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บทคัดยอ

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางสตรีไทยในกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 420 คนท่ีมีอายุระหวาง 18-25 ป เพื่อศึกษาบทบาทของการเปดรับการ

นําเสนอตัวแบบดานบวกของการทําศัลยกรรมเสริมความงามในนิตยสารแฟช่ันและ

บันเทิงไทยที่มีตอทัศนคติและความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงามของผูอานวัยรุน

สตรีไทย ผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนตรงพบวาปริมาณการเปดรับนิตยสาร

แฟชั่นและบันเทิงไทยสงผลตอการท่ีกลุมตัวอยางรับรูผลดานบวกที่ตัวแบบไดรับ

จากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (R2 = .90, p < .001) และการรับรูผลดานบวก

ดงักลาวก็สงผลตอทศันคตติอการทาํศลัยกรรมเสรมิความงามตามทีไ่ดตัง้สมมตฐิานไว 

(R2 = .04, p < .001) อยางไรก็ดีผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณบงชี้วา ทัศนคติ

ตอการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (R2 = .001, p > .05) และ ทาทีของกลุมอางอิง

ที่มีตอการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (R2 = .001, p > .05) กลับไมสงผลอยางมีนัย

สาํคญัทางสถติติอความตัง้ใจทาํศลัยกรรมเสรมิความงามของกลุมตวัอยาง เหมอืนเชน

ดังการรับรูความสามารถของตนเองในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (R2 = .71, 

p < .001) จากผลวิจัยดังกลาวขางตนผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการกํากับดูแล

สื่อมวลชนที่มีวัยรุนสตรีเปนกลุมเปาหมาย และแนวทางการวิจัยในอนาคต

คําสําคัญ:  วัยรุนสตรี, การเปดรับนิตยสาร, การนําเสนอตัวแบบดานบวกของการ

ทาํศัลยกรรมเสรมิความงาม, ทศันคตติอการทาํศัลยกรรมเสรมิความงาม, 

ความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 3

 This study is a survey research using a self-administered 
questionnaire to collect data with 420 Thai female samples in 
Bangkok Metropolitan, aged between 18 and 25 years old. It aims 
to test research hypotheses regarding the potential influences 
of young female audiences’ exposure to positive modeling of 
cosmetic surgery in fashion and entertainment Thai magazines on 
their attitude toward cosmetic surgery and behavioral intention. 
Results of Liner Regression Analyses reveal that the samples’ level 
of exposure to these magazines significantly affected their perceived 
benefit of cosmetic surgery (R2 = .90, p < .001), which in turn sig-
nificantly influenced their attitude toward cosmetic surgery (R2 = 
.04, p < .001). However, result of Multiple Regression Analysis yields 
that only samples’ perceived behavioral control (R2 = .71, p < .001) 
significantly predicted their intention to do plastic surgery whereas 
their attitude toward cosmetic surgery (R2 = .001, p > .05) and 
subjective norms (R2 = .001, p > .05) had no significant effect on 
intention. Based on these findings, suggestions on how to monitor 
mass media targeting female teenagers and implications for future 
research are provided. 

Keywords: Female teenagers, magazine exposure, positive 
modeling of cosmetic surgery, attitude toward 

cosmetic surgery, intention to do cosmetic surgery

ABSTRACT
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บทนํา 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยไดมีสวนชวยในการแกไข
จุดบกพรองของมนุษย การทําศัลยกรรมเสริมความงาม (Cosmetic Surgery) จึงเปน
ทางเลือกหนึ่งสําหรับผูท่ีไมพึงพอใจในรูปลักษณตามธรรมชาติของตัวเอง ในปจจุบัน
การทาํศลัยกรรมเสรมิความงามเฉพาะจดุใดจดุหนึง่ของรางกายไดกลายเปนเรือ่งทีไ่ด
รับการยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ (ผูจัดการออนไลน, 11 กรกฎาคม 2553) 
หนึ่งในสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนไทยเรื่องนี้ก็คือการนําเสนอขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมเสริมความงามอยางแพรหลายในสื่อมวลชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ (ไทยโพสต, 29 กรกฎาคม 2553) สําหรับผูประกอบกิจการ
ดานศัลยกรรมเสริมความงามในประเทศไทย นิตยสารแฟชั่นและบันเทิงจัดเปน
สือ่มวลชนประเภทหนึง่ทีพ่วกเขานยิมใชเปนชองทางในการสือ่สารไปยงักลุมผูบรโิภค
เปาหมายซึง่สวนใหญเปนสตร ีการนาํเสนอขอมลูเกีย่วกบัศลัยกรรมเสรมิความงามใน
นิตยสารประเภทน้ีมีหลากหลายวิธี เชน การเปรียบเทียบภาพถายกอนและหลังการ
ทําศัลยกรรม การใชบุคคลที่มีชื่อเสียงมารับรองผลจากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
การบอกเลาประสบการณตรงของผูใชบริการ เปนตน ซึ่งวิธีการนําเสนอเหลานี้
ถือไดวาเปนกลวิธีที่ทําใหผู อานเกิดการเรียนรูเก่ียวกับศัลยกรรมเสริมความงาม 
โดยผานการสังเกตผลลัพธที่ตัวแบบไดรับ โดยเฉพาะผูที่มีประสบการณชีวิตคอนขาง
นอย เชน กลุมวยัรุนหรอืคนหนุมสาว ซ่ึงมคีวามพรอมในการยอมรบัสิง่ใหมๆ  ไดด ีและ
ใหความสําคัญอยางมากกับการเปนที่ยอมรับจากคนรอบขางตามที่ Maslow (1943) 
เสนอไวเกี่ยวกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs)
 บันดูรา (Bandura, 1977) กลาวไววาการเรียนรูของมนุษยเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอ
กนัและกนั พฤตกิรรมของคนเราสวนมากจะเปนการเรยีนรูโดยการสงัเกต (Observa-
tional Learning) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สําหรับตัวแบบ
ไมจําเปนตองเปนตัวแบบที่มีชีวิตเทานั้น แตอาจจะเปนตัวสัญลักษณ เชน ตัวแบบ
ที่เห็นในโทรทัศน หรือภาพยนตร หรืออาจจะเปนรูปภาพการตูนในหนังสือก็ได 
นอกจากนีค้าํบอกเลาดวยคาํพดูหรอืขอมลูทีเ่ขยีนเปนลายลกัษณอกัษรกเ็ปนตวัแบบได 
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 เมือ่เกดิปรากฏการณทีส่ือ่มวลชนตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะนติยสาร

แฟชั่นและบันเทิงตางพากันนําเสนอผลดานบวกที่ตัวแบบไดรับจากการทําศัลยกรรม

เสริมความงามมากขึ้น ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาวาการนําเสนอตัวแบบ

ดานบวกของการทําศัลยกรรมเสริมความงามในสื่อนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทย

มีอิทธิพลตอผูรับสารวัยรุนหรือไม

 เน่ืองจากการทําศัลยกรรมเสริมความงามจัดไดวาเปนพฤติกรรมตามแผน 

ซึ่งตาม “ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน” (Theory of Planned Behavior - TPB) 

โดยอัจเซน (Ajzen, 1991) กลาวไววาการแสดงพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการชี้นํา

โดยความเชื่อ 3 ประการ ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) 

ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ มอางอิง (Normative Beliefs) และความเชื่อเกี่ยวกับ

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Control Beliefs) ในสวนของความเชื่อแรก 

(Attitude toward Behavior) หากบุคคลมีความเชื่อวาถาทําพฤติกรรมหนึ่งๆ แลว

จะไดรับผลทางบวก บุคคลผูนั้นก็มักจะมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติท่ีดีตอพฤติกรรมน้ัน 

ในทางตรงขามหากมีความเชื่อวาถาทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับผลในทางลบ ก็มัก

จะมแีนวโนมทีจ่ะมทีศันคตทิีไ่มดตีอพฤตกิรรมนัน้ และเมือ่มทีศันคตทิางบวกกจ็ะเกิด

เจตนาหรือความตั้งใจ (Intention) ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น ในสวนของความเชื่อ

ที่สอง (Subjective Norm) ถาบุคคลไดเห็นหรือรับรูวาบุคคลที่มีความสําคัญตอเขา 

(กลุมอางอิง) ไดทําพฤติกรรมนั้น หรือใหการสนับสนุนพฤติกรรมนั้น บุคคลผูนั้นก็มัก

มแีนวโนมทีจ่ะคลอยตามและทาํตามดวย ซึง่บคุคลหรอืกลุมอางอิงทีส่าํคัญแตละเรือ่ง

จะขึน้อยูกบัประเด็นหรอืพฤตกิรรมทีส่อดคลองกบักลุมอางองินัน้ และในสวนของความ

เชื่อที่สาม (Perceived Behavioral Control) ถาบุคคลเชื่อวาตนเองมีความสามารถ

ที่จะกระทําพฤติกรรมในสภาพการณนั้นไดและสามารถควบคุมใหเกิดผลดังตั้งใจ 

บุคคลผูนั้นก็มักมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรทั้ง 3 ตัวจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) 

มาผนวกกับแนวคดิของบนัดรูาเกีย่วกบัการเรยีนรูโดยการสังเกตจากตวัแบบ (Modeling) 

ในบริบทของสื่อนิตยสารสําหรับวัยรุนสตรี เพื่อมาสรางเปนกรอบแนวคิดของการ

วิจัยนี้ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

การเปดรับ

นิตยสาร

แฟชั่น

และ

บันเทิงไทย

การรับรู

ผลดานบวก

ที่ตัวแบบ

ไดรับจากการทํา

ศัลยกรรมเสริม

ความงาม

ทัศนคติ

ตอการทํา

ศัลยกรรม

เสริม

ความงาม

ความตั้งใจ

ทําศัลยกรรม

เสริม

ความงาม

การรับรูความสามารถ

ในตนเอง

ทาทีของกลุมอางอิง

 กรอบแนวคิดดังกลาวเปนแนวทางใหผู วิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัย

เกี่ยวกับบทบาทของการเปดรับการนําเสนอตัวแบบดานบวกของการทําศัลยกรรม

เสริมความงามในนิตยสารแฟช่ันและบันเทิงไทยที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูอานวัยรุนสตรี ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1

สมมติฐานการวิจัย

 1 ผูอานรับรูผลดานบวกท่ีตัวแบบไดรับจากการทําศัลยกรรมเสริม

ความงามมากกวาผลดานลบ 

 2 ปริมาณการเปดรับนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทยสงผลตอการรับรู

ผลดานบวกที่ตัวแบบไดรับจากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม

 3 การรับรูผลดานบวกท่ีตัวแบบไดรับจากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม

สงผลตอทัศนคติตอศัลยกรรมฯ

 4 ทัศนคติตอศัลยกรรมเสริมความงามสงผลตอความตั้งใจทําศัลยกรรม

เสริมความงาม

 5 ทาทีของกลุมอางอิงท่ีมีตอการทําศัลยกรรมเสริมความงามสงผล

ตอความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม

 6 การรับรูความสามารถในการทําศัลยกรรมเสริมความงามสงผล

ตอความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม 

สมมติฐานการวิจัยขอ

วิธีการวิจัย

 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Study) โดยมีประชาชนเปาหมายเปน

ประชากรเพศหญิงอายุ 18-25 ปท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 50 เขต 

ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 153,458 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554) ผูวิจัย

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ในการเลือกกลุม

ตัวอยาง โดยข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratif ied Sampling) 
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โดยใชเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุม ไดแก กลุมธนบุรีใต กลุมธนบุรีเหนือ 

กลุมเจาพระยา กลุมบูรพา กลุมรัตนโกสินทร และ กลุมศรีนครินทร (สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร, 2551) เปนเกณฑในการสุมตัวอยาง ในลําดับที่ 2 ใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก เพื่อเลือกเขต

การปกครอง 1 เขตจากแตละกลุมเขตปกครอง จนไดเขตพ้ืนที่ในการสุมตัวอยาง 

รวม 6 เขต ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดย

กาํหนดใหเขตพืน้ทีท่ีสุ่มไดมจีาํนวนตวัอยางแหงละ 70 ตวัอยางเทาๆ กนั และข้ันตอน

สุดทาย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูล

จากสตรีไทยอายุระหวาง 18-25 ปที่ผูวิจัยพบในสถานที่ชุมชน เชน ศูนยการคา หรือ 

โรงภาพยนตรที่ตั้งอยูใน 6 เขตพื้นที่ขางตน จนไดตัวอยางครบจํานวน 420 คนตามที่

ไดกําหนดไว  ผูวิจัยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง (Self-Administered 

Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซึ่งประกอบดวยคําถามจํานวน 55 

ขอ ไดแก 

 1. ขอมลูทัว่ไปเกีย่วกบักลุมตวัอยาง ไดแก อาย ุภมูลิาํเนา ระดบัการศกึษา 

อาชีพสถานภาพสมรส และรายไดของครอบครัว (ตอเดือน)

 2. การเปดรับนิตยสารแฟช่ันและบันเทิงไทยและการนําเสนอขอมูล

เกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงาม วัดปริมาณการเปดรับนิตยสารที่ได

รับความนิยมในหมูวัยรุนสตรีไทย 9 รายการ (Seventeen, Cheeze, 

เธอกับฉัน, Ice, I like, Hamburger, Knock Knock, Angel และ 

Candy) ดวยสเกล 5 ระดับ (0 = 0 ฉบับใน 6 เดือน; 1 = 1 ฉบับใน 6 

เดือน; 2 = 2-3 ฉบับใน 6 เดือน; 3 = 4-5 ฉบับใน 6 เดือน และ 4 = 

ตั้งแต 6 ฉบับขึ้นไปใน 6 เดือน) คะแนนที่ไดจาก 9 รายการจะถูกนํา

มารวมกันเพื่อหาคาเฉลี่ย หากผลลัพธที่ไดเกิน 2.66 คะแนน หมายถึง 

เปดรบันติยสารประเภทนีใ้นปรมิาณมาก นอกจากนีใ้นสวนของการนาํ

เสนอขอมลูเกีย่วกบัศลัยกรรมเสรมิความงาม ผูวจิยัวดัความถีท่ีน่ติยสาร

แฟชั่นและบันเทิงไทยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงาม 

6 รูปแบบ ไดแก การนําเสนอประโยชน การนําเสนอรูปภาพ การบอก

เลาประสบการณของบุคคลทั่วไปและบุคคลที่มีชื่อเสียง การใหความรู

โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ และขาวซุบซิบของบุคคลที่มีชื่อเสียง ดวยสเกล 
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5 ระดับ (0 = ไมเคยนําเสนอ; 1 = นานๆ ครั้ง; 2 = บางครั้ง; 3 = คอน

ขางบอย และ 4 = เปนประจํา) คะแนนที่ไดจาก 6 รายการจะถูกนํา

มารวมกันเพื่อหาคาเฉลี่ย หากผลลัพธที่ไดเกิน 2.66 คะแนน หมายถึง 

นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามในปริมาณมาก

 3. ผลดานบวกท่ีตนแบบไดรับจากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม กลุม

ตัวอยางรายงานความถี่ท่ีนิตยสารแฟช่ันและบันเทิงไทยนําเสนอ

ประโยชนของการทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม 4 ประการ ไดแก มคีวาม

มั่นใจในรูปลักษณของตนเอง มีความพึงพอใจในตนเองมากขึ้น เปนที่

ยอมรับจากคนรอบขางมากขึ้น และ ประสบความสําเร็จในหนาที่การ

งาน ดวยสเกล 3 ระดับ (0-1.33 = นอย; 1.34-2.66 = ปานกลาง; 

2.67-4.00 = มาก) คะแนนที่ไดจาก 3 รายการจะถูกนํามารวมกันเพื่อ

หาคาเฉลี่ย หากผลลัพธที่ไดเกิน 2.66 คะแนน หมายถึง นําเสนอตัว

แบบดานบวกในปริมาณมาก

 4. ผลดานลบท่ีตนแบบไดรับจากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม กลุม

ตวัอยางระบคุวามถีท่ีน่ติยสารแฟชัน่และบนัเทงิไทยนาํเสนอผลเสยีของ

การทําศัลยกรรมเสริมความงาม 4 ประการ ไดแก มีความเสี่ยงจากผล

ขางเคียง ไดผลลัพธไมคุมกับการลงทุน เสพติดการทําศัลยกรรม และ 

มักถูกติฉินนินทาจากคนรอบขาง ดวยสเกล 3 ระดับ (0-1.33 = นอย; 

1.34-2.66 = ปานกลาง; 2 = บางครั้ง; 2.67-4.00 = มาก) คะแนน

ทีไ่ดจาก 3 รายการจะถกูนาํมารวมกนัเพือ่หาคาเฉลีย่ หากผลลพัธทีไ่ด

เกิน 2.66 คะแนน หมายถึง นําเสนอตัวแบบดานลบในปริมาณมาก

 5. ทัศนคติตอการทําศัลยกรรมเสริมความงาม กลุมตัวอยางระบุระดับ

ความเห็นดวยกับผลดานบวก 4 ประการที่ตัวแบบไดรับจากการทํา

ศัลยกรรมเสริมความงาม ดวยสเกล 4 ระดับ (-2 = ไมเห็นดวยอยาง

มาก; -1 = ไมเห็นดวย; 1 = เห็นดวย; 2 = เห็นดวยอยางมาก) และ

สอบถามถึงระดับความเชื่อวาผลดังกลาวจะเกิดข้ึนจริง ดวยสเกล 

4 ระดับ (-2 = ไมเกิดขึ้นแนนอน; -1 = ไมเกิดขึ้น; 1 = เกิดขึ้น; 

2 = เกิดขึ้นแนนอน) ผลคูณระหวางคะแนนของระดับความเห็นดวย

กับคะแนนของระดับความเชื่อจาก 4 รายการจะถูกนํามารวมกันแลว
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หาคาเฉลี่ย หากผลลัพธที่ไดเกิน 2.66 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติ

เชิงบวก

 6. ทาทีของกลุมอางอิงตอการทําศัลยกรรมเสริมความงาม กลุมตัวอยาง

ตอบวากลุมอางอิง 3 กลุม ไดแก เพื่อนชาย/คนรัก พอแม/ผูปกครอง 

และเพื่อนสนิท มีระดับความเห็นตอการทําศัลยกรรมเสริมความงาม

ของกลุมตัวอยางอยางไร ดวยสเกล 4 ระดับ (-2 = คัดคานอยางมาก; 

-1 = คัดคาน; 1 = สนับสนุน; 2 = สนับสนุนอยางมาก) และสอบถาม

วากลุมตวัอยางมรีะดบัความคลอยตามกลุมอางองิดงักลาวอยางไร ดวย

สเกล 4 ระดับ (-2 = คลอยตามนอยที่สุด; -1 = คลอยตามนอย; 

1 = คลอยตามมาก; 2 = คลอยตามมากที่สุด) ผลคูณระหวางคะแนน

ของระดับความเห็นกับคะแนนของระดับความคลอยตามจาก 3 

รายการจะถูกนํามารวมกัน หากผลลัพธที่ไดเกิน 2.66 คะแนน 

หมายถึง กลุมอางอิงสนับสนุนการทําศัลยกรรมเสริมความงาม

 7. การรับรูความสามารถของตัวเองในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 

กลุมตัวอยางประเมินระดับความสามารถในการทําศัลยกรรมเสริม

ความงามของตัวเอง ดวยสเกล 4 ระดับ (-2 = มีความสามารถตํ่ามาก; 

-1 = มีความสามารถตํ่า; 1 = มีความสามารถสูง; 2 = มีความสามารถ

สูงมาก) และขอใหกลุมตัวอยางประเมินวาตนเองมีระดับความเชื่อมั่น

ในความสามารถดังกลาวเพียงใด ดวยสเกล 4 ระดับ (-2 = เชื่อมั่นนอย

ที่สุด; -1 = เชื่อมั่นนอย; 1 = เชื่อมั่นมาก; 2 = เชื่อมั่นมากที่สุด) ผูวิจัย

คํานวณผลคูณระหวางคะแนนของระดับความสามารถกับคะแนน

ของระดับความเชื่อมั่น หากผลลัพธที่ไดเกิน 2.66 คะแนน หมายถึง 

การรบัรูในความสามารถของตวัเองในการทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม

อยูในระดับสูง

 8. ขอมลูเกีย่วกบัการทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม โดยใชคาํถามแบบปรนยั

แบบตัวเลือกมากกวา 2 ขอ เพื่อสอบถามกลุมตัวอยางถึงเหตุผลสําคัญ

ทีส่ดุทีต่ดัสินใจทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม สวนของรางกายทีต่องการ

ปรับปรุง ประเภทของสถานประกอบการ แหลงทุนทรัพย และ บุคคล

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม 
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 9. ความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยสอบถามกลุมตัวอยาง

ถึงระดับความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม 3 ประเภท (ใบหนา 

ฟนและในชองปาก และ รางกาย) ภายในระยะเวลา 1 ป ดวยสเกล 

4 ระดับ (1 = ไมทําอยางแนนอน; 2 = อาจจะไมทํา; 3 = อาจจะทํา;

4 = ทําอยางแนนอน) คะแนนที่ไดจาก 3 รายการจะถูกนํามารวมกัน

เพื่อหาคาเฉลี่ย หากผลลัพธที่ไดเกิน 2.66 คะแนน หมายถึง มีความ

ตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงามในระดับสูง

 ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยกอนนําไปใช โดย

มีผูทรงคุณวุฒิในสาขานิเทศศาสตรจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรที่

ตองการวดั นอกจากนีผู้วจิยัไดตรวจสอบความเทีย่ง (Reliability) โดยนาํแบบสอบถาม

ที่ไดปรับปรุงเนื้อหาตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไปทํา การทดสอบเบ้ืองตน 

(Pretest) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 ชุด 

ผลจากการวิเคราะหความเท่ียง (Reliability Analysis) บงชี้วาเครื่องมือวิจัยมี

ความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได (α > .70) หลังจากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล

ภาคสนามระหวางวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ตามตารางเวลาที่ไดกําหนดไว 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการวเิคราะหขอมลูดวยสถติเิชงิพรรณนารายงานวากลุมตวัอยางของการ

วิจัยนี้มีอายุเฉลี่ย 21.4 ป สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร (รอยละ 50.2) 

และสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. (รอยละ 50.0) เกินกวากึ่งหนึ่ง

เปนนักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 60.2) เกือบทุกคนมีสถานภาพโสด (รอยละ 96.7) 

สวนใหญมีรายไดครอบครัวระดับปานกลาง กลาวคือ มีรายไดเฉลี่ย 30,001-40,000 

บาทตอเดือน (รอยละ 43.3) และ 40,001-50,000 บาทตอเดือน (รอยละ 32.9) 

นอกจากนี้ทุกคนไมเคยทําศัลยกรรมเสริมความงามมากอน (รอยละ 100.0)
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 ในประเดน็ของตวัแปรเก่ียวกบัศลัยกรรมเสรมิความงาม ผูวจิยัพบวาเหตผุล

สําคัญที่สุดที่กลุ มตัวอยางจะตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามหากไดทําหรือ

มโีอกาสทาํในอนาคต คือ มใีบหนาสวยขึน้ (รอยละ 59.80) สวนของรางกายทีต่องการ

ปรับปรุงมากท่ีสุด คือ จมูก (รอยละ 60.5) โดยจะทําศัลยกรรมเสริมความงาม

ที่โรงพยาบาลเสริมความงามมากท่ีสุด (รอยละ 70.0) โดยสวนใหญจะใชทุนทรัพย

จากรายไดประจําของตนเองในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (รอยละ 53.30) 

นอกจากนี้เพื่อน (รอยละ 36.90) และคนรัก (รอยละ 36.90) เปนผูมีอิทธิพลมากที่สุด

ตอการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามของกลุมตัวอยาง

 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของตัวแปรตางๆ พบวากลุมตัวอยางมีการเปดรับ

นิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทยในระดับมาก (Χ = 3.31, SD = 0.63) โดยเปดรับ

นิตยสารทั้ง 9 เลมในปริมาณใกลเคียงกัน (3.24-3.38) และเปดรับ Cheeze มากที่สุด 

ในสวนของการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามทั้ง 6 รูปแบบ พบวา

นิตยสารประเภทน้ีนําเสนอขอมูลโดยเฉลี่ยในระดับมาก (Χ = 3.26, SD = 0.63) 

โดยนําเสนอขอมูลในรูปของขาวซุบซิบของผูมีชื่อเสียง (Χ = 3.31, SD = 0.74) และ 

ผลประโยชนของการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (Χ = 3.30, SD = 0.78) มากที่สุด 

ในสวนของการนําเสนอตัวแบบดานศัลยกรรมเสริมความงาม กลุมตัวอยางมองวา

นิตยสารชนิดน้ีนําเสนอตัวแบบดานบวกในปริมาณมาก (Χ = 3.22, SD = 0.66) 

ซึง่มปีรมิาณใกลเคยีงกบัการนาํเสนอตวัแบบดานลบ (Χ = 3.27, SD = 0.67) นอกจากนี้

ยังพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีเปนกลางตอการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (Χ = 

2.50, SD = 1.48) และมองวาตนเองมีความสามารถในการทําศัลยกรรมเสริมความ

งามในระดับปานกลาง (Χ = 2.10, SD = 1.52) ในขณะที่กลุมอางอิงของพวกเขาทั้ง

ไมคัดคานและไมสงเสริมการทําศัลยกรรมเสริมความงาม (Χ = 1.39, SD = 0.89) 

ในสวนของตัวแปรตาม กลุ มตัวอยางมีความความต้ังใจที่จะทําศัลยกรรมเสริม

ความงามในระดับมาก (Χ = 3.37, SD = 0.71) 

 ผูวจิยัไดตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูภาคสนาม

โดยใชการวเิคราะหความเทีย่ง (Reliability Analysis) พบวามาตรวดัทกุมาตรวดัของ

ตัวแปรตางๆ ที่ใชในการวิจัยนี้มีคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟาระหวาง .64 และ .99 
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โดยมีมาตรวัด “ความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงาม” เพียงมาตรวัดเดียวที่มี

คาความเที่ยงตํ่ากวาระดับที่ยอมรับได (α = .64) ผูวิจัยจึงตัดขอคําถามเกี่ยวกับการ

ทําศัลยกรรมรางกายออกไปจากมาตรวัดดังกลาว ทําใหคาความเท่ียงของมาตรวัดน้ี

เพิ่มขึ้นจนเกินระดับที่ยอมรับได (α = .99) แลวจึงนํามาตรวัดนี้ (2 ขอ, N = 420) 

ไปใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแทนมาตรวัดดั้งเดิม

 ในการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัขอ 1 ผูวจิยัไดนาํคาเฉลีย่ของการนาํเสนอ

ตวัแบบดานบวกมาเปรยีบเทยีบกบัคาเฉลีย่ของการนาํเสนอตวัแบบดานลบ เนือ่งจาก

คาเฉลี่ยของการนําเสนอตัวแบบดานบวก (Χ = 3.22) ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

จากการนําเสนอตัวแบบดานลบ (Χ = 3.27) จึงนําไปสูการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

ขอนี้ การที่ผลการวิจัยบงชี้วากลุมตัวอยางรับรูผลดานลบที่ตัวแบบไดรับจากการทํา

ศลัยกรรมเสรมิความงามในระดบัทีใ่กลเคยีงกับผลดานบวก ทัง้ๆ ทีส่ือ่นติยสารแฟชัน่

และบันเทิงไทยนําเสนอผลดานบวกมากกวาผลดานลบ นาจะมีสาเหตุมาจากการ

ที่เยาวชนไทยในปจจุบันไมเพียงเปดรับสื่อนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทยแตเพียง

อยางเดียว แตยังเปดรับสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ เชน สื่ออินเทอรเน็ต สื่อเครือขาย

สังคม รวมถึงสื่อบุคคล เชน เพื่อน ในปริมาณมากอีกดวย (พรกมล รัชนาภรณ, 2542; 

จุฑามาส กีรติกสิก, 2542) ซ่ึงจากการสังเกตของผูวิจัยเองพบวาสื่อเหลานี้นําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามอยางตอเนื่องในหลากหลายแงมุม ซึ่งมีความ

เปนไปไดวาการนําเสนอดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการรับรูของกลุมตัวอยางเกี่ยว

กับผลที่ตนแบบไดรับจากการทําศัลยกรรมเสริมความงาม ทําใหเกิดการรับรูผลดาน

บวกและดานลบในระดับใกลเคียงกัน 

 นอกจากนี้ยังมีความเปนไปไดอีกวา กลุมตัวอยางบางสวนอาจเลือกเปดรับ

แตเฉพาะขาวสารและโฆษณาเกีย่วกบัการทาํศลัยกรรมเสรมิความงามทีส่อดคลองกบั

ความเชื่อเดิมของตนเอง ตามแนวคิดของชิฟแมนและคานุก (Schiffman & Kanuk, 

2007) เกี่ยวกับการเลือกเปดรับสาร (Selective Exposure) และ การเลือกตีความ

สาร (Selective Interpretation) ที่วาบุคคลมักจะเลือกรับรูและตีความสารที่ไดรับ

ไปในทศิทางทีส่อดคลองกบัทศันคตแิละประสบการณทีม่อียูกอนของตน ซึง่กระบวนการ

เลือกเปดรับและตีความสารดังกลาวน้ีอาจสงผลใหกลุมตัวอยางสวนหนึ่งเกิดการรับรู
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เกีย่วกบัผลทางบวกหรอืผลทางลบทีต่วัแบบไดรบัจากการทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม

ไมสอดคลองกับปริมาณขอมูลที่นําเสนอตามจริงในนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทย

 อีกประเด็นที่นาสนใจคือการที่กลุ มตัวอยางมองวาส่ือนิตยสารแฟช่ัน

และบันเทิงไทยนําเสนอขอเสียหรือผลดานลบที่ตนแบบไดรับจากการทําศัลยกรรม

เสริมความงามในระดับมาก (Χ  =  3.27) อาจทําใหผูรับสารเกิดการรับรูความเสี่ยง 

(Perceived Risk) จากการทาํศลัยกรรมเสรมิความงามไมมากกน็อย ไมวาจะเปนความ

เสีย่งทางรางกาย ความเสีย่งทางสงัคม และ/หรอืความเส่ียงทางการเงนิ ดงัทีเ่สนอโดย

โซโลมอน (Solomon, 2013) การรบัรูความเสีย่งจากการทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม

จึงอาจสงผลใหกลุมตัวอยางรับรูผลดานลบท่ีตนแบบไดรับในระดับที่ใกลเคียงกับผล

ดานบวก แมวาโดยเฉลี่ยสื่อนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทยนําเสนอขอมูลดานลบ

ในปริมาณนอยกวาก็ตาม

 เม่ือนําคุณลักษณะทางประชากรมาวิเคราะหวาสงผลใหระดับการรับรูผล

ทัง้สองดานแตกตางกนัหรอืไม ผูวจิยัไมพบวากลุมตวัอยางทีม่คีณุลักษณะทางประชากร

แตกตางกันรับรูผลทั้งสองดานในระดับที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ผู วิจัยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนตรง (Linear Regression 

Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 และ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยท้ังสองขอน้ี กลาวคือ ในสวนของสมมติฐานขอที่ 2 

ผลการวิเคราะหทางสถิติบงชี้วาปริมาณการเปดรับนิตยสารแฟช่ันและบันเทิงไทย

สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการรับรูผลดานบวกที่ตัวแบบไดรับจากการทํา

ศัลยกรรมเสริมความงามของกลุมตัวอยาง (R2 = .90, F(1, 418) = 3,693.51, 

p < .001 โดยมีคา ß = .95, t(418) = 60.77, p < .001) 

 อนึง่ผลการวจิยัดงักลาวสอดคลองกับผลการวจิยัเรือ่ง “พฤตกิรรมการเลยีน

แบบวัฒนธรรมของวัยรุนไทยจากสื่อบันเทิงเกาหลี” ของชุติมา ชุณหกาญจน (2550) 

ซึง่พบวาสือ่บนัเทงิเกาหลนีัน้มกีารสอดแทรกวถิชีวีติและพฤตกิรรมการดาํเนนิชวีติของ

ชาวเกาหลี ทําใหกลุมวัยรุนไทยท่ีเปดรับสื่อบันเทิงเกาหลีไดรับรูถึงพฤติกรรมการ

ดาํเนนิชวิีตเหลาน้ันโดยเฉพาะพฤตกิรรมดาํเนนิชีวติของนกัรองและนกัแสดงเกาหลทีี่

โดดเดนในเรื่องของการทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยออกมายอมรับกันอยางแพร
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หลายวาตนเองสวยหลอดวยศลัยกรรมเสรมิความงาม เนือ่งจากดารานกัแสดงดงักลาว

จัดเปนกลุมอางอิง (Reference Group) ซ่ึงความเชื่อ คานิยม และจารีตตางๆ 

ของพวกเขามักถูกนํามาใชในการแสดงพฤติกรรมของปจเจกบุคคล (Hawkins & 

Mothersbaugh, 2012) นอกจากน้ีกลุมอางอิงยังคอยกํากับมาตรฐานการใชชีวิต

ของบุคคล โดยมีอิทธิพลตอความตองการท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการบริโภคตางๆ 

(Assael, 2003) รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม 

 ในสวนของสมมติฐานขอที่ 3 ผลการวิเคราะหทางสถิติบงชี้วาการรับรูผล

ดานบวกทีต่วัแบบไดรบัจากการทาํศลัยกรรมเสรมิความงามสงผลอยางมนียัสาํคัญทาง

สถิติตอทัศนคติตอศัลยกรรมเสริมความงาม (R2 = .04, F(1, 418) = 18.47, p < .001 

โดยมีคา ß = -.21, t(418) = -4.30, p < .001) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว 

ผลวิจัยนี้สอดคลองกับแนวคิดเรื่องความพัวพันเกี่ยวกับสินคา (Product Involve-

ment) กลาวคือ ในกรณีที่สินคามีความพัวพันสูง (High Involvement) ผูบริโภคมัก

เรยีนรูเกีย่วกบัสนิคา (Learn) เปนลาํดบัแรก ตอจากนัน้จึงเกดิเปนความรูสกึดานบวก

หรือลบตอสินคา (Feel) แลวจงึเกิดเปนพฤตกิรรมการซ้ือหรอืทดลองใช (Do) ในลําดบั

สุดทาย (Zaichkowsky, 1985) ในทํานองเดียวกันกับการเรียนรูเกี่ยวกับผลของ

ศัลยกรรมเสริมความงามที่นําไปสูการเกิดทัศนคติตอศัลยกรรมเสริมความงามของ

ผูอานนิตยสาร

 ผูวิจัยใชการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analy-

sis) ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4-6 เพื่อศึกษาวาตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ทัศนคติ

ตอพฤติกรรม ทาทีของกลุมอางอิงที่มีตอพฤติกรรม และการรับรูความสามารถของ

ตนเอง สงผลตอความตัง้ใจทาํศัลยกรรมเสรมิความงามตามทีเ่สนอโดยทฤษฎพีฤตกิรรม

ตามแผน (TPB) หรือไม (ดูรายละเอียดของขอมูลนี้ในตารางที่ 2)
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สถิติความถดถอยพหุคูณ

ตัวแปรอิสระ N R2 R2Change ß t df  p

ขั้นที่ 1

ทัศนคติตอศัลยกรรม 419 .001 .001 .029 .591 417 555

ขั้นที่ 2

ทาทีของกลุมอางอิง 419 .001 .001 -.025 -.491 416 624

ขั้นที่ 3

การรับรูความสามารถ 419 .710 .709 .952 31.873 415 .000

ตารางที่ 2 

สรปุคาสถติคิวามถดถอยพหคุณูของตวัแปรอสิระทีส่งผลตอความต้ังใจทาํศลัยกรรม

 ผลการวิเคราะหขอมูลสนับสนุนสมมติฐานขอที่ 6 กลาวคือ การรับรูความ

สามารถของตนเองในการทําศัลยกรรมเสริมความงามสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ตอความตั้งใจที่จะทําศัลยกรรมเสริมความงามของกลุมตัวอยาง (R2Change = .71, 

F(3, 415) = 339.31, p < .001 โดยมีคา ß = .95, t(415) = 31.87, p < .001) 

ผลการวิจัยนี้จัดไดวาเปนไปตาม “ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน” (TPB) ที่เสนอวาการ

แสดงพฤติกรรมของมนุษยมักเกิดจากอิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม (Control Beliefs) อยางไรก็ดีผลการวิเคราะหขางตน

กลับปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 4 (ทัศนคติตอศัลยกรรมเสริมความงาม) และสมมติฐาน

ขอที ่5 (ทาทขีองกลุมอางองิตอการทาํศลัยกรรมเสรมิความงาม) กลาวคอื ทศันคตติอ

การทําศัลยกรรมเสริมความงาม (R2 = .001, F(1, 417) = .35, p > .05 โดยมีคา 

ß = .03, t(417) = .59, p > .05) และทาทีของกลุมอางอิงที่มีตอการทําศัลยกรรม

เสริมความงาม (R2 Change = .001, F(2, 416) = .30, p > .05 โดยมีคา ß = -.03, 

t(416) = -.49, p > .05) ไมสงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความตั้งใจที่จะทํา

ศัลยกรรมเสริมความงามของกลุมตัวอยาง การที่ตัวแปรดานทัศนคติ ไมสงผลตอ
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ความตัง้ใจทีจ่ะทาํศลัยกรรมเสรมิความงามของกลุมตวัอยางอยางมนียัสําคัญทางสถติิ

ตามที่ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) ไดเสนอไว อาจเปนเพราะอิทธิพลของ

สือ่มวลชนทาํหนาทีเ่ปนผูเสรมิแรง (Agent of Reinforcement) คอื สนับสนนุทศันคติ 

รสนิยม ความโนมเอียง ตลอดจนดานพฤติกรรมใหเขมแข็งขึ้น และพรอมที่จะปรากฏ

ออกมาเมือ่มแีรงจงูใจพอ ดงันัน้หากสือ่มวลชนจะมผีลใดๆ ตอคนคนหนึง่กแ็สดงวาส่ือ

เพียงไปเติมสิ่งที่มีอยูแลวในใจของผูรับสารใหเต็มเทานั้น ไมไดไปสรางขึ้นมาใหม 

อิทธิพลของสื่อในลักษณะนี้แสดงออกได 2 ลักษณะ ไดแก ก. อิทธิพลของสื่อมวลชน

ในฐานะเปนผูเสนอหนทางในการเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม (Provide the Means 

for Change) ข. อิทธิพลของสื่อมวลชนในลักษณะของการสะสม (Cumulative 

Impact) 

 นอกจากนีก้ารท่ีทาทขีองกลุมอางองิไมมผีลตอความต้ังใจทาํศัลยกรรมเสรมิ

ความงามอาจเปนเพราะตัวบงชี้ของกลุมอางอิงที่ผูวิจัยใชในเครื่องมือวัดอาจมีความ

แตกตางกันในเรื่องของคานิยมทางสังคม กลาวคือ เพื่อนชาย/คนรัก หรือ เพื่อนสนิท 

ซึ่งเปนคนวัยเดียวกันและมีแนวโนมที่จะสงเสริมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของ

กลุมตัวอยางมากกวาพอแม/ผูปกครอง อนัเนือ่งมาจากกระแสนยิมในการทาํศัลยกรรม

เสรมิความงามทีเ่ผยแพรผานวฒันธรรม K-Pop ในหมูคนหนุมสาว (เดก็ดีโพลล, 2552) 

เมื่อนําตัวบงชี้ทั้ง 3 ตัว มาแยกวิเคราะหทีละตัว ผูวิจัยพบวาเพื่อนชาย/คนรัก (ß = 

.07, p > .05) ไมสงผลใดๆ ตอความตั้งใจที่จะทําศัลยกรรมเสริมความงามของ

กลุมตัวอยาง สวนเพื่อนสนิท (ß = -.14, p < .05) และพอแม/ผูปกครอง (ß = .11, 

p < .05) สงผลตอความตั้งใจที่จะทําศัลยกรรมเสริมความงามของกลุมตัวอยางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหดังกลาวมีความนาสนใจ ตรงที่เพื่อนสนิทกับ

พอแม/ผูปกครองมีทาทีตรงกันขามกันตอการทําศัลยกรรมเสริมความงามของกลุม

ตัวอยาง กลาวคือ เพื่อนสนิทมีทาทีเชิงลบ ในขณะที่พอแม/ผูปกครองมีทาทีเชิงบวก

ตอการทําศัลยกรรมเสริมความงาม การที่ตัวบงช้ีทั้งคูสงผลตรงกันขามเชนน้ีจึงพอ

อธิบายไดวาทําไมผูวิจัยจึงพบวาทาทีของกลุมอางอิงที่มีตอการทําศัลยกรรมเสริม

ความงามไมสงผลใดๆ ตอความตัง้ใจทีจ่ะทาํศลัยกรรมเสรมิความงามของกลุมตวัอยาง 
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สรุปและขอเสนอแนะ

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเอง

เปนเครือ่งมอืวจิยั มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาบทบาทของการเปดรบัการนาํเสนอตวัแบบ

ดานบวกของการทําศัลยกรรมเสริมความงามในนิตยสารแฟชั่นและบันเทิงไทยที่มีตอ

ทัศนคติและความตั้งใจทําศัลยกรรมเสริมความงามของวัยรุนสตรีไทยอายุระหวาง 

18-25 ปในเขตกรุงเทพมหานคร สาระสําคัญของผลการวิจัยมีดังนี้ กลุมตัวอยางเปด

รับสื่อนิตยสารแฟช่ันและบันเทิงไทยในระดับมาก และมองวานิตยสารประเภทนี้

นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามทั้ง 6 รูปแบบในระดับมาก โดย

นําเสนอในรูปของขาวซุบซิบของผู มีช่ือเสียง และผลประโยชนที่ไดจากการทํา

ศัลยกรรมเสริมความงามมากที่สุด อยางไรก็ตามผลการวิจัยกลับบงชี้วากลุมตัวอยาง

รับรูผลดานลบทีตั่วแบบไดรับจากการทาํศลัยกรรมเสรมิความงามในปรมิาณท่ีใกลเคียง

กบัการรบัรูผลดานบวก ซึง่ตรงกนัขามกบัสมมตฐิานทีว่างไว และอาจเปนสาเหตสุาํคญั

ที่ทําใหกลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีเปนกลางตอศัลยกรรมเสริมความงามแทนที่จะมี

ทัศนคติเชิงบวก นอกจากน้ีกลุมตัวอยางมองวาตนเองมีความสามารถในการทํา

ศัลยกรรมเสริมความงามในระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมอางอิงของพวกเขาก็ไมได

คดัคานหรอืสนบัสนนุการทาํศลัยกรรมเสริมความงาม การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั

ทั้ง 6 ขอบงชี้วา ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานขอ 2, 3 และ 6 แตปฏิเสธสมมติฐาน

ขอ 1, 4 และ 5 

 จากการทีก่ลุมวยัรุนในประเทศไทยสวนใหญเปดรบัสือ่อนิเทอรเนต็เปนสือ่

หลกัในปจจบุนั และนติยสารแฟชัน่และบนัเทงิของไทยกจ็ดัทาํในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส

เชนเดียวกนั ดงันัน้หนวยงานของภาครฐัจงึควรมกีารควบคมุการเปดรบัสือ่ประเภทดงั

กลาวใหมากข้ึน รวมไปถึงระยะเวลาทีใ่ชในการเปดรับสือ่ดวย เชน อาจมกีารจาํกดัการ

เขาดูเว็บไซตบางประเภทของกลุมวัยรุนหากอายุไมถึง 18 ป หรือใหผูปกครองและ

ครอบครวัชวยสอดสองดูแลระยะเวลาทีใ่ชในการเปดรบัสือ่อนิเทอรเนต็ รวมไปถงึความ

ตั้งใจในการรับสื่อโดยอาจชักจูงใหเปดรับสื่อประเภทอื่นมากขึ้น หรือทํากิจกรรม

ประเภทอื่นมากขึ้นมากกวาจะใหหมกมุนอยูกับอินเทอรเน็ต
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 เนื่องจากมีการคนพบวาการทําศัลยกรรมสามารถดึงดูดความสนใจตอเพศ

ตรงขามไดมากข้ึน ผูใหบริการดานศัลยกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวัยรุนควร

ใหความสําคัญในดานการใหความรูและความเขาใจแกวัยรุนในเร่ืองการทําศัลยกรรม 

โดยชี้ใหเห็นถึงประโยชนและโทษของการทําศัลยกรรมควบคูกันไป เพื่อใหวัยรุนไดมี

การตดัสนิใจทาํศลัยกรรมจากการหาความรูไดจนเขาใจและมัน่ใจในการทาํศลัยกรรม

แตละครั้งกอนท่ีจะตัดสินใจทําศัลยกรรมหรือไดปรึกษาการทําศัลยกรรมจากแพทย

ผูเชี่ยวชาญกอนตัดสินใจทําศัลยกรรม

 ถึงแมวาจากผลการวิจัย ทาทีของกลุมอางอิงที่มีตอทําศัลยกรรมเสริม

ความงามไมสงผลตอความตั้งใจ แตผูวิจัยเชื่อวากลุมอางอิงยังมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจทําศัลยกรรมของกลุมวัยรุนสตรีไทยไมมากก็นอย ซึ่งจะเห็นวาการเผยแพร

วัฒนธรรมจากตางชาติ และเพื่อนมีอิทธิพลตอการเลียนแบบอยางมาก ซึ่งบางครั้ง

การรับเอาวัฒนธรรมตางชาติมากเกินไปโดยไมมีการควบคุมก็อาจสงผลเสียได ดังนั้น

ประเทศไทยจงึควรมกีฎหมายควบคมุธรุกจิศลัยกรรม เชน อาจออกกฎหมายใหแพทย

หรือสถานศัลยกรรมมีการใหความรูหรือขอมูลแกวัยรุนในกลุมที่อายุตํ่ากวา 18 ปลง

มาโดยอาจใหผูปกครองหรือครอบครัวมีการรับรูกอนตัดสินใจทําศัลยกรรม 

 เมื่อวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนตรงโดยใชการรับรูผลดานบวกที่ตัวแบบ

ไดรับเปนตัวแปรอิสระ และการรับรูความสามารถของตนเองเปนตัวแปรตาม ผูวิจัย

พบวาการนําเสนอตัวแบบดานบวกสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการรับรูความสามารถ

ของกลุมตัวอยาง (R2 = .026, F(1, 418) = 11.23, p < .001 โดยมีคา ß = -.162, 

t(418) = -3.35, p < .001) ผลการวิเคราะหนี้ไปเชื่อมโยงกับสมมติฐานขอ 6 (การ

ประเมนิความสามารถของตนเองสงผลตอความต้ังใจทาํพฤตกิรรม) โดยเฉพาะในบรบิท

ของศัลยกรรมเสริมความงาม ดังน้ันผูปกครองจึงควรใสใจติดตามบุตรหลานของตน

ในเรือ่งนี ้เพือ่ทกัทวงหรอืหามปรามในกรณทีีพ่วกเขาประเมนิความสามารถของตนเอง

ไวสูงกวาความเปนจริง

 ความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication: IMC) (ทีป่ระกอบดวย การโฆษณา การประชาสมัพันธ 

การสงเสริมการขาย การใชพนักงานขาย) ของสถานเสริมความงามหรือโรงพยาบาล 
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กับการตัดสินใจทําศัลยกรรมเสริมความงามเพื่อใหเห็นถึงบทบาทและผลกระทบของ

เครือ่งมอืการสือ่สารแตละอยางวามีความสมัพนัธกนัอยางไร และควรเลอืกการสือ่สาร

แบบใดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตอไป เปนหัวขอที่นาศึกษาในอนาคต นอกจาก

นีค้วรทาํการวจิยัผลกระทบจากการเลยีนแบบตวัแบบวาเหตผุลใดทาํใหเกดิการเลยีน

แบบ และหาแนวทางในการปองกันการเลยีนแบบในทางไมด ีอนึง่การวจิยันีใ้ชตวัแปร

อิสระที่เปนปจจัยภายใน แตปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก เชน ดานเศรษฐกิจ 

กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี ก็เปนปจจัยที่ควรนํามาศึกษาและวิจัยในโอกาสตอไป
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 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปดรับสื่อของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีที่มีตอ

การสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมทางการสื่อสารของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 เพื่อ

ศึกษาปจจัยทางประชากรที่มีผลตอการเปดรับส่ือของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

การเปดรับ ความคดิเหน็ และการมสีวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554

 ผลการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

 1. ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ท่ีแตกตางกัน จะมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 

แตกตางกัน

 2. การเปดรับสื่อเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตอการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554

 3. การเปดรับสื่อเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีมคีวามสมัพันธกบัการมีสวนรวมทางการสือ่สาร

ในกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 4. ความคดิเหน็ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

ตอการสือ่สารในกรณอีทุกภยัป 2554 มคีวามสมัพนัธกบัการมสีวนรวมทางการสือ่สาร

ในกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

คําสําคัญ: อุทกภัย, การเปดรับ, ความคิดเห็น, การมีสวนรวม

บทคัดยอ
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 The study of Exposure, Opinion and Particapation of People in 

Pakkretcity municipality, Nonthaburi Province toward the communication 

in case of Flood in 2011 is aim to study the exposure of people in Pak-

kretcity municipality, Nonthabiri province toward the communication in 

case of flood in 2011, the opinion of people in Pakkretcity municipality, 

Nonthaburi Province toward the communication in case of Flood in 2011, 

the participation of people in Pakkretcity municipality, Nonthaburi 

province toward the communication in case of Flood in 2011, the 

population factor effected to the exposure of people in Pakkretcity 

municipality, Nonthaburi Province toward the communication in case of 

Flood in 2011 and the relation of exposure, opinion, participation of 

people in Pakkretcity municipality, Nonthaburi Province in case of Flood 

in 2011.

