาร 

หรือที่เรียกวา “Audience” (Belch & Belch, 2012) ที่ชัดเจน โดยใชหลักการแบง

กลุมเปาหมายแบบ S-T-P Marketing (Kotler & Armstrong, 2011) ดวย เพื่อที่จะ

ใชขอมลูตางๆ เหลานีใ้นการชวยวางแผนสือ่ และกาํหนดสาร ขอความทีจ่ะใชเปนหลัก

ในการสือ่สาร (Hegarty, 2012) นอกจากนีย้งัควรคํานงึถงึกระบวนการรบัรู (Percep-

tion Process) ของผูบริโภคในยุคปจจุบัน ที่นอกเหนือจากการเลือกเปดรับ รับรู 

(Selective Exposure) เลอืกสนใจ (Selective Intention) เลือกทีจ่ะตคีวาม (Selec-

tive Interpretation) แลวยังมีการเลือกที่จะบิดเบือน (Distortion) หรือ เลือกที่จะ
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เพกิเฉย (Ignorance) ตอขอมลู สารของการโฆษณา การสรางตราสนิคาอกีดวย (Belch 

& Belch, 2012)

 การสื่อสารการตลาด การสื่อสารตราสินคา การโฆษณาในยุคปจจุบัน จึง

ควรเนนกลยุทธในการสรางสรรคที่สรางความประหลาดใจ ความตกตะลึง ความตลก 

ความขบขัน เพื่อสรางความดึงดูดใจในการเปดรับขอมูล สาร จากการโฆษณา (Fisk, 

2009) 

 ตามแนวคดิของ Belch และ Belch (2012) ทีก่ลาววา รปูแบบการนาํเสนอ

โฆษณาเปนการใหขอเท็จจริง (Straight Sell or Factual Message) เปนการเสนอ

ขอมูลของสินคาหรือบริการนั้นแบบตรงไปตรงมา ดวยการบอกถึงคุณสมบัติ (Attri-

butes) และประโยชน (Benefits) ของผลติภณัฑ ชวยสงเสรมิการับรูสาร หรอืขอความ

จากการโฆษณา ดงันัน้ การใชโฆษณาเปนเครือ่งมอืในการส่ือสารตราสนิคานัน้ ควรจะ

นําเสนอเนื้อหาของการโฆษณาดวยความจริงใจ ตรงไปตรงมา อันจะสงผลใหกลุม

ผูรับสารเปาหมาย (Target Audience) เกิดการรับรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เปด

ผลกระทบ (Impact) ตอตราสินคา ไมวาจะเปนการตระหนักรู (Awareness) ทัศนคติ 

(Attitudes) ที่มีตอตราสินคาหรือผลิตภัณฑ หรือพฤติกรรม (Behavior) ทางใดทาง

หนึ่ง (Sugiyama & Andreea, 2011)

 การสรางตราสินคาน้ันอยางมีควรกระทํากลยุทธ ดวยการใชการใชส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) เปน

กลยุทธในการสรางตราสินคา การสื่อสารตางๆ นั้นควรเปนการสื่อสารโดยใชสื่อตางๆ 

รูปแบบผสมผสานกัน (Integrated) เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริม

การขาย การเปนผูสนับสนุนกิจกรรม พนักงานขาย เทคนิคการใชส่ือตางๆ ที่ไมใช

สื่อมวลชน (Below the Line Techniques) ฯลฯ รวมถึงออนไลน (Online) เพราะ

จะทาํใหผูบรโิภคมปีฏสิมัพนัธ (Interactive) กบัตราสินคาไดงายขึน้ และทาํใหผูบริโภค

แสดงปฏิกิริยาการตอบสนองกลับ (Feedback) มายังตราสินคาไดอยางรวดเร็ว 

เปนการชวยรักษาตราสินคาใหมีความหมายคงอยูตอไป รวมถึงเปนที่จดจําของ

ผูบริโภคอีกดวย (ปฐมาพร เนตินันทน, 2554) 

 นอกจากการใหความสาํคญักบัการวางแผนการใชส่ือโฆษณา และเครือ่งมอื

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการในการสรางตราสินคา รวมกบัการโฆษณแลว ควร
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จะใหความสําคญักับการแกไขปญหาของผูบรโิภคเปาหมายดวยการใชจนิตนาการ การ

ใชแนวความคิดสรางสรรค (Creative idea) เปนแนวคิดศูนยกลางของการโฆษณา 

หรอืการสือ่สารตราสินคา เนือ่งจากการใชแนวความคดิสรางสรรคถอืเปนปจจยัท่ีเปน

ตวักาํหนดการรบัรูของกลุมผูบรโิภคเปาหมาย ทาํใหเกดิการดึงดดูความสนใจ และเกบ็

ไวในความทรงจํา การสรางสรรคงานโฆษณาจําเปนตองใชความคิดสรางสรรคดวย 

Well (2007) 