 The result of Hypothesis Testing

 1.  The population factor of people in Pakkretcity Municipality, 

Nonthaburi province’s differ that’s shown the different exposure about 

flood in 2011.

 2.  The exposure about flood in 2011 of people in Pakkretcity 

Municipality, Nonthaburi province relate with the opinion of people in 

Pakkretcity Municipality, Nonthaburi province toward the communication 

in case of flood in 2011.

 3.  The exposure in case of flood in 2011 of people in Pakkretcity 

Municipality, Nonthaburi province relate with the participation of the 

communication in case of flood in 2011 of people in Pakkretcity 

Municipality, Nonthaburi province.

ABSTRACT
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 4. The opinion of people in Pakkretcity Municipality, Nonthaburi 

province toward the communication in case of flood in 2011 relate with 

the participation of the communication in case of flood 2011 of people 

in Pakkretcity Municipality, Nonthaburi province.

Keywords:  Flood, Exposure, Opinion, Participation
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 อุทกภัย (floods) หรือนํ้าทวม เปนภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรณี

ที่นํ้าในพ้ืนที่น้ันมีมากเกินกวาความสามารถท่ีแหลงนํ้ารองรับ หรือระบายออกไปได

ทันในระยะเวลาจํากัด ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการธรรมชาติของโลก 

นอกจากนี้การกระทําของมนุษยนับเปนสาเหตุทางออมอยางหน่ึงที่ทําใหเกิดอุทกภัย

ได อุทกภัยที่เกิดข้ึนอาจจะมีระดับความรุนแรงและความเสียหาย ทั้งในดานชีวิต 

ทรัพยสิน โครงสรางพื้นฐานรวมท้ังสภาพแวดลอมและระบบนิเวศวิทยา โดยผลเสีย

หายที่เกิดขึ้นมีทั้งในขณะเกิดอุทกภัย และผลกระทบที่เกิดภายหลังจากอุทกภัย 

 หากกลาวถึงเหตุการณมหาอุทกภัยครั้งใหญของประเทศเมื่อปลายป พ.ศ. 

2554 ที่ผานมานั้น จะเห็นวา ไดสรางความเสียหายอยางมากใหกับทั่วทุกภาคใน

ประเทศ รวมทั้งประชาชนก็ไดรับผลกระทบทั้งเรื่องชีวิตและทรัพยสิน บางเกิดความ

ขดัแยงซ่ึงกนัและกนั ปญหาการสือ่สารทีข่าดประสทิธภิาพทาํใหยากแกการสรางความ

เขาใจรวมกันละยากแกการเขาถึงกับประชาชนทุกกลุม ในสภาวะท่ีมีนํ้าทวม อีกทั้ง

ปญหาจากการบรหิารจดัการตางๆ ซ่ึงมคีวามซํา้ซอนกนั สรางความสับสน จงึอาจทาํให

เกิดการลาชาในการปองกันภัย และ บรรเทาทุกขในแตละพื้นที่ แตยังมีพื้นที่หนึ่งที่

สามารถตอสูจนรอดพนจากอุทกภัยครั้งนี้ไปได ทั้งที่อยูใกลแมน้ําพระยาและมีความ

เสี่ยงสูงที่จะไดรับผลกระทบจากนํ้าที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนั้น จนกระทั่งได

รับความสนใจและชื่นชมจากสาธารณะ นั่นคือ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุ ีแมจะมบีางสวนท่ีประสบภัยแตกถื็อเปนสวนนอยเพยีงแค 3 เปอรเซน็ต

ของพื้นที่เทานั้น (เทศบาลนครปากเกร็ด, 2555, น.3) 

 ปากเกร็ด เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด พื้นที่

ลุมตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา เปนเขตปริมณฑลดานทิศเหนือของ

กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบาน

ใหม ตําบลบางตลาด และตําบลคลองเกลือ รวม 5 ตําบล 34 หมูบาน มีพื้นที่ทั้งหมด 

36.04 ตารางกิโลเมตรหรือ 22,525 ไร แนวเขตทั้ง 4 ดาน ติดแมนํ้าเจาพระยาและ

คลองตางๆ ดังนี้
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 ดานทิศเหนือ แนวคลองบานใหม อบต.บานใหม จังหวัดปทุมธานี และ

มีแนวคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อยูทางดานทิศเหนือ ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

 ดานทิศตะวันออก แนวคลองประปา เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพ-

มหานคร มีความยาวรวม 8.4 กิโลเมตร

 ดานทิศตะวันตก แนวแมนํ้าเจาพระยา อบต.บางตะไนย จังหวัดนนทบุรี 

มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร

 ดานทิศใต แนวคลองบางตลาด เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

มีความยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร

 จากสถานท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ ทําใหพื้นที่นครปากเกร็ด ประสบ

ปญหานํ้าทวมเปนประจําทุกป โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และชวงนํ้าหลาก โดยเฉพาะ

ฤดูฝนจะเปนลักษณะนํ้าทวมขังในพื้นที่ชั้นในบริเวณหมูบานจัดสรร ถนนแจงวัฒนะ 

ถนนบอนสตรีทเมืองทองธานี เกิดสถานการณหากฝนตกตอเนื่อง ก็ดําเนินการแก

ปญหาโดยการเรงสบูนํา้ลงคคูลองเพือ่ระบายนํา้ลงแมนํา้เจาพระยา สวนชวงนํา้หลาก 

จะเปนลกัษณะนํา้ไหลบาทวมลนตลิง่มาทางแมนํา้เจาพระยา เทศบาลตองปองกนัแนว

ริมนํ้าไมใหนํ้าไหลทวมลนเขาเมือง และสูบนํ้าออกจากคูคลอง และปดประตูนํ้าไวเพื่อ

รับนํ้าหากสถานการณนํ้าฝนควบคูไปดวย และดวยเหตุน้ีเทศบาลฯ จึงมีแผนการ

ปองกันอุกทกภัยทั้งแผนระยะยาวและแผนฉุกเฉินอยางตอเนื่อง สําหรับรองรับ

สถานการณทั้งนํ้าฝนและนํ้าหลาก 

 สถานการณอทุกภยัในพืน้ทีน่ครปากเกรด็ เริม่จากปรมิาณนํา้จากภาคเหนอื

แลวคอยๆ ขยายลงมาตามแมนํ้าเจาพระยา ผานเขาสูที่ราบภาคกลาง โดยปกติ

ชวงระยะเวลาท่ีนํ้าจะเดินทางถึงเทศบาลนครปากเกร็ดจะเปนชวงเดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน ในแตละป ซึ่งเทศบาลจะสามารถปองกันแนวริมแมน้ําเจาพระยาได

ในระดับ 1.50-2.00 เมตร รทก. แตในป 2554 มีฝนตกหนักทางภาคเหนือ จากพายุ 

“ไหหมา” และพาย ุ“นกเตน” ทําใหฝนตกหนกัเปนปรมิาณมากอยางตอเนือ่ง ในขณะ

ทีเ่ขือ่นเกบ็นํา้ยงัมปีรมิาณนํา้มากจนไมสามารถเกบ็กกัเพิม่ได ทําใหเกดินํา้ทวมฉบัพลัน

ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดั ตัง้แตพษิณโุลก นครสวรรคลงมาตามลุมแมนํา้เจาพระยาเทากบั

ปริมาณที่เขื่อนตางๆ จะเก็บกักไว ซ่ึงคาดวาจะมีนํ้าปริมาณสูงกวา 16,000 ลาน

ลูกบาศกเมตร ที่จะตองเรงระบายลงสูอาวไทย
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 สถานการณนํ้าในครั้งนั้นคาดวานํ้าที่ระบายผานทางแมนํ้าเจาพระยาจะ

มีระดับนํ้าสูงสุดถึง 3.00-4.00 เมตร รทก.จากระดับแนวตลิ่ง ซึ่งเทศบาลรับได 

2.00-2.50 เมตร ขอมูลสถานการณนํ้าเชนนั้น จึงทําใหเทศบาลนครปากเกร็ดจะตอง

เตรยีมการรบักับสถานการณนํา้ในขณะนัน้ ท้ังการเสรมิแนวคนักัน้นํา้ ตรวจสอบขอมลู

เกี่ยวกับนํ้า และแนวทางการบริหารจัดการนํ้า กําหนดแนวทางการสื่อสาร ฯลฯ

 และจากสถานการณเกีย่วกบัอทุกภยัดงักลาว จงึสรางความสบัสนและวติก

กังวลใหแกประชาชนและผูประกอบกิจการตางๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและ

พืน้ทีใ่กลเคยีงไมนอย ในการตองการรบัทราบขอมลูขาวสารเกีย่วกบัอทุกภยัทีถ่กูตอง

ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับการปองกันอาคารบานเรือนและทรัพยสิน 

การโยกยายที่พักอาศัย รวมถึงขอมูลการใหความชวยเหลือผูประสบภัยทุกดาน ทาง

เทศบาลจึงใหจัดตั้งศูนย เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยเฉพาะขอมูล

เกี่ยวกับสถานการณนํ้าในแตละวัน ทําใหทางเทศบาลนครปากเกร็ดไดจัดตั้งศูนย

ประสานงานปองกันภัยนํ้าทวมขึ้นมาเพื่อสรางการส่ือสารผานชองทางหรือส่ือตางๆ  

จึงทําใหชาวเทศบาลนครปากเกร็ด มีการรวมมือรวมใจกอใหเกิดพลังชุมชน ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงการเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง ซ่ึงเปนผลทําใหเทศบาลนครปากเกร็ดรอดพนจาก

ภัยนํ้าทวมและไดรับการยอมรับวาเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ

การสื่อสารในสภาวะนํ้าทวม สามารถทําใหพื้นที่ผานวิกฤติครั้งนั้นไปได โดยใชหลัก 

“ปากเกรด็โมเดล” คอื แผนฉกุเฉนิปองกนันํา้ทวม การบรหิารนํา้ซึง่ดาํเนนิงานภายใต

การประเมินสถานการณน้ําจากขอมูลศักยภาพของพื้นที่ และความนาจะเปนท่ีอาจ

เกิดขึ้น โดยกําหนด 8 ภารกิจใหครอบคลุมทุกดานทั้งการปองกัน บรรเทา เยียวยา 

ฟนฟู ไดแก ภารกิจ 1 หนวยเฝาระวัง 24 ชม. ระวังภัย ตั้งแนวคันกั้นนํ้าจาก

ประสบการณป 2538 ตรวจสอบพื้นที่ตลอด 24 ชม. ตรวจสอบขอมูลนํ้า ยกระดับคัน

ใหสามารถรับน้ําได เฝาระวัง ตรวจสอบแกไขสถานการณ ภารกิจ 2 หนวย

ประชาสมัพนัธ ตัง้หนวยประชาสมัพนัธประสานงานดานขอมลูท่ีชัดเจน โดยคนในพืน้ที่ 

แจงเตือน รายงานสถานการณ ผานโทรศัพท เครือขายชุมชน เสียงตามสาย เว็บไซต

เทศบาล FACEBOOK เพือ่สรางความเชือ่มัน่ จัดตัง้ศนูยประสานงานปองกนัภยันํา้ทวม 

เทศบาลนครปากเกร็ด เปนหนวยประชาสัมพันธ แจงเตือนอุทกภัย แจงชองทาง

ประสานงานขอความชวยเหลือผานทางเสียงตามสายและผูนําชุมชน ในภาพรวม 
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จัดทําเว็บไซตเทศบาลเมนเูฉพาะรายงานสถานการณนํ้าทวมและการแจงเหตุอุทกภยั 

ใหกองวิชาการและแผน รับผิดชอบ–กําหนดชองทางสื่อสาร โทรศัพทสายดวน 

รถประชาสัมพันธ เสียงตามสาย ปายแจงเตือน ประกาศใบปลิว แผนพับ แจงเหตุ

ทาง FACEBOOK ดวยขอมูลที่ถูกตอง จากสถานการณจริงในพื้นที่–กําหนดแนวทาง

การประสานชุมชนบรรเทาภัยนํ้าทวม แจงชุมชนถึงแนวทางการประชาสัมพันธผาน

เครือขาย ภารกิจ 3 หนวยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ตั้งหนวยจัดหา วัสดุอุปกรณ ทราย 

กระสอบ ดนิ เครือ่งจกัร จติอาสา อาสาสมคัรชุมชน ฉกุเฉนิชวยเหลอืบรจิาคเงนิสิง่ของ 

หนวยสนับสนุนใน/นอกพื้นที่ ภารกิจ 4 หนวยบรรเทาทุกข เยียวยาผูประสบภัยนอก

คันกั้นนํ้า ถุงยังชีพ สุขอนามัย การอํานวยความสะดวก (สะพานไม) เรือ กูชีพ ภารกิจ 

5 ศูนยฟนฟูผูประสบภัย ศูนยฟนฟูผูประสบภัยโดยโรงเรียนเปนศูนยใหผูประสบภัย

นอกคันกั้นนํ้า มาพักพิง ภารกิจ 6 หนวยบรรเทาภัยฉุกเฉิน แกไขปญหารวดเร็วตาม

สถานการณ  1) คันกั้นนํ้าพัง  2) นํ้าลนออกมามาก  3) ตองแกไขรวดเร็ว  4) เรง

ทําความเขาใจ  5) ขอชุมชนมาชวย ภารกิจ 7 หนวยสวนรวมชุมชน วัด จิตอาสา  

1) การประสานความรวมมือชุมชนนอกคัน-วัด-ชุมชนในคัน  2) ใหวัดเปนศูนยกลาง

ประสานชุมชน รวมกันกรอกทราย ดูแลคันก้ันนํ้า ชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย  

3) ใหชุมชนกระจายขาว ทําความเขาใจภายใตขอมูลทองถิ่นที่ชัดเจน และสรางความ

มัน่ใจในการปองภยันํา้ทวมรวมกนั ภารกจิ 8 หนวยตดิตามประเมินสถานการณ ตดิตาม

ขาวสารขอมูลสถานการณน้ํา เสริมคันก้ันน้ําทุกระดับ 20-50 เซนติเมตร ประเมิน

สถานการณ ระยะปลอดภัย 1.50-2.00 รทก. จึงทําใหสามารถควบคุมสถานการณนํ้า

ไดที่ ระดับนํ้า 3-3.80 เมตร รทก. 

 จากปากเกร็ดโมเดลและความสําเร็จดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเปน

อยางยิ่ง ในประเด็นของ “การสื่อสาร” ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบรุ ีซึง่ถอืเปนการสือ่สารสวนสาํคญัในการขบัเคลือ่นกระบวนการตางๆ ในชมุชน

เพื่อปองกันและแกไขปญหานํ้าทวมรวมทั้งปญหาอื่นๆ ดวย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา

ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุมีกีารเปดรบัความคิดเหน็ และ

มีสวนรวมทางการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 อยางไร 
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรีที่มีตอการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554

 3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการสื่อสาร ของประชาชนในเขตเทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554

 4. เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรที่มีผลตอการเปดรับสื่อของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ ความคิดเห็น และการมี

สวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัย

ป 2554

วิธีการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช

วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) แบบเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว 

(Cross Sectional Study) และใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ดวย

วิธีการสุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวยการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) 

และใชการสุมตวัอยางโดยอาศยัหลกัความไมนาจะเปน (Non-Probability Sampling) 

ดวยการสุมตวัอยางแบบบังเอญิ (Accident Sampling) เพือ่ใหไดมาซ่ึงขนาดตัวอยาง

ตามที่กําหนดไว โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากตัวอยางในแตละเขตแบบบังเอิญตาม

จํานวนตัวอยางในสถานที่ตางๆ 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนในเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ใน 5 ตําบล ไดแก ตําบลปากเกร็ด บางพูด บานใหม บางตลาด และ
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คลองเกลือ ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ซึ่งจะเปนขนาดที่สามารถใชเปนตัวแทนประชากรได

อยางเพียงพอและเหมาะสม

ผลการวิจัยและอภิปราย

ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ใน 5 ตําบล ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป 

โดยแบงเปน ตําบลปากเกร็ด จํานวน 81 คน บางพูด จํานวน 134 คน บานใหม 

จํานวน 59 คน บางตลาด จํานวน 107 คน และคลองเกลือ จํานวน 19 คน พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 56 สวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 

ปคิดเปนรอยละ 32.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 37.7 มีอาชีพเปน

ลูกจางหรือพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 37.5 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

5,001-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.3

การเปดรับสื่อและขาวสารเกี่ยวกับอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จากการศึกษาการเปดรับสื่อและขาวสารเกี่ยวกับอุทกภัยป 2554 พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความบอยครั้ง (ตอ 1 เดือน) ในการเปดรับขาวสาร จากสื่อ

บุคคล ไดแก คนในครอบครัว มากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45) รองลงมา เพื่อนบาน 

(คาเฉลีย่เทากับ 4.13) ผูนาํชุมชน (คาเฉลีย่เทากับ 3.55) เสยีงตามสาย (คาเฉลีย่เทากับ 

3.28) ผูเชี่ยวชาญ/เจาหนาที่เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (คาเฉลี่ยเทากับ 

3.20) ปายแจงเตือน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.19) หอกระจายขาว (คาเฉลี่ยเทากับ 2.87) 

เฟซบุกของเทศบาลฯ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.63) ใบปลิว/แผนพับ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.54) 

รถประชาสัมพันธ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.38) เว็บไซตของเทศบาลฯ www.pakkretcity.

co.th (คาเฉลี่ยเทากับ 2.07) สวนดานขอมูลขาวสารที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือก
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เปดรับมากเปนอันดับ 1 คือ ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดนํ้าทวมและพื้นที่เสี่ยง คิดเปน

รอยละ 26.4 รองลงมาขอมูลเกี่ยวกับระดับนํ้า คิดเปนรอยละ 22.6 ขอมูลเกี่ยวกับ

การจดัการนํา้ทวมของเทศบาลนครปากเกรด็ คดิเปนรอยละ 20.6 ขอมลูเกีย่วกบัการ

ปฏิบัติตัวขณะเกิดนํ้าทวม คิดเปนรอยละ 15.8 และขอมูลเก่ียวกับศูนยพักพิงและ

การชวยเหลือของเทศบาลนครปากเกร็ด คิดเปนรอยละ 14.6

 

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีตอ
การสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554
 ในดานความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบรุตีอการสือ่สารในกรณอีทุกภยัป 2554 พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมคีวามคดิ

เห็นเก่ียวกับการสื่อสารของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในประเด็นมีสื่อ

และชองทางในการใหขอมูลหลายชองทางมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.81) รองลงมา 

เจาหนาที่ของเทศบาลฯ สามารถอธิบายขอมูลใหเขาใจไดงายและชัดเจน (คาเฉล่ีย

เทากับ 3.80) เนื้อหาตรงกับความตองการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78) เนื้อหามีความ

นาสนใจ นาติดตาม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) เจาหนาที่ของเทศบาลฯ มีวิธีการใหขอมูล

นาสนใจ นาติดตาม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75) เจาหนาที่ของเทศบาลฯ มีความรูเกี่ยวกับ

นํา้ทวมด ี(คาเฉลีย่เทากบั 3.72) เนือ้หามคีวามครบถวนสมบรูณ (คาเฉลีย่เทากบั 3.71) 

เนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงาย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.69) สื่อที่ใชเขาถึงประชาชนไดงาย 

(คาเฉลี่ยเทากับ 3.62) สื่อใหขอมูลไดรวดเร็วและทั่วถึง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.59) ซึ่งเปน

ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรุ ีซ่ึงเปนความคดิเห็นทางดานบวกทัง้หมด และเหน็ดวยอยูในระดบัมาก 

ตามลําดับ 

 กลาวโดยสรุป กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเห็นดวยกับการส่ือสารของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดานผูสงสาร ในประเด็น เจาหนาท่ีของ

เทศบาลฯ สามารถอธิบายขอมูลใหเขาใจไดงายและชัดเจนมากที่สุด ดานเนื้อหาสาร 

ในประเดน็ เนือ้หาตรงกับความตองการมากทีส่ดุ และดานชองทางหรอืส่ือ ในประเดน็ 

มีสื่อและชองทางในการใหขอมูลหลายชองทางมากที่สุด
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การมีสวนรวมทางการสื่อสารของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554
 สําหรับการมีสวนรวมทางการสื่อสารของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 นั้น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

มสีวนรวมทางการสือ่สารในดานการรบัรูขาวสารเกีย่วกบัสถานการณนํา้ทวม (คาเฉลีย่

เทากับ 3.84) มากที่สุด รองลงมา การสงตอหรือกระจายขาวสารไปยังผูอื่น (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.71) การใหความรูเกี่ยวกับสถานการณนํ้าทวม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.47) การ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปองกันน้ําทวม (คาเฉล่ียเทากับ 3.02) และการรวม

วางแผนปองกันนํ้าทวม (คาเฉลี่ยเทากับ 2.90) ตามลําดับ ทั้งนี้การมีสวนรวมทางการ

สื่อสารของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับสถานการณนํ้าทวม การ

สงตอหรือกระจายขาวสารไปยังผูอื่น และการใหความรูเกี่ยวกับสถานการณนํ้าทวม 

อยูในระดบัมาก นอกจากนีก้ารมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการปองกนั

นํ้าทวม และการมีสวนในการรวมวางแผนปองกันนํ้าทวม อยูในระดับปานกลาง

อภิปรายผลการศึกษา

การเปดรับส่ือกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความบอยครั้งใน

การเปดรับสื่อและขอมูลขาวสาร (ตอ 1 เดือน) เกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 จากสื่อ

บุคคลมากที่สุด คือ คนในครอบครัว รองลงมาคือ เพื่อนบาน ซึ่งสื่อบุคคลถือวาเปน

สือ่ทีม่คีวามนาเชือ่ถอืมาก มอีทิธพิลมากทีส่ดุ ถาผูสงสารมคีวามสามารถในการสงสาร

ที่ดี ก็จะทําใหสื่อบุคคลเปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสามารถรับรูถึง

ปฏิกิริยาสะทอนกลับไดทันทวงที อีกทั้งสื่อบุคคลสามารถใชกับกลุมเปาหมายที่ไมวา

จะมกีารศกึษาสงูหรอืการศกึษาตํา่กไ็ด ซึง่สอดคลองกบั (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 

2549) ที่ไดศึกษาไววา ประสิทธิภาพของสื่อบุคคล จะขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือ ความ

นาไววางใจของผูสงสาร นอกจากน้ีเครือขายการสือ่สารดานครอบครวัทีมี่ความไววางใจ
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และสนิทสนมกัน ก็มีความสําคัญในการชี้ขาดในประเด็นตางๆ ไดดีที่สุด ซึ่งตรงกับผล

การวิจัยที่วา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับจากคนในครอบครัวมากที่สุด รองลงมาคือ 

เพื่อนบาน ซ่ึงเพื่อนบานถือวาเปนกลุมคนท่ีมีพื้นที่ที่อาศัยหรือมีภูมิลําเนาเดียวกัน 

กลาวคอื ตามหลกัของนเิทศศาสตร หากผูสงสารกบัผูรบัสารมลีกัษณะท่ีคลายคลงึใกล

เคียงกัน ก็จะสื่อสารกันไดโดยงาย อยางที่รับรูกันทั่วๆ ไปวา พูดภาษาเดียวกัน หรือ

หัวอกเดียวกัน ดวยเหตุนี้ ภูมิลําเนาของสื่อบุคคลจึงมีความสําคัญในการสื่อสาร โดย

เฉพาะการสื่อสารในอาณาบริเวณที่เฉพาะ อยางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และยังสอดคลองกับ จิรัตน สถิติรัถ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง “การเปดรับ 

และความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมืองนนทบุรี เกี่ยวกับงานปองกันยาเสพติด

ของตํารวจชุมชนสัมพันธ สภ.อ. เมืองนนทบุรี” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับ

ขาวสารจากสือ่บคุคลมากทีส่ดุ อันไดแก กลุมเพือ่น เพราะเปนกลุมทีก่ลุมตวัอยางสวน

ใหญอยูใกลชิด มีความสนิทสนม และกลาเปดเผยมากที่สุด 

 สวนในดานขอมูลขาวสารท่ีเปดรับ พบวา กลุมตัวอยางเปดรับขอมูล

เกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดนํ้าทวมและพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด ซึ่งสวนใหญเปนประเด็นที่สง

ผลกระทบตอกลุมตัวอยางมากที่สุด และกลุมตัวอยางยังสามารถนําขอมูลขาวสาร

ที่ไดรับไปใชประโยชนหรือใชประกอบการตัดสินใจในการทํากิจกรรมตางๆ ในการ

ดาํเนนิชีวติประจาํวนัได อยางไรกต็ามการเลอืกเปดรบัขอมลูขาวสารในชวีติประจาํวนั

ในชวงเวลาวกิฤต ิยอมไมมคีวามสะดวกสบายเหมอืนเวลาปกต ิดงันัน้เนือ้หาหรอืขอมลู

ขาวสารทีบุ่คคลจะเลอืกเปดรบั มักจะเปนเนือ้หาทีเ่กีย่วของและมปีระโยชนกบัตนเอง 

(กิติมา สุรสนธิ, 2541, น. 46-47) ดังนั้น ขาวสารที่หลั่งไหลผานเขามาไปยังบุคคลจาก

ชองทางตางๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ขาวสารที่นาสนใจ มีประโยชนและ

เหมาะสมตามความนึกคิดของผูรับสาร จะเปนขาวสารที่กอใหเกิดความสําเร็จในการ

สื่อสาร และ (Klapper, 1960, pp. 19-20) กลาวถึง กระบวนการเลือกสรรเปรียบ

เสมือนเครื่องกรอง (Filter) ขาวสารในการรับรูของมนุษยเรา การเลือกเปดรับหรือ

เลอืกสนใจ (selective exposure or selective attention) การเลอืกรบัรู และเลอืก

ตีความ (selective perception or selective interpretation) ทอดด ฮันท และ

เบรนท ดีลูเบน (Todd Hunt and Brent D. Ruben, 1993, pp. 50-52, อางถึงใน 

ปรมะ สตะเวทนิ, 2546, น. 122-124) ไดสรปุถงึปจจยัตางๆ ทีม่อีทิธพิลตอกระบวนการ

ในการเลอืกรับสารของผูรับสารไววาขึ้นอยูกับความตองการ (need) การใชประโยชน 
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(utility) ผูรับสารจะใหความสนใจและใชความพยายามที่จะเขาใจ และจดจําขาวสาร

ที่จะสามารถนําไปใชประโยชนได ประสบการณ และนิสัย (experience and habit) 

ดังนั้น ผูรับสารจึงเลือกรับสารเลือกตีความหมาย และเลือกจดจําเรื่องราวตางๆ 

ทีไ่ดรบั จะเหน็ไดวาจากการศกึษาครัง้นี ้กลุมตวัอยางเลอืกเปดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบั

พื้นที่ที่เกิดนํ้าทวมหรือพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด อาจเนื่องมาจากขณะนั้นผูรับสารสามารถ

นําขอมูลที่ตรงกับความตองการสวนน้ีไปใชประโยชนไดมากที่สุด และขอมูลขาวสาร

ที่กลุมตัวอยางเปดรับนอยท่ีสุด คือ ขอมูลเก่ียวกับศูนยพักพิงและการชวยเหลือของ

เทศบาลฯ อาจเปนเพราะพืน้ทีท่ี่ประสบภัยนํา้ทวมในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัด

นนทบุรี มีเพียง 3 เปอรเซ็นตของพื้นที่เทานั้น ซึ่งถือเปนสวนนอย ทําใหกลุมตัวอยาง

ใหความสนใจ หรือเลือกเปดรับขอมูลในประเด็นน้ีนอย ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการ

เลอืกรบัสือ่ของผูรบัสาร ดงัที ่(พรทพิย วรกจิโภคาทร, 2544, น. 292) กลาวไววา ผูรบั

สารมักจะเลือกสื่อท่ีสามารถจัดหามาได ท่ีไมตองใชความพยายามมาก และมีความ

สอดคลอง กบัความรู คานยิม ความเชือ่ ทศันคตทิีม่อียู เลอืกสือ่ทีต่นสะดวก ในปจจบุนั

ผูรับสารสามารถเลือกรับสื่อไดท้ังทางวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ 

และสือ่บคุคล แตละคนกจ็ะมพีฤตกิรรมการรบัสือ่ทีแ่ตกตางกนัตามสะดวก และเลอืก

สื่อตามความเคยชิน ปกติคนกลุมหนึ่งในทุกสังคมที่จะไมคอยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อ

ทีต่นเคยรบัอยู และ Wilbur Scharamm ยงัไดกลาวถงึเรือ่งความสะดวกในการใช คอื 

บุคคลมักจะเลือกใชสื่อท่ีอยูใกลตัวเราเชนกัน จากผลศึกษา แสดงใหเห็นวา กลุม

ตัวอยางมีการเปดรับสื่อตางๆ เก่ียวกับกรณีอุทกภัยป 2554 จากส่ือบุคคลมากที่สุด 

รองลงมาสื่อกระจายเสียง ส่ือเฉพาะกิจ สื่ออินเทอรเน็ต ตามลําดับ ทั้งน้ีถือวากลุม

ตัวอยางมีการเปดรับจากสื่อบุคคล ในระดับคอนขางมาก กลุมตัวอยางมีการเปดรับ

จากสื่อกระจายเสียงและสื่อเฉพาะกิจ ในระดับปานกลาง และกลุมตัวอยางมีการเปด

รับจากสื่ออินเทอรเน็ต ในระดับคอนขางนอย จากผลการศึกษาและแนวคิดขางตน 

สามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับจากส่ือบุคคลมากที่สุด อันไดแก คนใน

ครอบครัว เพ่ือนบาน ท่ีมีประสบการณรวมกัน และเชื่อวาเปนสื่อที่เขาถึงงาย และ

มีความนาเชื่อถือ สื่อบุคคลจึงเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลและทรงพลังตอการสื่อสารของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 

มากที่สุด
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ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีที่มี
ตอการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554
 จากผลการศึกษาวิจัย พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับการสื่อสารของ
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 ในประเด็นมีสื่อและ
ชองทางในการใหขอมูลหลายชองทางมากท่ีสุด ประเด็นเจาหนาที่ของเทศบาลฯ
สามารถอธิบายขอมูลใหเขาใจไดงายและชัดเจน ประเด็นเนื้อหาตรงกับความตองการ 
ประเด็นเนื้อหามีความนาสนใจ ประเด็นเจาหนาที่ของเทศบาลฯ มีวิธีการใหขอมูล
นาสนใจ นาติดตาม ประเด็นเจาหนาที่ของเทศบาลฯ มีความรูเกี่ยวกับนํ้าทวมดี 
ประเด็นเนื้อหามีความครบถวนสมบูรณเนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงาย ประเด็นสื่อที่
ใชเขาถึงประชาชนไดงาย และประเดน็สือ่ใหขอมลูไดรวดเรว็และทัว่ถงึ ตามลาํดบั ท้ังนี้
กลุมตวัอยางมคีวามเหน็ดวยกบัการสือ่สารของเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี
ในกรณีอุทกภัยป 2554 อยูในระดับมาก
 และยงัพบวา กลุมตวัอยางเหน็ดวยกบัการสือ่สารของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 ในดานผูสงสาร มากท่ีสุด รองลงมา 
ดานเนื้อหาสาร ดานสื่อหรือชองทางการสื่อสาร ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมตัวอยางมี
ความเหน็ดวยกบัการสือ่สารของเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวัดนนทบรุใีนกรณอีทุกภัย
ป 2554 ดานผูสงสาร ดานเนื้อหาสาร และดานส่ือหรือชองทางการส่ือสาร อยูใน
ระดับมาก
 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ จิรัตน สถิติรัถ (2547) ที่ศึกษาเรื่อง 
“การเปดรับ และความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมืองนนทบุรี เกี่ยวกับงาน
ปองกันยาเสพติดของตํารวจชุมชนสัมพันธ สภ.อ. เมืองนนทบุรี” พบวา ความคิดเห็น
ของประชาชนตอการปองกันยาเสพติดของตํารวจชุมชนสัมพันธ อยูในระดับมาก 
โดยเห็นดวยอยางยิ่งกับงานที่ตํารวจชุมชนและชุมชนสัมพันธที่ทําใหประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมการปองกันยาเสพติด
 จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน ในที่นี้สามารถอธิบาย
ไดวา เมื่อกลุมตัวอยางไดมีการรับขอมูลขาวสารเหตุการณมหาอุกทกภัยป 2554 
จากทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากส่ือตางๆ ทั้งส่ือกระจายเสียง 
สื่ออินเทอรเน็ต สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ก็จะทําใหมีความคิดเห็นตอการส่ือสาร 
ทั้งในดานผูสงสาร เน้ือหาสาร และสื่อหรือชองทางการสื่อสาร ที่ทางเทศบาลนคร
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ปากเกรด็ ใชในการประชาสมัพนัธ แจงขอมลูขาวสารไปยงัประชาชนเปนไปในทศิทาง
เดียวกัน คือ มีความเห็นดวยกับการสื่อสารของทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบรุ ีอยูในระดบัมาก เปนเพราะกลุมตวัอยาง อยูในพืน้ทีท่ีม่สีภาพแวดลอมคลายๆ 
กนั คอื เปนทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอการประสบอทุกภยั ดงันัน้ จงึทาํใหมคีวามคดิเหน็คลายๆ 
กนัไปดวย ซึง่สอดคลองกบั (ชวรตัน เชดิชยั, 2527, น.50) ทีว่า ความคิดเหน็จะมคีวาม
สอดคลองหรือเปนรูปแบบเดียวกัน สภาพแวดลอมและอิทธิพลทางสังคมและ
วฒันธรรม กเ็ปนอกีปจจยัทีม่ผีลตอการเสรมิสรางความคิดเหน็ หรอืมสีวนตอการรเิริม่
กระบวนการกอรูปของความคิดเห็นดวย แสดงใหเห็นวาทางเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี มีการสื่อสารที่คอนขางมีประสิทธิภาพ สามารถใหขอมูลขาวสารผาน
สื่อไดตรงกับความตองการของประชาชน ทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันอีกดวย

การมีสวนรวมทางการสื่อสารของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554
 จากผลการวิจัย พบวา ในกรณีอุทกภัยป 2554 กลุมตัวอยางสวนใหญ 
มสีวนรวมทางการสือ่สารในดานการรบัรูขาวสารเกีย่วกบัสถานการณนํา้ทวม มากทีส่ดุ 
การสงตอหรือกระจายขาวสารไปยังผูอ่ืน การใหความรูเกี่ยวกับสถานการณนํ้าทวม 
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปองกันน้ําทวม การรวมวางแผนปองกันนํ้าทวม 
ตามลําดับ ท้ังน้ีการมีสวนรวมทางการสื่อสารของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีการรับรู
ขาวสารเก่ียวกับสถานการณนํ้าทวม การสงตอหรือกระจายขาวสารไปยังผูอื่น และ
การใหความรูเกี่ยวกับสถานการณนํ้าทวม อยูในระดับมาก นอกจากนี้การมีสวนรวม
ในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการปองกนันํา้ทวม และการมสีวนรวมในการวางแผน
ปองกันนํ้าทวม อยูในระดับปานกลาง
 จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารมากที่สุด 
รองลงมา มีสวนรวมในการสงตอขาวสารและใหความรูไปยังผูอื่น อีกทั้งยังมีสวนรวม
ในการแสดงความคดิเหน็และรวมวางแผนจดัการปองกันนํา้ทวมดวย ซึง่สอดคลองกบั
ผลการศกึษาของ สโรชนิ ีมกีรณุา (2550) ศกึษาเร่ือง “ความคดิเหน็ตอบทบาททางการ
เมืองของหนังสือพิมพไทยรายวันกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณียุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ก.ย. 2548-
ก.ย. 2549)” พบวา การมีสวนรวมของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา ภาพรวมกลุม
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ตัวอยางมีสวนรวมทางการเมืองในระดับปานกลาง และที่มีสวนรวมในกิจกรรมมาก
ที่สุด คือ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กิจกรรมที่มีสวนรวมมาก ไดแก การพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมที่มีสวนรวมปานกลาง ไดแก การรับฟง และการ
โนมนาวผูอืน่ไปใชสิทธ ิและกิจกรรมทีมี่สวนรวมนอย คอื การแสดงความคิดเห็นไปยงั
สื่อตางๆ 
 และยังสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการสื่อสารแบบมีสวนรวม (ปาริชาต 
สถาปตานนท และคณะ, 2549) และ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2543) กลาวถึง 
ระดบัการมสีวนรวมไววา การมสีวนรวมในการสือ่สารของชมุชนนัน้ทาํไดในหลายระดบั 
คือ การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร การมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร และการ
มสีวนรวมในฐานะผูวางแผนและกาํหนดนโยบาย กข็ึน้อยูกบัเปาหมายของการส่ือสาร 
วาไดกําหนดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับใด ยิ่งการส่ือสารท่ีเอื้ออํานวยใหมี
ลักษณะตอบโตกันตลอดเวลามากเทาใด โอกาสที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมก็ยิ่งจะมี
มากขึ้นเทานั้น ในดานประเภทของเนื้อหาสาร ตองเปนเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับสภาพ
ความเปนจริงของชุมชน มีวิธีการนําเสนอเน้ือหาในลักษณะของการสนทนาเปนการ
แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อแสวงหาความรวมมือจากหลายฝาย และกอให
เกดิการตดัสนิใจโดยกลุม กจ็ะยิง่ทาํใหการมสีวนรวมมโีอกาสมากขึน้ ดานประเภทของ
ชองทาง/สื่อ โดยหลักการทั่วไปแลว สื่อขนาดเล็ก เชน สื่อเฉพาะกิจจะเปดโอกาสให
ชมุชนมสีวนรวมไดมากกวาสือ่มวลชน สือ่ทีช่าวบานคุนเคย กจ็ะเอือ้อาํนวยใหชาวบาน
เขารวมไดงายกวาสื่อสมัยใหมท่ีแปลกหนา ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาในครั้งนี้วา 
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการเปดรับจากสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาสื่อกระจายเสียง 
สื่อเฉพาะกิจ และสื่ออินเทอรเน็ต ตามลําดับ ซึ่งถือวาสื่อที่ทางเทศบาลนครปากเกร็ด
ใชในการสงขอมลูขาวสาร จะเนนเปนสือ่ทีเ่ขาถงึงายอยางส่ือเฉพาะกจิ และส่ือกระจาย
เสียง ถือเปนสื่อที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีความคุนเคย จึงทําใหเกิด
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาในครั้งน้ี จะเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชน มีสวนชวย
ใหพื้นที่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถรอดพนจากนํ้าทวมได 
เนื่องมาจากประชาชนเขามามีสวนรวมทางการสื่อสาร ทั้งการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
สถานการณนํ้าทวม การสงตอหรือกระจายขาวสารไปยังผูอื่น การใหความรูเกี่ยวกับ
สถานการณนํ้าทวม การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปองกันนํ้าทวม และการรวม



JC JournalJournalJC 40

วางแผนปองกันนํ้าทวม ซึ่งการสรางความเขาใจในเรื่องขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สถานการณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณนํ้าทวม ระหวางประชาชนกับเทศบาลฯ 
จากสื่อหรือชองทางท่ีทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีใชสงขอมูลขาวสาร
นั้น สามารถกอใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน รวมถึงยังสามารถสรางเครือขายภายใน
ชุมชนเพื่อใหความชวยเหลือและชวยปองกันนํ้าทวม ออกมาในรูปแบบของการเปน
จติอาสาตางๆ ทัง้การรวมกรอกกระสอบทราย การรวมกนัสรางคันกัน้นํา้ การยอมเสีย
พื้นที่บางสวนใหถูกน้ําทวมเพื่อรักษาพื้นท่ีสวนใหญที่สําคัญทางเศรษฐกิจเอาไว ฯลฯ 
โดยเปนการรวมพลังของชุมชน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มีพลังชุมชนและมีการสื่อสารที่ดี โดยอาศัยหลัก “ปากเกร็ดโมเดล” คือ 
แผนฉุกเฉินปองกันนํ้าทวมการบริหารนํ้า ซึ่งดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําให
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถรอดพนจากมหาอุทกภัยป 2554 
ไปได

ปจจัยทางประชากรที่มีผลตอการเปดรับสื่อของประชาชนในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554
 จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 36-45 ป มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีเปนลกูจางหรอืพนกังานบรษัิท

เอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาทมากที่สุด กลาวไดวา ลักษณะ

ทางประชากรของกลุมตัวอยางที่พบในครั้งนี้ เปนตัวแทนของประชาชนที่อาศัยอยูใน

เขตเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีซึง่เปนกลุมทีอ่ยูในวยัผูใหญ และวยัทาํงาน 

มีพื้นที่ที่อยูอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน กลาวคือ เปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ

การถูกน้ําทวม ในกรณีมหาอุกภัยป 2554 ซ่ึงกลุมตัวอยางนี้มีความตองการขอมูล

ขาวสารไปใชในชวีติประจําวนั ดงันัน้ การเปดรบัส่ือและขอมลูขาวสารจงึมคีวามหลาก

หลาย เพื่อตองการทราบถึงความเปนไปของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น และเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจสําหรับทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน อาจสรุปไดวาผูที่

อาศยัอยูในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ีทีม่ลัีกษณะทางประชากร ไดแก 

เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเฉลีย่ตอเดอืน และพืน้ทีท่ีอ่าศยัอยูทีแ่ตกตางกนั 

มีการเปดรับสื่อเก่ียวกับกรณีอุทกภัยป 2554 แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ลักษณะทางประชากร (ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 105-109) กลาวคือ เพศหญิงและ
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ชายมคีวามแตกตางกนัมากในเรือ่งความคดิ ความละเอยีดลกึซ้ึง สอดคลองกบัผลการ

ศึกษาครั้งนี้ ที่พบวา เพศหญิงเปดรับมากกวาเพศชาย ซึ่งแสดงใหเห็นวา เพศหญิงมัก

จะมีความละเอียดกวาเพศชาย ในสวนของคานิยมและทัศนคติ อายุ เปนปจจัยหนึ่งที่

ทาํใหคนมคีวามเหมอืนหรอืแตกตางกนัในเรือ่งความคดิและพฤตกิรรม นอกจากความ

แตกตางในดานความคดิแลว อายยุงัเปนสิง่กาํหนดความแตกตางในเร่ืองความยากงาย

ในการชักจูงใจดวย นอกจากนั้น ประสบการณชีวิตที่ตางกัน ทําใหทัศนคติ ความรูสึก

นึกคิดและพฤติกรรมแตกตางกันไปดวย คนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหา

ขาวสารมากกวาเพ่ือความบนัเทงิ ซึง่การศกึษาครัง้นีพ้บวา กลุมตวัอยางสวนใหญมอีายุ 

36-45 ปมากที่สุด ถือเปนกลุมคนวัยผูใหญ วัยทํางาน มักจะเปดรับขาวสารหนักๆ 

เรื่องเกี่ยวกับมหาอุทกภัยป 2554 ก็ถือเปนขาวสารหรือเรื่องราวหนักๆ เพราะเปน

ปญหาทีค่นทัง้ประเทศใหความสนใจ และตืน่ตระหนกกบัเหตกุารณครัง้นัน้อยูไมนอย 

จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดขางตน สวนสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง 

อาชพี รายได ก็ถอืเปนปจจยัทีท่าํใหคนมปีระสบการณตางกนัมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตางกนั 

และการศึกษา เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษา

สูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารท่ีดี เพราะเปนผูมีความรูกวางขวางใน

หลายเรือ่ง มคีวามเขาใจศพัทมากและเขาใจสารไดด ีแตมกัจะเปนคนทีไ่มคอยเชือ่อะไร

งายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลที่สนับสนุนเพียงพอ 

 จากผลการศึกษาและแนวคิดขางตนที่กลาวมาสามารถอธิบาย สมมติฐาน

ของการวิจัยท่ีวา ลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ที่แตกตางกัน จะทําใหมีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 

ที่แตกตางกันดวย

ความสัมพันธระหวางการเปดรับ ความคิดเห็น และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 
2554
 จากผลการศกึษาวจิยั ในสมมตฐิานท่ีวา การเปดรบัส่ือเก่ียวกบักรณอีทุกภยั

ป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ

กับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตอการ
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สื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรับสื่อ

เกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี มีความสัมพันธกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ตอการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 โดยเปนความสัมพันธทางบวก 

หมายความวา มกีารเปดรบัสือ่เกีย่วกบักรณอีทุกภยัป 2554 มาก กจ็ะมคีวามเหน็ดวย

กับการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 มาก สวนถามีการเปดรับส่ือเกี่ยวกับกรณี

อทุกภยัป 2554 นอย กจ็ะมคีวามเหน็ดวยกบัการสือ่สารในกรณอีทุกภยัป 2554 นอย 

ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาว อยูในระดับสูง

 กลาวคอื ประชาชนทีอ่าศยัอยูในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

มีการเปดรับสื่อเก่ียวกับกรณีอุทกภัยป 2554 มาก จะมีความคิดเห็นตอการสื่อสาร

ในดานผูสงสาร เน้ือหา ชองทางหรือสื่อ ท่ีทางเทศบาลนครปากเกร็ดใชในการ

ประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารไปยังประชาชนมาก เนื่องจากอุทกภัยในป 2554 

เปนเหตกุารณทีเ่ขาขัน้วกิฤต ิทาํใหประชาชนตองพยายามขวนขวายหาขอมลูขาวสาร

เก่ียวกับอุทกภัยจากสื่อตางๆ และจากกลุมตัวอยางที่ประสบปญหาหรืออยูในสภาพ

แวดลอมเดียวกัน ก็ทําใหเม่ือมีการเปดรับจากส่ือตางๆ ก็จะมีความคิดเห็นเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 สวนสมมติฐานท่ีวา การเปดรับสื่อเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธกับการมี

สวนรวมทางการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ีจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปดรบัสือ่เกีย่วกบั

กรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มคีวามสมัพนัธกบัการมสีวนรวมทางการสือ่สารในกรณอีทุกภยัป 2554 ของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเปนความสัมพันธทางบวก 

หมายความวา การเปดรบัสือ่เกีย่วกบักรณอีทุกภยัป 2554 มาก จะมสีวนรวมทางการ

สื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 มาก สวนการเปดรับสื่อเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 

นอย จะมสีวนรวมทางการสือ่สารในกรณอีทุกภยัป 2554 นอย ทัง้นีข้นาดความสัมพนัธ

ดังกลาว อยูในระดับสูง

 กลาวคือ เมื่อประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี มีการเปดรับสื่อเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยป 2554 มาก ก็จะมีขอมูลเพียงพอที่จะ
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มีแนวโนมเขาไปมีสวนรวมทางการสื่อสาร ไมวาจะเปนในฐานะผูรับสาร และผูสงตอ

สารในขณะเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง การสื่อสารแบบมีสวนรวม ที่กลาวถึง

ระดบัการมสีวนรวมไววา การมสีวนรวมในการสือ่สารของชมุชนนัน้ทาํไดในหลายระดบั 

คือ การมีสวนรวมในฐานะผูรับสาร/ผูใชสาร การมีสวนรวมในฐานะผูสงสาร และการ

มีสวนรวมในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบาย จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

เขาไปมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารมากที่สุด รองลงมา มีสวนรวมในการสงตอ

ขาวสารและใหความรูไปยงัผูอืน่ อกีทัง้ยงัมสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็และรวม

วางแผนจัดการปองกันนํ้าทวมอยางเปนระบบดวย และจากการที่กลุมตัวอยางเขาไป

มีสวนรวมทางการสื่อสาร ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจของประชาชนทุกตําบล ไมวา

จะเปน ต.ปากเกร็ด ต.บางตลาด ต.บางพูด ต.บานใหม และ ต.คลองเกลือ ในการชวย

ปองกันนํ้าไมใหเขาทวมในพื้นท่ี ถือเปนพลังชุมชนที่มีความเขมแข็ง ซ่ึงเปนผลทําให

เทศบาลนครปากเกร็ดรอดพนจากอุทกภัยและยังไดรับการยอมรับวาเปนชุมชนที่มี

ความเขมแข็งในการบริหารจัดการการสื่อสารในสภาวะนํ้าทวม สามารถทําใหพื้นที่

ผานวิกฤติครั้งนั้นไปได

 และสมมตฐิานทีว่า ความคดิเหน็ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี ตอการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 มีความสัมพันธกับการมี

สวนรวมทางการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ จังหวดันนทบรุ ีตอการสือ่สารในกรณอีทุกภยั

ป 2554 มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีโดยเปนความสัมพนัธทางบวก 

หมายความวา ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่มีความเห็น

ดวยกับการสือ่สารของเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุมีาก จะมสีวนรวมทางการ

สื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 มาก สวนประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี ที่มีความเห็นดวยกับการสื่อสารของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรีนอย จะมีสวนรวมทางการสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 นอย ทั้งนี้ขนาด

ความสัมพันธดังกลาว อยูในระดับสูง

 กลาวคือ เมื่อประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี เห็นดวยกับการใชสื่อสารของทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีแลว 
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ก็จะเขาไปมีสวนรวมทางการสื่อสาร ดังผลการศึกษาที่วา ประชาชนที่อาศัยอยูในเขต

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เห็นดวยวาทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบรุ ีมส่ืีอและชองทางในการใหขอมลูหลายชองทาง นาํเสนอเนือ้หาตรงตามความ

ตองการ และเจาหนาทีข่องเทศบาลฯ สามารถอธบิายขอมลูใหเขาใจไดงายและชัดเจน 

ดงันัน้จงึทาํใหประชาชนทีอ่าศยัอยูในเขตเทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบรุ ีเขาไป

มีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร ผานชองทางการสื่อสารที่ทางเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใชสื่อสารในกรณีอุทกภัยป 2554 มากที่สุด

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1.  จากการศกึษาในครัง้นีพ้บวา การเปดรบัสือ่ตางๆ เกีย่วกบักรณอีทุกภยั

ป 2554 (ความบอยครั้งในการเปดรับตอ 1 เดือน) ที่กลุมตัวอยางเปดรับคอนขางนอย 

3 อันดับสุดทาย ไดแก ใบปลิว/แผนพับ, รถประชาสัมพันธ และเว็บไซตของเทศบาลฯ 

www.pakkretcity.co.th ดงันัน้ทางเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีควรมกีาร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับกรณีอุทกภัยผานสื่อดังกลาวเพิ่มมากขึ้นและ

ทําใหมีความนาสนใจ โดยเฉพาะสื่ออินเทอรเน็ต เนื่องจากในยุคปจจุบัน การสื่อสาร

ผานโลกออนไลนคอนขางมีความรวดเร็ว และมีอิทธิพลสูง ประชาชนมีแนวโนมที่จะ

เปดรบัสารจากสือ่ดงักลาวมากขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ใหประชาชนไดรบัขอมลูขาวสารไดดยีิง่ขึน้ 

และสื่อที่กลุมตัวอยางมีการเปดรับมากที่สุด คือ สื่อบุคคล อันไดแก คนในครอบครัว 

เพื่อนบาน ดังนั้นในโอกาสตอๆ ไป ถาทางเทศบาลฯ จะสงขอมูลขาวสาร หรือทําการ

ประชาสัมพันธเรื่องใดๆ ควรมุงเนนไปที่สื่อบุคคล ซึ่งเปนสื่อที่คนเปดรับมากที่สุด 

เพื่อใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2.  จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา การเปดรับขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับ

กรณีอุทกภัยป 2554 ที่กลุมตัวอยางเปดรับมากที่สุด ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิด

นํ้าทวมและพื้นท่ีเส่ียง ดังน้ันทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ควรพัฒนา

ขอมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีท่ีเกิดน้ําทวมและพื้นท่ีเสี่ยงอยูเสมอ เพราะเปนเร่ืองที่ประชาชน
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ตองการทราบขอมลูมากทีส่ดุ เพือ่จะไดนาํไปประยกุตใชกบัสถานการณทีม่คีวามเส่ียง

ในขณะนั้นๆ 

 3.  จากการศกึษาในครัง้นีพ้บวา ความคดิเหน็ของประชาชนในเขตเทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีท่ีมีตอการสื่อสารของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ในกรณีอุทกภัยป 2554 ท่ีกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับการส่ือสารของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอยที่สุด 2 อันดับสุดทาย ไดแก สื่อที่เทศบาล

นครปากเกร็ดใชเขาถึงประชาชนไดงาย และสื่อใหขอมูลไดรวดเร็วและทั่วถึง ดังน้ัน

ทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ควรมีการพัฒนาทางดานสื่อหรือชองทาง

ที่ใชในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกรณีอุทกภัยมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยตอยอดในหัวขอตอไป 

ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาจใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก หรือสนทนากลุม 

เพื่อใหไดขอมูลและผลการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

 2.  การศึกษาวิจัย ควรมีการศึกษาถึงนโยบายการสื่อสารและแผนบริหาร

จัดการนํ้าของทางเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ที่มี

สวนเกี่ยวของ 

 3. ปญหาอุทกภัยเปนเรื่องที่มีความนาสนใจ และเกิดขึ้นอยู ตลอด 

จึงสามารถนํามาศึกษาวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาหัวขอเกี่ยวกับภัยพิบัติอื่นๆ 

ได และสามารถนําไปใชประโยชนกับชุมชน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปญหาได

 4. เนื่องจากนครปากเกร็ด เปนพื้นที่ที่รอดพนจากอุทกภัยครั้งใหญ ในป 

2554 มาได ท้ังๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีติดแมน้ําและมีความเสี่ยงสูงท่ีจะประสบภัย แตดวย

ความทีม่โีมเดลในการจดัการนํา้ เรยีกวา “ปากเกรด็โมเดล” ทาํใหเปนพืน้ทีท่ีป่ลอดภยั 

และยังไดรับคําชื่นชมจากสาธารณะ ดังนั้น ชุมชนอื่นๆ หรือผูที่มีความสนใจทางดานนี้ 

ควรนาํไปศกึษาเพิม่เตมิ เพือ่สามารถประยกุตใชในการปองกนัหรอืรบัมอืกบัเหตกุารณ

อุทกภัยครั้งตอๆ ไปได
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 การศึกษาเร่ือง “ความตองการ ความคาดหวัง การเปดรับ และความพึง

พอใจจากส่ือมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน” มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความตองการใชสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

เพ่ือศึกษาความคาดหวงัในการเปดรบัสือ่มวลชนของเยาวชนท่ีมคีวามบกพรองทางการ

ไดยิน เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเปดรับสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน

 การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการสํารวจแบบวัดผลครั้งเดียว 

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

ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 

โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

189 คน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานของการวิจัย คือ 

สถิติเชิงพรรณนา เพื่อแสดงคาความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย และใชสถิติเชิงอนุมาน 

เพือ่ทดสอบสมมตฐิานหาความสมัพนัธระหวางตวัแปรตางๆ โดยใชการทดสอบคาเฉล่ีย

สําหรับประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (T-test) การวิเคราะหคาความแปรปรวน

แบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

มีอายุระหวาง 14-16 ป กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีระดับความ

บกพรองทางการไดยินมาก (เริ่มไดยินเสียงเมื่อเสียงดังมากกวา 56-90 เดซิเบล) และ

มีลักษณะการอยูอาศัยกับคนที่มีความบกพรองทางการไดยินเหมือนกัน มากที่สุด

 สําหรับการเปดรับสื่อมวลชน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

นิยมเปดรับส่ือมวลชน ไดแก สื่อโทรทัศน มากที่สุด รองลงมา คือ ส่ือหนังสือพิมพ 

และสื่อวิทยุ ตามลําดับ ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญที่นิยมเปดรับสื่อโทรทัศน ใหเหตุผล

บทคัดยอ
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วา สื่อดังกลาวเสนอขาวไดรวดเร็ว ทันเหตุการณ เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ สะดวก

ในการเปดรบัขอมลูขาวสาร และตดิตามตามสมาชิกในครอบครวัหรอืเพือ่น ตามลาํดบั

 ในสวนของความตองการในการเปดรับส่ือมวลชน พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีความตองการในการเปดรับสื่อมวลชนเพื่อ ตองการรับรูเหตุการณ เพื่อให

ทันตอเหตุการณ เพื่อความทันสมัย มากที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการ

ดานเนื้อหาของสื่อมวลชนที่ตองการเปดรับมากที่สุด ไดแก ขาว รองลงมาคือ บันเทิง 

และ การศึกษา ตามลําดับ โดยมีรูปแบบของสื่อมวลชนที่ตองการเปดรับมากที่สุด 

คือ ขาว รองลงมาคือ บันเทิง และสารคดีหรือความรูทั่วไปตามลําดับ 

 สาํหรับความคาดหวงัในการเปดรบัสือ่มวลชน พบวากลุมตวัอยางสวนใหญ

มีความคาดหวังในทุกเรื่อง ในระดับมากที่สุด เชน มีความคาดหวังในการเปดรับ

สือ่มวลชน เพือ่ไดรับความสนกุสนาน/ผอนคลาย มากทีส่ดุ และมคีวามคาดหวงัในการ

เปดรับสื่อมวลชน เพื่อนํามาใชในการทํางานในอนาคต นอยที่สุด

 ในสวนความพงึพอใจในการเปดรบัสือ่มวลชน พบวากลุมตวัอยางสวนใหญ

มีความพึงพอใจเกือบทุกเรื่องในระดับมากที่สุด เชน มีความพึงพอใจที่ไดรับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน/ผอนคลาย มากท่ีสุด และมีความพึงพอใจในการเปดรับ

สื่อมวลชน ที่นํามาใชในการทํางานในอนาคต นอยที่สุด

 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 พบวา กลุมตวัอยางทีม่ลีกัษณะทางประชากร 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับความบกพรองทางการไดยิน และลักษณะ

การอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน มีความตองการในการเปดรับส่ือมวลชนไมแตกตางกัน 

กลาวคือ ไมวาเพศหญิงหรือเพศชายตางก็มีความตองการในการเปดรับสื่อมวลชน

เหมือนกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางที่มี อายุ และระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังในการเปดรับสื่อมวลชนไมแตกตางกัน 

ในขณะที่กลุมตัวอยางท่ีมี เพศ ระดับความบกพรองทางการไดยิน และลักษณะ

การอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวังในการเปดรับส่ือแตกตางกัน กลาวคือ 

กลุมตัวอยางเพศชายมีความคาดหวังในการเปดรับสื่อมวลชน มากกวากลุมตัวอยาง

เพศหญิง ระดับความบกพรองทางการไดยินท่ีแตกตางกันมีความคาดหวังในการเปด

รบัสือ่มวลชนแตกตางกนั และระดบัลกัษณะการอยูอาศัยทีแ่ตกตางกนัมคีวามคาดหวงั
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ในการเปดรับสื่อมวลชนแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยูอาศัยรวมกับ

คนปกติ มีความคาดหวังแตกตางจากกลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยูอาศัยอยูรวมกับ

คนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิเหมอืนกนั โดยกลุมตวัอยางทีม่ลีกัษณะการอยูอาศยั

อยูรวมกบัคนทีมี่ความบกพรองทางการไดยนิเหมอืนกนั มคีวามคาดหวงัในการเปดรบั

สื่อมวลชน มากกวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยูอาศัยรวมกับคนปกติ

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน 

มีการเปดรับสื่อมวลชนไมแตกตางกัน ในขณะที่เพศแตกตางกัน มีการเปดรับสื่อวิทยุ

แตกตางกัน ทั้งในเรื่องของความถี่ ชวงเวลา และระยะเวลาในการเปดรับสื่อมวลชน 

ในสวนของชวงอายุท่ีแตกตางกัน มีการเปดรับสื่อมวลชนแตกตางกัน ไดแก ส่ือ

หนังสือพิมพมีความแตกตางกัน ในเรื่องของระยะเวลาในการเปดรับส่ือมวลชน 

สื่อโทรทัศนมีความแตกตางกันในเรื่องของความถ่ี และชวงเวลาในการเปดรับ

สือ่มวลชน และสือ่วทิยคุวามแตกตางกนัในเร่ืองของชวงเวลาในการเปดรบัสือ่มวลชน 

สวนระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีการเปดรับสื่อมวลชนแตกตางกันเฉพาะ

สื่อหนังสือพิมพเทาน้ัน และสื่อโทรทัศนในสวนของความถี่ในการเปดรับสื่อมวลชน 

ในสวนของระดับความบกพรอง มีการเปดรับสื่อมวลชนแตกตางกันเฉพาะสื่อวิทยุ

เทานั้น สวนสื่อหนังสือพิมพและสื่อโทรทัศนตางมีชวงเวลา และระยะเวลาในการเปด

รับสื่อมวลชนที่แตกตางกัน และสุดทายลักษณะการอยูอาศัยที่แตกตางกัน มีเพียงสื่อ

วทิยเุทานัน้ทีเ่ปดรบัสือ่มวลชนแตกตางกนั แตในสวนของหนงัสอืพมิพทีแ่ตกตางกนัมี

ความถีแ่ละระยะเวลาในการเปดรบัสือ่มวลชนแตกตางกนั และสือ่โทรทศันทีแ่ตกตาง

กันมีเพียงชวงเวลาในการเปดรับสื่อมวลชนเทานั้นที่แตกตางกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มี

ความพึงพอใจในการเปดรับสื่อมวลชนแตกตางกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางเพศชาย

แตกตางกับเพศหญิง โดยเพศชายมีความพึงพอใจในการเปดรับสื่อมวลชนมากกวา

เพศหญิง และกลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยูอาศัยที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน

การเปดรับสื่อมวลชนแตกตางกัน กลาวคือ กลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยูอาศัยรวม

กับคนปกติ มีความพึงพอใจแตกตางจากกลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยูอาศัยอยูรวม

กับคนที่มีความบกพรองทางการไดยินเหมือนกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยู
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อาศัยอยูรวมกับคนที่มีความบกพรองทางการไดยินเหมือนกัน มีความพึงพอใจในการ

เปดรับสื่อมวลชน มากกวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะการอยูอาศัยรวมกับคนปกติ

 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่5 พบวา การเปดรบัส่ือหนงัสอืพมิพ สือ่โทรทศัน 

และสื่อวิทยุ ไดแก ความถี่ในการเปดรับสื่อมวลชน ชวงเวลาในการเปดรับสื่อมวลชน 

และระยะเวลาในการเปดรับสื่อมวลชนที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในการใช

สื่อมวลชนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ: ความตองการ, ความคาดหวัง, การเปดรับ, ความพึงพอใจ, เยาวชนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน
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 The study of “Needs, expectation, exposure, and satisfaction 

from mass media of the youth with hearing disability” the objectives to 

study to need usable of mass media of youth with hearing disability. 

To study of expectation beginning to received mass media of youth with 

hearing disability, in order to study the behavior of mass media receive 

of youth with hearing disability and study the satisfaction in received 

mass media youth with hearing disability. This study, the researcher apply 

research quantity (Quantitative Research) apply Survey Research (Survey 

Research) use one shot case assessment (One-Shot Case Study) use of 

questionnaire (Questionnaire) to be tool of data collecting, by collect 

the data from March-May 2014 by population that use in this study is 

youth who have hearing defect, who study in Secondary School level, 

Grade.1- Grade.6 in Bangkok 189 people. The statistic using in data 

analyzed and hypothesis test is descriptive statistic, to show frequency, 

percentage, and mean and use of deduce statistic in order to test 

hypothesis relation between any variable. By average test of 2 groups 

for population independence each other (T-test) To analyzed variance 

value in type of one way ANOVA (One-way ANOVA) and Chi-square statistic 

(Chi-square) at the level signif icant at statistic level 0.05.

 The results found the samples group, mostly in female more 

than male, age between 14-16 years, study in the level Secondary school 

Grade 4, have level defect in the most to hearing (start hearing when 

more noisy 56-90 decibel) and in the characteristic live with defect people 

hearing in the most.

 For the exposure, the result found that mostly the samples 

group, like to receive mass media including television media in the most, 

ABSTRACT
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follow with newspaper, and radio media respectively. Which is the mostly 

the samples like to received of television media. As the reason that 

the mention media to present news rapidly, update. At the first level, 

follow with convenience to receive of information and track membership 

in the family or friends, respectively with results education. Mass media 

who need to know the situation, in order to up in the most. Mostly the 

samples group who need in the content of mass media needs in the 

most including news, follow with entertainment and education 

respectively. As the format of mass media that needs in the most is 

news, follow with entertainment and literature or general knowledge 

respectively.

 The result found that in the expectation to received mass 

media found that mostly the samples group have expect in all topic at 

the most such as have expectation to receive mass media in order to 

join/relax at the most and have the expectation to receive mass media 

in order to apply in the future at the least.

 The result to study in the field of satisfaction to receive opening 

mass media found that mostly the samples group almost topic at 

the most such as satisfaction with joining, pleasingly/relax at the most 

and satisfaction to receive mass media, apply to use in the future at 

the least.

 Results test from hypothesis 1 found that the samples group 

with demographic characteristics, including gender, age, education, 

degree of hearing impaired and housing characteristics in very different. 

There is a needs media exposure, is not difference whether female or 

male, have the need to open the media alike.

 Hypothesis 2 test results showed that the samples group that 

have age and level of education different The expectations of media 
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exposure is no different. While the sample by gender, the hearing impaired 

and housing characteristics different . The expectations of media exposure 

that is different male samples are expected in media exposure samples 

more than female Degree of hearing impairment have different 

expectations in different media exposure and housing characteristics 

have different expectations in different media exposure. Group of Samples 

have to live with normal people. Expectations are different from the 

sample are living together with people who are hearing impaired as well. 

The samples group are live together with people who are hearing impaired 

as well. The expectations of media exposure more than the sample 

group to live with normal people.

 Hypothesis 3 test results showed that different demographic 

characteristics are exposed to mass media is no different. While males 

are different, the exposed to different in radio. In terms of frequency, 

duration and timing of media exposure. In terms of the age difference, 

exposed to different media. Media, including newspapers, the difference 

in the duration of media exposure. Media are different in terms of 

frequency. And the timing of media exposure. And radio are different in 

a matter of moments in media exposure. The different levels of education. 

Are exposed to different media, especially the newspapers only. And 

television media in the frequency of mass media exposure. The defect 

levels Are exposed to different media, particularly radio only. The 

newspapers and television are all the time and duration of exposure to 

different media. Finally, the nature of different habitats. There are only 

open to the press, radio, only different. But in most of the newspapers 

of different frequency and duration of exposure to different media and 

television are just different moments in media exposure, only different.
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 Hypothesis 4 test results showed that the sex difference. 

Satisfaction in different media exposure, sample group different male 

and female. By males are satisfied in media exposure more than females 

and samples with different housing characteristics are satisfied in different 

media exposure, samples group that living with normal people. Satisfied 

that look different from the sample lived with people who are hearing 

impaired as well. The samples are to live together with people who are 

hearing impaired as well. Satisfaction in media exposure more than 

samples that are living with normal people.

 Hypothesis 5 test of result showed that exposure newspapers 

media, television and radio programs, including the frequency of media 

exposure. Period of media exposure and duration of exposure to different 

media are satisfied in the media is not different, in significance level of 

0.05.

Keywords: Needs, expectation, exposure, satisfaction, the youth with 

 hearing disability
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะนําไปสูความมั่นคงและความเจริญ

กาวหนาของประเทศชาติไดนั้น จะตองเนนการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยทัว่หนา หากประเทศใดมทีรพัยากรบคุคลทีพ่รอมดวยศกัยภาพทางรางกาย จิตใจ 

และสติปญญาแลว ประเทศนั้นถือไดวาเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตในความเปนจริง

ไมวาประเทศจะเจรญิพฒันาไปสูความกาวหนามากเพยีงใด สังคมนัน้ก็จะตองมบีคุคล

สวนหนึง่ทีอ่าจมคีวามบกพรองทางรางกาย จิตใจ พฤตกิรรมและสตปิญญารวมอยูดวย 

ในอดีตที่ผานมาคนพิการไทยสวนใหญมักถูกละเลยทอดทิ้งใหเผชิญปญหาและความ

ตองการทางดานตางๆ ทั้งทางการแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคม แมในปจจุบัน

จะไดรบัความรวมมอืในการชวยเหลอืจากหนวยงานของราชการ องคกรคนพกิาร และ

ผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกันผลักดันแนวทางในการฟนฟูสมรรถภาพใหคนพิการไดรับ

สิทธิและโอกาสในการไดรับการบริการตามแนวทางที่ถูกตอง เหมาะสม และเปนไป

อยางตอเนือ่ง เพือ่สนบัสนนุใหคนพกิารมคีณุภาพชีวติทีดี่ขึน้ สามารถชวยเหลอืตนเอง

ไดโดยไมตองเปนภาระของครอบครวั ชมุชน สงัคม อนัเปนอปุสรรคหนึง่ในการพฒันา

ประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหกับคนพิการได

ออกกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ที่เกี่ยวกับคนพิการ เพื่อเปดโอกาสใหคนพิการได

รับสิทธิประโยชนและโอกาสดานตาง ๆ เทาเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 “เยาวชน” เปนกลุมที่ถูกคาดหวังใหเปนอนาคตที่ดีและทําหนาที่พัฒนา

ประเทศ ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 

2535-2539) ทีเ่นนดานการจดัสรรเวลาและงบประมาณเพือ่ใหสือ่มวลชนไดมสีวนรวม

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 

2540-2544) ใหความสําคัญเรื่องความตระหนักและจรรยาบรรณของส่ือมวลชน

ในการผลิตสื่อและเผยแพรสื่อตางๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(คณะกรรมการกจิการเยาวชน สตร ีและผูสงูอาย ุสภาผูแทนราษฎร, 2539, น.202-203)

 ส่ือมวลชนเองก็เปนสถาบันหนึ่งในสังคมที่ใชทรัพยากรส่ือสารของชาติ 

จงึตองคาํนงึถงึประโยชนสงูสดุของประชาชนอยางเทาเทยีมกนัทกุกลุมและทกุหมูเหลา 
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ดังนั้น สื่อมวลชนจึงตองแสดงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอมวลชน รับใช

คนทุกคนทุกกลุมในสังคม ไมเวนแมแตกลุมผูดอยโอกาสทั้งหลาย รวมไปถึงคนพิการ

ทุกประเภท ซ่ึงเปนมวลชนคนไทยเชนกันจึงควรมีสิทธิที่จะใชประโยชน และไดรับ

บริการที่ทัดเทียมกันกับบุคคลทั่วไป (ศศโสฬส จิตรวานิชกุล, 2542, น.4)

 เยาวชนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิหรอืคนหหูนวก นบัวาเปนอปุสรรค

อยางหนึ่ง เพราะการไดยินเปนประสาทสัมผัสนําของมนุษย และเปนชองทางการ

สื่อสารที่สําคัญไมแพการมองเห็น (วลัยลักษณ คงนิล, 2542, น.2) คนพิการทางการ

ไดยินหรือคนหูหนวกยังจัดเปนกลุมท่ีมีความบกพรองทางการส่ือความหมายดวย 

คือ พูดไมได พูดไมชัด หรือพูดไมรูเรื่อง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย, 2547, น.7) ซึ่งในความเปนจริงแลว คนหูหนวกเปนผูมีอวัยวะสําหรับ

เปลงเสียงท่ีเปนปกติเพียงแตมีประสาททางการไดยินบกพรอง ทําใหสูญเสียการรับรู

ตอเสียงตางๆ ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหคนหูหนวกไมสามารถพูดได (ประมวญ ดิคคินสัน, 

2524, น.64)

 นอกจากปญหาการสื่อสารในชีวิตประจําวันแลว การเขาถึงและการใช

ประโยชนจากสื่อตางๆ นั้นก็มีขอจํากัดแลวเกิดอุปสรรคอยางมากเหมือนกัน เชน สื่อ

โทรทัศน แมวาคนหูหนวกจะไมไดยินเสียง แตก็ใชประสาทสัมผัสตาในการรับขอมูล

ขาวสาร แลวนําภาพจากการมองเห็นไปตีความและแปลความหมายตอไป (วราห 

หนูฤทธิ์, 2549, น.2)

 การศึกษาของ พนิต เงางาม (พนิต เงางาม, 2541, น.173) พบวา การที่คน

หูหนวกมีการพึ่งพาสื่อในลักษณะตางๆ กันนั้น ไมไดเปนเพราะขอจํากัดในการเปดรับ 

หรือขอจํากัดในการสื่อสารของตนเอง แตเปนการเลือกใชและพ่ึงพาส่ือตามความ

ตองการและความพึงพอใจของตนเอง จะเห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวา คนหูหนวก

ชอบเรื่องราวเก่ียวกับบันเทิง ชอบดูโทรทัศนทั้งๆ ที่ไมไดยินเสียง มากกวาการอาน

หนังสือพิมพหรือนิตยสาร ถึงแมวาชอง 11 จะมีรายการขาวที่มีลามภาษามือ แตก็ไม

เปนที่นิยม ทั้งนี้เปนเพราะวาเสรีภาพและความหลากหลายของส่ือ จึงทําใหเขารับ

ขาวสารความรูจากแหลงอื่นๆ เชน เพื่อน ครอบครัว โรงเรียนเปนการชดเชยไดอยาง

เพยีงพอแลว จึงกลาวไดวา การพึง่พาสือ่ตางๆ ของคนหหูนวกเกดิขึน้จากความตองการ

ของตนเองโดยไมไดถูกบังคับดวยขอจํากัดใดๆ
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 โดยท่ัวไปคนพิการจะมีขอจํากัดในการเขาถึงสื่อ แตก็ไมไดหมายความวา

คนพิการจะตองเปดรับสื่อใหตรงกับความสามารถและหลีกเลี่ยงการเปดรับส่ือที่เปน

ขอจาํกดัของตวัเอง เพราะในการศกึษาของพนติ เงางาม (พนติ เงางาม, 2541, น.173) 

พบวา การทีค่นหหูนวกมกีารพึง่พาสือ่ในลกัษณะตางๆ กนันัน้ ไมไดเปนเพราะขอจาํกดั

ในการเปดรบั หรอืขอจํากดัในการสือ่สารของตนเอง แตเปนการเลอืกใชและพึง่พาสือ่

ตามความตองการและความพึงพอใจของตนเอง นั้นเปนขอสําคัญในการนําขอมูลมา

วิเคราะหวางแผนการใชสื่อเพื่อใหบริการแกคนพิการไดตรงตามความตองการและให

บริการอยางทั่วถึง

 เยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หรือหูหนวก ผูวิจัยมองวาเยาวชน

ทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ มคีวามบกพรองทางกระบวนการตดิตอส่ือสาร เพราะ

โดยปกติแลวการสื่อสารตองใชประสาทสัมผัสรวมกันทุกๆ สวน การสื่อสารจึงจะเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่จําเปนตอการสื่อสาร ไดแก การมอง

เห็น การไดยิน การดมกลิ่น การรับรส และการรับสัมผัส เมื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ทํางานประสานรวมกันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสาร หากเกิดอุปสรรค

ใดๆ เกี่ยวกับระบบการทํางานของประสาทสัมผัส ก็จะสงผลถึงการสื่อสารทันที ไมวา

อุปสรรคดังกลาวน้ันจะเปนอุปสรรคจากผูสงสาร (Sender) อุปสรรคจากผูรับสาร 

(Receiver) อุปสรรคจากตัวสาร (Message) และอุปสรรคจากภาษาและสื่อ (Media)

 หากอุปสรรคดังกลาวเกิดจากความบกพรองทางประสาทสัมผัสหรือขาด

ความสมบรูณของอวยัวะทีใ่ชในการรบัสาร ซึง่จะเปนอปุสรรคทีส่งผลกระทบอยางมาก

แกผูรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งความบกพรองของอวัยวะรับสัมผัส คือ ตาและหู ซึ่งเปน

อวยัวะสมัผสันาํทีส่าํคญั และการสญูเสียหรือความบกพรองดงักลาวกจ็ะสงผลตอบคุคล

นั้นๆ ไมวาจะเปนทางดานการสื่อสารและดานตางๆ อีกมากมาย (วลัยลักษณ คงนิล, 

2542, น.1)

 การทีส่ือ่มวลชนและหนวยงานทีเ่ก่ียวของจะแสดงบทบาทหนาทีต่อกลุมคน

พิการใหไดประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ตองมีความรูความเขาใจในผูรับสารกลุมดังกลาว

เสียกอน ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะนําไปสูการตอบคําถามที่จะเปนคําตอบอยางแทจริง ใน

ความตองการหรอืความคาดหวงัในการเขาถึงและใชประโยชนจากสือ่ตางๆ รวมไปถงึ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิต เพื่อพิจารณาขอมูลทั้งหมดกับการดําเนินงานตาม
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แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ที่มุงเนนใหคน

พกิารเขาถงึขอมูลขาวสารและการสือ่สารเปนไปตามแผนหรอืยทุธศาสตรทีไ่ดกาํหนด

ไวหรือไม อีกท้ังขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนขอมูลที่สื่อมวลชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของสามารถนํามาเปนพื้นฐานสําคัญในการวางแผนการใชสื่อเพื่อผูรับกลุม

เปาหมายที่เปนคนตาบอดและคนหูหนวกไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

 การทําวิจัยเรื่อง “ความตองการ ความคาดหวัง การเปดรับ และความพึง

พอใจ จากสื่อมวลชนของเยาวชนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน” ผูวิจัยมีความ

ประสงคที่จะศึกษาในรายละเอียด ในการเปดรับส่ือมวลชนของเยาวชนท่ีมีความ

บกพรองทางการไดยินวามีมากนอยเพียงใด และอยางไร เชน เปดรับถี่แคไหน เพราะ

เหตุใด เวลา ปริมาณการเปดรับ ความตองการและความพึงพอใจในการเปดรับ

สื่อมวลชน รวมถึงความตองการใหมีการเพิ่มเติมบริการ ปรับปรุง รวมไปถึงการจัด

บริการสื่อในขอมูลสารสนเทศดานใดบาง ท่ีจะใหเยาวชนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยินเปดรับสื่อมวลชนไดสะดวกและใชประโยชนไดอยางเต็มที่

 นอกจากนีผู้วจิยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ตางๆ (Media 

exposure) ของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ถึงความสนใจในการเปดรับ

สื่อมวลชน เชน สนใจเปดรับหรือไม มีการเปดรับขาวสารจากสื่อประเภทใด รวมไปถึง

การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อของเยาวชนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ซึ่งขอมูลเหลานี้ทําใหทราบไดวาสื่อใดบางที่เขาถึงเยาวชนที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน

 รวมไปถึงการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการและความคาดหวังของ

เยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยินตอการชมรายการและเน้ือหาจากส่ือแตละ

ประเภท เพราะวาในปจจุบันจะเห็นวาสื่อตางๆ มีการผลิตรูปแบบและเนื้อหารายการ

ที่หลากหลายมาก เพื่อศึกษาวาเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีความ

คาดหวงัจากรายการ เนือ้หาของสือ่มวลชนรปูแบบใดเพือ่นาํขอมลูท่ีไดจากการศกึษา

มาวิเคราะหในการวางแผนผลิตสื่อใหมีรูปแบบและเนื้อหารายการที่สอดคลองตาม

ความตองการของผูรับสารที่เปนเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยิน

 ทัง้นีผู้วจิยัมุงหวงัทีจ่ะศกึษาถงึสภาพและปญหาหลกัในการดาํเนนิชวีติของ

เยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยินเพราะสาเหตุของปญหาเหลานั้น จะชวยให
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องคกรของรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงสื่อมวลชนมองเห็นแนวทางที่จะให

บริการขอมูลขาวสารและความรูที่จําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อลดปญหา

และอุปสรรคในการสื่อสารของสังคมคนตาบอดและคนหูหนวก

 โดยสรุปแลว ขอมูลที่ไดจากการศึกษา“ความตองการ ความคาดหวัง 

การเปดรับ และความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน” สามารถเปนแนวทางหรือขอเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการใหบริการขอมูลขาวสารแกคนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินสามารถ

เปดรบัและใชประโยชนจากสือ่มวลชนนัน้ๆ ไดตามความตองการและคาดหวังทีจ่ะนาํ

ขอมลูเหลานัน้ไปปรบัใชใหเกดิประโยชนและความพงึพอใจของเยาวชนผูมภีาวะความ

บกพรองการไดยิน ในการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพเพื่อลดปญหาชองวางใน

อุปสรรคของการเขาถึงสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยินดวย

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาความตองการใชสื่อมวลชน ของเยาวชนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน

 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการเปดรับสื่อมวลชนของเยาวชนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน

 3. เพื่อศึกษาการเปดรับสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเปดรับส่ือมวลชน ของเยาวชนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน

วิธีการวิจัย

 การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการสํารวจแบบวัดผลครั้งเดียว 

(One-Shot Case Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
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ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 

โดยประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นีค้อืเยาวชนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยินทีก่าํลงั

ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 189 คน 

โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานของการวิจัย คือ สถิติเชิง

พรรณนา เพือ่แสดงคาความถี ่รอยละ และคาเฉลีย่ และใชสถติเิชงิอนมุาน เพือ่ทดสอบ

สมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยใชการทดสอบคาเฉลี่ยสําหรับ

ประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (T-test) การวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบ

จําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ลักษณะทางประชากรของกลุมประชากรสวนใหญ เปนเพศหญิงมากที่สุด 

มอีายใุนชวง 14-16 ป และกาํลงัศกึษาอยูระดบัช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 โดยมรีะดบัความ

บกพรองทางการไดยินในระดับมาก (เริ่มไดยินเมื่อเสียงดังมากกวา 56-90 เดซิเบล) 

และมีลักษณะการอยูอาศัยรวมกับคนที่มีความบกพรองทางการไดยินเหมือนกันมาก

ที่สุด ทั้งนี้ผลจากการศึกษาในสวนพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน ความตองการใน

การเปดรับสื่อมวลชน ความคาดหวังในการเปดรับสื่อมวลชน และความพึงพอใจใน

การเปดรับสื่อมวลชน และการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้

 การเปดรับสื่อมวลชน
 การเปดรับสื่อหนังสือพิมพ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปดรับสื่อหนังสือพิมพรอยละ 96.3 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการอาน

หนังสือพิมพ ทุกวัน ในชวงเวลา 06.01-12.00 น. อยางนอย หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป 

และหนังสือพิมพที่กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมเลือกอาน ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ 

รองลงมาคือ หนังสือพิมพขาวสด และหนังสือพิมพเดลินิวส ตามลําดับ

 การเปดรับสื่อโทรทัศน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปดรับ

สือ่โทรทศัน รอยละ 99.5 โดยกลุมตวัอยางสวนใหญนยิมดูโทรทศันทกุวนั ในชวงเวลา 

18.01-24.00 น. อยางนอยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป และสถานีโทรทัศนท่ีกลุมตัวอยาง
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สวนใหญนิยมเลือกเปดรับมากที่สุด คือ ไทยทีวีสีชอง 3 รองลงมาคือ สถานีโทรทัศน

สีกองทัพบกชอง 7 และ สถานีวิทยุและโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ตามลําดับ

 การเปดรับสื่อวิทยุ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเปดรับ

สื่อวิทยุ ถึงรอยละ 59.8 ในขณะท่ีประชากรท่ีเปดรับส่ือวิทยุมีเพียง 40.2 โดยกลุม

ตัวอยางที่เปดรับสื่อวิทยุ นิยมเปดรับสื่อวิทยุ 1-2 ครั้ง/สัปดาห ในชวงเวลา 06.01-

12.00 น. และชวง 12.01-18.00 น. อยางนอย 15 นาที โดยนิยมเลือกฟง คลื่นเพลง 

มากที่สุด รองลงมาคือ คลื่นขาว/วิเคราะหขาว และคลื่นชุมชน ตามลําดับ

 สือ่มวลชนทีน่ยิมเปดรบัมากทีส่ดุ ผลการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญ

นิยมเปดรับสื่อโทรทัศนมากที่สุด ถึงรอยละ 87.3 โดยใหเหตุผลวา สื่อโทรทัศน เสนอ

ขาวไดรวดเร็ว ทันเหตุการณ คิดเปนรอยละ 61.4 รองลงมาคือ สะดวกในการเปดรับ

ขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 51.3 และ ติดตามตามสมาชิกในครอบครัว/เพื่อน คิด

เปนรอยละ 48.7 ตามลําดับ

 ความตองการในการเปดรับสื่อมวลชน
 ความตองการในการเปดรับสื่อมวลชน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญตองการรับรูเหตุการณเพื่อใหทันตอเหตุการณ เพื่อความทันสมัยมากที่สุด 

ถึงรอยละ 35.4 รองลงมาคือ ตองการขอมูลเพื่อสนทนาทําใหมีขอมูลสามารถไปคุย

กบัคนอืน่ได รอยละ 23.8 และตองการชวยในการตดัสนิใจในเหตกุารณแตละวนั หรอื

เหตุการณรอบๆ ตัวได รอยละ 21.7 ตามลําดับ เนื้อหาของสื่อมวลชนที่กลุมตัวอยาง

ตองการเปดรับ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความตองการในการเปด

รับสื่อมวลชน เกี่ยวกับเนื้อหาของขาวสารมากที่สุด รอยละ 75.1 รองลงมาคือ เนื้อหา

ดานบันเทิง รอยละ 38.1 และเนื้อหาดานการศึกษา รอยละ 34.9 ตามลําดับ รูปแบบ

ของสื่อมวลชนที่กลุมตัวอยางตองการเปดรับ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญ มีการเปดรับสื่อมวลชนในรูปแบบของขาวมากที่สุด ถึงรอยละ 87.8 รองลงมา

คือ การเปดรับสื่อมวลชนในรูปแบบบันเทิง รอยละ 72.5 และ การเปดรับสื่อมวลชน

ในรูปแบบของสารคดีหรือความรูทั่วไป รอยละ 52.9 ตามลําดับ
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 ความคาดหวังในการเปดรับสื่อมวลชน
 ผลการศึกษา เรื่องความคาดหวังในการเปดรับส่ือมวลชน พบวากลุม

ตวัอยางสวนใหญมคีวามคาดหวังในการเปดรบัสือ่มวลชนโดยรวมอยูในระดับ มากทีส่ดุ 

มีคาเฉลี่ย 4.37 โดยท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังเพื่อใหไดรับความ

สนกุสนานเพลดิเพลนิ / ผอนคลาย มากทีส่ดุ โดยมคีาเฉลีย่ 4.54 และมคีวามคาดหวัง

เพื่อนํามาใชในการทํางานในอนาคตนอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.23 

 ความพึงพอใจในการเปดรับสื่อมวลชน
 ผลการศึกษา ในเรื่องความพึงพอใจในการเปดรับสื่อมวลชน พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการเปดรับส่ือมวลชนโดยรวมอยู ในระดับ 

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 โดยความพึงพอใจในการเปดรับส่ือมวลชนที่กลุม

ตัวอยางพึงพอใจมากที่สุด ไดแก การไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน/ผอนคลาย 

มากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในการ

เปดรับสื่อมวลชน ในเรื่องการนํามาใชในการทํางานในอนาคต นอยที่สุด แตยังมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจ มาก

 การทดสอบสมมติฐาน
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย สามารถอภิปรายผลได ดังนี้

 สมมตฐิานการวิจยัที ่1  เยาวชนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิท่ีมลัีกษณะ

ทางประชากรตางกันมีความตองการในการเปดรับสื่อมวลชนตางกัน

 การอภิปราย จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา เยาวชนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ที่มีลักษณะทางประชากรไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ความบกพรองทางการไดยนิ และลกัษณะการอยูอาศยัทีต่างกนั มคีวามตองการในการ

เปดรับสื่อมวลชนไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และไมสอดคลองกับ

แนวคิดดานประชากรศาสตร ท่ีเช่ือวา คนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน

จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน ซ่ึงการสื่อสารนั้นก็จัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่ง

ของมนุษย นักวิชาการสื่อสารบางกลุมจึงเชื่อวา พฤติกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารน้ัน