 การสรางบุคลิกภาพตราสินคาที่ทรงพลัง และกอใหเกิดการรับรู ที่ดี 

สอดคลองกบับคุลกิภาพทีต่ราสนิคากาํหนดไวนัน้ ควรจะประกอบไปดวย  1. ลกัษณะ

บคุลิกภาพตราสนิคาทีกํ่าหนดไว (Brand Personality Statement) คอืเปนบคุลกิภาพ

เปาหมายที่นักการตลาด ตองการสื่อสารใหผูบริโภครูจักตราสินคา และ  2. ลักษณะ

บุคลิกภาพตราสินคา ซ่ึงเปนภาพโครงรางท่ีผูบริโภครับรู (Brand Personality 

Profiles) โดยเปนการรับรูของผูบริโภค ที่มีตอตราสินคา ซึ่งเปนความคิด และความ

รูสึกจริง ๆ ของผูบริโภค ซึ่งนักการตลาดตองพยายามทําใหภาพโครงรางที่ผูบริโภค

รับรู มีความใกลเคียงกับบุคลิกภาพที่กําหนดไวมากท่ีสุด ดังที่ Plummer (1984) 

ไดกลาวไว 

 ทางท่ี 2 ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป ในการทําวิจัยครั้งนี้เปนการทํา

วิจัยความสัมพันธของระดับการรับรูตอปจจัยกําหนดการรับรูบุคลิกภาพตราสินคา 

ยูเมะ พลัส (Umay+) ผานภาพยนตรโฆษณา ชุด “บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ชีวิตใช

ตางเหตุผล” และระดับการรับรูบุคลิกภาพบัตรกดเงินสดตราสินคา ยูเมะ พลัส 

(Umay+) กรณีศึกษาจากพนักงานภายในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส” เปนการ

ทาํวจิยัแบบเจาะจงกลุมเปาหมาย เนือ่งดวยขอจาํกดัทางดานเวลาของการทําการศกึษา

คนควาสวนบุคคล จึงเก็บขอมูลที่ 200 ชุด เพื่อใหงานวิจัยสามารถสะทอนกลุม

ประชากร หรือ กลุมผูบริโภคเปาหมายของบัตรกดเงินสดยูเมะ พลัส (Umay+) ได

ครอบคลุมยิ่งขึ้น จึงควรเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทที่มีความ

หลากหลายมากขึน้ เกบ็ขอมลูที ่400 ชดุ ท่ัวเขตกรงุเทพมหานคร หรอื เกบ็ขอมลูตาม

หัวเมืองใหญ ในระดับประเทศ 

 การศึกษาเรื่องบุคลิกภาพตราสินคา อาจจะศึกษาการเปดรับเครื่องมือ

สื่อสารการตลาด สื่อสารตราสินคา เครื่องมืออ่ืนๆ นอกเหนือจากการโฆษณาดวย 
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เชน ตัวสินคา (คุณสมบัติ รูปลักษณของบัตรกดเงินสด) ราคา (อัตราดอกเบี้ย) ชอง

ทางการจัดจําหนาย (ชองทางการสมัคร / สถานที่กดเงิน / สถานที่ผอนชําระ) เครื่อง

มอืสือ่สารอืน่ๆ เชน การประชาสมัพนัธ การสงเสริมการขาย การจดักจิกรรมพเิศษเชงิ

การตลาด พนักงานขาย การตลาดทางโทรศัพท การตลาดทางตรง ฯลฯ ดวย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาบุคลิกภาพตราสินคา 5 กลุมบุคลิกภาพใหญ 

หากจะศึกษาใหมีความละเอียดยิ่งข้ึน อาจจะทําการศึกษาบุคลิกภาพยอย เปน

รายบุคลลิกภาพ ทั้งสิ้น 42 ลักษณะบุคลิกภาพยอย เพื่อความลึกซึ้งของการรับรู

บคุลกิภาพของผูบรโิภคเปาหมาย หรอืบคุลกิภาพตราสินคา รวมทัง้ศกึษาลกัษณะทาง

ประชากร เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ถิ่นที่อยูอาศัย วิถีการใชชีวิตของ

ตราสินคาดวย เพื่อประโยชนในการพัฒนารูปแบบการส่ือสารการตลาด การส่ือสาร

ตราสินคาที่มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
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