ของบุคคล จึงนาจะแตกตางกันไปดวย เน่ืองจากบุคคลที่อยูในแตละกลุมประชากร
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จะมีกิจกรรมและการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน (Defleur, 1970, อางถึงใน อรทัย 

ศรีสันติสุข, 2541, น.20) 

 สมมตฐิานการวจิยัที ่2  เยาวชนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิทีม่ลัีกษณะ

ทางประชากรตางกันมีความคาดหวังในการเปดรับสื่อมวลชนตางกัน

 การอภิปราย จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา เยาวชนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน ที่มีลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ความบกพรองทางการไดยิน และลักษณะการอยูอาศัยท่ีตางกัน มีความคาดหวังใน

การเปดรับสื่อมวลชนไมตางกัน ทั้งนี้หากพิจารณาจากความคาดหวังในการเปดรับ

สื่อมวลชน จะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคาดหวังในการเปดรับสื่อมวลชน

โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยคาดหวังเพื่อใหไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน/

ผอนคลาย มคีวามคาดหวงัเพือ่ใชเวลาใหเปนประโยชน และคาดหวงัเพือ่ชวยใหตนได

รบัรูสิง่ตางๆ ท่ีเกดิขึน้ในสงัคม ซึง่สอดคลองกบัผลการวจิยับางประการของแมคคอมส 

และเบคเกอร (McCombs & Becker, 1979, pp.50-52) ที่ชี้ใหเห็นวา การติดตาม

ขาวสารจากสือ่มวลชนของแตละบคุคลกเ็พือ่  1. ความตองการรบัรูเหตกุารณ  2. เพือ่

ชวยในการตัดสินใจ 3. ตองการขอมูลเพื่อสนทนา 4. ความตองการมีสวนรวม  

5. ความตองการเพื่อเสริมความคิดเห็น  6. ความตองการเพื่อความบันเทิง

 สมมตฐิานการวจิยัท่ี 3  เยาวชนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิทีม่ลัีกษณะ

ทางประชากรตางกันมีการเปดรับสื่อมวลชนตางกัน

 การอภิปราย จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา เยาวชนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน ที่มีลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ความบกพรองทางการไดยนิ และลกัษณะการอยูอาศยัทีต่างกนั มกีารเปดรบัสือ่มวลชน

ไมตางกัน แตในการศึกษาพฤติกรรมของ ปรมะ สตะเวทิน กลาวไววา สื่อที่ดี คือ สื่อ

ทีส่ามารถเพิม่ประสทิธผิลของการสือ่สารได โดยเนนทีค่วามสามารถของสือ่ในการนาํ

สารไปประสาทความรูสกึ (Sense mechanisms) ของผูรบัสารจากการเหน็ การไดยนิ 

การสัมผัส การไดกลิ่น และการลิ้มรส โทรทัศนจึงเปนส่ือที่สามารถตอบสนองความ

ตองการรับรูของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยินไดดีกวาสื่ออื่น เพราะมีภาพ

เคลื่อนไหวท่ีทําใหเกิดความเขาใจไดงาย ถึงแมวาจะไมไดยินเสียงก็ตาม นอกจากน้ี 

ยบุล เบญ็จรงคกิจ กลาววา สือ่โทรทศันจดัเปนสือ่ทีใ่ชความพยายามนอย (Low effort) 

และทักษะตํ่า (Low skills) ดังนั้น เยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยินจัดวาเปน
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กลุมทีม่ทีกัษะในการอานนอย จงึอาศยัเคร่ืองรบัโทรทศันเปนเครือ่งชวยใหชวีติประจาํ

วันรื่นรมยและนาสนใจมากขึ้น

 สมมตฐิานการวจิยัท่ี 4  เยาวชนท่ีมคีวามบกพรองทางการไดยนิทีม่ลัีกษณะ

ทางประชากรตางกันมีความพึงพอใจในการเปดรับสื่อมวลชนตางกัน

 การอภิปราย  จากการศึกษาวิจัย พบวา เยาวชนที่มีความบกพรองทางการ

ไดยิน ที่มีลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ระดับความ

บกพรองทางการไดยิน และลักษณะการอยูอาศัยที่ตางกัน มีความพึงพอใจในการ

เปดรบัสือ่มวลชนไมตางกนั จะมแีคเพศ และลกัษณะการอยูอาศยัท่ีตางกนัทาํใหความ

พึงพอใจในการเปดรับสื่อมวลชนตางกัน เดอเฟลอร และ เดนนิส (Melin L.DeFleur 

and Everette E.Dennis, Understanding Mass Communication: A Liberal 

Arts Perspective, 7th ed. New York: Houghton Mifflin company, 2002, 

pp.443) ไดกลาวถงึแบบแผนการดโูทรทศันวาครอบครวักเ็ปนสวนทีม่อีทิธพิลตอการ

ดูโทรทัศนของเด็ก เพราะสําหรับเด็กนั้นพื้นฐานทางครอบครัวเปนสิ่งที่ควรใหความ

สําคัญ เพราะมีสวนเกี่ยวของกับตัวเด็กอยางมาก ซึ่งเปนทฤษฎีทางสังคมวิทยาถือวา

ครอบครัวมีอิทธิพลตอบุคคลมาก เพราะเปนสังคมแรกของบุคคล (ปรมะ สตะเวทิน, 

2539, น.107)

 สมมตฐิานการวจิยัที ่5  การเปดรบัสือ่มวลชนทีแ่ตกตางกนัมคีวามพงึพอใจ

ในการใชสื่อมวลชนของเยาวชนที่มีความบกพรองทางการไดยินแตกตางกัน

 การอภิปราย จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา การเปดรับส่ือหนังสือพิมพ 

สื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ ไดแก ความถี่ในการเปดรับสื่อมวลชน ชวงเวลาในการเปด

รับสื่อมวลชน และระยะเวลาในการเปดรับสื่อมวลชนที่แตกตางกันมีความพึงพอใจ

ในการใชสื่อมวลชนไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาผลการศึกษาดานความพึงพอใจ

ในการเปดรับสื่อมวลชน โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรม

การเปดรับส่ือมวลชน พบวา เยาวชนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ดูส่ือโทรทัศน

มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ และวิทยุ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการ

ใชสื่อเพื่อความพึงพอใจ (The Uses and Gratifications) การใชสื่อเพื่อสนองความ

พึงพอใจของมนุษยเปนแนวคิดที่มีผูรับสารกําหนดวา ตนตองการอะไร สื่ออะไร และ

สารอะไร จงึจะสนองความพงึพอใจของตนได เปนการเนนความสาํคญัของผูรบัสารใน

ฐานะผูกระทาํการสือ่สาร ผูรบัสารไมไดเปนเพยีงผูรบัเอาอทิธพิลจากส่ือมวลชนเทานัน้ 
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หากแตจะเลอืกใชสือ่และรบัสารทีส่ามารถตอบสนองความตองการ และความพงึพอใจ

ของตน แนวคิดนี้เปนแนวคิดหนึ่งของดานการสื่อสารในแงที่ผูรับสาร คือตัวจักรที่จะ

ตัดสินใจ โดยอาศัยพื้นฐานของความตองการของตนเปนหลัก (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 

2528)

สรุปและขอเสนอแนะ

 1. จากผลการศกึษาวจิยัพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญดโูทรทศัน ถึงรอยละ 

99.5 ในการเลือกชมรายการดานขาว บันเทงิ และดานการศึกษา จะเหน็ไดวา แมกลุม

ตวัอยางจะเปนกลุมทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิ แตยงันยิมเลือกเปดรบัส่ือโทรทศัน

ทีใ่ชประสาททัง้ดานการฟง และการดเูพือ่รบัขอมลูขาวสาร ในปจจบัุน นอกจากสถานี 

NBT PRD (สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย) ที่รายการขาวมีลามภาษามือแลว 

ยงัมสีถานโีทรทศันสีกองทัพบกชอง 7 (ชอง 7 ส)ี ที่มรีายการขาวทีม่ีลามภาษามอืดวย 

ซึ่งถือเปนเรื่องท่ีดีใหกลุมตัวอยางท่ีมีความบกพรองทางการไดยินไดเลือกเปดรับสื่อ

โทรทัศนมากย่ิงข้ึน หากในอนาคตสื่อมวลชนมีการพัฒนาลามมือในรายการประเภท

อื่นๆ ที่กลุมตัวอยางเปดรับดวย หรืออาจจัดทําคําบรรยายใตภาพในรายการประเภท

อื่นเชน รายการทางดานบันเทิง และดานการศึกษา อาจเปนทางเลือกใหกลุมตัวอยาง

ที่มีความบกพรองทางการไดยินเขาถึงสื่อโทรทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความคาดหวังและความพึงพอใจ

ในการเปดรับสื่อมวลชนในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นสื่อมวลชนหรือหนวยงานอื่นๆ ที่

เกีย่วของ ควรใหความสาํคญัในการนาํเสนอเนือ้หา หรอืรปูแบบรายการ ทีม่สีาระและ

ใหประโยชนกับกลุมตัวอยางใหเทาเทียมกันดวย

 3. ควรศึกษาวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ Focus Group 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลัง ความเปนอยูของครอบครัว 

สิง่แวดลอมรอบขาง เพือ่ใหทราบถงึแรงจงูใจ และการสนบัสนนุใหกลุมตวัอยางทีม่กีาร

ใชสื่อดานตางๆ ในลักษณะใดบาง
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 วิทยานิพนธเรื่อง “บทบาทเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” ในขบวนการ

เคลื่อนไหว เพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” มุงเนนตอบปญหานําวิจัยที่วา เฟซบุก

ของ “สมบัติ บุญงามอนงค” เปนพื้นที่สาธารณะหรือไม และ “สมบัติ บุญงามอนงค” 

ใชเฟซบุกในการเคลื่อนไหวเพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมอยางไร สําหรับการวิจัย

นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

ใชพื้นที่เฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” ในการส่ือสารวาเปนพื้นที่สาธารณะหรือไม 

และวิเคราะหการใชเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” ในการขับเคลื่อนขบวนการ

เคลื่อนไหวเพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม โดยเก็บขอมูลผานการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกจากกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลไดแก “สมบัติ บุญงามอนงค” และเพื่อน หรือ

ผูตดิตามเฟซบุก “สมบตั ิบญุงามอนงค” 3 กลุมไดแก กลุมตอตาน พ.ร.บ. นริโทษกรรม 

และเขารวมกจิกรรมขบวนการเคลือ่นไหวกับ สมบตั ิบญุงามอนงค กลุมตอตาน พ.ร.บ. 

นิรโทษกรรม แตไมเขารวมกิจกรรมขบวนการเคลื่อนไหวกับ สมบัติ บุญงามอนงค 

และกลุมไมตอตาน พ.ร.บ. นริโทษกรรม ทัง้นีง้านวจิยัไดใชแนวคิดเรือ่งพืน้ทีส่าธารณะ 

ของฮาเบอรมาสวิเคราะหขอมูล ประกอบกับแนวคิดการส่ือสารบนเครือขายสังคม

ออนไลน และการมีสวนรวมทางการเมือง

 จากการวิจัยน้ีผูวิจัยพบขอคนพบวา เครือขายสังคมออนไลนอยางเฟซบุก 

เปนสือ่ทีเ่ปดโอกาสใหบคุคลทัว่ไปมสีทิธใินการเลือกเขากลุมสือ่สารในประเด็นท่ีตนเอง

ใหความสนใจ และรวมพลังเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมได โดยเคร่ืองมือสําหรับใชงาน

ในเฟซบุก เชน พืน้ทีใ่นการโพสตขอความ โพสตภาพ แชรขอมลูขาวสาร กลองขอความ 

เปนสิ่งที่สนับสนุนการสื่อสารความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนขยายพื้นที่

การรบัรูขอมลูขาวสารของประชาชนไดมากขึน้ แตการสือ่สารจะเกดิการรวมกลุมทาง

ความคิด หรือเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น จะตองมีทักษะการส่ือสารเพื่อสราง

ความเขาใจ การใชหลักการเหตุผล รวมถึงมีบริบทแวดลอมประกอบ คือเปนประเด็น

ทีอ่ยูในความสนใจของคนทัว่ไป มคีนกลุมอืน่ๆ ขับเคลือ่นดวย เชน ในระหวางที ่“สมบตัิ 

บทคัดยอ
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บุญงามอนงค” จัดกิจกรรมเคล่ือนไหว ยังมีกลุมอื่นๆ จัดกิจกรรมเชนเดียวกัน เชน 

กลุม นปช. กลุม กปปส. เปนตน นอกจากนี้มีปจจัยการออกแบบกิจกรรมเคลื่อนไหว

ที่เปดโอกาสใหคนทั่วไปสามารถเขามามีสวนรวมไดงาย สะดวก

 ความเปนพื้นที่สาธารณะตามคุณลักษณะ 5 ประการของฮาเบอรมาส  

(1) พื้นที่ที่ปจเจกสามารถรวมกลุมและพูดคุยกันถึงเรื่องสวนรวมไดอยางอิสระ  

(2) ปราศจากการครอบงําทั้งจากอํานาจการเมืองและอํานาจเศรษฐกิจ  (3) เปนพื้นที่

ที่มีการไหลเวียนของการใชเหตุผลไดอยางเสรี  (4) สื่อเปนปจจัยหลอเลี้ยงการโตเถียง

อยางมีเหตุผล และ (5) เกิดผลบางอยางจากการพูดคุยที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ตามมา เมือ่นาํมาศกึษาในพืน้ทีเ่ฟซบุก “สมบติั บญุงามอนงค” พบวา จากคณุลกัษณะ

ของสือ่อนิเทอรเนต็ ทีค่นทัว่ไปสามารถเขาถึงได ทาํใหเกดิการขยายวงการสือ่สารเพือ่

ตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมไดอยางอิสระมากขึ้น จากแตเดิมที่ตองพึ่งการส่ือสาร

จากสื่อมวลชนเทาน้ัน เครือขายการสื่อสารออนไลนอยางเฟซบุก ไดใหอํานาจรับรู

ขอมูลขาวสาร การสรางเครือขายการสื่อสารเพื่อติดตามขอมูล และตรวจสอบรัฐ

ไดมากข้ึน ดังน้ันการใชอํานาจเพื่อปดก้ันสื่อ โดยเฉพาะเฟซบุก จึงกระทําไดยากขึ้น 

ทาํใหการสือ่สารหลดุออกจากอาํนาจการครอบงาํไดบางสวน โดยระหวางการตอตาน 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรม รัฐไมไดเขามาใชอํานาจปดกั้นการสื่อสารในเฟซบุก “สมบัติ 

บญุงามอนงค” การสือ่สารมกีารใชเหตผุลตามความเชือ่ และขอเทจ็จรงิทีแ่ตละบคุคล

ยดึถอื สถาบันส่ือทัง้กระแสหลกัและสือ่ทางเลือกติดตามรายงานขาวในเฟซบุก “สมบตัิ 

บุญงามอนงค” อยางตอเนื่อง และการสื่อสารผานเฟซบุกในขบวนการเคล่ือนไหว 

เพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม สงผลใหเกิดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม โดยการ

มีสวนรวมของคนทั่วไปที่มีแนวคิดเดียวกัน แตการเขารวมไมไดเปนไปตามเปาหมาย

ในการจดักิจกรรมทัง้หมด อยางไรกต็ามผลของการรวมตวัจดักจิกรรมนบัเปนสวนหนึง่

จากหลายภาคสวนที่รวมกันขับเคลื่อนกระทั่งกลายเปนกระแสความไมยอมรับของ

สังคมในวงกวางสงผลทําใหรัฐบาลยุติการผลักดัน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

 ทัง้นีก้ารใชพืน้ทีส่าธารณะบนเฟซบุกมขีอบเขตจาํกดั แมจะสามารถสือ่สาร

ไดอยางเปนอิสระมากขึ้น หลุดจากอํานาจรัฐ แต “สมบัติ บุญงามอนงค” ในฐานะ

เจาของเฟซบุก มสีทิธใินการบลอกบคุคลทีเ่หน็ตางได ในทางกลบักนัคนทัว่ไปทีเ่ขามา
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มีปฏิสัมพันธ หรือมีสวนรวมในเฟซบุก ไดมีอิทธิพลตอการแสดงออกทางความคิด

ของ สมบัติ บุญงามอนงค ทั้งบางเหตุการณยังสามารถกําหนดขอบเขตการแสดง

ความคิดเห็น รวมถึงยังคาดหวังให สมบัติ บุญงามอนงคมีการแสดงออก และมีบุคลิก

ของความเปนนกัประชาธปิไตยทีม่อีารมณขนั มมีกุตลกแมในภาวะตึงเครยีด ใหขอมลู

ทีม่คีวามรู มเีหตผุล มคีวามยตุธิรรม ไมใชภาษาหยาบคาย ดาทอ รวมทัง้การแสดงออก

ทีท่ะลึง่ทะเลนได แตหามลามกอนาจาร หรอืเขยีนเรือ่งใตสะดอื และพืน้ทีเ่ฟซบุก สมบตัิ 

บุญงามอนงค ไมไดเปนพื้นที่ที่สื่อสารโดยใชเหตุผลทั้งหมด แตยังมีการใชอารมณ 

การดาทอเสียดสีของผูคิดแตกตาง

คําสําคัญ: เฟซบุก, ขบวนการเคลื่อนไหว, พื้นที่สาธารณะ
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 This thesis “The Roles of Facebook “Sombat Boonngam-anong” 

in the Anti-Amnesty Bill Movement” intends to answer the question of 

whether Sombat Boonngam-anong’s Facebook is a public space, and 

how “Sombat Boonngam-anong” has used his Facebook to campaign 

on the Anti-Amnesty Bill. This research is a qualitative research aims to 

study how the Facebook space was used to in communicate as a public 

space and to analyze how the Facebook was used to mobilized the 

movement against the Amnesty Bill. The research used the in-depth 

interview from individuals such as Sombat Boonngam-anong, his Facebook 

friends, andr followers of Sombat Boonngam-anong Facebook page. 

For Individual, focused groups in this research are:  1) Anti-Amnesty Bill 

group who participated in the movement with Sombat Boonngam-anong;  

2) Anti-Amnesty Bill group who did not participate in the movement 

with Sombat Boonngam-anong; and  3) Those who are not oppose the 

Amnesty Bill. The research used the public sphere concept by Jürgen 

Harbermas (1962) to analyze the data and the concepts of online social 

network communication and political participation.

 It was found that the Facebook as an online social network is 

a medium for the general public to choose their communication group 

according to their interests, and they can also gather for social mobiliza-

tion. The Facebook’s tools; such as the column to post status, photos, 

to share information and to send private messages, can support com-

munications of ideas, opinion exchanges and expand the space for the 

general public to access news and information. However, in order to 

assemble people to create a social movement, a person must be able 

to use communication skill to foster an understanding, a logical skill, and 

ABSTRACT
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must be able to communicate contexts, which are the issues that the 

general public are interested in. Also, there must be the other group of 

people, which organize similar social mobilization activities such as the 

United Front of Democracy against Dictatorship (UDD) and the People’s 

Democratic Reform Council (PDRC). Political participation also requires 

an activity designed to allow the mass of people to easily participate in 

the activity.

 The public sphere according to Harbermas composes of  

(1) A space where individuals can form a group and freely talk about 

a public issue;  (2) The space must be free from political and economi-

cal power;  (3) The space must have free flows of rationality;  (4) The 

media sustain a rational debate; and  (5) The debate creates a following 

change. When the theory is applied to the Facebook the communication 

to created a bigger movement against the Amnesty Bill. Previously, the 

communication must rely only on the journalists but with the online 

social network like Facebook gave the people power to access the 

information, thus, they can build a network to monitor the information 

and increase their capacity to monitor the state. Additionally, censorship 

to block the media like Facebook is more difficult because the com-

munication is partly beyond the controlling power. During the campaign 

against the Amnesty Bill, the state did not exercise the power to block 

the communication in Facebook. Furthermore, it was found that the 

communication used rationality based on beliefs, facts, the mainstream 

media organization and the alternative media organisation to follow the 

report in the Facebook The Facebook was used to communicate among 

the Anti-Amnesty Bill movement to create social movement activities 

with participation from people who shared similar ideas, despite the 

participation in some activities failed to conform to some part of the 



goals. Nevertheless, the result of the movement contributed to the 

government stopped pursuing the Amnesty Bill.

 The public sphere in Facebook, however, has limitations. Despite 

people can communicate more freely and can also avoid the power of 

the state, but Sombat Boonngam-anong, the owner of the Facebook 

page can block anyone who disagree with him. Nevertheless, most of 

his idea demonstrations were influenced by those who interact and 

participate with his Facebook page. Sombat Boonngam-anong was 

expected to act and be the democrat with humor even within serious 

circumstances, he was also expected to educate people with rational, 

integrity, honestly, and not using impolite verbal. He can facetious but 

not salacious. Although Sombat Boonngam-anong Facebook page may 

not always have rational arguments, there are also profanities, sarcasm 

and use of emotions from the opposition political group supporters.

Keywords: Facebook, Social Movement, Public Sphere
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 หลงัจากศตวรรษที ่21 เปนตนมาอนิเทอรเนต็ไดกลายเปนสวนหนึง่ของชวีติ
ประจําวัน และเครือขายทางสังคมอยางเฟซบุกไดกลายเปนสื่อสังคมที่ทรงพลัง 
มีบทบาทในการสื่อสารของบุคคลทั่วไป โดยมีความเชื่อวา เฟซบุก จะเปนพลังเครือ
ขายสังคมออนไลนท่ีจะปฏิวัติโลกไมแพกําเนิดของแทนพิมพในศตวรรษที่ 15 (Clay 
Shirky, 2554: 9) Mailman ไดใหขอมูลที่สนับสนุนคํากลาวนี้วา เฟซบุก กําลังเปน
เครอืขายสงัคมออนไลนทีม่ผีูใชบรกิารมากทีสุ่ดเปนอนัดบั 1 ในโลก โดยมผีูลงทะเบยีน
พุงสูงขึ้นถึง 12,797,500 คน (online, 2556) สงผลใหสังคมโลกยุคใหมไมใชสังคม
แนวดิ่งอีกตอไป วัฒนธรรมออนไลนไดสรางสังคมแนวนอน ที่ไมจําเปนวาขาวจากคน
ระดับผูนําประเทศเทานั้นจึงมีความหมาย ขาวจากประชาชนทั่วไปก็มีความหมาย
ไมตางกัน (ชูวัส ฤกษศิริสุข, 2554: 68-74) ดังปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ที่ไม
วาจะเปนบุคคลธรรมดา กลุมองคกรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ไดใชเฟซบุก
เปนเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อบรรลุ หรือตอบสนองตามเปาหมายของตนเอง เชน 
กลุมภาคประชาสังคม อยางมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ไดเปดเพจเฟซบุกขึ้น 
เพื่อรณรงคยุติการสูบ ในขณะท่ีกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมก็ไดเปดเพจ “คัดคานเขื่อน
แมวงก” ขึน้มา เพือ่รณรงคเชนกนั เปนตน ในภาคการเมือง มเีพจเกดิขึน้มากมายตาม
อุดมการณ และสถานการณทางการเมืองที่หลากหลาย พรอมกับมีผูติดตามจํานวน
มากเชนกัน เชน เพจ “สมัชชาปกปองประชาธิปไตย” เพจ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” 
เปนตน แตการมีหนาเพจ หรือชองทางการสื่อสารผานเฟซบุก ไมไดสงผลใหทุกเพจ
ประสบความสาํเรจ็ในการสือ่สาร นาํไปสูการบรรลเุปาหมายตางๆ เสมอไป ซึง่ผูศกึษา
มีความสนใจการสื่อสารในประเด็นเพื่อขับเคลื่อนสังคม และมีความสนใจวาอะไรบาง 
ที่จะเปนสวนประกอบในการสื่อสาร ใหเกิดการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

ทฤษฎี และแนวคิด
 ในการศึกษาเพื่อหาคําตอบวาอะไรบางที่นําไปสูการขับเคลื่อนสังคมนั้น 
เจอเกนส ฮาเบอรมาส (Jurgen habermas) เปนหนึ่งในผูที่มีเปาหมายทางวิชาการ 
เพือ่สรางทฤษฎทีีส่ามารถนาํไปใชในการเปลีย่นแปลงสงัคม เพือ่ปลดปลอยประชาชน



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 79

ออกจากการบีบคั้นทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม-วัฒนธรรม โดยใหความสนใจ
กับ “กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน” (intersubjective com-
munication) และ “การสื่อสารเพื่อการปลดปลอยสูอิสรภาพ” (emancipatory 
communication) โดยฮาเบอรมาสไดนําเสนอแนวคิดพื้นที่สาธารณะ (public 
sphere) และไดใหคํานิยามวา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรูสึกเปนสวนรวม (sense 
of public) พื้นที่เชนนี้มีความสําคัญมากกับระบบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนพื้นที่
ที่บุคคลที่เขาไปในปริมณฑลนั้นจะมีสถานะเปน “ผูกระทําการ” (actor) ที่มีสวนรวม
อยางเสมอภาค เทาเทยีมกนัในการตดัสนิใจ โดยผานกระบวนการสือ่สารแบบอภปิราย
โตแยงกันดวยการใชเหตุผลเชิงการสื่อสาร (communication rationality) เพื่อ
ตดัสนิใจหาคาํตอบทีด่ทีีส่ดุรวมกนั มใิชตดัสนิใจบนฐานอาํนาจของบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
หรือตัดสินใจตามแบบประเพณีท่ีเคยทํามา ฮาเบอรมาส ยังไดนําเสนอคุณลักษณะ
ของพื้นที่สาธารณะ 5 ประการไวดังนี้
 1. เปนพื้นท่ีท่ีรวมตัวกันของกลุมปจเจกชนบนพื้นฐานของความสมัครใจ
ทีจ่ะเขามา พดูคยุ อภริาย โตแยงกนั ดวยประเดน็ เนือ้หา ทีเ่ปนเรือ่งของสวนรวมและ
มีเปาหมายเพื่อประโยชนของสาธารณะมิใชเพื่อสวนตัว
 2. เปนพื้นที่ที่เปนอิสระจากอํานาจตาง ๆ  ในสังคม เชน อํานาจรัฐ อํานาจ
ศาสนจักร หรืออํานาจเศรษฐกิจ
 3. ตองมีการไหลเวียนของการใชเหตุผลอยางเปนอิสระ ไมมีใครมีอภิสิทธิ์ 
ดวยอํานาจกฎเกณฑตาง ๆ เหนือใคร เชน เรื่องชาติกําเนิด ยศถาบรรดาศักดิ์
 4. สถาบันสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนเปนปจจัย
สําคัญที่หลอเลี้ยงใหการพูดคุย อภิปราย ดังกลาวเปนไปได เพราะเนื้อหาที่สื่อมวลชน
เหลานัน้เผยแพรเปนเรือ่งของสาธารณะอยูแลว และเปนขอมลูขาวสาร สาํหรบัโตเถยีง
กันอยางใชเหตุผล
 5. ผลการพูดคุยน้ัน จะตองกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงบางอยางตามมา 
มิใชการพูดคุยเพียงเพื่อ “สําเร็จความใครทางปญญา” เทานั้น ดังนั้นตองมีการลงมือ
ทําการบางอยางตอเนื่องตามมา 
 ทัง้นีฮ้าเบอรมาสไดวพิากษวา บทบาทพืน้ทีส่าธารณะทีม่ปีระสิทธภิาพทีสุ่ด 
อยูในพื้นที่สาธารณะของคนชนชั้นกลาง เม่ือศตวรรษที่ 17-18 และหลังจากนั้น
กลุมทุนซึ่งเปนชนชั้นกลางที่เขาสูอํานาจใหมก็ไดแปรสภาพพื้นที่สาธารณะใหปลอด
การเมือง และกลายเปนพื้นที่สาธารณะแบบปลอมๆ ในที่สุดพื้นที่สาธารณะไดหมด



JC JournalJournalJC 80

บทบาทไป ในศตวรรษท่ี 19 (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551: 
349-378)
 จากแนวคิดของฮาเบอรมาส นํามาสูความสนใจของผูศึกษา วาหากพื้นที่
สาธารณะเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามสาํคญัตอการเปลีย่นแปลงสงัคม และสําคญัมากกับระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งไดหมดบทบาทไปเมื่อศตวรรษที่ 19 แตเม่ือปจจุบัน เทคโนโลยี
ไดเปดพื้นที่ทางการสื่อสารในระดับปจเจกชน ในรูปแบบของเครือขายสังคมออนไลน 
ชองทางการสื่อสารผาน “เฟซบุก” จะกลายเปนพื้นที่สาธารณะเพื่อสรางการ
เปลี่ยนแปลงสังคมใหกับประชาชนในศตวรรษที่ 21 หรือไม
 โดยเลือกพื้นที่ในเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” เปนพื้นที่ในการศึกษา 
เนื่องจาก “สมบัติ บุญงามอนงค” เปนนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีวิถีชีวิตโลดแลนอยู
ในโลกออนไลน ผานประสบการณการสื่อสารเพื่อรณรงคขับเคลื่อนสังคมตั้งแต
เมื่อป 2535 เปนตนมา ในบทบาทของผูกอตั้งมูลนิธิกระจกเงา โดยปจจุบัน “สมบัติ 
บุญงามอนงค” ใชสื่อเฟซบุกเปนเครื่องมือหลักในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม 
โดยเฉพาะในประเดน็เคลือ่นไหวทางการเมอืง ซึง่ปจจบุนัมเีพือ่นในเฟซบุก 5,000 คน 
และมผีูตดิตามเฟซบุกรวมอกี 72,646 คน และหนาเพจกลายเปนพืน้ทีส่าํหรบัตดิตาม
ขาวสารการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุมคนเสื้อแดงที่มีสื่อมวลชนใหความสนใจ 
จึงมีชุดความรูจากการปฏิบัติที่เปนประโยชนในการศึกษา
 โดยผูศึกษาสนใจการเคลื่อนไหวสังคมของ “สมบัติ บุญงามอนงค” ใน
ประเด็นตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ท่ีเกิดข้ึนในชวงของการที่สภาผูแทนราษฎร 
ภายใตรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงมติใหรางพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมแกผูซ่ึงกระทําความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ผานการพิจารณาในวาระที่สองและสาม เมื่อ
เชามืดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เปนเหตุสําคัญที่มีประชาชนหลายกลุมแสดงการ
คัดคาน ดานหนึ่ง นายสุเทพ เทือกสุวรรณ และพรรคประชาธิปตยเปนผูนํา โดยให
เหตุผลวา รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวจะชวยให พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
อดตีนายกรฐัมนตรี พนจากความผดิและขอกลาวหาทางการเมอืงทัง้หมดและสามารถ
กลับเขาประเทศไทย ท้ังเชื่อวานายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร อยูเบื้องหลังการนี้ 
อีกฝายหนึ่ง กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) และกลุม
คนเสื้อแดงสวนหนึ่งก็คัดคานรางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยใหเหตุผลวา จะชวยให 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ พนผิด จากขอหาสั่งสลายการ
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ชุมนุมคนเสื้อแดง เมื่อเดือนเมษายน และพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจํานวนมาก โดย “สมบัติ บุญงามอนงค” เปนอีกหนึ่งคนที่สื่อสารผานเฟซบุก 
แสดงความไมเห็นดวยกับราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวเชนกัน การแสดงความเห็นตาง 
ทําใหเกิดการถกเถียง และเปนที่ไมพอใจของคนเสื้อแดงบางสวน จึงเกิดการถกเถียง 
และชีแ้จงจดุยนื และไดสงผลใหวันที ่11 พฤศจกิายน 2556 วฒุสิภา ลงมตเิปนเอกฉนัท
ไมเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ (ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/
วิกฤติการณการเมืองไทย_พ.ศ._2556 - 2557)
 ซึง่เหตกุารณนีก้ลายเปนชนวนเหตกุารณชมุนมุใหญของประชาชนทีไ่มเหน็
ดวย และนํามาซ่ึงการเกิดเหตุการณชุมนุมยืดเยื้อเพื่อขับไลรัฐบาลตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยในระหวางนั้น “สมบัติ 
บุญงามอนงค” ไดเปนผูหนึ่งทีแ่มจะจัดอยูในกลุมคนที่สนับสนนุรัฐบาล แตกลับแสดง
จุดยืนตอตานการลงมติผานราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวอยางชัดเจนตั้งแตเหตุการณ
เริ่มตนผานหนาเพจเฟซบุก พรอมท้ังชักชวนคนจากเฟซบุกที่ไมเห็นดวยกับประเด็น
ดังกลาวใหออกมาทํากิจกรรมรวมกัน
 ผูศึกษาเลือกประเด็นการเคลื่อนไหวเพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
บนหนาเพจเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” นั้น เปนเพราะในชวงเวลาดังกลาวเปน
ชวงที่เกิดสถานการณแตกขั้วทางความคิด ที่แมกระทั่งกลุมคนเสื้อแดงที่ใหการ
สนับสนุน “สมบัติ บุญงามอนงค” มาโดยตลอด กลับแสดงจุดยืนตอตานแนวคิดของ 
“สมบตั ิบญุงามอนงค” แตในการขัดแยงทางความคดินัน้ ยงัไดมกีารสือ่สารเพือ่แสดง
หลักการเหตุผลของทั้งคนที่เห็นดวย และไมเห็นดวย รวมถึงแสดงจุดยืนของแตละคน
ผานพื้นที่หนาเพจเฟซบุกคุณสมบัติอยางชัดเจน
 ภายใตเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนอยางเฟซบุก พื้นที่สาธารณะบน
โลกออนไลนไดเกิดขึ้นจริงหรือไม และหากเฟซบุกเปนพื้นที่สาธารณะแลวนั้น สมบัติ 
บญุงามอนงคใชวธิกีารสือ่สารใหเกดิขบวนการเคลือ่นไหวเพือ่ตอตาน พ.ร.บ. นริโทษ-
กรรมไดอยางไร เปนคําถามที่ผูศึกษาสนใจหาคําตอบ ผานหนาเพจ “สมบัติ บุญงาม-
อนงค” ที่แมในขณะนี้จะเนนประเด็นการเมืองอยูมาก แตเชื่อวาดวยบทบาทดานอื่น 
คณุสมบตันิบัเปนผูทีใ่ชสือ่เฟซบุกในการขับเคลือ่นประเดน็อืน่อยูมากเชนกนั เพือ่ทาย
ทีส่ดุแลวหากจะทําใหเปดโลกทางปญญาใหกบัผูศกึษาถงึแนวทางการสือ่สารเพือ่การ
ขบัเคลือ่นสงัคมในประเดน็ดานอืน่ๆ ทีย่งัตองการการสือ่สารสาธารณะอยูอกีมากมาย 
และหวังเปนประโยชนใหกับนักสื่อสารเพื่อการพัฒนา บนเสนทางประชาธิปไตย
อยางมีสวนรวม
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” วาเปนพื้นที่สาธารณะ
หรือไม
 2. เพื่อศึกษาการใชเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” ในการขับเคล่ือน
ขบวนการเคลื่อนไหว เพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง บทบาทเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” ในขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดวยวธิกีารตคีวาม (Textual Analysis) และการสมัภาษณเชงิลกึ (Depth 
Interview) ประกอบกับการวิเคราะหบริบทแวดลอม จากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน 
ขาว บทความ เปนตน โดยใชกรอบแนวคิดความเรื่องพื้นที่สาธารณะ ของเจอรเกน 
ฮาเบอรมาส เพ่ือตอบคําถามวาพื้นที่เฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” เปนพื้นที่
สาธารณะตามความหมายของฮาเบอรมาสหรือไม และสามารถนําไปสูการขับเคลื่อน
สังคมไดหรือไม อยางไร
 เก็บตัวอยางขอมูลจากการสื่อสารโตตอบกันหนาเพจเฟซบุก “สมบัติ 
บุญงามอนงค” ระหวางวันที่ 19 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเปนชวงเวลาใน
เหตุการณตอตานการพิจารณาผานราง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม วาระ 2 และวาระ 3 ของ
สภาผูแทนราษฎร ภายใตการนําของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 ใชเกณฑในการคัดเลือกขอมูลสําคัญ โดยวิธีการเลือกกลุมสมาชิกเครือขาย
สังคมออนไลนแบบเจาะจง (purposive sampling) บนหนาเพจ “สมบัติ บุญงาม-
อนงค” ในสวนแสดงความคิดเห็นบนอัพเดทสถานะที่ส่ือสารเพื่อเคล่ือนไหวรวมกัน
ผานสังคมออนไลนบนเฟซบุก และนํามาสูการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมแบบ
ออฟไลน แบงไดดังนี้

 1. กิจกรรม “รีเทิรน วันอาทิตยสีแดง” จัดกิจกรรมในวันอาทิตยที่ 27 

ตุลาคม 2556 ที่รานแมคโดนัลด สาขาราชประสงค

 2. กิจกรรม “10,000 UP เราไมลืม” จัดกิจกรรมในวันอาทิตยที่ 10 

พฤศจิกายน 2556 ที่แยกราชประสงค



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 83

 นอกจากนีเ้ก็บขอมลูสาํคญัจากการสมัภาษณเชงิลกึ “สมบตั ิบุญงามอนงค” 
และเพื่อน หรือผูติดตามเพจ “สมบัติ บุญงามอนงค” 3 กลุมคือ  (1) กลุมที่เห็นดวย
กับการตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม และเขารวมกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อตอตานฯ  
(2) กลุมทีเ่หน็ดวยกบัการตอตาน พ.ร.บ. นริโทษกรรมแตไมเขารวมกิจกรรมเคล่ือนไหว
เพื่อตอตานฯ และ  (3) กลุมที่ไมเห็นดวยกับการตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม หรือ
กลุมที่มีจุดยืนทางความคิดแตกตางจาก “สมบัติ บุญงามอนงค”
 วิเคราะหขอมูลจากการเทียบเคียงคุณลักษณะพื้นที่สาธารณะ 5 ประการ  
(1) พื้นที่ที่ปจเจกสามารถรวมกลุมและพูดคุยกันถึงเรื่องสวนรวมไดอยางอิสระ  
(2) ปราศจากการครอบงําทั้งจากอํานาจการเมืองและอํานาจเศรษฐกิจ  (3) เปนพื้นที่
ที่มีการไหลเวียนของการใชเหตุผลไดอยางเสรี (4) สื่อเปนปจจัยหลอเลี้ยงการโตเถียง
อยางมีเหตุผล และ (5) เกิดผลบางอยางจากการพูดคุยที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ตามมา (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) รวมกับแนวคิดดานการใช
ภาษา และสื่อสารดวยเหตุผลของฮาเบอรมาส ประกอบไปดวย การกระทําเชิงภาษา 
(Speed Act) การสือ่สารในอดุมคต ิและการสือ่สารทีแ่ทจรงิ นอกจากนีใ้ชแนวคิดการ
สื่อสารบนเครือขายสังคมออนไลน และการมีสวนรวมทางการเมือง

ผลการวิจัยและอภิปราย

 เน่ืองจากบทความน้ียังอยูในระหวางการศึกษา ดังน้ันจึงพบขอคนพบบาง

สวนจากวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย เพื่อวิเคราะหเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” วา

เปนพ้ืนทีส่าธารณะหรอืไมนัน้ เมือ่พจิารณาตามคณุลกัษณะพืน้ทีส่าธารณะ 5 ประการ 

ของฮาเบอรมาส (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551: 376) ในประเด็น  

(1) เปนพื้นท่ีท่ีรวมตัวกันของกลุมปจเจกชนบนพื้นฐานของความสมัครใจท่ีจะเขามา 

พูดคุย โตแยงกันในเรื่องสวนรวม และมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสาธารณะ จาก

การสงัเกตการณในเพจเฟซบุก “สมบตั ิบญุงามอนงค” ในชวงเวลาการตอตาน พ.ร.บ. 

นิรโทษกรรมพบวา เปนการสื่อสารในประเด็นสาธารณะ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม เชน ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 “สมบัติ บุญงามอนงค” โพสตขอความวา 

“สิ่งที่ พท. จะเสียไมใชเชลยศึก 2 คน เพื่อแลกแมทัพ 1 คน แตคุณกําลังเสียหลักการ

สําคัญ และสูญเสียผูคนที่เคยศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจไปจํานวนหนึ่ง”  
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 (2) เปนพื้นที่ที่เปนอิสระจากอํานาจตาง ๆ ในสังคม  และ  (3) ตองมีการ
ไหลเวียนของการใชเหตุผลอยางเปนอิสระ ไมมีใครมีอภิสิทธิ์เหนือใคร โดย Pavlik ได
อภิปรายวา เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหมเชนอินเทอรเน็ตนั้น อาจเปนเครื่องมือที่นํา
ไปสูความเปนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพมากกวาเดิม โดยเปนสื่อทําใหบุคคล
ธรรมดาสามารถแสดงออกไดอยางมีเสรีภาพ โดยไมตองไดรับอนุญาตจากบุคคลหรือ
องคกรใด ๆ กอน ดังนั้นการมีเครือขายอินเทอรเน็ตเกิดขึ้น จึงเปนเสมือนการทําลาย
ศกัยภาพของชนชัน้นาํในการไหลขอมูลขาวสารไปสูประชาชน นอกจากนีอ้นิเทอรเนต็
อาจเปนแรงกระตุนใหเกิดการรวมกลุมพลังทางสังคมไดงายขึ้น (1996: 317) ซึ่งจาก
การที่เฟซบุกเปนเครือขายสื่อสารออนไลน การรวมกลุมคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน 
เพือ่สนบัสนนุแนวความคดิ คนหา และตรวจสอบขอเทจ็จรงิจงึเกดิขึน้ไดสะดวกข้ึน ใน
ขณะเดียวกัน การใชอํานาจรัฐ เพ่ือสั่งปดก้ันสื่อไดกลายเปนเรื่องที่ทําไดยากขึ้น 
เนื่องจากการรวมกลุมกันวิพากษวิจารณ และตรวจสอบการกระทําของรัฐไดงายขึ้น
 เชนเดียวกับหนาเพจ “สมบัติ บุญงามอนงค” ที่มีการรวมกลุมคนตอตาน 
พ.ร.บ. นริโทษกรรม เพือ่จดักิจกรรมเคลือ่นไหวทางสงัคม โดยจากการสมัภาษณแหลง
ขอมูล “แหว โหระพากุล” ผูเขารวมติดตามเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” และรวม
กิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม ทําใหทราบขอมูลวาติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมจากหลายสื่อ และไมเห็นดวยกับ การผานราง พ.ร.บ. ของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงในเวลานั้นเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” ไดสื่อสารตอตาน 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเชนกัน โดยมีเหตุผลในการตอตานที่ตรงกัน จึงเปนการสนับสนุน
แนวคิดของกันและกัน เมื่อมีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว “รีเทิรน วันอาทิตยสีแดง” 
ที่รานแมคโดนัลด สาขาราชประสงค เพ่ือแสดงจุดยืนตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม 
จงึตดัสนิใจเขารวม ทัง้นีก้ารจดักจิกรรมแมมกีารสอบถามจากเจาของหางสรรพสนิคา
ในยานดังกลาว แตไมไดมีการปดกั้นการแสดงออก ทั้งจากภาคธุรกิจ และภาครัฐ
 (4) สถาบนัสือ่สารมวลชนเปนปจจยัสาํคญัทีห่ลอเลีย้งใหการพดูคยุดงักลาว
เปนไปได และเปนขอมูลขาวสาร สําหรับโตเถียงกันอยางใชเหตุผล โดยขอความใน
เฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” ไดแสดงใหเห็นถึงการไดรับความสนใจติดตามความ
เคลื่อนไหวจากสื่อมวลชน ดังเชน ขอความในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ระบุวา “นักขาว
โทรมาสัมภาษณวา การที่ผมไมเห็นดวยกับราง พ.ร.บ. เหมาเขง จะทําใหผมไปขึ้นเวที
เดยีวกบัพรรคประชาธปิตยหรอืเปลา? “พวกนัน้มนัฆาพวกผมนะครบั ผมจะไปขึน้เวที
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กับพวกนั้นไดอยางไร?” จบการสนทนา” เปนตน นอกจากนี้การสื่อสาร และการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ของ “สมบัติ บุญงามอนงค” 
ไดมกีารเผยแพรขาวสารจากสือ่มวลชนทัง้สือ่วทิย ุโทรทศัน หนงัสอืพมิพ อาท ิรายการ
เร่ืองเดนเยน็นี ้ดาํเนนิรายการโดยสรยทุธ สทุศันะจนิดา ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน
ไทยทีวีสีชอง 3
 ดงัที ่“Thitinob Komalnimi” นกัสือ่สารสาธารณะชายแดนใต ไดใหความ
คิดเห็นวา สมบัติ บุญงามอนงค ไดใชเฟซบุกเปนพื้นที่สาธารณะ สรางบทสนทนา
ที่แตกตางหลากหลายท้ังคนเห็นดวยและเห็นตาง สามารถจัดกิจกรรม ส่ือสารสังคม 
จนกระทั่งมีผลตอการกําหนดวาระขาวสารของสื่อมวลชน และไปสรางการ
เปลี่ยนแปลง ในกรณี พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ไดทําใหเกิดปรากฏการณแสดงออกวา
ไมยอมรับ พ.ร.บ. ของคนเสื้อแดง เปนบทเรียนใหนักการเมืองรูวาคุณไมเห็นหัว
ประชาชนไมไดอีกตอไป
 (5) ผลการพูดคุยนั้น จะตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยาง หรือมี
การกระทําบางอยางตอเนื่องตามมา ซึ่งในการสื่อสารผานเฟซบุก “สมบัติ บุญงาม-
อนงค” มกีารจดักจิกรรมเคลือ่นไหวทางสงัคม 2 ครัง้ คอื กิจกรรม “รเีทริน วนัอาทติย
สีแดง” และ กิจกรรม “10,000 UP เราไมลืม” โดยทายที่สุดรัฐบาลแถลงขาวยุติการ
ผลกัดนั พ.ร.บ. นริโทษกรรม ทัง้นีไ้มไดหมายความวาการแถลงขาวของรฐับาลมาจาก
การเคลื่อนไหวของ “สมบัติ บุญงามอนงค” และสมาชิกเครือขายเพียงอยางเดียว แต
ยงัมพีลงัของคนกลุมอืน่ทีต่อตาน ทัง้ในฝายเสือ้แดง และเสือ้เหลอืงเปนปจจยัในความ
สําเร็จเชนกัน เชน กลุม กปปส. กลุม นปช. เปนตน
 ทัง้นีก้ารใชพืน้ทีส่าธารณะบนเฟซบุกมขีอบเขตจาํกดั แมจะสามารถสือ่สาร
ไดอยางเปนอิสระมากข้ึน หลุดจากอํานาจรัฐ แต “สมบัติ บุญงามอนงค” ในฐานะ
เจาของเฟซบุก มีสิทธิในการบลอกบุคคลที่เห็นตางได และไมใชทุกครั้งท่ีการส่ือสาร
ที่กลายเปนมติขับเคลื่อนรวมกันจะมาจากการโตเถียงดวยเหตุผลในเฟซบุก แตเกิด
จากการตัดสินใจเคลื่อนไหวเพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมโดย “สมบัติ บุญงาม-
อนงค” เองซ่ึงสมาชิก หรือผูเขารวมในกิจกรรมเกิดจากการเห็นดวยกับ “สมบัติ 
บุญงามอนงค” ต้ังแตแรก แตไมใชทุกคนที่มีสวนรวมเหลานั้น จะเปนผูรวมคิดรวม
ตัดสินใจในการออกแบบหรือจัดกิจกรรมต้ังแตแรก หลายคนเพียงมาเขารวมเพื่อ
สนับสนุนแนวความคิดเพื่อรวมพลังเคลื่อนไหวทางสังคมเมื่อ “สมบัติ บุญงามอนงค” 

เปดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวเทานั้น
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 นอกจากนี้ขอคนพบในวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชเฟซบุก “สมบัติ 
บุญงามอนงค” ในการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหว เพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษ-
กรรม พบวาแมมีการใชภาษาและสื่อสารดวยเหตุผล ตามแนวคิดของฮาเบอรมาส 
ที่ประกอบไปดวย การกระทําเชิงภาษา (Speed Act) การส่ือสารในอุดมคติ และ
การส่ือสารที่แทจริง แตพ้ืนท่ีเฟซบุก สมบัติ บุญงามอนงค ไมไดเปนพ้ืนที่ที่ส่ือสาร
โดยใชเหตุผลทั้งหมด แตยังมีการใชอารมณ การดาทอเสียดสีของผูคิดแตกตาง
 ปจจัยเรื่องทักษะในการสื่อสาร และการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
การคํานึงถึงวิถีชีวิตของกลุมผูเขารวมกิจกรรมมีสวนสําคัญตอขบวนการเคลื่อนไหว 
เพ่ือตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ดังเชนท่ี Abraham Freeman (ชื่อในเฟซบุก) 
ใหขอมูลวา การออกแบบกิจกรรมของ “สมบัติ บุญงามอนงค” ทั้งกิจกรรม “รีเทิรน 
วันอาทิตยสีแดง” และกิจกรรม “10,000 UP เราไมลืม” เปนกิจกรรมที่จัดในวันหยุด 
สามารถเดินทางเขารวมไดสะดวกสําหรับคนกรุงเทพมหานคร เพราะอยูติดรถไฟฟา 
และเปนการจัดกิจกรรมท่ีใชเวลาไมนาน ไมตองชุมนุมยืดเยื้อ กิจกรรมออกแบบ
ใหสามารถมีสวนรวมไดงาย เชน เพียงแคมารวมตัวกันเพื่อกินแมคโดนัลด ที่สาขา
ราชประสงค กินเสร็จแลวนั่งคุยกัน แลวแยกยาย เปนตน นอกจากนี้มีประเด็นสื่อสาร
ที่ชัดเจน
 ท้ังนีผ้ลของการขับเคลือ่นเพือ่ตอตาน พ.ร.บ. นริโทษกรรม ไมไดเปนไปตาม
เปาหมายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด โดยการจัดกิจกรรม “10,000 UP เราไมลืม” นั้น 
ตั้งเปาหมายไววาจะมีผูเขารวมอยางนอย 10,000 คน เพื่อพิสูจนใหรัฐบาลเห็นวา 
มผีูไมเหน็ดวยกบัการผลกัดนั พ.ร.บ. นริโทษกรรม เปนจาํนวนมาก แตในวนัจดักิจกรรม
จริง มีผูเขารวมเพียง 5,000 กวาคน ท้ังนั้นมีปจจัยจากการจัดกิจกรรมของกลุม
แนวรวมประชาธปิไตยตอตานเผดจ็การแหงชาต ิหรอื นปช. ในวนัเดยีวกนัทีส่นามกฬีา
หัวหมาก ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหญกวา และระยะทางไกลจากกัน ทําใหกลุมคนบางสวน
ตัดสินใจไปรวมกับกลุม นปช. อยางไรก็ตามผลของการรวมตัวจัดกิจกรรมตอตาน 
ถือเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหรัฐบาลยุติการผลักดัน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

สรุป

 เนื่องจากบทความน้ียังอยูในระหวางการศึกษาขอสรุปจึงเปนบางสวน ซึ่ง
ประกอบไปดวย 3 ประเด็นคือ
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 1. การเปนสื่อเฟซบุก ซึ่งสามารถสื่อสารไดโดยไมจําเปนตองพบกัน หรือ
เหน็หนา หลดุพนขอจาํกดัดานเวลาและสถานที ่แตกท็าํใหไมสามารถพสิจูนไดโดยทัว่
กันวา ทุกคนที่เขามาสื่อสารนั้น ลวนเปนผูที่สื่อสารเพื่อประโยชนของสาธารณะ
 2. แมเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” จะมีคุณลักษณะใกลเคียงพื้นที่
สาธารณะตามนิยามความหมายที่ ฮาเบอรมาสเสนอไว นั่นคือ  (1) เปนพื้นที่รวมตัว
กันของปจเจกบุคคลในการโตแยงเรื่องสวนรวม  (2) เปนอิสระปราศจากอํานาจ  (3) 
ใชเหตุผล  (4) มีสื่อมวลชนหลอเลี้ยงการพูดคุย และ  (5) นําไปสูการเปลี่ยนแปลง แต
ในทางกลบักนัเฟซบุกกเ็ปนพืน้ทีท่ีม่กีารควบคมุความเปนอสิระดวยกนัเองภายในกลุม
พูดคุยระหวาง สมบัติ บุญงามอนงค เจาของเฟซบุก และผูเขามามีสวนรวม ในฟากฝง
เจาของเฟซบุก ความเปนอสิระถกูจาํกดัโดยความคาดหวงัของผูทีช่ืน่ชม รวมทัง้ผูทีเ่ขา
มามีปฏสิมัพนัธทีต่องการเหน็ภาพลกัษณ และการใชภาษา การสือ่สารในแบบทีต่นเอง
ตองการ คือการสื่อสารที่สุภาพ มีหลักการ ไมหยาบคาย แตมีความขบขันแมใน
สถานการณตึงเครียด สําหรับในสวนของผูเขามาสื่อสารในเฟซบุก “สมบัติ บุญงาม-
อนงค” มีขอบเขตของความเปนอิสระจากการที่เฟซบุกเปนพื้นที่ในการสื่อสาร
เรื่องหลักการ แสดงทัศนะทั่วไป แตในดานการจัดกิจกรรมแสดงออกบนทองถนน 
จะมีทีมจัดการภายใน ที่สื่อสารโดยการประชุม ดังน้ันการส่ือสารผานเฟซบุกจึงไม
สามารถเขามามสีวนรวมโตแยง ในระดบัการคดิสรางสรรคออกแบบกจิกรรมไดทกุคน 
และ “สมบัติ บุญงามอนงค” ในฐานะเจาของเพจ มีอํานาจในการบล็อกสมาชิก
บางคนที่มีความเห็นตางได

 3. แนวคิดพื้นที่สาธารณะของฮาเบอรมาสเปนการวิเคราะหในภาพกวาง 

ในขณะที่เฟซบุกเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนสวนตัวในระดับปจเจก ผสมกับการเปนพื้นที่

เปดกวางสูสาธารณะ ซึง่ในบรบิทการพดูคยุแบบปจเจกนัน้มคีวามหลากหลาย ซบัซอน

เกินกวาจะมองเฉพาะในภาพกวาง แตตองวิเคราะหในระดับบุคคล หรือระดับปจเจก 

ทีม่ทีัง้อารมณและเหตผุลปะปนกนัอยูในพืน้ทีก่ารส่ือสารแสดงความคดิเหน็ โดยเฉพาะ

การแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีม่ผีูมสีวนไดสวนเสยีอยูในวงกวาง และเปนประเดน็

ที่เกี่ยวของกับความรูสึกของคนในสังคมอยางประเด็นการเมือง ที่ปรากฏในเฟซบุก 

“สมบัติ บุญงามอนงค” ทัศนคติและมุมมองที่มีตอระบอบบริหารบานเมืองที่แตกตาง

กันไปในแตละรายบุคคล รวมถึงความรู ความสามารถในการเขาถึงขอมูล ตลอดจน

คานิยมที่มีตอความเปนไทย ถูกผสมเขากับอารมณความรักชาติ ศาสน กษัตริยของ
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คนไทยทําใหการสื่อสารนั้นมีการใชทั้งเหตุผล และอารมณ ที่มีทั้งโกรธเกรี้ยว ดาทอ 

อารมณขัน เปนตน

 4. ขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม นอกจากจะตองใชทกัษะทางการส่ือสาร 

เพ่ือสรางความเขาใจ และเหตุผลในการสื่อสารแลว บริบทแวดลอมยังนับเปนปจจัย

สําคัญในการเคลื่อนไหวทางสังคม ในประเด็นเคลื่อนไหว เพื่อตอตาน พ.ร.บ. นิรโทษ-

กรรมนั้น นอกจากจะมีการสื่อสารในเฟซบุก “สมบัติ บุญงามอนงค” และการจัด

กิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อตอตานฯ แลว ในฟากฝงของกลุมประชาชนที่ไมสนับสนุน

รัฐบาล อยางเชนกลุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปน

ประชาธปิไตยท่ีสมบรูณอนัมพีระมหากษตัรยิเปนประมขุ หรือ กปปส. และกลุม นปช. 

ก็มีสวนสําคัญที่สงผลใหรัฐบาลยุติการผลักดันราง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมดวย

ขอเสนอแนะ

 1. เฟซบุกเปนเครื่องมือการสื่อสารสาธารณะตนทุนตํ่า และสรางกระแส

สังคมได ดังนั้นเสนอใหนักกิจกรรมทางสังคม หรือองคกรตางๆ ที่ตองการขับเคลื่อน

สังคม สามารถใช Social media อยางเฟซบุกในแนวทางเฟซบุก “สมบัติ บุญงาม-

อนงค” เพ่ือสื่อสาร เผยแพร ออกแบบกิจกรรมการมีสวนรวมในงานรณรงค หรือ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 2. การใชแนวคดิพ้ืนทีส่าธารณะของฮาเบอรมาสกวางไป หากจะใชในการ

วิเคราะหการสื่อสารระดับปจเจกท่ีมีความหลากหลายทําใหไมสามารถวิเคราะหแบบ

ชัดเจนลงไปไดวานับเปนพื้นที่สาธารณะหรือไม เนื่องจากในความยอนแยงของเรื่อง

อิสระในการสื่อสาร ประชาชนก็ยังคงมีอิสระที่มากขึ้นกวาเดิม แตในขอบเขตที่จํากัด 

ดังนั้นการวิเคราะหอาจตองใชแนวคิดอื่นเขามาประกอบเพิ่ม

 3. การศึกษาครั้งนี้ เปนการเนนพื้นที่สื่อเฟซบุก แตเทคโนโลยีการสื่อสาร

ที่ทําใหคนทั่วไปเขาถึง และใชงานไดงาย สงผลใหรูปแบบการสื่อสารในปจจุบัน 

สามารถเชื่อมโยงเพื่อใชสื่อหลายชนิดเขาดวยกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาการใชงานแบบ

ขามสื่อ เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากเครือขายการสื่อสาร
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การถายภาพพิธีกรรมในชวงเวลาเปลี่ยนผานชีวิต
ของกลุมชนชั้นกลาง: ศึกษากรณีการถายภาพงานแตงงาน

(Photography and the rites of passage: 
A case of Wedding Ritual)



JC JournalJournalJC 92

 การศึกษางานวิจัย เรื่องการถายภาพพิธีกรรมในชวงเวลาเปล่ียนผานชีวิต

ของกลุมชนช้ันกลาง: ศึกษากรณีการถายภาพงานแตงงาน โดยมีวัตถุประสงค

สองประการคือ เพื่อใหทราบถึงกระบวนการในการออกแบบการถายภาพพิธีกรรม

แตงงาน ซึ่งถือวาเปนพิธีกรรมในชวงเวลาเปลี่ยนผานของชีวิตที่เกิดขึ้นเพียงแค

คร้ังเดยีวในชวีติ และเพือ่เขาใจถึงกระบวนการประกอบสรางความหมายผานภาพถาย

งานแตงงานทั้งในสวนของการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงาน และการถายภาพ

ชวงพิธีกรรมแตงงาน ดวยการนําเอาแนวคิดเรื่องการถายภาพและภาพถาย แนวคิด

เรื่องการเปลี่ยนสภาวะ และแนวคิดเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะมาเปนแนวทางใน

การศึกษา งานวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การวเิคราะหตวับท (Textual Analysis) ทัง้ในสวนของภาพถายและการถายภาพเพือ่

เปนเครื่องมือที่นํามาใชในการเขาสูปญหาของงานวิจัย 

 จากการวิเคราะหตัวบทในสวนของภาพถายงานแตงงานทั้งสองชวงคือ 

ภาพถายชวงกอนพธิกีรรมแตงงาน (Pre-Wedding) และภาพถายชวงพธิกีรรมแตงงาน 

(Wedding) ผานบรบิทของการถายภาพ องคประกอบของภาพ ประกอบกับการใชวธิี

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากคูบาวสาวจํานวน 5 คู และชางภาพ

จํานวน 3 คน พบวาบริบทของการถายภาพงานแตงงานทั้งสองชวงมีความคลายคลึง

กัน  1) วิธีการเลือกชางภาพหรือสตูดิโอถายภาพของคูบาวสาว จะใชวิธีการเลือกจาก 

3 ชองทางคอื อินเทอรเนต็ คนรูจกัแนะนาํ และงานแสดงสนิคาบรกิารดานงานแตงงาน

ครบวงจร  2) การติดตอกับชางภาพหรือสตูดิโอการถายภาพ คูบาวสาวจะติดตอชาง

ภาพเอง ในขณะเดียวกันก็จะมีการติดตอผานผูประสานงานในกรณีที่ถายภาพกับ

สตูดิโอ  3) อัตราคาบริการการถายภาพแตงงาน แบงตามชวงราคาตั้งแต 10,000-

105,000 บาท โดยมีตัวแปรสําคัญท่ีฐานะทางเศรษฐกิจของแตละบุคคล  4) การ

เตรียมความพรอมของคูบาวสาวและชางภาพ 

 ในสวนของภาพถายและการถายภาพงานแตงงานจะมีลักษณะเหมือนหรือ

คลายคลึงกัน ดังนี้  1) องคประกอบของภาพ ซ่ึงแบงตามระยะภาพที่แตกตางกัน 

ภาพศีรษะและหัวไหล (Close Shot) ภาพครึ่งตัว (Medium Shot) ภาพคอนตัว 

บทคัดยอ
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(Knee Shot) และภาพเต็มตัว (Long Shot) ตามการออกแบบของชางภาพ  2) การ

วางทาของผูเปนแบบ มทีัง้แบบทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ ทัง้นีช้างภาพจะเปน

ผูออกแบบใหเหมาะสมกับแตละชวงเวลาของการแตงงาน  3) การจัดฉากหลัง ขึ้นอยู

กบัความตองการของคูบาวสาว โดยมชีางภาพกํากบัการถายภาพเพือ่ใหไดมมุทีส่วยงาม  

4) การจดัอปุกรณประกอบฉาก ประกอบการสรางเร่ืองราวใหกบัภาพถายงานแตงงาน

 กลาวโดยสรปุคณุคาและความสาํคญัของพธิกีรรมเปลีย่นผานชวีติทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจากเดิม จากแกนแทของพิธีกรรมแตงงานในเรื่องขั้นตอนขนบธรรมเนียมประเพณี

ในพธิกีรรมแตงงานซึง่เปนการเช่ือมโยงความสมัพนัธระหวางครอบครวัของคูบาวสาว 

พืน้ทีด่งักลาวไดกลายเปนการตอสูระหวางความเปนปจเจกกบัความเปนเครอืญาตผิาน

การประกอบสรางความหมาย และการบริโภคตรรกะมูลคาเชิงสัญญะที่เพิ่มขึ้นของ

การถายภาพงานแตงงาน รวมทั้งยังมีการออกแบบภาพพิธีกรรมแตงงานอยางเขมขน 

เนื่องจากเปนชวงเวลาความทรงจําครั้งที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงแคครั้งหนึ่งในชีวิต กอให

เกิดคุณคาในสวนตรรกะการบริโภคภาพถายงานแตงงานกับการเปล่ียนแปลงในสวน

ของพิธีกรรมแตงงานยุคสมัยปจจุบัน 

 

คําสําคัญ: การถายภาพงานแตงงาน, พิธีกรรมเปลี่ยนผานชีวิต, ชนชั้นกลาง
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 This research has two aims; to study the process of photography 

in wedding ritual, and to examine the construction of meaning through 

photographs both pre-wedding and wedding by using the Rites of Passage 

and the Consumption of Signs. It is a qualitative research, conducted by 

using textual analysis both with photographs and photography.

 Photographs from both pre-wedding and wedding were analyzed. 

Five brides and grooms and 3 photographers were in-depth interviewed. 

The results show the similarities between photography of pre-wedding 

and wedding;  1) ways of finding a photographer or a studio; from the 

Internet, recommendation from friends and wedding expo,  2) ways to 

contact photographers or studios; directly contacting the photographers, 

contacting the coordinator of the studio,  3) rates of photography; from 

10,000 to 105,000 baht according to financial status, and  4) Preparation 

of brides and grooms and photographers. 

 The findings also show the similarities among photographs;  

1) composition; close-up, medium-shot, knee-shot and long shot as 

designed by the photographer,  2) poses; formal and informal as designed 

by the photographer  3) backdrop; as requested by brides and grooms.  

4) background; creating the story of wedding photography

 In summary, value and core of the ritual has changed from 

changing state of life tradition, creating relationship between the two 

families into the conflicts between individuals and families through the 

growth of the construction of meaning and logic of sign value by 

photography and wedding ceremony as seen nowadays.

Keywords: Wedding Ritual, Rites of Passage, Middle-Class

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
  ภาพถายเปนเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองขีดจํากัดในเรื่องของความ

ทรงจําในการมองเห็นของมนุษยไดเปนอยางดี เปนการเปลี่ยนความทรงจําจากสิ่งที่

พบเหน็ไดดวยการบนัทกึลงในภาพถาย นอกจากนีภ้าพถายยงัสามารถสรางความรูสึก

นึกคิด การรับรูการรวมกันระหวางมนุษย สามารถใหคํานิยามไดวาภาพถายเปนสื่อที่

สามารถขามไดทั้งพื้นที่และเวลาไดอยางแทจริง ทําใหเราไดพบเห็นภาพถายในแตละ

ชวงเวลาที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงชีวิต รวมถึงชวงเวลาที่อาจจะเกิดขึ้นเพียง

แคครั้งเดียวในชีวิตอยางการถายภาพงานแตงงาน ซึ่งถือวาเปนพิธีกรรมเปลี่ยนผาน

ชีวิต (Rite of passage) มนุษยจึงถูกบันทึกความทรงจํานี้เอาไวดวยเทคนิคการถาย

ภาพ ภาพถายพธิกีรรมแตงงานจึงเปนสวนสาํคญัในฐานะเปนการบนัทกึเรือ่งราวความ

ทรงจํา และถือวาเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดชวงหนึ่งของชีวิตที่ไมสามารถยอนกลับมาได 

หรืออาจกลาวไดวาการถายภาพงานแตงงานอาจเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของมนุษย 

สงผลใหเกิดความแตกตางจากภาพถายทั่วไปในชีวิตประจําวัน

 องคประกอบสาํคญัเรือ่งคณุคาของพธิกีรรมเปลีย่นผานชวิีตทีอ่าจจะเกดิขึน้

เพยีงแคคร้ังเดยีว สงผลตอการถายภาพงานแตงงาน ซึง่ถอืวาเปนสวนหนึง่ของพธีิกรรม

แตงงาน เน่ืองจากในยุคสมัยกอนการถายภาพงานแตงงานมีเฉพาะในกลุมชนช้ันสูง 

แตดวยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในการถายภาพ ประกอบกับพฤติกรรมการเลียน

แบบที่สงผลใหกลุมชนช้ันกลางในสังคมไทยเกิดการลอกเลียนแบบการถายภาพงาน

แตงงานจากกลุมชนชั้นสูงในสมัยกอน ทั้งนี้การถายภาพงานแตงงานในปจจุบันจึงถูก

ออกแบบใหเปนชวงความทรงจาํทีม่คีณุคาผานการประกอบสรางความหมายจากผูจดั

งานแตงงาน (Wedding Planner) หรือชางภาพ ทั้งในสวนของการถายภาพชวงกอน

พธิกีรรมแตงงาน (Pre-Wedding) และการถายภาพชวงพธิกีรรมแตงงาน (Wedding) 

ที่แสดงใหเห็นวาพิธีกรรมแตงงานในปจจุบันไมใชการแตงงานตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีอยางเดียวเทาน้ัน แตมีการสรางความหมายใหมของการแตงงานคือการ

ทาํงานแตงงานใหเปนสญัญะ โดยภาพถายเขามาเปนสวนสาํคญัทีจ่ะสรางความหมาย 

และสรางสญัญะใหกบัพธิกีรรมงานแตงงานรวมสมยั ผานการบรกิารของธรุกจิสตดูโิอ
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ถายภาพ (Wedding Studio) มกีารพฒันารูปแบบการถายภาพงานแตงงานทัง้ในและ

นอกสถานที่ รวมทั้งการใหบริการจัดการงานแตงงาน บริการชุดวิวาหหลากหลาย

รปูแบบ พรอมทัง้พธิกีารทกุขัน้ตอน เพือ่ใหงานแตงงานออกมาสมบรูณแบบ ประทบัใจ

คูรักมากที่สุด 

 อยางไรก็ดีหลักการถายภาพ องคประกอบของการถายภาพก็มีสวนสําคัญ

ในการออกแบบการถายภาพพิธีกรรมงานแตงงาน ซึ่งตองอาศัยความชํานาญของ

ชางภาพในการเก็บรายละเอียดของสวนตางๆ ในพิธีกรรมแตงงาน การถายภาพใน

ลกัษณะดงักลาวสงผลใหภาพงานแตงงานไมใชภาพทีบ่นัทกึความทรงจาํ ความประทบัใจ

เพียงอยางเดียวเทานั้น แตการถายภาพงานแตงงานในสมัยปจจุบันจําเปนตองมีการ

ออกแบบการถายภาพ ซ่ึงเทากับเปนการออกแบบความทรงจําในชวงหนึ่งของชีวิต

ใหมีความหมายมากที่สุด 

 ดวยเหตดุงักลาวผูวจิยัจงึสนใจการถายภาพพธิกีรรมงานแตงงานทีมี่เทคนคิ

การถายภาพ กระบวนการออกแบบภาพถาย สงผลใหภาพถายงานแตงงานซ่ึงเปน

พิธีกรรมที่สําคัญของชีวิตมีการบันทึกความทรงจําที่มีคุณคา อีกทั้งการถายภาพงาน

แตงงานยงัเปนพืน้ทีใ่นการตอรองอาํนาจระหวางความเปนปจเจกบคุคลกบัความเปน

เครือญาติผานการประกอบสรางความหมายของภาพถายงานแตงงานอีกดวย 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อใหทราบถึงกระบวนการในการออกแบบการถายภาพพิธีกรรม

แตงงาน ซึ่งถือวาเปนพิธีกรรมในชวงเวลาเปลี่ยนผานของชีวิตที่เกิดขึ้นเพียงแค

ครั้งเดียวในชีวิต 

 2. เพื่อเขาใจถึงกระบวนการประกอบสรางความหมายผานภาพถายงาน

แตงงานทั้งในสวนของการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงาน และการถายภาพชวง

พิธีกรรมแตงงาน 
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วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่องการถายภาพพิธีกรรมในชวงเวลาเปล่ียนผานชีวิตของกลุม

ชนชั้นกลาง: ศึกษากรณีการถายภาพงานแตงงาน โดยผูวิจัยใชการวิเคราะหภาพถาย

จากตัวบท/เนื้อหา (Textual Analysis) ของภาพถายพิธีกรรมแตงงาน ประกอบกับ

การสัมภาษณเชิงเจาะลึก (In-depth interview) การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 

และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม ดวยขอคําถามแบบมีโครงสราง จากชางภาพ

อาชีพ และผูที่ครํ่าหวอดในอุตสาหกรรมการถายภาพงานแตงงาน รวมทั้งคูบาวสาว

ซึ่งเปนผูใชบริการการถายภาพแตงงาน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้

 1. การเลือกแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา และการเก็บรวบรวมขอมูล

 แหลงขอมลูทีใ่ชในการวจิยั และการเกบ็รวบรวมขอมลู จากการสํารวจความ

นยิมของผูใชบรกิารการถายภาพงานแตงงานผานส่ือตางๆ ทาํใหไดขอมลูของชางภาพ

และสตูดิโอการถายภาพ จัดอยูใน  1) แหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยแบงออกเปนใน

สวนของชางภาพและสตูดิโอถายภาพจํานวนทั้งสิ้น 3 คน ที่มีประสบการณในวงการ

การถายภาพงานแตงงาน และในสวนของคูบาวสาวคัดเลือกคูบาวสาวที่จัดอยูในกลุม

ชนชั้นกลางจํานวนทั้งสิ้น 5 คู โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

รวมทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  2) แหลงขอมูลประเภทภาพถายงานแตงงาน 

ซึ่งคัดเลือกจากภาพถายจากคูบาวสาว ชางภาพ เพื่อนํามาใชในการอธิบายถึงการ

ประกอบสรางความหมายผานภาพถายงานแตงงาน  3) แหลงขอมูลประเภทเอกสาร 

เพือ่นาํมาเปนขอมลูในการอธบิายภาพถายงานแตงงาน บรบิทแวดลอมทีเ่กีย่วของกบั

การถายภาพงานแตงงาน

 2. การวิเคราะหขอมูล

 จากการเก็บขอมูลทั้งหมด นํามาวิเคราะหตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ซึ่งประกอบไปดวยแนวคิดเร่ืองภาพถาย (Photograph) และการถายภาพ 

(Photography) ความหมายของพิธีกรรม ประเพณีแนวคิดเร่ืองพิธีเปลี่ยนสภาวะ 

(Rites of Passage) และแนวคิดเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะ (The Consumption 

of signs) ที่ใชเปนกรอบในการศึกษาเพื่อใหไดขอสรุปของงานวิจัย 

 3. การนําเสนอขอมูล
 การนําเสนอขอมูลใชรปูแบบของการพรรณนาวเิคราะห (Analytical Description)
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ขอสรุปผลการวิจัย

 การถายภาพพธิกีรรมในชวงเวลาเปลีย่นผานชีวติของกลุมชนช้ันกลาง: ศึกษา

กรณีการถายภาพงานแตงงาน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ทีมุ่งศกึษากระบวนการออกแบบความทรงจาํในชวงพธิกีรรมเปล่ียนผานชีวติของกลุม

ชนชั้นกลาง ผานการถายภาพในชวงกอนพิธีกรรมแตงาน และชวงพิธีกรรมแตงงาน 

ดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) การเขารวมสังเกตการณ

แบบมีสวนรวม (field observation) และการวิเคราะหภาพถาย ผานแนวคิดหลักที่

สาํคญัเรือ่งภาพถายและการถายภาพ แนวคิดเรือ่งการเปลีย่นผานสภาวะ และแนวคิด

เร่ืองการบรโิภคเชงิสญัญะ ในการศกึษาขอมลูในการถายภาพชวงกอนพธิกีรรมแตงงาน

และชวงพิธีกรรมแตงงาน จากแหลงขอมูล 3 สวน คือ แหลงขอมูลประเภทบุคคล 

แหลงขอมูลประเภทภาพถายชวงพิธีกรรมแตงงาน และแหลงขอมูลประเภทเอกสาร 

  ผลการวิจัยในสวนของการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงาน (Pre-

Wedding) สามารถแบงออกเปน 4 ประเด็น ไดแก  

 1) เรื่องราวของคูรักกอนเขาสู พิธีกรรมแตงงาน โดยการอธิบายและ

พรรณนาเรื่องราวของคูรักกอนเขาสูพิธีกรรมแตงงาน และการถายภาพชวงกอน

พิธีกรรมแตงงาน (Pre-Wedding) โดยผูวิจัยเลือกถายทอดเรื่องราวของคูรัก 1 คู จาก

จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 5 คูนั้นเนื่องจากตองการใหเลาเรื่องราวอยางละเอียดเพื่อ

แสดงใหเห็นภาพลักษณะโดยรวมของเรื่องราวความรักกอนตัดสินใจเขาสูชวงกอน

พิธีกรรมแตงงาน ผานการอธิบาย และพรรณนาเรื่องราว 

 2) บริบทของการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงาน ซึ่งประกอบดวย  

  2.1) วิธีการเลือกชางภาพหรือสตูดิโอถายภาพของคูบาวสาว ผาน

วิธีการเลือกชางภาพหรือสตูดิโอถายภาพจาก 3 ชองทางคือ อินเทอรเน็ต คนรูจัก

แนะนํา และงานแสดงสินคา บริการดานงานแตงงานครบวงจร เนื่องจากคูบาวสาวยัง

ไมมีประสบการณตรง

  2.2) การติดตอกับชางภาพหรือสตูดิโอถายภาพ จะมีทั้งคูบาวสาว

ติดตอชางภาพโดยตรงหรือผานคนกลางซึ่งเปนผูประสานงานของสตูดิโอถายภาพ

  2.3) อัตราคาบริการการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงานแบงเปน 

3 ระดบั ตํา่ กลาง สงู โดยแบงตามชวงราคาตัง้แต 30,000-105,000 บาท ซึง่การเลอืก
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ใชบริการตามอัตราที่แตกตางกันขึ้นอยูกับตัวแปรเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ ความพึง
พอใจ และรสนิยมของปจเจกบุคคล
  2.4) การเตรียมความพรอมของคูบาวสาวและชางภาพ
 3) การวิเคราะหภาพถายและการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงาน ซึ่ง
ประกอบดวย
  3.1) องคประกอบของภาพ ในการจัดวางองคประกอบของภาพ 
ประกอบดวย ภาพศีรษะและหัวไหล (Close Shot) ภาพครึ่งตัว (Medium Shot) 
ภาพคอนตัว (Knee Shot) ภาพเต็มตัว (Long Shot) พื้นที่ของภาพถายชวงกอน
พิธกีรรมแตงงานจะแสดงถงึความหมายของความรกัเราสองระหวางคูบาวสาว ในขณะ
ทีภ่าพถายชวงพธิกีรรมแตงงานจะมมีติขิองความเปนเครอืญาตเิขามาเกีย่วของ แตทัง้
สองชวงผานการออกแบบโดยชางภาพทั้งสิ้น 
  3.2) การวางทาของผูเปนแบบ ขึ้นอยูกับบริบทในขณะน้ัน ผูเปน
ชางภาพจะออกแบบการวางทาใหกับคูบาวสาวในการถายภาพ 
  3.3) การจัดฉากหลัง มีความแตกตางกันจากการถายภาพในสตูดิโอ 
หรือการถายภาพนอกสตูดิโอ และ พิธีกรรมแตงงานตอนเชา หรือพิธีกรรมแตงงาน
ตอนเย็นผานการออกแบบจากผูจัดงานแตงงาน
  3.4) การแสดงออกทางใบหนาผานความสขุของคูบาวสาว แตถกูกาํกบั
ชวงความสุข ความทรงจําผานการประกอบสรางจากชางภาพ 
  3.5) การจัดอุปกรณประกอบฉาก มีทั้งสวนท่ีมีความหมายและไมมี
ความหมายขึ้นอยูกับการประกอบสรางความหมายผานการถายภาพงานแตงงาน
 4) ตรรกะการบรโิภคภาพถายงานแตงงาน จะแสดงใหเหน็วาหลงัจากทีคู่
บาวสาวถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงานแลว ภาพดังกลาวจะมีตรรกะของการ
บริโภค (Logic of Consumption) หรือระดับความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุนั้น
อยางไร ตามเกณฑของโบดริยารด กลาวถึงตรรกะของการบริโภคประกอบไปดวย 4 
ขอ ไดแก 
  4.1) ตรรกะของมูลคาใชสอย โดยการนําภาพถายชวงกอนพิธีกรรม
ไปใชสําหรับประดับตกแตงภายในงานแตงงาน (Display), ใชสําหรับทําวีดิโอนําเสนอ
ประวัติของคูบาวสาว (Presentation), ใชสําหรับทําการดขอบคุณแขกผูรวมงาน 
(Thank you Card), ใชสําหรับประดับกลองใสของชํารวย, ใชสําหรับทําเปนภาพใส
จอ LCD ใหผูรวมงานเขียนคําอวยพรใหคูบาวสาว
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  4.2) ตรรกะของมลูคาแลกเปลีย่น ฐานะทางเศรษฐกิจเปนปจจยัสาํคัญ

ทีแ่สดงใหเห็นถึงตรรกะของมลูคาแลกเปลีย่นทีส่ามารถใชเงนิในการบรโิภคสินคาและ

บริการผานภาพถายชวงกอนพิธีกรรมแตงงานได 

  4.3) ตรรกะของมูลคาเชิงสัญญะ โดยเลือกใชสําหรับประดับตกแตง

ภายในบาน, ใชสําหรับพื้นที่สื่อสังคมออนไลน (Social Media), ใชสําหรับใสอัลบั้ม

เก็บไวเปนที่ระลึก 

  4.4) ตรรกะของมูลคาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ คูบาวสาวเลือก

นําภาพถายไปใชสําหรับทําเปนของขวัญใหแกกันในวันพิเศษของทั้งคู ซึ่งถือวาเปน

ความเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคล

 ผลการวิจัยในสวนของการถายภาพชวงพิธีกรรมแตงงาน (Wedding) 

สามารถแบงออกเปน 4 ประเด็น ไดแก  

 1) เรื่องราวของคูรักกอนเขาสูพิธีกรรมแตงงาน หลังจากที่ทราบภูมิหลัง

ของคูบาวสาวที่ผูวิจัยเลือกมา 1 คู จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 5 คู จนถึงการเขาสูชวง

พิธีกรรมแตงงาน การอธิบายถึงการเลือกชางภาพ และวันจริงในการถายภาพชวง

พิธีกรรมแตงงานจะแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในชวงของพิธีกรรมแตงงาน 

 2) บริบทของการถายภาพพิธีกรรมแตงงาน ซึ่งประกอบไปดวย

  2.1) วิธีการเลือกชางภาพหรือสตูดิโอถายภาพของคูบาวสาว คูบาว

สาวเลือกใชวิธีการเลือกชางภาพหรือสตูดิโอถายภาพจาก 3 ชองทางคือ อินเทอรเน็ต 

คนรูจกัแนะนาํ และงานแสดงสนิคา บรกิารดานงานแตงงานครบวงจร เนือ่งจากคูบาว

สาวยงัไมมปีระสบการณตรงจึงตองทาํการหาขอมลูและเลอืกใหตรงกบัความตองการ 

  2.2) การติดตอกับชางภาพหรือสตูดิโอถายภาพ คูบาวสาวติดตอ

ชางภาพดวยตัวเอง หรือใชบริการชางภาพท่ีมาจากสตูดิโอถายภาพเดียวกับการ

ถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงาน

  2.3) อตัราคาบรกิารการถายภาพชวงกอนพธีิกรรมแตงงาน ระดบัอตัรา

คาบริการการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงานแบงเปน 3 ระดับ ตํ่า กลาง สูง โดย

แบงตามชวงราคาตั้งแต 10,000-100,000 บาท การเลือกใชบริการตามอัตราที่แตก

ตางกันขึ้นอยูกับตัวแปรเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ และรสนิยมของ

ปจเจกบุคคล
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  2.4) การเตรียมความพรอมของคูบาวสาวและชางภาพ คูบาวสาวจะ

เตรียมความพรอมเรื่องรูปลักษณภายนอกของตัวเอง สวนชางภาพจะเตรียมความ

พรอมเรือ่งการถายภาพเปนหลกั แตทัง้สองสวนจะมกีารเตรยีมความพรอมในสวนของ

พิธีกรรมแตงงาน ซึ่งเขามาเปนตัวกําหนดใหพิธีกรรมดําเนินไปไดครบในทุกขั้นตอน

 3) การวิเคราะหภาพถายและการถายภาพพธิกีรรมแตงงาน ในแตละภาพ

สามารถสรางความหมายท่ีแตกตางกันออกไปตามแตละสวนประกอบ อีกทั้งในการ

ถายภาพชวงพธิกีรรมแตงงานสามารถแสดงใหเห็นพืน้ทีใ่นการตอรองอาํนาจของความ

เปนเครือญาติมากกวาการถายภาพชวงกอนพิธีกรรมแตงงานที่มีความเปนปจเจกสูง 

โดยเมื่อพิจารณาจากเกณฑท่ีกําหนดจะสามารถอธิบายถึงการถายภาพชวงกอน

พิธีกรรมแตงงานไดดังนี้ 

  3.1) องคประกอบของภาพ ในการวางองคประกอบของภาพถายจะ

แสดงถงึการผสมผสานระหวางความเปนปจเจกและมติคิรอบครวัเขามาเกีย่วของดวย

ระยะภาพทีแ่ตกตางกัน ชางภาพจะกําหนดองคประกอบของภาพ ดงันี ้ภาพศรีษะและ

หัวไหล (Close Shot) ภาพครึ่งตัว (Medium Shot) ภาพคอนตัว (Knee Shot) ภาพ

เต็มตัว (Long Shot) แตไมวาภาพถายจะมีการวางองคประกอบอยางไร งานแตงงาน

จะมีรูปแบบที่กําหนดไวตั้งแตแรก 

  3.2) การวางทาของผูเปนแบบ จะมกีรอบในเร่ืองของพธิกีรรมแตงงาน

แบบไทยเขามาเก่ียวของเน่ืองจากพิธีกรรมแตงงานชวงเชามีลักษณะเปนทางการ 

สงผลตอการออกแบบทาทางของคูบาวสาว ในสวนของพิธีกรรมตอนเย็น ไมมีกรอบ

เรื่องของพิธีกรรมแบบไทย ทําใหการวางทามีการออกแบบที่หวือหวา มีความเปน

ปจเจกสูง 

  3.3) การจดัฉากหลงั จะแบงออกเปน 2 สวนตามชวงเวลาของพธิกีรรม

คือ พิธีกรรมแตงงานตอนเชา ฉากหลังจะมีรูปแบบของความเปนไทยทั้งการออกแบบ 

สีสันเพื่อใหสอดรับกับบรรยากาศของพิธีกรรม ในสวนของพิธีกรรมตอนเย็นการ

จดัฉากหลงัจะมคีวามรวมสมยั ยงัมีลกัษณะความเปนปจเจกเขามากาํกบัความตองการ

มากขึ้น

  3.4) การแสดงออกทางใบหนา การแสดงออกทางใบหนาของคูบาว

สาวในพิธีกรรมแตงงานจะมีความเปนธรรมชาติ เนื่องจากเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
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แตทั้งนี้ในความเปนธรรมชาติไดผานการตกแตง และออกแบบจากชางภาพเพื่อใหได

มุมที่สวยงามเก็บไวเปนความทรงจําที่เกิดขึ้นในชีวิต

  3.5) การจัดอุปกรณประกอบฉาก อุปกรณประกอบฉากถูกประกอบ

สรางเรือ่งราวใหกบัรปูแบบของพธิกีรรมแตงงานตามลกัษณะของรปูแบบงานท่ีกาํหนดไว 

 4) ตรรกะการบรโิภคภาพถายงานแตงงาน จะแสดงใหเหน็วาหลงัจากทีคู่

บาวสาวถายภาพชวงพิธีกรรมแตงงานแลว ภาพดังกลาวจะมีตรรกะของการบริโภค 

(Logic of Consumption) หรือระดับความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุน้ันอยางไร 

ตามเกณฑของโบดรยิารด กลาวถงึตรรกะของการบรโิภคประกอบไปดวย 4 ขอ ไดแก 

  4.1) ตรรกะของมูลคาใชสอย ใชประดับตกแตงภายในบานพอแม 

ครอบครัว หรือเรือนหอของคูบาวสาว

  4.2) ตรรกะของมลูคาแลกเปลีย่น ฐานะทางเศรษฐกจิเปนปจจยัสาํคัญ

ทีแ่สดงใหเหน็ถงึตรรกะของมลูคาแลกเปลีย่นทีส่ามารถใชเงนิในการบรโิภคสินคาและ

บริการผานภาพถายชวงกอนพิธีกรรมแตงงานได 

  4.3) ตรรกะของมูลคาเชิงสัญญะ โดยเลือกใชสําหรับประดับตกแตง

ภายในบาน, ใชสําหรับพื้นที่สื่อสังคมออนไลน (Social Media), ใชสําหรับใสอัลบั้ม

เก็บไวเปนที่ระลึก

  4.4) ตรรกะของมูลคาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ นําไปใชสําหรับ

ใสอัลบั้มใหครอบครัว หรือนําภาพถายใหกับแขกผูรวมงาน เปรียบเสมือนการใหของ

ขวัญหรือของท่ีระลึก เพื่อเปนการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคูบาวสาวและญาติ 

หรือแขกผูรวมงาน, ใชสําหรับทําเปนของขวัญใหแกกันในวันพิเศษของบาวสาว

อภิปรายผล

 งานวิจัยเรื่อง การถายภาพพิธีกรรมในชวงเวลาเปลี่ยนผานชีวิตของกลุม

ชนชั้นกลาง: ศึกษากรณีการถายภาพงานแตงงาน เปนการศึกษาการประกอบสราง

ความหมายของการถายภาพงานแตงงานทั้ง 2 ชวงคือ การถายภาพชวงกอนพิธีกรรม

แตงงาน และการถายภาพชวงพิธีกรรมแตงงาน ผานการออกแบบของชางภาพหรือ

สตูดิโอถายภาพ ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใหคุณคาความสําคัญที่พิธีกรรม
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แตงงานซึ่งถือวาเปนพิธีกรรมในชวงเวลาเปลี่ยนผานชีวิตของมนุษยเปนหลัก รวมถึง

ประเด็นความสําคัญเรื่องของปจเจกบุคคล และเครือญาติในพื้นที่ตอรองอํานาจของ

ภาพถายงานแตงงาน ซ่ึงในการอภิปรายผลครั้งนี้จะแสดงใหเห็นถึง 5 ประเด็นหลัก 

ดังนี้

 1.  การถายภาพงานแตงงาน ความทรงจําครั้งหนึ่งในชีวิต

 คูบาวสาวกลุมชนชั้นกลางในปจจุบันไดเปลี่ยนคํานิยามของการแตงงานไป

จากเดิม ในยุคกอนถือวาพิธีกรรมแตงงานเปนพิธีกรรมเปลี่ยนผานชีวิตที่เครือญาติ

ทกุคนเขามามสีวนรวม แตในปจจบัุนคูบาวสาวใหคาํนยิามใหมกบัพธิกีรรมแตงงานวา

เปนครั้งหนึ่งในชีวิต (Once in a life time) ของเราสองมากกวาการใหความสําคัญ

กับพิธีกรรมแตงงาน สงผลใหพิธีกรรมแตงงานตองมีการออกแบบเพื่อสื่อความหมาย

ไดวาเปนความทรงจาํครัง้หนึง่ในชวีติ ทัง้นีก้ารออกแบบไมเพยีงแตภาพถายอยางเดยีว

เทานั้น แตเปนการออกแบบพิธีกรรมแตงงานทั้งหมด (Wedding Ceremony) 

ภาพถายงานแตงงานถือวาเปนสวนหนึง่ของพธิกีรรมแตงงานจงึตองผานกระบวนการ

ในการออกแบบจากผูจัดงานแตงงาน (Wedding Planner) อีกดวย

 2.  การตอสูระหวางความเปนปจเจกชนกับความเปนเครอืญาตผิานการ

ถายภาพงานแตงงาน

 พธิกีรรมแตงงานในปจจบุนัไดเปลีย่นโฉมหนาจากพธิกีรรมแบบในสมยักอน 

จากปจจัยสําคัญที่คูบาวสาวหันมาใชบริการผูจัดงานแตงงานซ่ึงเปนบุคคลภายนอก

ครอบครัว สงผลใหพิธีกรรมแตงงานถูกทําใหเปนพื้นที่การตอสูระหวางความเปน

ปจเจกบุคคลกับความเปนเครือญาติผานการจัดงานแตงงาน ซึ่งการถายภาพงาน

แตงงานเปนสวนหนึ่งของงานแตงงาน

 3. ชนชั้นกับการถายภาพงานแตงงาน

  สมยักอนการถายภาพงานแตงงาน ทัง้ในชวงกอนพธิกีรรมแตงงาน และชวง

พิธีกรรมแตงงานเกิดขึ้นในเฉพาะชนชั้นสูง ภาพถายงานแตงงานในสมัยน้ันจึงยังคง

ถายภาพในสตูดิโอเพียงอยางเดียว มีการบันทึกไววาคูแรกที่ถายภาพงานแตงงานคือ 

สมเดจ็พระราชินวีกิตอเรยีและเจาฟาชายอลัเบริตในป 1840 ซึง่อาจจะมชีางภาพหรอื

ผูจัดงานแตงงาน เปนผูถายภาพใหในชวงเวลานั้น เม่ือเวลาเปลี่ยนผานเขามาสูใน

ยุคสมัยปจจุบันกลุมชนช้ันกลางในสังคมไทยไดเลียนแบบสิ่งที่ชนชั้นสูง รวมทั้ง
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วัฒนธรรมตะวันตกที่ผานเขามาตั้งแตในอดีต สงผลตอการออกแบบการถายภาพงาน

แตงงาน คานิยมของชนชั้นกลางในการถายภาพแตงงานจึงไดรับความนิยมอยางมาก

 4. คุณคาและความสําคัญของพิธีกรรมแตงงานที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมสงผลตอการถายภาพงานแตงงานของกลุมชนชั้นกลางในปจจุบัน

 จากเดิมพิธีกรรมแตงงานเปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธของ 

2 ครอบครัว การแตงงานถือเปนวันสําคัญอยางยิ่งของคูรักที่แสดงออกถึงความเปน

ผูใหญพรอมที่จะเริ่มตนชีวิตและการสรางครอบครัวตนเอง ยังถือเปนขนบธรรมเนียม

ประเพณี พิธีกรรมอยางหนึ่งในชวงเวลาเปลี่ยนผานของชีวิตที่มีความสําคัญอีกชวง

เวลาหนึง่ทีม่แีบบแผนทีย่ดึถอืปฏบิตักินัมาตัง้แตสมยักอนจนถงึปจจบุนั แมวาพธิกีรรม

งานแตงงานจะมีความแตกตางกันออกไปตามประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือ วิถีชีวิต

ในแตละทองถ่ิน เห็นไดจากในแตละภาคของไทย ไมวาจะเปนภาคกลาง ภาคอีสาน 

ภาคเหนือ ภาคใต ลวนแตมีเอกลักษณเฉพาะตัวของรูปแบบพิธีกรรมการแตงงานใน

สมัยโบราณ โดยมีรูปแบบที่เปนแกนแทของพิธีกรรมการแตงงาน คือ การสูขอฝาย

หญงิจากบดิามารดา การรดนํา้อวยพรหรอืผกูขอมอืแกคูบาวสาว และพธิสีงฆนัน้ถือวา

เปนสิริมงคลแกคูบาวสาว ท้ังน้ีการเชื่อมโยงระหวางครอบครัวทั้งสองถูกจัดขึ้นจาก

บุคคลภายในครอบครัว 

  แตปจจบุนัคูบาวสาวเลอืกใชบรกิารผูจดังานแตงงาน ซึง่เปนบคุคลภายนอก

ครอบครัว ซ่ึงเขามามีบทบาทตอการจัดงานแตงงานทั้งในสวนของพิธีกรรมแตงงาน 

และการถายภาพงานแตงงาน กลุมผูจดังานแตงงานจดัวาเปนกลุมทีม่อีาํนาจมาก การ

ถายโอนอาํนาจมาจากคนนอกครอบครวัออกมาเปนรปูธรรมคือการถายภาพ สงผลให

คุณคาและความสําคัญของพิธีกรรมเปลี่ยนผานชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ยึดถือ

ในเรื่องขนบธรรมเนียมของพิธีกรรมแตงงาน การเชื่อมโยงกันระหวางสองครอบครัว 

กลายเปนการประกอบสรางความหมายผานการถายภาพงานแตงงาน

 5. คณุคาในสวนตรรกะของมลูคาการแลกเปลีย่นเชงิสัญลกัษณ (Logic 

of symbolic exchange value) กับพิธีกรรมแตงงานในยุคสมัยปจจุบัน

 จากเดมิพธิกีรรมแตงงานจะมกีารแลกเปล่ียนส่ิงของเพือ่เช่ือมความสมัพนัธ

ระหวางคนผานการมอบของหมั้น ของที่ระลึกสําหรับพิธีกรรมแตงงาน แสดงใหเห็น

ถึงตรรกะของมูลคาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ ถึงแมวาพิธีการเหลานี้ยังคงมีอยูใน
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พิธีกรรมแตงงานในปจจุบัน แตมีอีกสวนหน่ึงท่ีเพิ่มเขามาคือ ภาพถาย คูบาวสาวใน

บางคูเลือกใชภาพถายชวงพิธีกรรมแตงงานมอบใหกับเครือญาติ หรือแขกผูรวมงาน

คนสําคัญ แสดงใหเห็นวาตรรกะของมูลคาการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณไดเขามาเปน

สวนหนึ่งของตรรกะการบริโภคภาพถายชวงพิธีกรรมแตงงาน สาเหตุที่คูบาวสาว

เลือกใชภาพชวงพิธีกรรมแตงงานเน่ืองจากในองคประกอบของภาพมีบุคคลอื่นที่เปน

เครือญาติหรือแขกผูรวมงานเขามาเปนสวนประกอบหน่ึงของภาพนอกเหนือจาก

คูบาวสาว ทําใหภาพถายเกิดมูลคาในการแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณที่แตกตางจาก

ภาพถายชวงกอนพิธีกรรมแตงงานท่ีมีลักษณะของความเปนปจเจกชนสูง ไมมีบุคคล

อื่นเขามาเปนองคประกอบของภาพ

ขอเสนอแนะ

 1.  งานวจิยัชิน้นีเ้ปนการศกึษาการถายภาพพธิกีรรมในชวงเวลาเปลีย่นผาน

ชวีติของกลุมชนชัน้กลางทีศ่กึษากรณกีารถายภาพงานแตงงานเพยีงอยางเดยีวเทานัน้ 

ทั้งนี้พิธีกรรมในชวงเวลาเปลี่ยนผานชีวิตยังมีอีกหลายพิธีกรรมที่นาสนใจสําหรับการ

ศึกษาเรื่องการถายภาพ

 2.  ในการวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาเฉพาะการถายภาพงานแตงงานท่ีเปนการ

ศึกษาตัวบท ซ่ึงถือวาเปนพื้นท่ีของการตอรองอํานาจระหวางความเปนปจเจกชนกับ

ความเปนเครอืญาติ ซ่ึงการวจิยัครัง้ตอไปนาจะมกีารศกึษาถงึพืน้ทีข่องการตอรองทาง

อํานาจระหวางกลุมอื่นทางสังคมบาง เชน กลุมเพื่อน กลุมอาชีพ กลุมเชื้อชาติ หรือ

กลุมประชาชนของประเทศ

 3.  การศึกษาคุณคาเชิงตรรกะการบริโภคภาพถาย ยังสามารถศึกษา

ภาพถายในลักษณะตางๆ ได นอกเหนือจากภาพถายงานแตงงาน เชน การถายภาพ

ครอบครัว การถายภาพแฟชั่น การถายภาพทองเที่ยว การถายภาพในชวงเวลาสําคัญ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษยที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาเชิงตรรกะการบริโภคภาพถาย โดย

การเปรยีบเทยีบใหเหน็ถงึความเหมอืนและความแตกตาง ซ่ึงกอใหเกดิขอมลูทีน่าสนใจ 

ทั้งยังสามารถนํามาวิเคราะหในการวิจัยในอนาคตตอไปได
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(Social construction of market women in soap opera)
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วิจารณโดย

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการสรางความเปนจริงทาง

สงัคมและภาพลกัษณของตวัละคร “แมคา” ในละครโทรทศัน รวมถงึเพือ่ศกึษาถงึการ

รับรูและการถอดรหัสความหมายของตัวละคร แมคาที่ผูชมไดรับจากการสรางความ

เปนจรงิของละครโทรทศัน โดยวเิคราะหและเก็บรวบรวมขอมลูจากตวับท (Text) ของ

ละครโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแมคาที่คัดเลือกมาเปนกลุมตัวอยางจํานวน 3 เรื่อง 

โดยการชมละครยอนหลงัจากเว็บไซตยทูปูในชวงเดอืน ม.ีค.-เม.ย. 2556 และวเิคราะห

ผูรับสารที่เปนแมคา (audience) ที่ชมละครดังกลาวจํานวน 6 คน โดยการใชวิธี

สัมภาษณเจาะลึก (In-depth-interview) ใชทฤษฎีการสรางความเปนจริงทางสังคม 

(Social construction) และแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) มาเปน

เกณฑในการวเิคราะห ผลการวจิยัพบวา  1) ละครโทรทัศนสรางความเปนจรงิเกีย่วกบั

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคมและ

สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีผลทําใหแมคามีบุคลิกภาพ 

การแสดงออกทางคําพูด ความคิด ความสัมพันธของตัวละครแมคากับลูกคา กลยุทธ

ในการคา ลกัษณะของสนิคาแตกตางกนั  2) ละครโทรทศันสรางลกัษณะทางกายภาพ 

ไดแก รปูรางหนาตา การแตงกาย โดยแมคาท่ีสวมบทบาทเปนนางเอกและแมคาทีเ่ปน

ตัวสงบท จะมีรูปรางหนาตาและลักษณะการแตงกายท่ีสวยงาม  3) ละครโทรทัศน

สรางความเปนจริงเกี่ยวกับลักษณะทางจิตใจอารมณของตัวละครแมคา ลักษณะดาน

บวกทีล่ะครโทรทัศนใหคณุคาคอื ความซือ่สตัย ซ่ึงเปนลกัษณะทีส่าํคญัทีแ่มคาควรจะ

มี สําหรับลักษณะทางดานลบ ไดแก ความกาวราว ปากจัด ความงมงาย เปนลักษณะ

ปกติของแมคาที่พบเห็นไดทั่วๆ ไป  4) ละครโทรทัศนสรางความเปนจริงเกี่ยวกับวิถี

ชวีติของแมคาในตลาดวานอกจากจะตองทําหนาทีแ่มและภรรยาแลวแมคายงัตองหา

รายไดมาจุนเจือครอบครัวดวย นอกจากนี้อํานาจตอรองในตลาดของแมคานั้นขึ้นอยู

กบัความอาวุโสและฐานะทางเศรษฐกจิของแมคา  5) ละครโทรทัศนไดสรางพฒันาการ

ชีวิตของตัวละครแมคาวาถึงตอนตนของเรื่องแมคาจะไมดี ไมมีความซื่อสัตย แตใน

ทายที่สุดก็จะกลับตัวเปนคนดี มีความซื่อสัตย  6) ละครโทรทัศนสรางความเปนจริง

บทคัดยอ



JC JournalJournalJC 110

เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธของแมคากบัคนในครอบครวั และกบัคนในตลาดในลักษณะเกือ้กลู 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 สวนการถอดรหัสผูรับสารที่เปนแมคาพบวา  1) แมคาในชีวิตจริงถอดรหัส

จุดยืนที่แตกตางจากละครโทรทัศนวาลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันไมมี

ผลทําใหแมคามีบุคลิกภาพ การแสดงออกทางคําพูด ความคิด ความสัมพันธของตัว

ละครแมคากับลูกคา กลยุทธในการคา ลักษณะของสินคาแตกตางกัน  2) แมคาใน

ชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนที่แตกตางจากละครโทรทัศนวา ตัวละครแมคาท่ีเปน

นางเอก นางประกอบจะมีรูปรางหนาตา การแตงกายที่สวยงาม  3) แมคาในชีวิตจริง

ถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละครโทรทัศนวาลักษณะดานบวกที่ละครโทรทัศนให

คุณคาคือ ความซื่อสัตย ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญที่แมคาควรจะมี สําหรับลักษณะทาง

ดานลบ ไดแก ความกาวราว ปากจัด งมงาย เปนลักษณะปกติของแมคาที่พบเห็นได

ทั่วๆ ไป  4) แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละครโทรทัศนวาแมคา

นอกจากจะตองทาํหนาทีแ่มและภรรยาแลวแมคายงัตองหารายไดมาจุนเจอืครอบครวั

ดวย นอกจากนี้อํานาจตอรองในตลาดของแมคานั้นขึ้นอยูกับความอาวุโสและฐานะ

ทางเศรษฐกิจของแมคา  5) แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละคร

โทรทศันวาพฒันาการชวีติวาถึงตอนตนแมคาจะไมด ีไมมคีวามซือ่สัตย แตในทายทีสุ่ด

กจ็ะกลบัตวัเปนคนด ี 6) แมคาในชวีติจรงิถอดรหสัดวยจดุยนืเดยีวกนักบัละครโทรทศัน

วาปฏสิมัพนัธของแมคากบัคนในครอบครวั และกบัคนในตลาดในลักษณะเกือ้กลู ชวย

เหลือซึ่งกันและกัน 

 

คําสําคัญ:  กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคม, ละครโทรทัศน, แมคา, 

ภาพตัวแทน
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 This research aimed to study construction of social reality, 

image of the characterof “market woman” in soap opera on television 

and to study the perception and decoding the meaning of the character 

that audience get from creating reality on television. The sample were 

selected from three stories by analyzing and collecting data from the 

text (Text) a television drama about a market woman then watching 

the drama from Web Site YouTube in Mar-Apr, 2014 and analyze the 

audience (audience) who watched it amount of 6 people by using 

in-depth interviews (In-depth-interview) theory to create a social reality 

(Social construction) and the concept of representation (Representation) 

as basis for the analysis. The study revealed the following: 

 1. Soap opera on television constructed a reality on demo-

graphic characteristics;such as age, education, social status and 

economic status. Moreover, different marital status affects the female 

personality, expressions, words, ideas, relationships between market 

woman character with customers and strategic trade characteristics were 

different.

 2. Soap opera constructed physical appearance; such asaspect, 

dressing by a market woman who was a heroine and a post, their 

appearance and style of dress always look beautiful.

 3. Soap opera constructed a reality about characteristics of 

market woman’s mind and emotion by positive value of market woman 

character is honesty which is a major character that market woman 

should have and for negative side; such as aggression, garrulous, credu-

lity arenormal things that we always see in normal.

ABSTRACT
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 4. Soap opera created fact about the lifestyle of local market 

woman in the market that apart from served as a mother and wife, 

market woman also earn money for family. And the power of market 

woman in the market is based on seniority and economic status of 

market woman.

 5. Soapopera created life development of market woman 

characters although, at the beginning market woman is bad and 

dishonest but in the end, she will come back as a better person who 

was good and honest.

 6. Soap opera constructed the reality about relationship of 

market woman with the family and with people in market in a manner 

of support and help each other.

 Decoding the female audience who was a marketwoman 

wasfound.  1) Market woman in real life decodedsoap opera that made 

it different from different demographic characteristics does not affect 

market woman’s personality, expressions, words, ideas, relationships 

between market woman character with customers and strategic trade 

characteristics.  2) Market woman in real life disagreed withsoap opera 

on television thata market woman who was a heroine and a post, their 

appearance and style of dress always look beautiful.  3) Market woman 

in real life agree with characteristics of market woman’s mind and 

emotion by positive value of market woman character is honesty which 

is a major character that market woman should have and for negative 

side;such as aggression, garrulous, credulity arenormal things that we 

always see in normal.  4) Market woman in real life decode the same 

position that apart from served as a mother and wife, market woman 

also earn money for family. And the power of market woman in the 

market is based on seniority and economic status of market woman.  
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5) Market woman in the real life agreewith soapopera created life 

development of market woman characters although, at the beginning 

market woman is bad and dishonest but in the end, she will come back 

as a better person who was good and honest.  6) Market woman in real 

life decoded soap opera on television with the same position thatrela-

tionship of market woman with the family and with people in market 

was in a manner of support and help each other.

Keywords: Social Construction of Reality, Television Soap Opera, 

market women, Representation
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 วาดวยผูหญิงที่เรียกวา “แมคา”
 แมคาเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญและมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ 

เนือ่งจากแมคาทาํหนาทีเ่ปนคนกลางระหวางผูผลติกบัผูบรโิภค นอกจากนีใ้นการศกึษา 

“แมคา” พบวามีความนาสนใจหลายประการ (นวรัตน นพหิรัญ, 2540, น.7) ไดแก

 ประการที่ 1 แมคาเปนผูหญิงกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญทางการผลิต 

และการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรมาแตเดิม

 ประการที่ 2 พบวาในปจจุบัน การขยายตัวทางการคา ไดเปล่ียนแปลง

สังคมไทยในดานตางๆ บทบาทเศรษฐกิจของผูหญิง ทุกกลุมเปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัย แมคาจึงเปนกลุมผูหญิงที่เหมาะแกการศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นบทบาททาง

เศรษฐกิจของผูหญิงไทยปจจุบันในอีกดานหนึ่ง

 ประการที่ 3 ผูหญงิทีเ่ปนแมคา มคีวามนาสนใจในเรือ่งของลกัษณะพิเศษ

เฉพาะตน อันเปนลักษณะที่คนภายนอกมองและตีความ เชน แมคาเปนผูหญิงที่มี

บุคลิกภาพที่กาวราว หรือมีอํานาจ มีความเปนอิสระ ปากจัด เปนตน ในสายตาคน

ภายนอก คุณลักษณะเฉพาะทั้งหลายที่กลาวมาน้ี อาจจะไมใชความหมายที่แทจริง

ที่แมคาเองยอมรับและตีความก็เปนได

 แมคากับละครโทรทัศน 
 สื่อละครโทรทัศน เลือกท่ีจะนําเสนอเนื้อหา เรื่องราว เกี่ยวกับแมคาที่

แตกตางหลากหลาย ทั้งที่มีตัวละครแมคาที่แสนดี ออนหวาน รวมถึงตัวละครแมคาที่

รายกาจ ปากปลารา ปากจัด จึงเปนที่สงสัยวา สื่อมวลชนอยางละครโทรทัศนไดตีตรา

แมคาออกมาอยางไร อาจเปนทั้งในดานบวก ดานลบ หรือทั้งสองก็เปนได

 การประกอบสรางความเปนจริงของตัวละคร “แมคา” ในละครโทรทัศน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การศึกษาแมคาในเชิงวิชาการยังมีนอย 

และยังไมมีการศึกษา “แมคา” แทจริงแลวถูกสื่อละครโทรทัศนประกอบสรางความ

หมายไวอยางไร จนอาจกลายเปนการสรางความเปนจรงิทางสังคม รวมถงึคณุลกัษณะ
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ของแมคาในสายตาของแมคาเอง วามกีารถอดรหสัความหมายตรงกบัทีส่ือ่มวลชนนาํ

เสนอหรือไม และ “แมคา” รับรูความหมายอยางไรตอการสรางความเปนจริงทาง

สังคมของตัวละครแมคาในละครโทรทัศน 

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาถึงการสรางความเปนจริงทางสังคมและภาพลักษณของตัว

ละคร “แมคา” ในละครโทรทัศน

 2. เพื่อศึกษาถึงการเรียนรู และการถอดรหัสความหมายของตัวละคร 

“แมคา” ที่ผูชมไดรับจากการสรางความเปนจริงของละครโทรทัศน

วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมของ “แมคา” 

ในละครโทรทัศน มุงวิเคราะหองคประกอบ 2 ดานในกระบวนการสื่อสารนั่นคือ 

“ตัวสาร” (Text) และ “ผูรับสาร” (audience) โดยการวิเคราะหตัวสาร (Text) จาก

การวิเคราะหตัวบทละครโทรทัศน (Textual Analysis) จํานวน 3 เรื่อง คือ ละครเรื่อง 

“แมคาขนมหวาน” ละครเรือ่ง “รกัเกดิในตลาดสด” และละครเร่ือง “ตลาดนํา้ดําเนนิ

รัก ภาค 1” จากนั้นมาทําการวิเคราะหตัวบท (text) ตามเกณฑตางๆ ที่ไดกําหนดไว 

และวเิคราะหผูรบัสาร (Audience Analysis) ท่ีมลีกัษณะเปนแมคาระดบัลาง จาํนวน 

6 คน โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)

 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ผูวิจัยจําแนกกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 ประเภท 

ดงันี ้1) ตวับทละครโทรทศัน กาํหนดใหละครโทรทศันทีเ่ลอืกมาเปนกลุมตวัอยางเปน

ละครเรื่องยาวหลายตอนจบ (soap opera) โดยเลือกละครโทรทัศนที่มีการนําเสนอ

บทบาทของตัวละครแมคาเปนตัวละครหลักในการดําเนินเรื่อง มีบทบาทปรากฏใน

เรื่องตั้งแต 10 ตอนขึ้นไป และจากการสํารวจละครโทรทัศนที่ออกอากาศทางสถานี
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โทรทัศนชอง 3, 5 และ 7 ในชวงเดือน มี.ค.- เม.ย. ที่ปรากฏอยูในเว็บไซตยูทูป (www.

youtube.com) พบมีละครโทรทศันทีน่าํเสนอบทบาทเกีย่วกบัแมคาเปนตวัละครหลัก 

จาํนวน 11 เรือ่ง ไดแก ละครเรือ่งรกัเกดิในตลาดสด, ตลาดนํา้ดาํเนนิรกั ภาค 1, ตลาด

นํ้าดําเนินรัก ภาค 2, แมคาขนมหวาน, หัวใจหอใบตอง, เขียวหวาน 2001, เกิดแตตม, 

แตงสากับอาฉี, มนตรักขาวตมมัด, รักแทแซบหลาย และ แมคา หลังจากผูวิจัยทําการ

วิเคราะหเบื้องตนถึงภูมิหลังเกี่ยวกับชีวิตและจิตใจของแมคาในละครโทรทัศนทั้ง 

11 เรื่อง แลวพบวา ละครโทรทัศนสรางความเปนจริงแมคาออกมา 3 ลักษณะ คือ 

แมคาระดับสูง แมคาระดับกลาง และแมคาระดับลาง จากนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุม

ตัวอยางที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนโดยเลือกศึกษาละครจํานวน 3 เรื่อง จากสถานี

โทรทัศนชอง 3 และ 7 คือละครเรื่อง “แมคาขนมหวาน” ละครเรื่อง “รักเกิดใน

ตลาดสด” และละครเรื่อง “ตลาดนํ้าดําเนินรัก ภาค 1” จากนั้นมาทําการวิเคราะห

ตัวบท (text) ตามเกณฑตางๆ ที่ไดกําหนดไว 2) ผูชมละครโทรทัศน สําหรับการคัด

เลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูชมละครโทรทัศนนั้น ผูวิจัยไดใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง

(Purposive sampling) จากผูหญงิทีป่ระกอบอาชีพแมคาทีม่ลัีกษณะเปนแมคาระดบั

ลาง จํานวน 6 คน โดยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อศึกษา

วาผูชมจะมีการรับรูความหมายและถอดรหัสภาพความเปนแมคาอยางไรบาง 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการศึกษาจากการวิเคราะหตัวบทตามเกณฑตางๆ ดังตอไปนี้คือ

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของแมคา เชน อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพสมรส

 2. การสรางความเปนจรงิเกีย่วกบัลกัษณะทางจติใจ อารมณของตวัละคร

แมคา การนําเสนอตัวตน อัตลักษณของแมคา ดานบวก เชน ความซื่อสัตย การขยัน

ทาํมาหากิน การสูชวีติ ความออนนอมถอมตน ดานลบ เชน ความกาวราว ความงมงาย 

ความไมซื่อสัตยในอาชีพ

 3. วิถีชีวิตของผูหญิงที่เปนแมคาในตลาด ไดแก บทบาททางเศรษฐกิจใน

ครัวเรือน บทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด อํานาจตอรองในตลาด 
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 4. ลักษณะทางกายภาพ ไดแก รูปรางหนาตา การแตงกาย 

 5. โครงเรื่อง ไดแก พัฒนาการชีวิตของตัวละคร ทั้งกายภาพและจิตใจ ใน

ตอนเปดฉาก กลางเรื่องและนํามาสูตอนจบของเรื่อง

 6. ปฏสิมัพนัธระหวางตวัละครแมคากบัตวัละครอืน่ๆ ไดแก ตวัละครแมคา

กับคนในครอบครัว และแมคากับคนในตลาด

 ผลการวิจัยพบวา  1) ละครโทรทัศนสรางความเปนจริงเกี่ยวกับลักษณะ

ทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคมและสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันมีผลทําใหแมคามีบุคลิกภาพ การ

แสดงออกทางคําพูด ความคิด ความสัมพันธของตัวละครแมคากับลูกคา กลยุทธใน

การคา ลักษณะของสินคาแตกตางกัน  2) ละครโทรทัศนสรางลักษณะทางกายภาพ 

ไดแก รปูรางหนาตา การแตงกาย โดยแมคาท่ีสวมบทบาทเปนนางเอกและแมคาทีเ่ปน

ตัวสงบท จะมีรูปรางหนาตาและลักษณะการแตงกายท่ีสวยงาม  3) ละครโทรทัศน

สรางความเปนจริงเกี่ยวกับลักษณะทางจิตใจอารมณของตัวละครแมคา ลักษณะดาน

บวกที่ละครโทรทัศนใหคุณคาคือ ความซื่อสัตย ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญท่ีแมคาควร

จะม ีสาํหรับลกัษณะทางดานลบ ไดแก ความกาวราว ปากจดั ความงมงาย เปนลักษณะ

ปกติของแมคาที่พบเห็นไดทั่วๆ ไป  4) ละครโทรทัศนสรางความเปนจริงเกี่ยวกับวิถี

ชวีติของแมคาในตลาดวานอกจากจะตองทําหนาทีแ่มและภรรยาแลวแมคายงัตองหา

รายไดมาจุนเจือครอบครัวดวย นอกจากนี้อํานาจตอรองในตลาดของแมคานั้นขึ้นอยู

กบัความอาวโุสและฐานะทางเศรษฐกิจของแมคา  5) ละครโทรทัศนไดสรางพฒันาการ

ชีวิตของตัวละครแมคาวาถึงตอนตนของเรื่องแมคาจะไมดี ไมมีความซื่อสัตย แตใน

ทายที่สุดก็จะกลับตัวเปนคนดี มีความซื่อสัตย  6) ละครโทรทัศนสรางความเปนจริง

เกีย่วกบัปฏสิมัพนัธของแมคากบัคนในครอบครวั และกบัคนในตลาดในลักษณะเกือ้กลู 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 สําหรับการศึกษาผูชมละครโทรทัศน (audience) ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุม

ตัวอยางที่เปนผูหญิงที่ประกอบอาชีพแมคาที่มีลักษณะเปนแมคาระดับลาง จํานวน 

6 คน โดยกาํหนดใหกลุมตัวอยางเปนแมคาทีต่ดิตามชมละครโทรทศันอยางเปนประจาํ 

เพื่อศึกษาวาผูชมจะมีการรับรูความหมายและถอดรหัสภาพความเปนแมคาอยางไร

บาง โดยผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)
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 สวนการถอดรหัสผูรับสารที่เปนแมคาผลการวิจัยพบวา  1) แมคาในชีวิต
จริงถอดรหัสจดุยนืทีแ่ตกตางจากละครโทรทศันวาลกัษณะทางประชากรศาสตรทีแ่ตก
ตางกันไมมผีลทาํใหแมคามบีคุลกิภาพ การแสดงออกทางคาํพดู ความคดิ ความสมัพนัธ
ของตวัละครแมคากับลกูคา กลยทุธในการคา ลกัษณะของสนิคาแตกตางกนั  2) แมคา
ในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนท่ีแตกตางจากละครโทรทัศนวา ตัวละครแมคาที่เปน
นางเอก นางประกอบจะมีรูปรางหนาตา การแตงกายที่สวยงาม  3) แมคาในชีวิตจริง
ถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละครโทรทัศนวาลักษณะดานบวกที่ละครโทรทัศนให
คุณคาคือ ความซื่อสัตย ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญที่แมคาควรจะมี สําหรับลักษณะทาง
ดานลบ ไดแก ความกาวราว ปากจัด งมงาย เปนลักษณะปกติของแมคาที่พบเห็นได
ทั่วๆ ไป  4) แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละครโทรทัศนวาแมคา
นอกจากจะตองทาํหนาทีแ่มและภรรยาแลวแมคายงัตองหารายไดมาจนุเจอืครอบครวั
ดวย นอกจากนี้อํานาจตอรองในตลาดของแมคานั้นขึ้นอยูกับความอาวุโสและฐานะ
ทางเศรษฐกิจของแมคา  5) แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละคร
โทรทศันวาพฒันาการชวิีตวาถึงตอนตนแมคาจะไมด ีไมมคีวามซือ่สัตย แตในทายทีสุ่ด
กจ็ะกลบัตวัเปนคนด ี 6) แมคาในชวีติจรงิถอดรหสัดวยจดุยนืเดยีวกนักบัละครโทรทศัน
วาปฏสิมัพนัธของแมคากบัคนในครอบครวั และกบัคนในตลาดในลักษณะเกือ้กลู ชวย
เหลือซึ่งกันและกัน 
 จากการศึกษากระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมของ “แมคา” ใน
ละครโทรทัศนผูวิจัยคนพบวา 
 - แมคาระดับลางถูกละครโทรทัศนประกอบสรางใหมีลักษณะที่เหมือนๆ 

กัน และพบเห็นไดทั่วไป (Stereotype) 
 - แมคาถึงแมวาจะมีพฤติกรรมที่ไมคอยดีนัก เชน ปากจัด งมงาย กาวราว 

ชอบสอดรูสอดเหน็ แตละครโทรทศันไดใหคาํอธบิายวาลักษณะดงักลาว
เปนลักษณะปกติของแมคา ซ่ึงไมใชส่ิงเลวราย เพราะคุณคาของแมคา
อยูที่ความซื่อสัตย หากแมคาคนใดมีความซื่อสัตยในการทําการคา ก็จะ
ประสบความสําเร็จ

 - ละครโทรทศันมองแมคาในดานดวีา นอกจากแมคาจะมพีืน้ทีภ่ายในบาน
ในการดูแลครอบครัว ทําหนาท่ีแมและภรรยาแลว ยังสามารถมีพื้นที่
นอกบานโดยการออกไปทํางาน คาขาย หารายไดมาจุนเจือครอบครัว 
เคียงบาเคียงไหลผูชายได
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 - ละครโทรทศันพยายามยกระดบัความคดิของคนในสงัคมใหมองแมคาใน

ดานบวกและไมควรดูถูกอาชีพแมคาวาเปนอาชีพที่ตํ่าตอย เพราะหาก

แมคาเปนแมคาท่ีมีความซ่ือสัตย ขยันทํามาหากิน หารายไดมาเลี้ยงดู

ครอบครัว ก็ถือวาไดประกอบสัมมาอาชีพและควรไดรับการยกยอง

สรุปและขอเสนอแนะ

 ในการศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมของ “แมคา” 

ในละครโทรทัศน เปนการปฏิสัมพันธเชิงสังคม เพื่อสรางชุดความหมายอธิบายความ

สมัพนัธเกีย่วกบั “แมคา” ใหกบัคนในสงัคมนัน้ๆ ภายใตความเปนจรงิทีเ่กีย่วกับแมคา

ที่หลากหลาย มีเพียงความจริงบางสวนที่ถูกเลือกมาประกอบสราง (Construct) ให

กลายเปน ความเปนจริงทางสังคมของแมคา ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาถึงความสัมพันธ

ของ “แมคา” ในละครโทรทัศนที่นําเสนอบทบาทและสรางความหมายของแมคาใน 

3 ระดับ ไดแก แมคาระดับสูง แมคาระดับกลาง แมคาระดับลาง วามีลักษณะเหมือน

หรอืแตกตางกนัอยางไร และโลกทศันทีเ่กีย่วของกบัแมคา ดงันัน้เมือ่ความเปนจรงิทาง

สงัคมของตวัละครแมคาในตวับท (text) ปรากฏผานสายตาของแมคาในชวีติจรงิ กจ็ะ

ทาํใหเกดิการอานความหมาย และสามารถวเิคราะหเปรยีบเทยีบมมุมองของแมคาใน

ชวีติจรงิ กบัอดุมการณหลกัของสงัคม ทีช่กัใยอยูเบือ้งหลงัจากละครโทรทศันทีถ่กูเรยีก

อกีช่ือหนึง่วา ละครแนวแมคา ดงัที ่สจวรต ฮอลล (Stuart Hall) เรยีกวา การถอดรหสั 

(Decoding) แสดงใหเห็นวาผูรับสารมีลักษณะตั้งรับ (Passive) ตออิทธิพลขอสื่อดวย
ผูวิจัยจึงทําการศึกษาในรูปแบบการวิจัยคุณภาพ (qualitative research) ซ่ึงมุง
วิเคราะหองคประกอบสองดานในกระบวนการสื่อสาร นั่นคือ ตัวบทละครโทรทัศน 
(Textual analysis) และผูชมที่เปนแมคา (audience analysis) โดยในสวนของตัว
บทนั้นผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 สวนคือ สวนที่หนึ่งขอมูลจากละคร
ทั้ง 3 เรื่อง ท่ีไดจากเว็บไซตยูทูป (www.youtube.com) สวนที่สอง คือการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ อาทิ เรื่องยอ บทความ บทวิจารณตางๆ และ
ในสวนของผูชมทีเ่ปนแมคานัน้ไดใชวธิกีารสมัภาษณแบบเจาะลกึ (In-depth-interview) 
จากกลุมผูชมแมคาที่ติดตามชมละครโทรทัศนทั้ง 3 เรื่อง จํานวน 6 คน หลังจากนั้น
ผูวิจัยไดใชเกณฑเรื่องลักษณะประชากรศาสตร ลักษณะทางกายภาพ การแตงกาย 
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คุณลักษณะทางดานจิตใจ/อารมณของตัวละครในดานบวกและดานลบ วิถีชีวิตของ
ผูหญิงที่เปนแมคา บทบาทเศรษฐกิจในครัวเรือน อํานาจตอรองในตลาด พัฒนาการ
ชีวิตของตัวละคร ปฏิสัมพันธระหวางตัวละคร และ เวลา และสถานที่ที่ทําการคา มา
เปนเกณฑในการวเิคราะหการเขารหสัถอดรหสัความหมายเกีย่วกบัแมคา เพือ่ตอบวา

 - ภาพยนตรสรางความหมายและความเปนจรงิทางสงัคมวาดวย “แมคา” 

อยางไร

 - ผูชมทีเ่ปนแมคารบัรูความหมายและสรางความเปนจรงิตอภาพ “แมคา” 

ในละครโทรทัศนอยางไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น

สรุปผล: กระบวนการสรางความเปนจริงทางสังคมของแมคาในละคร
 โทรทัศน
 จากการวิเคราะหตัวละครแมคาในละครโทรทัศน โดยใชทฤษฎีการสราง

ความเปนจริงทางสังคมของสื่อมวลชน (Social construction of reality) แนวคิด

ภาพตัวแทน  (Representation) และแนวคิดเกี่ยวกับแมคา มาเปนแนวทางในการ

วิเคราะห ผูวิจัยพบวา ละครโทรทัศนไดประกอบสรางแมคาใหมีลักษณะเหมือนหรือ

ตางกัน ตามแตบทบาทของตัวละครแมคาทั้ง 3 ระดับ สรุปโดยแบงตามเกณฑระดับ

ของแมคา ออกเปน 3 ระดับ ไดแก แมคาระดับสูง แมคาระดับกลาง และแมคาระดับ

ลาง ผลการวิจัยพบวา

 1. ละครโทรทศันสรางความเปนจรงิเกีย่วกบัลักษณะทางประชากรศาสตร 

ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลทําใหแมคามีบุคลิกภาพ การแสดงออกทางคําพูด 

ความคิด ความสัมพันธของตัวละครแมคากับลูกคา กลยุทธในการคา ลักษณะของ

สินคาแตกตางกัน 

 2. ละครโทรทัศนสรางลักษณะทางกายภาพ ไดแก รูปรางหนาตา 

การแตงกาย โดยแมคาท่ีสวมบทบาทเปนนางเอกและแมคาทีเ่ปนตวัสงบท จะมรีปูราง

หนาตาและลักษณะการแตงกายที่สวยงาม 

 3. ละครโทรทัศนสรางความเปนจริงเกี่ยวกับลักษณะทางจิตใจอารมณ

ของตัวละครแมคา ลักษณะดานบวกท่ีละครโทรทัศนใหคุณคาคือ ความซื่อสัตย 
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ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญที่แมคาควรจะมี สําหรับลักษณะทางดานลบ ไดแก ความ

กาวราว ปากจัด ความงมงาย เปนลักษณะปกติของแมคาที่พบเห็นไดทั่วๆ ไป 

 4. ละครโทรทศันสรางความเปนจริงเกีย่วกับวถิชีีวติของแมคาในตลาดวา

นอกจากจะตองทาํหนาทีแ่มและภรรยาแลวแมคายงัตองหารายไดมาจนุเจอืครอบครวั

ดวย นอกจากนี้อํานาจตอรองในตลาดของแมคานั้นขึ้นอยูกับความอาวุโสและฐานะ

ทางเศรษฐกิจของแมคา 

 5. ละครโทรทัศนไดสรางพัฒนาการชีวิตของตัวละครแมคาวาถึงตอนตน

ของเรื่องแมคาจะไมดี ไมมีความซื่อสัตย แตในทายที่สุดก็จะกลับตัวเปนคนดี มีความ

ซื่อสัตย 

 6. ละครโทรทัศนสรางความเปนจริงเก่ียวกับปฏิสัมพันธของแมคากับ

คนในครอบครัว และกับคนในตลาดในลักษณะเกื้อกูล ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

สรุปผล: การถอดรหัสตัวละคร “แมคา” ในละครโทรทัศน ของผูชมที่มี
 ประสบการณจริง กลาวคือ เปน “แมคาในชีวิตจริง” 
 1. แมคาในชีวติจรงิถอดรหสัจดุยนืทีแ่ตกตางจากละครโทรทศันวาลกัษณะ

ทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันไมมีผลทําใหแมคามีบุคลิกภาพ การแสดงออกทาง

คําพูด ความคิด ความสัมพันธของตัวละครแมคากับลูกคา กลยุทธในการคา ลักษณะ

ของสินคาแตกตางกัน 

 2. แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนที่แตกตางจากละครโทรทัศนวา 

ตัวละครแมคาที่เปนนางเอก นางประกอบจะมีรูปรางหนาตา การแตงกายที่สวยงาม 

 3. แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละครโทรทัศนวา

ลักษณะดานบวกที่ละครโทรทัศนใหคุณคาคือ ความซื่อสัตย ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญ

ที่แมคาควรจะมี สําหรับลักษณะทางดานลบ ไดแก ความกาวราว ปากจัด งมงาย 

เปนลักษณะปกติของแมคาที่พบเห็นไดทั่วๆ ไป

 4. แมคาในชวีติจรงิถอดรหสัดวยจดุยนืเดยีวกนักบัละครโทรทศันวาแมคา

นอกจากจะตองทาํหนาทีแ่มและภรรยาแลวแมคายงัตองหารายไดมาจนุเจอืครอบครวั

ดวย นอกจากนี้อํานาจตอรองในตลาดของแมคานั้นขึ้นอยูกับความอาวุโสและฐานะ

ทางเศรษฐกิจของแมคา 
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 5. แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละครโทรทัศนวา

พัฒนาการชีวิตวาถึงตอนตนแมคาจะไมดี ไมมีความซื่อสัตย แตในทายที่สุดก็จะกลับ

ตัวเปนคนดี 

 6. แมคาในชีวิตจริงถอดรหัสดวยจุดยืนเดียวกันกับละครโทรทัศนวา

ปฏิสัมพันธของแมคากับคนในครอบครัว และกับคนในตลาดในลักษณะเกื้อกูล ชวย

เหลือซึ่งกันและกัน 

ขอเสนอแนะ

 การวจิยัเรือ่ง “การสรางความเปนจรงิทางสงัคมของตวัละครแมคาในละคร

โทรทัศน” เปนงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับแมคาโดยการวิเคราะหตัวบท (Tex-

tual analysis) และผูรับสารที่เปนแมคาในชีวิตจริง (audience analysis) ซึ่งผูวิจัย

พบวา งานวิจัยชิ้นตอไปอาจจะศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้

 1. การศึกษาในดานของตัวบท (text) อาจจะศึกษาเพิ่มเติมในมุมมอง

ของผูผลิตละครโทรทัศน (sender) เพื่อใหทราบถึงเจตนาในกระบวนการสราง

ความหมายของแมคาในละครโทรทัศน

 2. การศึกษาตัวบท (text) ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะแมคา

ในละครโทรทัศน ซึ่งอาจจะขยายไปสูการศึกษาภาพของแมคาในสื่ออื่นๆ ดวย 

 3. การศึกษาเรือ่งความเปนแมคา ในปจจบัุนพบวา ส่ือมกีารประกอบสราง

ภาพของพอคาดวย ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป อาจจะศึกษาในมุมมองของพอคา 

เปรียบเทียบกับภาพของแมคา ทั้งในสื่อละครโทรทัศน หรือสื่ออื่นๆ ดวยก็ได

 4. การศึกษาผูรับสาร (audience) ในครั้งนี้ผูรับสารศึกษาเฉพาะแมคา

ในชีวิตจริง ที่อยูในชนชั้นลาง ดังนั้นงานวิจัยครั้งตอไป อาจจะศึกษาผูรับสารเพิ่มเติม 

หรือศึกษากับผูรับสารในชนช้ันอื่น เพื่อดูวาผูรับสารแตละกลุมมีความคิดเห็นเหมือน

กันหรือไม อยางไร
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 การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนบานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี” มี

วตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการสือ่สารแบบมสีวนรวมภายในชมุชนบานหนองขาวเพือ่การ

จัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว การสื่อสารแบบมีสวนรวม

ระหวางชุมชนบานหนองขาวและองคกรภายนอกเพื่อการจัดการการทองเที่ยวเชิง

วฒันธรรมชมุชนบานหนองขาว รวมถงึการสือ่สารแบบมสีวนรวมของชมุชนบานหนอง

ขาวและองคกรภายนอกตอนักทองเท่ียวเพ่ือการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนบานหนองขาว โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีทฤษฎีและแนวคิดเรื่องการ

สื่อสาร แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวมและแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมาเปนกรอบในการวิเคราะห ท้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกทําการวิจัยโดยใชวิธีการ

วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การสังเกตการณและการสัมภาษณแบบเจาะลึก

 ผลการศกึษาพบวา การสือ่สารแบบมสีวนรวมภายในชมุชนเพือ่การจดัการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานหนองขาว มีการส่ือสารลักษณะสองทาง ระหวางผูนํา

ชุมชนและสมาชิกในชุมชน โดยเนนคุณสมบัติของผูสงสารที่มีแนวคิดความตองการ

ดานการจัดการทองเท่ียวท่ีตรงกัน มีการสื่อสารดานการจัดการ ซึ่งใหความสําคัญ

กับดานทรัพยากรการทองเท่ียวในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีควบคูไปกับการ

ทองเที่ยวของชุมชน และสื่อบุคคลถือวามีบทบาทสําคัญที่สุดในการติดตอสื่อสาร 

ปฏิกิริยาตอบกลับของผูรับสารมีในดานบวก สมาชิกในชุมชนใหความรวมมือในการ

เขามามีสวนรวมการอนุรักษและจัดการทองเท่ียวของชุมชนเปนอยางดี การเขามามี

สวนรวมในการจัดการทองเที่ยวของชุมชนนั้น เปนการผลักดันใหสมาชิกในชุมชน

ตระหนกัถงึความเปนเจาของและใหความสาํคญัในการทองเทีย่วนาํไปสูการทองเทีย่ว

อยางยั่งยืน 

 สําหรับการสื่อสารแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนกับองคกรภายนอกในการ

จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานหนองขาวนั้น พบวา องคกรภายนอกเขามามีสวน

สนบัสนนุในการจัดการทองเทีย่ว โดยมกีารสือ่สารในลกัษณะสองทาง กลาวคอื องคกร

ภายนอกและชุมชนมีการสลับบทบาทหนาที่เปนผูสงสารและผูรับสาร ทั้งน้ีองคกร

บทคัดยอ
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ภายนอกไดเนนคุณสมบตัขิองผูสงสารในชมุชนดานความนาเชือ่ถอื และมีการใหความ

สาํคญักับสารดานการบรกิารการทองเทีย่วมากทีส่ดุ ซึง่มกีารส่ือสารโดยผานส่ือบคุคล

และสือ่เฉพาะกจิ และปฏกิริยิาตอบกลับมลีกัษณะแงบวกคอืแสดงความคดิเหน็ทีต่รงกนั 

ทั้งนี้การมีสวนรวมระหวางชุมชนและองคกรภายนอกนั้นขึ้นอยูกับบทบาทหนาที่ของ

องคกรภายนอกและผลประโยชนของทางชุมชน ทําใหมีการดําเนินงานที่ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีองคกรภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการ

ทองเที่ยวภายในชุมชนตามบทบาทหนาท่ีและผลประโยชนเชิงธุรกิจ โดยที่มีการ

ดาํเนนิงาน การรวมกนัโดยยดึถงึศกัยภาพเดมิของชมุชน ทาํใหมกีารดาํเนนิการทองเทีย่ว

สอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของภายในชุมชนเปนหลัก สงผลใหการ

ทองเที่ยวในชุมชนบานหนองขาวสอดคลองตามหลักการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

 การสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนและองคกรตอนักทองเที่ยวในการ

จดัการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมบานหนองขาวนัน้ ชุมชนและองคกรภายนอกมบีทบาท

ในฐานะผูสงสารท้ังคู โดยกลุมนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับคุณสมบัติดานความ

นาสนใจของการสื่อสาร การดึงดูดความสนใจผานคําพูด ซึ่งนักทองเที่ยวไดรับสาร

ดานทรัพยากรการทองเท่ียวมากท่ีสุดผานสื่อบุคคลที่คอยใหการบริการและแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชน และนักทองเที่ยวใหความสนใจและสนับสนุนการ

ทองเที่ยวภายในชุมชนบานหนองขาว ผานการใหคําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงการ

ทองเทีย่ว การสนบัสนนุรายไดและนกัทองเทีย่วเปนหนึง่เสยีงท่ีชวยประชาสมัพนัธการ

ทองเที่ยวไปยังกลุมอื่น 

 

คําสําคัญ: การสื่อสาร, ผูสงสาร, สาร, ชองทางการสื่อสาร, ผูรับสาร, ทรัพยากรการ

ทองเที่ยว, การบริการการทองเที่ยว, การตลาดการทองเที่ยว
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 Participation in communicating between ban Nong Khao com-

munity and external organizations to manage cultural tourism. Including 

communication of Ban Nong Khao community involvement and external 

organizations to tourist. Managing cultural tourism in Ban Nong Khao 

community by using qualitative research, with hypothesis, articipatory 

communication concepts and ideas about cultural tourism as a framework 

for analysis. Researchers have been doing research by analyzing the data 

from the document, observations and in-depth interviews.

 Study results showed that participation involvement in com-

munication within the community to manage the cultural tourism at Ban 

Nong Khao by using Two-way communication between community 

leaders and community members. With an emphasis to adjust the 

sender’s properties is the concept of demand-side management of 

tourism. Which gives the priority to the tourism resources.

 To conserve culture and tradition, simultaneously with com-

munity-based tourism the human media is considered the most impor-

tant role. To communicate, if the receiver’s response is positive the 

community members cooperate in the involvement of management and 

conservation community as well. The participation in the management 

of the community’s will push community members to aware of owner-

ship and evolve to sustainable tourism.

 Communicating involvement between communities and 

external organizations to manage cultural tourism at Ban Nong Khao. 

Have found that external organizations involved in supporting tourism 

management using two-way communication. That is, external organiza-

tions and communities have to switch roles as the sender and receiver 

ABSTRACT
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of the message. Thus, organization focuses on the community sender’s 

properties in the community aspects of reliability and focuses on tourism 

service, which have been communicating through the human media and 

specialized media. The reactions responses in positive behavior are a 

matching comment display.

 This participation between communities and external organiza-

tions depends on the roles of the external organization and the benefits 

to the community which started an operation to aid each other. In 

addition, external organizations engage in tourism within the commu-

nity according to the role and business interests based on the potential 

of the community. Which conduct the tourism process according to 

lifestyle and needs of the community. As a result, tourism in Ban Nong 

Khao community conforms to the principles of sustainable tourism 

management.

 Communicating with the participation of the communities and 

organizations to tourists in cultural tourism management at Ban Nong 

Khao. The community and external organizations play as the sender of 

the message. The tourist focuses on the interesting properties of the 

communication and attracts attention through the words. Tourist will 

mostly receive messages relate to tourism resources from human media, 

which services and suggests attractions within the community. The 

tourist gives responsiveness and support tourism within the community 

Ban Nong Khao by providing guidance to improve tourism, support 

revenue and tourists is the persons that spreads words and attracts 

more tourists. 

Keywords: Communication, Sender, Message, Chanel, Receiver, Tourism 

Resource, Tourism Market, Tourism Service



JC JournalJournalJC 130

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัด

กาญจนบุรี หน่ึงตัวอยางชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม เน่ืองจากชุมชนบานหนองขาวมีทรัพยากรวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปน

เอกลักษณ อาทิ ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปญญาพื้นบาน การดํารงชีวิต เปนตน รวมถึง

มีสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ไดแก วัดอินทาราม และพิพิธภัณฑบานหนองขาวที่ดึงดูด

ความสนใจนักทองเที่ยวและเปนหมูบานที่มีศักยภาพและความพรอมในการรองรับ

นักทองเที่ยวที่สนใจศึกษาหาความรูและประสบการณการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม

และการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 โดยเบ้ืองหลังของความสําเร็จน้ัน เกิดจากผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชน

รวมกันจดัการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมชมุชนบานหนองขาว ผูนาํชมุชนเปนเสมอืนผูนาํ

ทางความคิดและคนในชุมชนใหความรวมมือเขามามีสวนรวมในบทบาทผูดําเนินการ

จัดการทองเที่ยว ตลอดจนรวมกันเปนศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยว นอกจากนี้

ชมุชนบานหนองขาวไดรบัการสนบัสนนุจากหนวยงานภายนอก ทัง้องคกรภาครฐัและ

ภาคเอกชนในดานงบประมาณ การจัดโครงการ กิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนเสริมใหการ

ทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรมไดรบัการยอมรับจากนกัทองเทีย่วมากยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้ สรปุ

ไดวาการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานหนองขาว ประสบความสําเร็จ

ไดเกดิจากการมีสวนรวมของผูนาํชมุชน สมาชกิในชมุชนบานหนองขาว และการไดรบั

ความรวมมือจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน เปนสวนในการผลักดนัการจัดการทองเที่ยว

ใหพฒันาตอไป ซึง่กลไกทีเ่ชือ่มโยง ผูนาํชมุชน สมาชกิในชมุชน ภาครฐัและภาคเอกชน

ไว คือ การสื่อสาร

 จากขอความที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยเห็นวา การสื่อสารเปนสวนสําคัญใน

การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ

สือ่สารแบบมสีวนรวมเพือ่การจดัการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชมุชนบานหนองขาว 

อาํเภอทามวง จงัหวดักาญจนบรุ ีศกึษาในประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัการสือ่สารของชมุชน

วา การสือ่สารภายในชมุชน การสือ่สารระหวางชมุชนและองคกร การสือ่สารของชมุชน
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และองคกรภายนอกตอนักทองเที่ยว มีองคประกอบการส่ือสารในการดําเนินการ

จดัการทองเทีย่วอยางไรและรปูแบบในการสือ่สารมลีกัษณะอยางไร รวมถึงการมสีวน

รวมภายในชุมชนและองคกรภายนอก ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้สามารถเปนประโยชนใน

การพฒันาการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมของชมุชนบานหนองขาวและเปนแบบอยางใน

การพัฒนาการทองเที่ยวแกชุมชนอื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมภายในชุมชนเพื่อการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว

 2. เพือ่ศกึษาการสือ่สารแบบมสีวนรวมระหวางชมุชนและองคกรภายนอก

ชุมชนเพื่อการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว

 3. เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนและองคกรภายนอก

ชมุชนตอนกัทองเทีย่วเพือ่การจดัการการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมชมุชนบานหนองขาว

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 1. แนวคิดและทฤษฎีดานการสื่อสาร

 2. แนวคิดการสื่อสารแบบมีสวนรวม

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรูปแบบ

การวิจัย ดังนี้

 1. การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) เปนการวิเคราะหและ

รวบรวมขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการทองเทีย่วเชิงวฒันธรรมชมุชนบานหนองขาว ประกอบ

การศึกษาวิจัยงานในครั้งนี้
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 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อวิเคราะหและ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงกลุมผูสัมภาษณ เปน 4 กลุม จํานวน 20 คน ดังนี้ 

  2.1 ผูนําชุมชน ไดแก กํานันตําบลหนองขาว, เจาอาวาสวัดอินทาราม, 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอินทาราม, ประธานกลุมการทองเที่ยวหมูบานวัฒนธรรม

หนองขาว ประธานกลุมจิตอาสา และปราชญชาวบาน

  2.2 สมาชิกในชุมชน คือ ชาวบานในชุมชนบานหนองขาวที่มีสวนรวม

ในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานหนองขาว จํานวน 5 คน

  2.3 องคกรภายนอกชุมชน คือ องคกรจากภายนอกชุมชนที่มีบทบาท

ในการจัดการและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบานหนองขาว หนวยงาน

ภาครัฐ คือ สาํนกังานการทองเทีย่วและกีฬา จงัหวดักาญจนบรุ ีสาํนกังานพฒันาชมุชน 

อําเภอทามวง และเทศบาลตําบลหนองขาว และภาคเอกชน ไดแก บริษัท อาร เอส 

พี จัมโบ ทราเวล เซนเตอร

  2.4 นักทองเที่ยว คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยวมายังชุมชน

บานหนองขาว จํานวน 4 คน

 เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหการสื่อสารในการ

จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใตบริบทองคประกอบการสื่อสาร ไดแก ผูสงสาร 

สาร ชองทางการสือ่สาร และผูรับสาร โดยใชทฤษฎีและแนวคิดการส่ือสาร และแนวคิด

การสื่อสารแบบมีสวนรวมมาวิเคราะห

 3. การสังเกตการณ (Observation) เปนการสังเกตการณการส่ือสารใน

การจดัการทองเทีย่วเชิงวฒันธรรมชุมชนบานหนองขาว เพือ่นาํมาวเิคราะหการสือ่สาร

และการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิง

วฒันธรรมชมุชนบานหนองขาว อาํเภอทามวง จงัหวดักาญจนบรุนีัน้ ในการนีผู้วจิยัจะ

รายงานผลการศึกษาตามแนวคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
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 สวนที ่1 การสื่อสารแบบมีส วนรวมภายในชุมชนเพื่อการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว

 จากการศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมภายในชุมชนเพื่อการจัดการการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาวน้ัน สามารถวิเคราะหตามกระบวนการ

สื่อสารไดดังนี้

 ผูสงสาร จากการศึกษา พบวา คุณสมบัติผูสงสารของผูนําชุมชนที่เปน

ทางการในการสื่อสารภายในชุมชน ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญในดานทักษะการ

สือ่สารแบงได 3 ดาน โดยทีก่ลุมผูใหไดเนนถงึทกัษะดานการสือ่สารใหเกดิความเขาใจ

ที่ตรงกันและดานการสื่อสารใหเกิดความคิดคลอยตามในผูนําที่เปนทางการ ดานการ

สื่อสารใหเกิดความเขาใจนั้นเปนทักษะการสื่อสารของผูนําที่ไมเปนทางการ และอีก

ดานมีความมั่นใจกลาแสดงออกเปนทักษะของสมาชิกในชุมชน คุณสมบัติผูสงสารใน

ดานตอมาในทัศนคติน้ัน ทุกคนตองมองประโยชนเพื่อสวนรวม และผูนําชุมชน

มีทัศนคติในดานความตองการในการอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น 

และทัศนคติตอผู รับสารในการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน สําหรับในดานคุณสมบัติ

ผูสงสารในดานความนาเชื่อถือ คือ ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชนดวยตําแหนง 

หรือความรูในดานตางๆ จนไดรบัความไววางใจจากชมุชนและดานความรูของผูสงสาร 

ทั้ง 2 ดาน คือ ความรูดานการจัดการทองเที่ยวและความรูทั่วไปในชุมชนการจัดการ

ทองเที่ยว 

 สาร ในดานการศึกษาสารในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถ

แบงประเด็นดานการจัดการทองเที่ยวได 3 ประเด็น ดังนี้

 (1) ดานทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากการศึกษา พบวา 

สามารถแบงทรัพยากรธรรมชาติได 2 ประเภท คือ ดานวัฒนธรรมประเพณี มีการ

สื่อสารดานภูมิปญญาทองถ่ิน ถายทอดวิถีชีวิต และการส่ือสารใหอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณใีหคงอยู โดยมแีนวทางดานการอนรุกัษอยางยัง่ยนื คอื การปลกูฝงตัง้แตเลก็ๆ 

ทั้งจากครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน และมีการอนุรักษโดยจัดกิจกรรมประเพณีและ

ใหสมาชิกในชุมชนและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมทําใหเกิดความรูสึกถึงความสําคัญ

และรูสึกวาเปนกิจกรรมที่เราตองเขารวมและรักษาไว สําหรับดานสถานที่ทองเที่ยว 

พบวา มีการสื่อสารที่เนนถึงดานการบํารุงรักษาแหลงทองเที่ยวเดิมใหคงอยูและการ

สื่อสารในดานการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงเสนอใหเพิ่มเติมแหลงทองเที่ยวจากเดิม 
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  (1.2) ดานการบริการการทองเที่ยวจากการสัมภาษณ พบวา มีการ

สื่อสารเพ่ือเสนอขอคิดเห็นและขอขอคิดเห็นดานการบริการภายในชุมชนเพื่อจัดการ

บรกิารทีอ่าํนวยความสะดวกแกนกัทองเทีย่วผานการระดมความคดิพดูคยุกนัเปนระยะ 

  (1.3) ดานการตลาดการทองเที่ยว จากการสัมภาษณ พบวามีการ

สื่อสารโดยใชการตลาดตามสถานการณซ่ึงยึดโยงกับประเพณีทองถิ่นเพื่อเปนจุด

ดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาเขารวมประเพณีและเปนการเผยแพรวัฒนธรรมชุมชน

บานหนองขาวไปยังกลุมนักทองเที่ยว 

 ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ จากการศึกษา พบวา การจัดการทองเที่ยวทั้ง

ทางดานทรพัยากรการทองเทีย่ว การบรกิารการทองเทีย่ว และการตลาดการทองเทีย่ว 

มีการใชชองทางการสื่อสารหรือสื่อท่ีเหมือนกัน สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ

ชองทางการสื่อสารที่เปนทางการและชองทางการสื่อสารที่ไมเปนทางการ

 (1) ชองทางการสือ่สารท่ีเปนทางการ มกีารสือ่สารผานสือ่บคุคลเปนหลกั 

โดยใชการประชุมเพือ่ระดมความคดิเหน็ เพือ่หาขอตกลงรวมกนัหรอืเพือ่วางแผนการ

ดําเนินการจัดการการทองเที่ยวของชุมชนที่มีการกําหนดเปนวาระการประชุมและ

บันทึกเปนลายลักษณอักษรและการสื่อสารผานส่ือเฉพาะกิจ คือ หนังสือราชการ

ที่เกี่ยวของกับการประชุม

 (2) ซองทางการสือ่สารทีไ่มเปนทางการมกีารสือ่สารผานสือ่บคุคลเปนหลกั 

ในการสื่อสารระหวางกัน อาศัยความสนิทสนม การรูจักเปนการสวนตัว ในลักษณะ

การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสื่อสารผานสื่อเฉพาะกิจ คือ 

เสียงตามสายในการกระจายขาวสารไปยังชุมชน

 ผูรับสาร จากการศึกษาผูรับสาร พบวา การสื่อสารภายในชุมชนนั้นมี

บทบาทในการเปนผูสงสารและผูสงสารทาํหนาทีส่ลบักนั และมปีฏกิริยิาตอบกลบัผาน

การโตตอบ แสดงความคิดเห็น รวมกันวางแผน วิเคราะหปญหาและหาทางแกปญหา

รวมกัน รวมถึงการรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกัน เนื่องจากทั้ง 3 กลุม

เขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวในชุมชนเพราะมีความตระหนักไดวาทุกคน

เปนเจาของชุมชน อันเกิดจากความภาคภูมิใจในชุมชน ประกอบกับความผูกพัน

สวนบุคคลเปนเครือญาติกัน การไดรับการปลูกฝงจากครอบครัวและในโรงเรียน และ

มีการสรางความมีสวนรวมแตเล็กทําใหเปนเหตุใหเปนผูรับสารที่ดี 
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 สวนท่ี 2 การสื่อสารแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนและองคกรภายนอก
ชุมชนเพื่อการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบาน
หนองขาว

 จากการศึกษา พบวา การสื่อสารระหวางชุมชนและองคกรภายนอกนั้น

มีการสื่อสารในลักษณะสองทาง กลาวคือ ชุมชนมีการสงสารไปยังองคกรภายนอก 

และองคกรภายนอกมีการสงสารมายังชุมชน ทั้งนี้สามารถวิเคราะหตามกระบวนการ

สื่อสาร ไดดังนี้

 ผูสงสาร พบวา คุณสมบัติผูสงสารของผูนําชุมชนที่เปนทางการในการ

สื่อสารระหวางชุมชนและองคกรภายนอกนั้น ผูใหสัมภาษณใหความสําคัญในดาน

ทักษะการสื่อสารแบงได 4 ดาน ดานการสื่อสารใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดานการ

สื่อสารใหเกิดความคิดคลอยตาม ดานการประสานงาน และดานมีความมั่นใจในการ

กลาแสดงออก 

 ลาํดบัถดัมา พบวา ผูใหสมัภาษณกลาวถงึคณุสมบตัดิานความรูของผูสงสาร 

สามารถแบงไดเปน 3 ดาน คือ ดานความรูดานการจัดการทองเที่ยว ความรูภายใน

ชุมชนและความรูเก่ียวกับเน้ือหาสาร และมีความรูในดานการจัดการทองเที่ยว 

นอกจากน้ี ผูใหสมัภาษณไดกลาวถงึ คุณสมบติัผูสงสารในดานความนาเชือ่ถอืของผูนาํ

ชุมชนและในดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอองคกรภายนอก 

 สาร ในดานการศึกษาสารในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากการ

ศึกษา พบวา การสื่อสารระหวางชุมชนและองคกรภายนอกนั้น เนื้อหาสารสามารถ

แบงประเด็นดานการจัดการทองเที่ยวได 3 ประเด็น ดังนี้

 (1) ดานทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากการสัมภาษณ พบวา 

มีการสื่อสารในดานสถานที่ทองเที่ยว คือ มีการส่ือสารในดานการจัดตกแตงสถานที่

และการสรางสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม การเสนอแนะใหปรับปรุงสถานที่ทองเท่ียว

จากเดิมโดยยึดความสอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชนเปนหลัก

 (2) ดานการบริการการทองเที่ยว พบวา องคกรภาครัฐมีการสื่อสารดาน

การบริการความรูการจัดการทองเที่ยวเพื่อนํามาพัฒนาชุมชนและการสงเสริมการ

พฒันาอาชพีเพือ่เสรมิสรางรายไดจากนกัทองเทีย่วและองคกรภาคเอกชนใหขอเสนอแนะ 

ดานการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวและสนับสนุนทางดานอุปกรณตางๆ 

ที่สามารถเปนประโยชนในดานการบริการแกนักทองเที่ยว
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 (3) ดานการตลาดการทองเที่ยว พบวา ชุมชนมีการสื่อสารกับองคกร

ภาครัฐ ในการของบประมาณสนับสนุนสําหรับจัดกิจกรรมประเพณีทองถิ่นองคกร

ภาครัฐและองคกรภาคเอกชนมีการสื่อสารดานการตลาดในลักษณะเดียวกัน คือ เนน

ในเรื่องของการขอขอมูลดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาวเพื่อ

นําไปประชาสัมพันธไปยังกลุมนักทองเที่ยว

 ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ จากการศึกษา พบวา มีการใชชองทางการ

สื่อสารหรือสื่อในการจัดการที่เหมือนกัน และสามารถแบงชองทางการสื่อสารที่ใชใน

การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมระหวางชุมชนและองคกรภายนอก ไดเปน 2 

ประเภท คือ 

 (1) ชองทางการสือ่สารทีเ่ปนทางการ คอื การส่ือสารทีม่รีะเบยีบแบบแผน 

มีขั้นตอนในการติดตอตามกฎระเบียบ ใชในการส่ือสารระหวางชุมชนบานหนองขาว

และองคกรภาครัฐ ใชสื่อเฉพาะกิจ คือ เอกสารทางราชการในการติดตอประสานงาน 

และสื่อบุคคลในการสื่อสาร ผานการจัดการประชุมระหวางชุมชนและองคกรภาครัฐ

เพื่อรวมกันระดมความคิดเห็นตามวาระตางๆ เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

 (2) ชองทางการสื่อสารท่ีไมเปนทางการ พบวา มีการใชสื่อบุคคลในการ

สื่อสาร ซึ่งเปนการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งชุมชนกับองคกรภาครัฐหรือชุมชนกับ

องคกรภาคเอกชนโดยอาศัยความสนิทสนม การรูจักเปนการสวนตัว ในลักษณะการ

พบปะ พูดคุยสนทนาการสอบถาม หรือปรึกษาหารือระหวางกัน

 ผูรับสาร จากการศึกษา พบวา การสื่อสารระหวางชุมชนและองคกร

ภายนอกนั้น ทุกฝายตางใหความรวมมือ การสนับสนุนอยางดีในการจัดการทองเที่ยว 

เนือ่งจาก ในสวนชมุชนทกุคนทีเ่ขามามสีวนรวมลวนใหความสาํคัญกบัการจดัการการ

ทองเที่ยวในชุมชนเพราะความผูกพันและความตองการที่จะเผยแพรวัฒนธรรมที่เปน

ความภาคภูมิใจของคนในชุมชน อีกทั้งเปนการเสริมสรางรายไดจากการทองเที่ยว

 สาํหรบัองคกรภาครฐันัน้ เขามามสีวนรวมตามบทบาทหนาทีท่ีต่นไดรบัจาก

นโยบายขององคกรและองคกรภาคเอกชนที่เขามาเพื่อตองการรวมจัดการทองเที่ยว

ใหชุมชนเปนท่ีรู จักและเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ จะเห็นไดวาทุกกลุมตางได

ผลประโยชนจากการมสีวนรวมในการจดัการทองเทีย่วของชมุชน ทัง้นี ้จากการศกึษา

การสื่อสารระหวางชุมชนและองคกรภายนอกนั้น พบวา การมีสวนรวมขององคกร
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ภายนอก ในดานการมีสวนรวมในการแนะนํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ในการจดัการทองเทีย่ว และการมสีวนรวมในการจดักจิกรรมประเพณใีนชุมชน ซึง่เขา

รวมตั้งแตในสวนของการวางแผน การดําเนินงาน ไปจนถึงการประเมินผล

 จากเหตุผลดังกลาวทําใหทุกกลุมใหความรวมมือในการเปนผูรับสารที่ดี 

มปีฏกิริยิาตอบกลบัในแงบวก คอื มกีารโตตอบ แสดงความคดิเหน็เพือ่รวมกนัวางแผน 

วเิคราะหปญหาและหาทางแกปญหารวมกนั รวมถงึการรวมมอืในการดาํเนนิกจิกรรม

ตางๆ 

 สวนที่ 3 การสือ่สารแบบมสีวนรวมของชมุชนและองคกรภายนอกชุมชน
ตอนักทองเท่ียวเพ่ือการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนบานหนองขาว

 จากการศกึษาการสือ่สารแบบมีสวนรวมระหวางชมุชนและองคกรภายนอก

ตอนักทองเที่ยวเพื่อการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาวนั้น 

มกีารแบงกลุมนกัทองเทีย่วเปน 2 กลุม คอื นกัทองเทีย่วทีพ่กัคางคนืและนกัทองเทีย่ว

ที่ไมพักคางคืน โดยสามารถวิเคราะหตามกระบวนการสื่อสารไดดังนี้

 ผูสงสาร พบวา ผูสงสารในการสื่อสารไปยังนักทองเที่ยวภายในชุมชน 

ไดแก ผูนาํชมุชน และสมาชกิในชมุชน ผูใหสมัภาษณไดเนนถงึคุณสมบติัของผูนาํชุมชน

ในการสื่อสารไปยังนักทองเที่ยว ดานทักษะการสื่อสารได 2 ดาน คือ การสื่อสารให

เกิดความเขาใจและการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

  ลําดับถัดมา เนนถึงคุณสมบัติผูสงสารในดานทัศนคติการมีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี แบงไดเปน 2 ดาน ไดแก ความเปนกันเองและการใหการตอนรับที่ดีแก

นักทองเที่ยว นอกจากน้ี ผูสัมภาษณยังไดกลาวถึงคุณสมบัติของผูสงสารในดาน

ความรู ความเขาใจในชุมชนและขอบขายงานที่ไดรับ 

 สาร จากการศึกษา พบวา ชุมชนและองคกรภายนอกมีการส่ือสารไปยัง

นักทองเที่ยวในเนื้อหาที่แตกตางกัน และสามารถแบงประเด็นเนื้อหาดานการจัดการ

ทองเที่ยวได 3 ประเด็น ไดแก 

 (1) ดานทรพัยากรการทองเทีย่ว พบวา ดานสถานทีท่องเทีย่ว มกีารส่ือสาร

ถึงความเปนมา ความสําคัญของชุมชนและสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน และในดาน

วฒันธรรมประเพณ ีภมูปิญญาพืน้บาน สิง่ตางๆ ทีเ่ปนเอกลกัษณของชมุชนแกนกัทองเทีย่ว 
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 (2) ดานการบรกิารการทองเทีย่ว พบวา มกีารส่ือสารดานการใหคําแนะนาํ

การทองเทีย่ว ตอบคาํถาม และมกีารบรกิารจดัโปรแกรมและบรกิารนาํเทีย่วในชมุชน 

 (3) ดานตลาดการทองเที่ยว พบวา ชุมชนมีการสื่อสารดานการตลาด ใน

ดานการประชาสัมพันธกิจกรรมประเพณีการทองเที่ยวในชุมชน และองคกรภายนอก

มีการสื่อสารดานการตลาดโดยการใหขอมูลขาวสารในดานความรูทางการทองเที่ยว

และการประชาสัมพันธกิจกรรมประเพณีการทองเที่ยวในชุมชน 

 ชองทางการสือ่สารหรอืสือ่ ในการสือ่สารระหวางชมุชนและองคภายนอก

ตอนักทองเทีย่ว พบวาชองทางการสือ่สารทีใ่ชมลีกัษณะทีไ่มเปนทางการ และมกีารใช

สื่อ 3 ประเภท ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชนและส่ือเฉพาะกิจ โดยสามารถแบงตาม

ประเด็นการจัดการการทองเที่ยวได ดังนี้

 (1) ดานการทรัพยากรการทองเที่ยว พบวา มีการใชสื่อบุคคลมากที่สุดใน

การสือ่สารไปยงันกัทองเทีย่ว โดยผานบคุคลตางๆ อาท ิปราชญชาวบาน เจาของสถานที่

ทองเที่ยว มัคคุเทศก รวมถึงสมาชิกในชุมชนเปนผูถายทอดความรูในดานสถานที่

ทองเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี ผานการบรรยาย บอกเลาเรื่องราว การดําเนินการ

สอนในการจัดกิจกรรมและการสาธิตตางๆ เปนตน ลําดับถัดมามีการจัดนิทรรศการ

เกีย่วกับชมุชนภายในพพิธิภณัฑบานหนองขาว การแจกแผนพบัประกอบการบรรยาย 

สาํหรบัองคกรภาครฐัใชสือ่เฉพาะกจิ คอื องคกรภาครฐัมีการจดัทาํหนงัสอืทีเ่กีย่วของ

กับชุมชนบานหนองขาว

 (2) ดานบรกิารการทองเทีย่ว พบวา ชมุชนและองคกรภายนอกใชสือ่บคุคล

ในการบริการใหความชวยเหลือ เชน การใหคําแนะนําเสนทางการเดินทาง เสนอแนะ

ทีพ่กัและสถานทีท่องเทีย่ว การตอบคาํถามแกนกัทองเทีย่ว รวมถงึการแนะนาํการจดั

โปรแกรมนํา นอกจากนี้องคกรภาครัฐไดใชสื่อเฉพาะกิจในการสรางสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกนักทองเที่ยว 

 (3) ดานการตลาดการทองเที่ยว พบวา ชุมชนใชสื่อเฉพาะกิจ คือ สื่อ

กิจกรรมการจัดประเพณีของชุมชนเพื่อเชิญชวนใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวยังชุมชน 

และใชปายประชาสัมพันธการจัดการกิจกรรมเพื่อเปนการเชิญชวนนักทองเที่ยว ทั้งนี้

องคกรภายนอกไดเนนการใชสื่อมวลชน คือ อินเทอรเน็ต ในการประชาสัมพันธการ

จัดกิจกรรม แนะนําการเดินทางและสถานท่ีทองเที่ยวและแผนพับใหความรูเก่ียวกับ

ชุมชนบานหนองขาว 
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 ผูรับสาร จากการศึกษานักทองเที่ยวทั้ง 2 กลุมในฐานะผูรับสาร สามารถ

ศึกษาได 3 ประเด็น ดังนี้

 (1) วัตถุประสงคการทองเที่ยว จากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวมี

วตัถปุระสงคการทองเทีย่วยงัชมุชนบานหนองขาวทีแ่ตกตางกันออกไป ดงันี ้เพ่ือเยีย่ม

ชมวิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชนบานหนองขาวดวยความสนใจ เพื่อศึกษาดูงาน 

ทั้งการจัดการทองเที่ยวในชุมชนและการศึกษาดูงานเพื่อนําไปพัฒนาสงเสริมอาชีพ

ภายในชุมชนของตน และเพื่อเขารวมงานประเพณีในชุมชนบานหนองขาว

 (2) ประสบการณที่ไดรับ สามารถแบงได เปน 3 ดาน ดังนี้

  (2.1) ดานทรัพยากรการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวไดเรียนรู

วัฒนธรรม ประเพณี พรอมกับศึกษาความเปนมา ความสําคัญตางๆ และศึกษา

กระบวนการจัดการทองเที่ยวภายในชุมชนบานหนองขาว ทั้งนี้ พบวา นักทองเที่ยว

แบบคางคืนไดรับความรูดานวิถีชีวิต สัมผัสความเปนอยูที่มากกวานักทองเท่ียวที่ไม

พักคางคืน

  (2.2) ดานการบริการการทองเที่ยว จากการสัมภาษณ พบวา 

นักทองเที่ยวไดรับการบริการการทองเท่ียว ทั้งดานการใหคําแนะนําและอํานวย

ความสะดวกดานการทองเที่ยว

  (2.3) การตลาดการทองเทีย่ว จากการสมัภาษณ พบวา นกัทองเทีย่ว

ไดรบัขอมลูการแนะนาํจากรายการโทรทศัน เวบ็ไซตทีท่างสือ่มวลชนหรอืนกัทองเทีย่ว

ทั่วไปไดจัดทําไว ไดรับขาวสารเชิญชวนเขารวมประเพณีจากปายโฆษณาและไดรับ

คําแนะนําปากตอปากจากกลุมนักทองเที่ยวที่เคยมาเที่ยวยังชุมชนบานหนองขาว 

 (3) การมีสวนรวมของนักทองเท่ียว พบวา นักทองเที่ยวใหความรวมมือ

ที่ดีตลอดการทองเท่ียวในชุมชนบานหนองขาว อีกทั้งมีปฏิกิริยาตอบกลับในแงบวก 

ผานการมีสวนรวมในการทองเที่ยวในชุมชน แบงได 3 ดานดังนี้

  (3.1) การมีสวนรวมรับฟงการบรรยาย สาธิตกิจรรมตางๆ รวมถึง

การเขารวมกิจกรรมที่ทางชุมชนไดจัดข้ึน โดยมีการแสดงความสนใจ รวมเสนอแนะ

และสอบถามเพิ่มเติม

  (3.2) การสนับสนุนการสรางรายไดจากชุมชนโดยการซื้อสินคา

ผลิตภัณฑ ภูมิปญญาจากชาวบาน 
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  (3.3) มกีารสนบัสนุนแหลงทองเทีย่วนัน้ๆ โดยการแนะนาํใหสมาชิก

ในชุมชนประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 

สรุป

 จากการศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว พบวา สามารถจําลองกระบวนการสื่อสารในชุมชน

บานหนองขาวที่สงผลใหการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวประสบผล

สําเร็จ โดยรูปแบบการสื่อสารเปนไปตามแบบจําลองการสื่อสารแบบมีสวนรวมเชิง

พิธีกรรม กลาวคือ มีเปาหมายในการสรางความเขาใจและทําความเขาใจดานการ

จดัการทองเทีย่วรวมกนัระหวางผูสงสารและผูรบัสาร มรีปูแบบการสือ่สารในลกัษณะ

สองทาง คือ เมื่อผูสงสารสื่อสารไปยังผูรับสารแลวผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบกลับทันที 

และมีทิศทางการไหลของการสื่อสาร คือ การส่ือสารจากลางขึ้นบนและการส่ือสาร

ตามแนวราบ บทบาทของผูสงสารและผูรับสารมีการสลับกันของหนาที่ในการสื่อสาร

และมกีารแสดงความคดิเหน็แลกเปลีย่นขาวสารและความคดิเหน็ของกนัและกัน โดย

กระบวนการสื่อสารที่สงผลใหการสื่อสารประสบผลสําเร็จ คือ  1) ผูสงสาร ควรมี

คณุสมบตัดิงัตอไปนี ้มทีกัษะการสือ่สารทีด่ ีมคีวามรูความเขาใจดานการทองเทีย่วและ

การทองเที่ยวในชุมชน มีความนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีแนวคิด ความ

ตองการในการจัดการทองเที่ยวในชุมชนอยางแทจริง  2) สาร การจัดการทองเที่ยว 

ควรแบงการจัดการเปน 3 ประเด็น ไดแก ดานทรัพยากรการทองเที่ยว การบริการ

การทองเที่ยวและการตลาดการทองเที่ยว  3) ชองทางการสื่อสารหรือสื่อ การเลือก

ใชสื่อของชุมชนน้ันคํานึงถึงสารท่ีตองการสื่อ ผูสงสารและผูรับสาร สื่อที่ใชแบงได 

3 ประเภท คอื สือ่บคุคล สือ่มวลชนและสือ่เฉพาะกจิ โดยส่ือท่ีสําคัญทีสุ่ดในการส่ือสาร

คือ สื่อบุคคล เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถเปดใหผูสงสารและผูรับสารมีโอกาสที่จะ

โตตอบกันไดทันที ซึง่จะชวยทาํใหการสือ่สารกนัไดเขาใจและสะดวกรวดเรว็ นอกจาก

นีช้องทางการสือ่สารทีส่ือ่เลอืกใช ตองเปนสือ่ในลกัษณะสองทางใหเกดิการมสีวนรวม

ของผูรับสารเสมอ  4) ผูรับสาร ผูรับสารเปนเฉพาะกลุม คือเปนผูท่ีมีความสนใจ

ในดานการทองเทีย่วชมุชนบานหนองขาวโดยเฉพาะ ทาํใหผูรบัสารมปีฏกิริยิาในแงบวก 
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เกดิการมสีวนรวมโดยการรวมแสดงความคดิเห็นโตตอบ รวมถงึเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ซึ่งกอใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว

จนประสบผลสําเร็จ

  

การอภิปรายผลการศึกษา

 จากการศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิง

วฒันธรรมบานหนองขาว ภายในชมุชน ระหวางชมุชนและสือ่สารไปยงัองคกรภายนอก

นั้น สามารถอภิปรายตามกระบวนการสื่อสาร ไดดังนี้ 

 ผูสงสาร จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ที่สงเสริมใหการสื่อสารประสบผล

สําเร็จ ไดแก ทักษะการสื่อสารที่ดี มีความรูความเขาใจดานการทองเที่ยวและการ

ทองเที่ยวในชุมชน มีความนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีทัศนคติที่เห็นแก

ประโยชนสวนรวมรวมกัน สอดคลองกับแนวความคิดของเดวิด เค เบอรโล (อางถึงใน

กิติมา สุรสนธิ, 2548) ไดกลาวไว อันไดแก ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ ความรูและ

สถานภาพทางสังคม 

 สาร ในการจัดการการทองเที่ยวประกอบดวย 3 ดาน คือ ทรัพยากรการ

ทองเทีย่ว การบรกิารการทองเท่ียวและการตลาดการทองเท่ียว โดยทีม่กีารดาํเนนิงาน

ทั้งสามสวนโดยการประสานงานรวมกันของชุมชนและองคกรภายนอก ทั้งนี้ในดาน

ทรพัยากรการทองเทีย่ว มกีารเนนถงึการอนรุกัษวฒันธรรมประเพณตีางๆ การจดัการ

ทองเท่ียวที่สอดคลองกับศักยภาพเดิมภายในชุมชนเพื่อใหมีการดําเนินการทองเที่ยว

ไปอยางยั่งยืน

 ชองทางการสือ่สารหรอืสือ่ การเลอืกใชสือ่ควรพจิารณาตามความเหมาะสม

ของสาร ผูสงสารและผูรับสาร และการพิจารณาเลือกชองทางการสื่อสารหรือสื่อควร

เลือกใหผูรับสารไดมีสวนรวมใหเกิดการสื่อสารในลักษณะสองทาง โดยการสื่อสารใน

การจัดการทองเที่ยว มีการใชสื่อ 3 ประเภท ดังนี้

 สื่อบุคคล กลาวคือ มีการสื่อสารโดยใชบุคคลเปนตัวกลางในการสื่อสาร 

ผานการพูดคุย แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ การประชุมตางๆ เปนตน ทั้งนี้ใน

ชุมชนมีการส่ือสารในดานการเนนใหรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนอยาง
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ยั่งยืนซึ่งโดยผูนําชุมชนเปนผูมีสวนผลักดันการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการจัดการ

ทองเที่ยว โดยเนนใหเห็นถึงคุณคา ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณี 

สิง่ทีส่ือ่ถงึความเปนชมุชนบานหนองขาว รวมถงึรวมกนัปลูกฝงเดก็ตัง้แตเล็กๆ ทัง้จาก

ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน จากการสื่อสารใหรวมกันอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

นั้น ทําใหสิ่งตางๆ เหลานี้ยังคงอยูและไดรับการอนุรักษสืบทอดมาจนในปจจุบัน และ

ดวยประสทิธภิาพของสือ่บคุคลตามแนวคดิของ โรเจอร และชเูมคเกอร (Rogers and 

Shoemaker อางถงึใน นพรตัน มนุรีตัน, 2541) กลาววา สือ่บคุคลจะมปีระโยชนมาก

ในกรณีที่ผูสงสารตองการใหผูรับเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม

 ผูรบัสาร ผูรบัสารเกดิกระบวนการมสีวนรวมหรอืปฏกิริยิาในแงบวก โดยที่

ผูรบัสารไดเหน็ถงึความสาํคญัจากการทีไ่ดเขามามสีวนรวมในการจดัการการทองเทีย่ว 

ขึ้นอยูกับบทบาทหนาที่ขององคกรตางๆ ความสนใจของกลุมนักทองเที่ยว

 การมีสวนรวม สามารถแบงไดตามภารกิจที่สถาบันวิจัยสังคมและ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545) แบงได 5 ดาน ดังนี้ 

การมสีวนรวมในการวางแผน การมสีวนรวมในการดําเนนิกจิกรรม การมสีวนรวมในการ

ใชประโยชน การมีสวนรวมในการไดรบัผลประโยชนและการมสีวนรวมในการประเมนิผล 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

 (1) สําหรับผูสงสาร ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีเปนจุดเดนของการส่ือสารเพื่อสราง

การมีสวนรวม แตเนื่องจากยังเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูสงสาร จึงควรมีการ

ถายทอดองคความรูและแนวทางในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปยังผูนํากลุม

ตางๆ ภายในชุมชน ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับคุณสมบัติในฐานะที่เปนผูสงสาร การ

ศึกษาดูงานยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ และผลักดันใหสมาชิกในชุมชน เขามาเปนผูนํา

ในการจัดการทองเที่ยวแบบสลับสับเปลี่ยนกัน เพื่อจูงใจใหสมาชิกในชุมชนรูสึกมี

สวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวของตนมากยิ่งขึ้น

 (2) สําหรับสาร ถึงแมจะมีการใชสารในการบริการการทองเที่ยวและ

ทรพัยากรทางวฒันธรรมเปนจดุเดนของการสือ่สารเพือ่การมสีวนรวมและการจดัการ

ที่ดี แตชุมชนบานหนองขาวยังมีการสื่อสารในดานการตลาดที่นอยและยังไมทั่วถึง 
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จงึควรสรางเครอืขายความสมัพนัธไปยงัองคกรภายนอกทีเ่ปนเอกชนและองคกรอสิระ

ที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวมากข้ึนกวาเดิม เพราะศักยภาพของชุมชนยังไมสามารถ

ทีจ่ะทาํการตลาดทีม่ปีระสทิธผิลทีด่ไีดดวยตนเอง จึงควรใหองคกรภายนอกทัง้รฐัและ

เอกชน เปนผูทําการตลาดและประชาสัมพันธจุดสนใจของชุมชน ซึ่งจะสามารถสราง

การมีสวนรวมที่ดีระหวางชุมชนกับองคกรภายนอก

 (3) สาํหรบัชองทางการสือ่สาร ชมุชนมจีดุเดนในการส่ือสารดวยส่ือบคุคล

เปนหลัก ทั้งสื่อสารไปยังองคกรภายนอกและนักทองเที่ยวซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดี และ

ไดการตอบรับท่ีดี แตการสื่อสารผานสื่อบุคคลทําใหสื่อสารไดในวงแคบ ทําใหมีการ

สื่อสารไปยังนักทองเที่ยวและภายนอกชุมชนในวงแคบจึงควรเพิ่มชองทางในการ

สื่อสารไปยังนักทองเที่ยวใหสามารถเขาถึงชุมชนบานหนองขาวที่มากขึ้น เชน การ

ประชาสัมพันธเพิ่มเติมผานทางสื่ออินเทอรเน็ต 

 (4) สําหรับผูรับสาร แบงเปนนักทองเที่ยว 3 ประเภท ไดแก นักทองเที่ยว

เชิงศิลปะ นักทองเท่ียววัฒนธรรมชนบท นักทองเที่ยววัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

พบไดวานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวยังชุมชนบานหนองขาวมีพฤติกรรมสนใจทางดาน

ดงักลาว เพราะฉะนัน้จงึเสนอความคดิเหน็ใหทางชุมชนควรมกีารพฒันาศักยภาพการ

ทองเทีย่วในดานทีต่รงกบัพฤตกิรรมการทองเทีย่ว อาท ินกัทองเทีย่วเชิงศิลปะ มาตาม

กิจกรรมประเพณีของชุมชน ชุมชนสามารถเชิญชวนใหนักทองเที่ยวเขามามีสวนรวม

ในการจดักจิกรรมประเพณทีีช่มุชนไดจดัอยูเปนประจาํ นกัทองเทีย่ววฒันธรรมชนบท

และนกัทองเทีย่ววฒันธรรมภมูปิญญาทองถิน่ ชุมชนสามารถจดักจิกรรมทีส่ามารถให

นักทองเที่ยวรวมกันทําที่มากขึ้น

 (5) การมีสวนรวม จากการศึกษาการมีสวนรวมภายในชุมชนนั้น เด็กหรือ

เยาวชนในชุมชนบานหนองขาวเขามามีบทบาทในการทองเที่ยวในการเปนมักคุเทศก

นําเที่ยวนักทองเที่ยวเทานั้น ทางชุมชนจึงควรมีการสงเสริมใหเด็กหรือเยาวชนเขามา

มีบทบาทในการจัดการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเห็นคุณคาในความสําคัญของการ

ทองเที่ยว ซึมซับถึงบทบาทหนาที่ความเปนเจาของชุมชนที่ตองรวมกันจัดการ

ทองเที่ยวในชุมชนใหกาวหนาตอไป ท้ังน้ีการใหเขารวมจัดการทองเที่ยวแตเด็กๆ 

ยังเปนแนวทางที่ไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
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ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
 1. ผูวจิยัจงึเสนอแนะใหศกึษาการสือ่สารแบบมสีวนรวมในการดาํรงรกัษา

เอกลักษณ วัฒนธรรมชุมชนบานหนองขาว เนื่องจากชุมชนบานหนองขาวมีความ

นาสนใจในการส่ือสารเพื่อการดํารงรักษา เอกลักษณ วัฒนธรรมดั้งเดิมคงอยูจนถึง

เยาวชนในปจจุบัน 

 2. ผลการศกึษาวจิยัในครัง้นีพ้บวา ในการจดัการดานการตลาดการทองเทีย่ว

ภายในชุมชนยังมีอยูนอยเน่ืองจากสมาชิกในชุมชนไมมีความรูทางดานการตลาด 

การประชาสัมพันธ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหศึกษาแนวทางการจัดการดานการตลาด

การทองเที่ยวภายในชุมชนบานหนองขาว เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตลาด

ภายในชมุชนบานหนองขาว เนือ่งจากการตลาดการทองเทีย่วภายในชมุชนยงัพบไดนอย
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วิจารณโดย

 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาองคกรสื่อมวลชนกับการหลอมรวมสื่อ กรณี
ศึกษา หนังสือพิมพเดลินิวส มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาหนังสือพิมพเดลินิวส
สูการหลอมรวมสือ่ ปจจยัทีส่งผลตอการปรบัเปล่ียนองคกรธรุกจิหนงัสือพมิพเดลินวิส
สูการหลอมรวมสือ่ รวมถงึศกึษากลยทุธในการหลอมรวมสือ่ของหนงัสอืพมิพเดลนิวิส 
และปญหาอุปสรรคการหลอมรวมสื่อของหนังสือพิมพเดลินิวส

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ระดับผูบริหาร ระดับบรรณาธิการ ระดับ
หวัหนาขาว และระดบัผูสือ่ขาวของหนังสอืพมิพเดลนิวิส รวมทัง้หมด 10 คน และการ
วิจัยนี้ยังไดศึกษาดวยการรวบรวมเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสาร 
หนังสือ หนังสือพิมพ บทความในวารสารและรายงานการวิจัยตางๆ และงานวิจัยน้ี
ไดมีการวิเคราะหโดยใชแนวคิดเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของหนังสือพิมพไทย 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคกรและการบริหารงานหนังสือพิมพ แนวคิดเกี่ยว
กับสื่อดิจิทัลกับการปรับเปลี่ยนองคกรสื่อสารมวลชน (Digital Media and 
Organization Change) และแนวคดิเกีย่วกบัการหลอมรวมสือ่ (Media Convergence)

ผลการศึกษาพบวา หนังสือพิมพเดลินิวสไดมีการพัฒนาองคกรจากการ
ดําเนินธุรกิจสื่อหนังสือพิมพเพียงสื่อเดียวไปสูการทําธุรกิจสื่อประเภทตางๆ เพิ่มเติม
ขึน้ เหตผุลสาํคญัทีท่าํใหเดลนิวิสตองพฒันาการดาํเนนิการธรุกจิดงักลาวเนือ่งจากโลก
ไดมกีารพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สาร โดยเฉพาะอยางยิง่การเกดิขึน้ของส่ืออนิเทอรเนต็
ความเรว็สงู อตัราการเตบิโตของยอดจาํหนายของหนงัสือพมิพทีล่ดลง และพฤตกิรรม
การบริโภคขาวสารของผูรับสารท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป ในป พ.ศ. 2541 หนังสือพิมพ
เดลินิวสไดขยายธุรกิจสูการทําเว็บไซต ซึ่งเปนปเริ่มตนของการหลอมรวมสื่อของ
เดลนิวิส หลงัจากนัน้เดลนิวิสไดขยายธรุกจิการสือ่สารรปูแบบใหมอืน่ๆ อยางตอเนือ่ง 
ไดแก สื่อสังคมออนไลน (Social Media) แอพพลิเคชั่นขาว (News Applications) 
เดลินิวสแฟลช (Daily News Flash) และเดลินิวสทีวี (Daily News TV) 

จุดเดนของการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของเดลินิวส คือ การ
กําหนดนโยบายใหองคกรทําธุรกิจแบบหลอมรวมกระบวนการทํางานระหวางสื่อตางๆ 
ทั้งประเภทหนังสือพิมพ เว็บไซต และโทรทัศน ตัวอยางกลยุทธของการหลอมรวมสื่อ

บทคัดยอ
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ของเดลนิิวสดงักลาว ไดแก การใชโครงสรางการทาํงานของกองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ
เดลินิวสเปนหลัก และกําหนดใหมีการหมุนเวียนบุคลากรบางสวนจากส่ือหนังสือพิมพ
เดลินิวสไปชวยทํางานที่สื่อเว็บไซตเดลินิวสและเดลินิวสทีวี ขอดีของการหมุนเวียน
บุคลากรดังกลาวคือ จะสามารถนําความรูความเชี่ยวชาญในการทําขาวของบุคลากร
หนงัสอืพมิพเดลนิวิสซึง่เปนจดุแขง็ขององคกรไปสูการพฒันาการทาํเวบ็ไซตและโทรทศัน
ของเดลินิวสไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจะสามารถสรางความนาสนใจของขาว
ทั้งเชิงลึกและความถูกตองในการนําเสนอขาวสารไดดี นอกจากน้ีเดลินิวสมีการปรับ
กลยทุธทกัษะการทาํงานของบคุลากรและผูสือ่ขาวใหสามารถทาํงานไดหลายสือ่ (Multi-
skills) ท้ังการเขียนขาว การถายภาพนิง่ และการถายคลปิวดีโิอ โดยเดลนิวิสไดสนบัสนนุ
อุปกรณและเครื่องมือการทําขาวแบบหลอมรวมสื่อใหกับบุคลากรและผูสื่อขาวทั้ง
กลองถายรูป กลองวีดิโอ คอมพิวเตอรโนตบุค เปนตน  เดลินิวสไดมีการจัดการฝกอบรม
ใหแกบคุลากร นอกจากนีเ้ดลนิวิสมกีลยทุธในการสรางความรวมมอืเพือ่การทาํงานแบบ
หลอมรวมสื่อ ไดแก การสรางฐานขอมูลกลางเพื่อใหผูสื่อขาวสามารถสงขาวเขามายัง
เดลินิวส การโปรโมตสื่อตางๆ ของเดลินิวสรวมกัน การนําเน้ือหาขาวจากในอีกสื่อไป
เผยแพรซํา้ในอกีสือ่ของเดลนิวิส รวมถงึการแบงปนและแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมกนั
ในแตละสื่อของเดลินิวส 

อยางไรกต็ามจากผลการศกึษาพบวา ปจจุบันเดลนิวิสยงัไมสามารถเปนองคกร
ที่ทํางานแบบหลอมรวมสื่อไดอยางสมบูรณแบบได เนื่องจากเดลินิวสเปนองคกรขนาด
ใหญทีเ่ตบิโตมากบัการดาํเนนิธรุกจิหนงัสอืพมิพมาอยางยาวนานกวา 50 ป ทาํใหบคุลากร
ของเดลินิวสสวนใหญเปนบุคลากรเดิมจากหนังสือพิมพซึ่งตองใชระยะเวลาในการปรับ
ทัศนคติและปรับกระบวนการทํางานแบบหลอมรวมสื่อ รวมถึงเดลินิวสยังตองมีการ
พัฒนาเดลินิวสทีวีใหสามารถเปนสื่อที่แข็งแกรงในการเพิ่มรายไดใหกับองคกร ทั้งน้ี
ผลการศกึษาพบวาในอนาคตเดลนิวิสยงัคงมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะเดนิหนาพฒันาองคกรสูการ
หลอมรวมสือ่ใหมคีวามสมบรูณแบบมากยิง่ขึน้ โดยการวางเปาหมายในการพฒันาองคกร
สูการเปนสาํนกัขาวเดลนิวิสทีใ่หบรกิารเผยแพรขอมลูขาวสารผานชองทางทีห่ลากหลาย
ทัง้หนงัสอืพมิพ เวบ็ไซต สือ่สงัคมออนไลน วทิย ุและโทรทศัน ตอไป ผูวจิยัจงึมคีวามเหน็
วาการทําธรุกจิแบบหลอมรวมสือ่จะไดรบัความสนใจจากองคกรตางๆ มากขึน้ และสราง
ความไดเปรียบในโลกของการสื่อสารยุคใหม 
 
คําสําคัญ: เดลินิวส, การปรับโครงสรางองคกร, การหลอมรวมสื่อ, กลยุทธ
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The research on “Media Convergence and Organization Change: 
a Case of Dailynews” has 4 objectives, which are  1) to study the 
Organization Change of Dailynews for Media Convergence,  2) to study 
the reasons why Dailynews has done the Organization Change for the 
Media Convergence,  3) to study the relevance strategies and  4) to 
understand the problems.

The research is a qualitative research by doing a series of 
in-depth interviews of executives, news editors, and news reporters in 
total 10 persons. A document research was also done by collecting 
information from documents, books, newspapers, articles in magazines 
and other research reports. The analyzes have been done by considering 
history and development of Thai newspapers, concepts of conventional 
media organization structures, and concept of new type of digital media 
and organization change as well as media convergence.

A result was found that Dailynews has done a change of its 
business organization from the production of only newspaper to the 
production of several new media platforms. The main reasons why 
Dailynews have to change its business media included the development 
of high speed internets, decrease of growth of sales of conventional 
newspapers, and change of behavior of media receivers. B.E. 2541 was 
so-called “the year of media convergence of Dailynews” because 
Dailynews started the operation of the website in this year. Later, 
Dailynews also developed other new media including social media, news 
applications, Daily News flash and Daily News TV.
 Unique of strategy of development of media of Dailynews is 
the policy of media convergence including newspaper, website, TV. 
Examples of the media convergence strategy are the incentive utilization 

ABSTRACT
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of original structure of editorial department and rotation of partial human 
resources from newspaper department to website and TV departments. 
Advantages of the human resources rotation were that the production 
of news in website and TV should be done at high speed and high 
eff iciency and probably in-dept news information. In practical, Dailynews 
has performed a lot of efforts to make the media convergence successful. 
For example, Dailynews provided opportunity to staffs and news reporters 
to upgrade multi-skills (for examples news writing, photo and video clip 
shooting). Dailynews provided more equipment and facilities including 
internet-linking video camera, smart phone and notebook computer. 
Dailynews organized several training courses. Dailynews initiated “infra-
information database center”. Other efforts were the promotion of 
website in newspaper, TV and vice versa, the cloning of contents of news 
from one media to another media, and content sharing in different media.

However, in the study, it was found that the media convergence 
of Dailynews have not yet been done perfectly because Dailynews who 
is a large organization and has long corporate history than 50 years, 
a large number of staffs who are familiar with newspaper work still need 
more time to adopt their attitude and fully understand the philosophy 
of “media convergence”. Dailynews may need more time to strengthen 
its TV department. Finally, the study found that Dailynews still make 
efforts to develop its organization and media convergence policy more 
perfect by providing services on several media including newspaper 
website, social media, radio and TV, news agency. The researcher believes 
that the business model of media convergence should gather more 
attention and provide advantages in the new media era.       

Keywords: Dailynews, Organization Change, Media Convergence, 
Strategies
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 หนงัสอืพมิพถือเปนสือ่มวลชนประเภทหนึง่ทีมี่ความเกาแกทีส่ดุและมคีวาม

สําคัญตอการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากหนังสือพิมพทําหนาที่หลักในกระบวนการ

สื่อสารขอมูลขาวสารทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนวัฒนธรรมไปสู

ประชาชนและกลุมตางๆ ในสังคม (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2551, น.1) ทั้งนี้การ

บรหิารธรุกจิหนงัสอืพมิพซึง่เปนธุรกจิเอกชน (Private Ownership) ทาํใหหนงัสือพมิพ

จําเปนตองแสวงหาผลกําไรในการดําเนินงานเพ่ือความอยูรอด สงผลใหองคกร

หนังสือพิมพมีการปรับกลยุทธการบริหารองคกรใหสามารถพัฒนา ตลอดจนสรางผล

กําไรใหองคกรอยูรอดได โดยเฉพาะอยางยิ่งในปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งเปนยุคของการ

พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหธุรกิจหนังสือพิมพตองตอสูแขงขันกันในตลาดทั้ง

กบัหนงัสอืพมิพดวยกนัเองรวมถงึตองตอสูแขงขนักบัสือ่เวบ็ไซต โทรทศันและวทิยทุีม่ี

ผลผลิตเดียวกันคือ ขาวสาร (สิริทิพย ขันสุวรรณ, 2539, น.1-3) ประกอบกับการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมการรบัสารของผูบรโิภคจากการรบัสารทางเดยีวผานส่ือดัง้เดมิในชอง

ทางใดชองทางหน่ึงกลายเปนการบริโภคขาวสารผานส่ือในทุกชองทางที่ผูรับสารเห็น

วาสะดวกและรวดเร็ว (อศินา พรวศิน และ สกุลศรี ศรีสารคาม อางถึงใน สภาการ

หนังสือพิมพแหงชาติ, 2555, น.59) 

 ปจจยัตางๆ ขางตน ทาํใหองคกรหนงัสอืพมิพปจจบุนัมกีลยทุธในการขยาย

ชองทางการสื่อสารไปยังสื่อตางๆ ท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อใหสามารถตอบสนองการบริโภค

ขาวสารของผูรับสารไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง กลาวไดวาปจจุบันองคกรสื่อมวลชน

รวมถึงองคกรสื่อหนังสือพิมพกําลังเขาสู ยุคที่เรียกวา ยุคหลอมรวมสื่อ (Media 

Convergence) ดังที่ Straubhaar and LaRose (2000) ใหความหมายการหลอม

รวมสื่อวาหมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปสูยุคสังคมสารสนเทศ (Informa-

tion Society) เน่ืองจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารทําใหเกิดการ

หลอมรวมกันของสื่อตางๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน โทรศัพท และคอมพิวเตอร จึงทําให

รูปแบบการศึกษาดานสื่อมวลชนเปลี่ยนแปลงไป (Straubhaar and LaRose, 2000, 

อางถึงใน พิชญาณี ภูตระกูล, 2549, น.14)
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 หนงัสอืพมิพ “เดลนิวิส” เปนองคกรขาวสารขนาดใหญ มยีอดจาํหนายเปน

อันดับสองของประเทศ มีการดําเนินธุรกิจมาอยางยาวนานมากกวา 50 ป เปน

ผูบุกเบิกการพิมพ 4 สีฉบับแรกของประเทศไทย ถือเปนตัวอยางของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ

หนังสือพิมพรายวันท่ีประสบความสําเร็จองคกรหนึ่งของประเทศไทย มีการพัฒนา

ธุรกิจขององคกรอยางตอเนื่อง ดําเนินงานในรูปแบบของระบบครอบครัว กอตั้ง

โดย นายหางแสง เหตระกูล จัดพิมพฉบับปฐมฤกษเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2507 

ใชชือ่หวัหนงัสอืพมิพขณะนัน้วา “แนวหนาแหงยคุเดลนิวิส” (ประภา เหตระกลู, 2550, 

น.134-135) ปจจุบันใชช่ือหนังสือพิมพวา “เดลินิวส” โดยมีนางประภา เหตระกูล 

(ศรีนวลนัด) เปนบรรณาธิการบริหาร ทั้งนี้นอกจากเดลินิวสจะทํารายไดจากสื่อ

หนังสือพิมพเปนหลักแลว ใน พ.ศ. 2541 เดลินิวสไดขยายตัวสูโลกอินเทอรเน็ต คือ 

เว็บไซตขาวเดลินิวส และตอมาไดขยายชองทางการส่ือสารไปยังส่ือสังคมออนไลน 

(Social Media) แอพพลิเคชั่นขาวเดลินิวส และเดลินิวสทีวี (ประพีร ปุยพันธวงศ, 

2556, น.76)

 ดงันัน้งานวจัิยนีจ้ะทาํใหทราบถงึแนวโนมและทศิทางในการเปล่ียนผานทาง

ธรุกจิสือ่หนงัสอืพมิพในประเทศไทยและเปนฐานความรูเกีย่วกบัการพฒันาสือ่มวลชน

กบัการหลอมรวมสือ่ในอนาคต รวมถงึการปรบัเปลีย่นการบรหิารองคกรสือ่สารมวลชน

ในยุคปจจุบัน

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาหนังสือพิมพเดลินิวสสูการหลอมรวมสื่อ

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปรับเปล่ียนองคกรธุรกิจหนังสือพิมพ

เดลินิวสสูการหลอมรวมสื่อ

 3. เพื่อศึกษากลยุทธในการหลอมรวมสื่อของหนังสือพิมพเดลินิวส

 4. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการหลอมรวมส่ือของหนังสือพิมพ

เดลินิวส
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วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

สมัภาษณเชิงลกึ (In-depth Interview) จากระดบัผูบรหิาร ระดบับรรณาธกิาร ระดับ

หวัหนาขาว และระดบัผูสือ่ขาวของหนังสอืพมิพเดลนิวิส รวมทัง้หมด 10 คน และการ

ศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร (Documentary Research) จากเอกสาร หนังสือ 

หนงัสอืพมิพ บทความในวารสารและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วของ โดยมขีอบเขตในการวจัิย

ตั้งแตหนังสือพิมพเดลินิวสขยายชองทางการส่ือสารไปยังเว็บไซตขาวเดลินิวส ในป 

พ.ศ. 2541 และขยายชองทางการสื่อสารไปยังส่ืออื่นๆ ในระยะเวลาตอมา ไดแก 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media), แอพพลิเคช่ัน (Application), ส่ือโทรทัศน 

(เดลินิวสทีวี) และสื่ออื่นๆ ที่กําลังดําเนินการ จนถึงป พ.ศ. 2556

สรุปผลการวิจัย

1.  การพัฒนาหนังสือพิมพเดลินิวสสูการหลอมรวมสื่อ
 หนังสือพิมพเดลินิวสกอตั้งขึ้นโดยนายหางแสง เหตระกูล เดิมใชชื่อ

หนงัสอืพมิพวา “แนวหนาแหงยคุเดลนิวิส” จดัพมิพฉบบัปฐมฤกษเมือ่วนัที ่28 มนีาคม 

พ.ศ. 2507 ดําเนินการโดยบริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด ในชวงระยะเวลา 10 ป

แรกหนังสือพิมพเดลินิวสไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนผูนําการพิมพสี่สีและ

มีแทนพิมพที่ทันสมัยแหงแรกของวงการหนังสือพิมพไทยและเอเชีย ตอมาเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจและเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สงผลใหหนังสือพิมพเดลินิวสถูก

สั่งปดกิจการไประยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจึงไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการตอ 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อเปน “เดลินิวส” ตอมา พ.ศ. 2532 หนังสือพิมพ

เดลินิวสไดเปนผูบุกเบิกแยกหนังสือพิมพออกเปน 2 สวน ซึ่งกลายเปนแมแบบของ

หนังสือพิมพรายวันในประเทศไทย 

 หนงัสอืพมิพเดลนิวิสมผีูบรหิารซึง่เปนผูนาํและผูผลกัดนัองคกรดวยการนาํ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขามาพฒันาการบรหิารองคกรและเพิม่โอกาสการทาํธรุกิจสือ่ใน

ชองทางการสื่อสารใหมใหกับเดลินิวสไดมีความกาวหนาอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ผูวิจัย
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สามารถสรุปชวงเวลาสําคัญของการหลอมรวมส่ือของเดลินิวส แบงออกเปน 5 ชวง 
ดังตอไปนี้

 ชวงที ่1 : จดุเริม่ตนการหลอมรวมสือ่ของเดลนิวิสสูการทาํ “เวบ็ไซตขาว”
 ป พ.ศ. 2541 เปนจุดเริ่มตนการหลอมรวมสื่อของเดลินิวส เนื่องจากการ
เกิดขึ้นของสื่ออินเทอรเน็ตในประเทศไทย ทําใหผูบริหารของเดลินิวสเล็งเห็นโอกาส
การขยายธุรกิจจากการผลิตสื่อหนังสือพิมพสูโลกของอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถ
เผยแพรขาวสารสูผูรบัสารไดอยางรวดเรว็ขึน้ ซึง่ในขณะนัน้เดลนิวิสถอืเปนหนงัสอืพมิพ
ฉบับแรกที่มีเว็บไซตเปนของตัวเอง โดยในชวงแรกเปนการทําเพื่อสรางภาพลักษณให
กับองคกรโดยการขายพื้นท่ีโฆษณาบนเว็บไซตเดลินิวสใหกับบริษัท เอ็มเว็บ 
(ประเทศไทย) จํากัด เนื่องจากในชวงแรกบุคลากรของเดลินิวสยังไมมีทักษะดานการ
ทําเว็บไซตมากนักเพราะเดลินิวสเปนองคกรที่มีความคุนเคยกับการทําขาวใน
หนังสือพิมพมานาน สําหรับในชวงแรกเปนการนําขาวจากหนาหนังสือพิมพเดลินิวส
อัพโหลดข้ึนเว็บไซตเดลินิวส ตอมาเม่ือสื่ออินเทอรเน็ตมีความเร็วขึ้นประกอบกับ
รูปแบบของเว็บไซตไดมีการพัฒนาทําใหเดลินิวสเริ่มผลิตขาวเพิ่มเติมในสวนของ
เวบ็ไซต จนกระทัง่ในป พ.ศ. 2547 เดลนิวิสตดัสนิใจตัง้บรษิทั เดลนิวิส เวบ็ จํากัด เพือ่
ลงทนุทาํเวบ็ไซตและหาโฆษณาดวยตวัเอง โดยมเีปาหมายใหเวบ็ไซตเดลนิวิสเปนธรุกจิ
ที่สามารถเพ่ิมรายไดใหกับองคกรและตอมาในเว็บไซตเดลินิวสก็ไดมีการเพ่ิมคลิปวีดิ
โอประกอบขาวเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับการรายงานขาวใหมากยิ่งขึ้น

 ชวงที่ 2 : เดลินิวสขยายชองทางการสื่อสารสู “สื่อสังคมออนไลน” และ 
“แอพพลิเคชั่นขาว”

 ป พ.ศ. 2553 เดลินิวสขยายชองทางการส่ือสารสูส่ือสังคมออนไลน โดย
การนาํขาวจากเวบ็ไซตเดลนิวิสเช่ือมตอไปยงัสือ่สังคมออนไลนตางๆ ของเดลินวิสไดแก 
เฟซบุก กูเกิลพลัส และทวิตเตอร เนื่องจากเดลินิวสเล็งเห็นวาสื่อสังคมออนไลนเปน
ชองทางการสื่อสารใหมท่ีกําลังเปนท่ีนิยมของผูรับสารทําใหผู รับสารสามารถรับ
ขาวสารไดรวดเรว็และสะดวกมากยิง่ขึน้ ตอมาในป พ.ศ. 2554 เมือ่สมารทโฟนมคีวาม
กาวหนามากขึ้น ทําใหเดลินิวสขยายชองทางการสื่อสารสูการทํา “แอพพลิเคชั่น
ขาวเดลินิวส” ซ่ึงเปนลักษณะของการหลอมรวมเนื้อหาขาวจากเว็บไซตเดลินิวสดวย
การนาํเสนอขาวผานทางแอพพลเิคชัน่บนสมารทโฟน ทาํใหผูรบัสารรบัขอมลูขาวสาร
ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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 ชวงท่ี 3 : จุดเปลี่ยนสําคัญของเดลินิวสสูการทําธุรกิจโทรทัศนดาวเทียม 
“เดลินิวสทีวี”

 ป พ.ศ. 2555 เดลินิวสไดขยายธุรกิจสูสถานีโทรทัศนดาวเทียม “เดลินิวส

ทวี”ี ดาํเนนิการโดยบรษิทั ดเีอน็ บรอดคาสต จาํกดั บรษัิทในเครอืของบรษิทั สีพ่ระยา

การพิมพ จํากัด เจาของหนังสือพิมพเดลินิวส โดยมีสโลแกนวา เจาะลึกทุกความจริง 

เต็มอิ่มสาระบันเทิง

 จุดเริ่มตนของเดลินิวสทีวีเกิดจากความมุงมั่นและความตั้งใจของผูบริหาร

ในการพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนาดวยการตอยอดธุรกิจโดยการนําขาวซึ่งเปน

วัตถุดิบหลักของเดลินิวสมาเพิ่มมูลคาใหมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการพัฒนาเครือขาย

อนิเทอรเนต็และอปุกรณการสือ่สารทัง้สมารทโฟนและแทบ็เลต็ทาํใหผูบรโิภคสามารถ

ดูโทรทัศนแบบออนไลนได รวมถึงในชวงเวลาขณะนั้นพื้นที่ของการทําธุรกิจโทรทัศน

ดาวเทียมเริ่มเหลือนอยลง อีกท้ังรายไดโฆษณาจากหนังสือพิมพที่ลดลงและรายได

โฆษณาจากเว็บไซตท่ีผานมาก็ยังไมสามารถเลี้ยงองคกรไดมากนักจึงทําใหเดลินิวส

ตัดสินใจกาวเขามาทําเดลินิวสทีวีเพื่อเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจและมีความคาด

หวังวาเดลินิวสทีวีจะสามารถเพิ่มรายไดใหกับองคกรได รวมถึงเปนการรักษาฐาน

ผูอานและเพิ่มฐานผูชมใหเพิ่มมากขึ้น

 สําหรับรูปแบบของรายการท่ีทําใหเดลินิวสทีวีมีความโดดเดนคือ รายการ

สวนใหญเปนรายการขาวที่มากถึง 50% เนื่องจากเดลินิวสทีวีเกิดจากการหลอมรวม

สื่อที่มีรากฐานที่แข็งแกรงจากหนังสือพิมพเดลินิวส ดังนั้นเดลินิวสทีวีจึงยังคงยึดหลัก

การเปนผูนําดานการนําเสนอขาวจากการเปนผูผลิตสื่อหนังสือพิมพ โดยการนํา

เอกลักษณของขาวหนังสือพิมพที่เปนขาวเจาะ ขาวสืบสวน มาตอยอดและถายทอดสู

รายการขาวทางเดลนิวิสทวี ีรองลงมาคอืรายการสาระบนัเทงิ 30% และรายการสารคดี 

สาระประโยชน 20%

 ชวงที่ 4 : นวัตกรรมใหมของการหลอมรวมสือ่หนงัสอืพมิพกบัเทคโนโลยี
การถายภาพ “เดลินิวสแฟลช”

ป พ.ศ. 2556 เดลนิวิสไดรวมมอืกบับรษิทั เวฟย ี(ไทยแลนด) จาํกดั ประเทศ

เกาหลี โดยการนํานวัตกรรมการหลอมรวมสื่อรูปแบบใหมในลักษณะของการ

หลอมรวมส่ือหนังสือพิมพซึ่งเปนสื่อด้ังเดิมเขากับเทคโนโลยีการถายภาพผานทาง
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แอพพลิเคช่ันระบบ AR (Augmented Reality) บนสมารทโฟนทีเ่รยีกวา “เดลนิวิสแฟลช” 

โดยการใชสมารทโฟนถายภาพที่มีสัญลักษณเดลินิวสแฟลชในหนาหนังสือพิมพ

เดลนิวิสทาํใหภาพขาวกลายเปนภาพเคลือ่นไหวไดบนสมารทโฟน ทัง้นีก้ารเกดิขึน้ของ

เดลนิวิสแฟลชเกดิจากความกาวหนาของเทคโนโลยกีารสือ่สารและพฤตกิรรมของคน

รุนใหมที่ชื่นชอบการถายภาพดวยสมารทโฟน อยางไรก็ตามเดลินิวสแฟลชไมไดมี

จดุประสงคเพือ่เพิม่ยอดขายใหกบัหนงัสอืพมิพแตเปนนวตักรรมใหมทีส่รางภาพลกัษณ

ใหกบัองคกรในการเพิม่มลูคาใหกบัแหลงขาวและเปนการตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคยุคใหมที่ตองการรับขาวสารในรูปแบบที่แปลกใหมและนาสนใจมากยิ่งขึ้น

 ชวงที่ 5 : อนาคตการหลอมรวมสื่อของเดลินิวส
เดลินิวสมีการวางเปาหมายพัฒนาการหลอมรวมสื่อใหมีความกาวหนาและ

มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ดวยการวางแผนนําเดลินิวสทีวีเขาสูการประมูลดิจิทัลทีวี

ในป พ.ศ. 2557 รวมถึงการเพิม่ชองทางการสือ่สารใหมทางสือ่วทิยโุดยเดลนิวิสวางแผน

ไววา หากเดลินิวสทีวีสามารถเปนสื่อที่แข็งแกรงและมีรายไดเลี้ยงตัวเองได จึงจะ

เดินหนาทําส่ือวิทยุตอไป นอกจากน้ีเดลินิวสไดวางเปาหมายนําองคกรเขาสูการเปน

สํานักขาวเดลินิวสเชนเดียวกับสํานักขาวในตางประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางของขอมูล

ขาวสารใหกบัสือ่ตางๆ ภายในเครอืของเดลนิวิส อีกทัง้ยงัวางแผนปรบัเปล่ียนและสราง

บรรยากาศภายในสาํนกังานใหบคุลากรทกุฝายของเดลินวิสมคีวามรูสกึรวมกนัทาํงาน

แบบหลอมรวมสื่อใหมากยิ่งขึ้น

2. ปจจัยที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนองคกรธุรกิจหนังสือพิมพเดลินิวส
สูการหลอมรวมสื่อ

 1. อัตราการเติบโตของยอดขายและรายไดจากโฆษณาในหนังสือพิมพที่

ลดลงทําใหเดลินิวสขยายชองทางการสื่อสารจากการเปนผูผลิตสื่อหนังสือพิมพเพียง

สื่อเดียวไปยังเว็บไซตและโทรทัศนดาวเทียม เพ่ือเปนชองทางการเพิ่มรายไดใหกับ

องคกรใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยูรอดตอไป 

 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของ

สื่ออินเทอรเน็ตความเร็วสูงและเครื่องมือการสื่อสารที่กาวหนาสงผลใหผูบริโภคมี
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พฤติกรรมการเปดรบัสือ่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการบรโิภคขาวสารผานหนังสือพมิพได

เปลีย่นเปนการใชสมารทโฟนในการบรโิภคขาว จึงทาํใหเดลนิวิสตองขยายชองทางการ

เผยแพรขาวสารไปยังสื่อตางๆ ใหผูรับสารสามารถเลือกเปดรับขาวสารจากเดลินิวส

ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง

 3. ปจจบุนัสือ่มวลชนมกีารแขงขนักนัสงูโดยเฉพาะสือ่หนงัสอืพมิพ สาํหรบั

เดลินวิสมองวาจากในอดตีสือ่หนงัสอืพมิพแขงขันกบัสือ่หนงัสอืพมิพดวยกนัเองเทานัน้ 

แตปจจุบันเมื่อสื่อมีการเพิ่มชองทางการสื่อสารท่ีเพิ่มมากขึ้น ทําใหตองมีการแขงขัน

กันเรื่องความเร็วในการเผยแพรเนื้อหาขาวสารดวยเชนกัน

 4. เดลนิวิสมผีูบรหิารทีม่วีสิยัทศันและมคีวามเปนผูนาํในการนาํเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยตางๆ เขามาพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันผูบริหารมีการกําหนด

นโยบายใหเดลินิวสมุงสูการเปนองคกรแบบหลอมรวมสื่อเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ

ใหเพิ่มมากขึ้น
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3.  กลยุทธในการหลอมรวมสื่อของหนังสือพิมพเดลินิวส
 1. กลยุทธในการปรับโครงสรางองคกรของเดลินิวส เมื่อเดลินิวสมีการ
ขยายธรุกจิสูการทาํงานแบบหลอมรวมสือ่โดยการเพิม่เว็บไซตเดลนิิวสและเดลนิวิสทวีี
เขามายงัธรุกจิขององคกร จงึทําใหเดลนิวิสมกีารปรบัเปล่ียนโครงสรางการบรหิารงาน
ใหเปนแบบการทํางานหลอมรวมสื่อโดยการยึดโครงสรางเดิมของกองบรรณาธิการ
หนงัสอืพมิพเดลินวิสเปนหลกัอยูและมนีโยบายใหบคุลากรเดมิจากหนงัสอืพมิพเดลนิวิส
ตองหมุนเวียนกันทํางานที่เว็บไซตเดลินิวสและเดลินิวสทีวีดวยเพ่ือเปนการสราง
ความรวมมือกันทํางานรวมถึงทําใหบุคลากรไดเรียนรูทักษะการทํางานแบบหลายส่ือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับการทํางานของบุคลากรในตําแหนงบรรณาธิการ หัวหนา
ขาว รไีรตเตอร และผูสือ่ขาว จากผลการวจิยั ผูวจิยัไดสรปุเปนแผนภาพแสดงลกัษณะ
การทํางานรวมกันของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพเดลินิวส เว็บไซตเดลินิวส และ
เดลินิวสทีวี ดังภาพที่ 1
 2. กลยุทธในการสรางความรวมมือเพื่อการทํางานแบบหลอมรวมสื่อ
ของเดลินิวส 
 ระดับที่ 1 คือ การสรางความรวมมือในการชวยโปรโมตส่ือตางๆ ของ
เดลินิวส (Cross Promotion) พบวา เดลินิวสมีการโปรโมตสื่อตางๆ ของเดลินิวส
รวมกัน โดยการโปรโมตผานทางหนาหนังสือพิมพเดลินิวส เว็บไซตเดลินิวส สื่อสังคม
ออนไลนของเดลินิวสและแอพพลิเคชั่นขาวของเดลินิวส ไดแก การโปรโมตเปนส่ือ
โฆษณาบนหนงัสอืพมิพและเวบ็ไซต การระบลุงิคของเวบ็ไซตเดลินวิสไวในหนงัสือพมิพ
และการระบุชองทางการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนของเดลินิวสในเว็บไซตเดลินิวสและ
หนังสือพิมพเดลินิวส เปนตน
 ระดับที่ 2 คือ การนําเน้ือหาในอีกส่ือไปเผยแพรซํ้าอีกส่ือของเดลินิวส 
(Cloning) พบวา เนื้อหาขาวที่ปรากฏในแตละส่ือของเดลินิวสมี 3 ลักษณะ คือ  
1) การนาํเนือ้หาขาวแบบสมบูรณจากสือ่หนึง่ของเดลนิวิสไปเผยแพรซ้ําในอกีสือ่หนึง่
ของเดลินิวสโดยไมมีการแกไขหรือตัดทอน  2) การนําเน้ือหาขาวจากส่ือหน่ึงของ
เดลนิวิสไปเผยแพรในอกีสือ่หนึง่ของเดลินวิสโดยมกีารตดัทอนหรอืปรบัวธิกีารเรยีบเรยีง
ขาวซึง่ขึน้อยูกบัลกัษณะเฉพาะหรอืขอจาํกดัของแตละชองทางการส่ือสาร  3) การผลิต
เนื้อหาขาวที่เพิ่มขึ้นจากแตละสื่อของเดลินิวส ทั้งนี้ลักษณะการนําเสนอขาวในแตละ
สื่อของเดลินิวสขึ้นอยูกับการพิจารณาของบรรณาธิการและรีไรตเตอรของแตละสื่อ
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 ระดับที่ 3 คือ การสรางความรวมมือและการแขงขันกันระหวางสื่อตางๆ 

ของเดลินิวส (Coopetition) พบวา เดลินิวสมีการสรางระบบฐานขอมูลกลางเพ่ือ

เปนชองทางใหผูสื่อขาวแตละสื่อของเดลินิวสสงขาวเขามายังเดลินิวส โดยมีนโยบาย

ใหผูสื่อขาวตองเขียนขาว ถายภาพน่ิงและถายคลิปวีดิโอสงเขามายังฐานขอมูลกลาง

ซึ่งแบงแยกตามสื่อตางๆ ของเดลินิวส คือ เว็บไซต หนังสือพิมพและทีวีตามลําดับ 

จากนั้นรีไรตเตอรแตละสื่อจะเปนผูดึงขอมูลไปผลิตเรียบเรียงใหเขากับลักษณะของ

ชองทางการสื่อสารตางๆ ของเดลินิวส หากเปนกรณีเรงดวนผูสื่อขาวจะใชวิธีการ

โทรศัพทหรือสงขาวทางแอพพลิเคชั่นไลน (LINE) เพื่อใหสามารถนําเสนอขาวไดทันที 

นอกจากนีบ้างครัง้ผูสือ่ขาวแตละสือ่ของเดลนิวิสตองทาํขาวและหาขาวรวมกนัรวมถงึ

ทาํขาวแทนกนัได อยางไรกต็ามในบางครัง้แตละสือ่ของเดลนิวิสยงัมกีารแขงขนักันเอง

อยูบางหากขาวท่ีจะนําเสนอเปนขาวเดี่ยวหรือขาวเจาะที่แตละส่ือของเดลินิวสเก็บ

ขอมูลมาได โดยผูสื่อขาวจะใหความสําคัญกับสื่อหนังสือพิมพกอนโดยสงขาวให

หนังสือพิมพเพื่อนําไปพัฒนาเปนขาวเจาะจากนั้นจึงสงใหเว็บไซตและทีวีตามลําดับ

 ระดับที่ 4 คือ การแบงปนเน้ือหาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม

กันในแตละสื่อของเดลินิวส (Content Sharing) พบวา ในแตละวันเดลินิวสมีการ

ประชุมรวมกันระหวางกองบรรณาธิการทุกสื่อของเดลินิวสเพ่ือแบงปนขอมูล แลก

เปลีย่นความคดิเหน็และการประสานงานรวมกนั แตหากเปนกระบวนการผลิตขาวโดย

สวนใหญแตละสือ่ของเดลนิวิสยงัคงแยกกนัผลติขาวของตวัเอง นอกจากหากเปนกรณี

ขาวดวนหรอืขาวใหญทกุสือ่ของเดลนิวิสจะประสานงาน ทาํขาว หาขาว และผลติขาว

รวมกัน

 ระดับที่ 5 คือ การหลอมรวมสื่อแบบสมบูรณแบบ (Convergence) พบ

วา เดลินวิสยงัเปนองคกรทีย่งัไมสามารถทาํงานแบบหลอมรวมสือ่ไดอยางสมบรูณแบบ 

เนื่องจากเดลินิวสยังอยูในชวงเปลี่ยนผานที่ตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนองคกร เริ่ม

จากการปรบัทศันคตขิองบคุลากรและการปรบัตาํแหนงหนาทีข่องบคุลากรใหมคีวาม

เหมาะสมและสามารถทํางานไดหลายสื่อ 

 3. กลยุทธในการพัฒนาทักษะการทํางานแบบหลอมรวมสื่อของ

บุคลากรของเดลินิวส พบวา  เดลินิวสใหความสําคัญกับบุคลากรและผูส่ือขาวโดย

มองวาบุคลากรเปนตนทุนสําคัญในการพัฒนาองคกรและชวยผลักดันใหองคกร

สามารถเปนองคกรแบบหลอมรวมสื่อได เดลินิวสมีนโยบายพัฒนาบุคลากรเดิมและ
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บุคลากรใหมตองสามารถทํางานไดหลายสื่อ (Multi-skills) เชน การเขียนขาว การ

ถายภาพนิ่ง การถายคลิปวีดิโอ การตัดตอคลิปวีดิโอ โดยมีคาตอบแทนพิเศษใหเพื่อ

เปนแรงจูงใจในการทํางาน นอกจากน้ียังมีการจัดฝกอบรมบุคลากรในทุกระดับใหมี

ความเขาใจลักษณะการทํางานแบบหลอมรวมสื่อรวมกัน

 4. กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของเดลินิวส พบวา 

เดลนิวิสมนีโยบายสนบัสนนุอปุกรณการทาํขาวของผูสือ่ขาวทีเ่อือ้อํานวยตอการทาํงาน

แบบหลอมรวมสื่อ เชน กลองถายภาพ กลองวีดิโอและสมารทโฟน ซึ่งสวนหนึ่ง

เดลินิวสมีการจัดซื้อจัดหาใหและอีกสวนหนึ่งผูสื่อขาวจะจัดหาเอง 

4.  ปญหาและอุปสรรคการหลอมรวมสื่อของหนังสือพิมพเดลินิวส
 1. บคุลากรบางสวนของเดลนิวิสยงัไมสามารถปรบัทศันคตใินการทาํงาน
แบบหลายสื่อได โดยเฉพาะบุคลากรอาวุโสของเดลินิวสตองใชเวลาในการปรับตัว 
ซึ่งเดลินิวสมีวิธีแกไขอุปสรรคนี้โดยการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
รวมถึงมีการโยกยายตําแหนงการทํางานใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและเนนการ
ทํางานแบบชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้เดลินิวสยังขาดบุคลากรที่มีความรู
เกีย่วกบัการผลติรายการทวีใีหกบัเดลนิวิสทวี ีเนือ่งจากปจจบุนัการทํางานของเดลินวิส
ทีวีเปนการทํางานรวมกันระหวางบุคลากรเดิมจากหนังสือพิมพและบุคลากรของ
เดลินิวสทีวีที่คัดเลือกเขามาใหม
 2. ผูบริหารของเดลินิวสมองวาสิ่งสําคัญที่บุคลากรในองคกรตองระมัด
ระวังในการทํางานยุคหลอมรวมสื่อคือ การมีจริยธรรมและความรอบคอบในการ
นําเสนอขาว ดังน้ันเดลินิวสจึงมีการใหความรูดานกฎหมายและดานจริยธรรมแก
บคุลากรอยูเสมอ รวมถงึมกีารออกระเบยีบขอบงัคับการใชงานและความผดิทีจ่ะไดรบั
สําหรับกรณีท่ีเกิดปญหาขึ้นเพื่อเปนวิธีการใหบุคลากรอยูในกรอบระเบียบขอบังคับ
ทางจริยธรรม
 3. เดลินิวสตองเผชิญกับการแขงขันดานเทคโนโลยีการนําเสนอขาว 
ความเร็วในการรายงานขาว การแขงขันแยงกลุมผูรับสาร การแยงแหลงสปอนเซอร
โฆษณา การซือ้ตวันกัขาวและการแยงกนัสรางประเดน็ขาว จึงทําใหเดลินวิสตองมกีาร
บริหารจัดการการทํางานของบุคลากร ทรัพยากร และวางแผนการทํางาน เพื่อให
สามารถดําเนินธุรกิจในยุคหลอมรวมสื่อได
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การอภิปรายผล

 หนังสือพิมพเดลินิวสมีการพัฒนาองคกรมาอยางตอเนื่องตามสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จนกระทั่งในปลายศตวรรษที่ 20 
ถือเปนจุดเปลี่ยนของหนังสือพิมพเดลินิวสเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร สื่ออินเทอรเน็ต สงผลใหเดลินิวสตองมีการปรับกระบวนการทํางานเพื่อให
ธุรกิจหนังสือพิมพสามารถอยูรอดได รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคขาวของผูรับสารได
เปลีย่นแปลงไปจากการบรโิภคสือ่ใดเพยีงสือ่เดียวเปนการบรโิภคหลายสือ่ ดงัท่ี Picard 
(2011, pp.6-10) ไดอธบิายวา เมือ่เทคโนโลยกีารสือ่สารมกีารพฒันาและเปล่ียนแปลง
ไปนั้นจะสงผลตอสื่อหนังสือพิมพที่ตองปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดในธุรกิจได ดวย
การเพิม่ชองทางการเผยแพรขาวสารตางๆ รวมถงึการสรางคอนเทนทรปูแบบใหมตาม
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป ดวยเหตนุีห้นงัสอืพมิพเดลนิวิสจงึไดขบัเคลือ่นองคกรสือ่
ดวยการขยายธรุกจิสูการทาํเวบ็ไซตและโทรทศันดาวเทยีม โดยการนาํตนทนุทีอ่งคกร
มีอยูคือ “ขาว” และ “คน” ผลักดันใหเดลินิวสกาวเขาสูการเปนองคกรแบบหลอม
รวมสื่อ 
 ดวยศักยภาพของหนังสือพิมพเดลินิวสซึ่งเปนองคกรสื่อที่ดําเนินธุรกิจมา
อยางยาวนาน มีผูบริหารที่มีความมุงมั่นพัฒนาองคกรใหมีความกาวหนาอยูเสมอ 
ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการนําเสนอขาวสาร รวมถึงการมีกองทัพนักขาวและ
ศูนยขาวกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทําใหเดลินิวสเริ่มเขาสูยุคของการ
หลอมรวมสือ่ตัง้แตป พ.ศ. 2541 ดวยการขยายธรุกจิสูการทาํเวบ็ไซตเดลนิวิส จากนัน้
จึงมีการขยายชองทางการสื่อสารสูสื่อสังคมออนไลน (Social Media) แอพพลิเคชั่น
ขาวบนสมารทโฟน และขยายธุรกิจสูเดลินิวสทีวี
 เดลินิวสมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธการพัฒนาองคกรในการทํางาน
แบบหลอมรวมสื่อดวยการปรับโครงสรางการบริหารองคกร การสรางความรวมมือ
เพ่ือการทํางานแบบหลอมรวมสื่อ การพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานหลายสื่อได 
สําหรับกลยุทธในการปรับโครงสรางองคกร Stephen Quinn (2004, pp.115-127) 
กลาววาองคกรขาวในยุคหลอมรวมสื่อตองมีการปรับโครงสรางองคกร กระบวนการ
ทาํงานภายในองคกร รวมถงึการกาํหนดนโยบายและการทาํงานของกองบรรณาธกิาร
และผูสื่อขาวใหมีความทันสมัย ผลการวิจัยพบวาเดลินิวสมีการปรับโครงสรางองคกร
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แบบหลอมรวมสื่อ โดยยังคงยึดโครงสรางหลักของหนังสือพิมพ แตมีการเพิ่ม
บรรณาธกิารขาวเวบ็ไซตใหเปนสวนหนึง่ของกองบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพ และไดแยก
โครงสรางการบริหารงานของเดลินิวสทีวีออกไป เนื่องจากลักษณะการทํางานของทีวี
ในดานการผลิตมีความละเอียดและแตกตางจากหนังสือพิมพและเว็บไซต 

 
ภาพที่ 2

ลักษณะการหลอมรวมสื่อของเดลินิวส

 

การหลอมรวม (Convergence) 

• การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) 

• การหลอมรวมเนื้อหา (Content Convergence) 

• การหลอมรวมบุคลากร (Journalist Convergence) 

เดลินิวสแฟลช 

เดลินิวสทีว ี

บุคลากรเดิมจาก 

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพเดลินิวส 
บุคลากรใหม 

ฐานขอมูลกลาง 

(Content Center) 

หนังสือพิมพเดลินิวส 

เว็บไซตเดลินิวส 

สื่อสังคมออนไลน 

แอพพลิเคชั่นขาว 

หนังสือพิมพเดลินิวส ฐานขอมูลกลาง

(Content Center)
เดลินิวสทีวี

บุคลากรใหม
ทํางานรวมกัน

เว็บไซตเดลินิวส

สื่อสังคมออนไลน

แอพพลิเคชั่นขาว

เดลินิวสแฟลช

บุคลากรเดิมจาก

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพเดลินิวส

การหลอมรวม (Convergence)

 • การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)

 • การหลอมรวมเนื้อหา (Content Convergence)

 • การหลอมรวมบุคลากร (Journalist Convergence)

 จากผลการวจิยั ผูวจิยัสามารถวเิคราะหไดวาการหลอมรวมส่ือของเดลินวิส

มี 3 ลักษณะ คือ การหลอมรวมสื่อ การหลอมรวมเนื้อหา และการหลอมรวมบุคลากร 

ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
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 1. การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)
 เมื่อเดลินิวสมีการขยายโครงสรางองคกรจากส่ือดั้งเดิมคือหนังสือพิมพ

เดลินิวสสูการทําธุรกิจเว็บไซตขาวและเดลินิวสทีวี ทําใหเดลินิวสมีนโยบายในการ

หลอมรวมสือ่ทัง้สามประเภทเขาดวยกนั โดยมกีลยทุธการสรางความรวมมอืกนัทาํงาน

ของบุคลากรและการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาบริหารจัดการการทํางานในแตละ

สื่อของเดลินิวส

 กลยุทธในการสรางความรวมมือเพื่อการทํางานแบบหลอมรวมสื่อของ

เดลินิวส พบวา รูปแบบกระบวนการทํางานแบบหลอมรวมสื่อของเดลินิวสมีความ

รวมมอืมากในขัน้ตอนของการหาขาวโดยผูสือ่ขาวภาคสนามตองเกบ็ขอมลูขาวทัง้การ

เขียนขาว การถายภาพนิ่งและการถายคลิปวีดิโอ สงใหฐานขอมูลของเว็บไซตและ

หนังสือพิมพตามลําดับ จากนั้นจึงสงขาวไปยังฐานขอมูลของทีวี เนื่องจากเดลินิวสได

มีการตั้งกองบรรณาธิการของเดลินิวสทีวีแยกออกไปสําหรับผลิตขาวทีวีโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้เดลินิวสมีกลยุทธในการเผยแพรโปรโมตขาวรวมกัน (Cross Promotion) 

ระหวางสื่อตางๆ ภายในเครือของเดลินิวส รวมถึงการเผยแพรเน้ือหาซํ้าในสื่อตางๆ 

(Cloning) จากผลการวิจัยพบวาลักษณะการทับซอนของเน้ือหาขาวในแตละส่ือของ

เดลินิวสสวนใหญเปนเนื้อหาขาวเดียวกันโดยมีการปรับแตงลักษณะการเขียนขาวให

เขากับธรรมชาติของแตละสื่อโดยรีไรตเตอรจะเปนผูปรับแตงเนื้อหาขาว นอกจากนี้

การสรางความรวมมอืกนัระหวางสือ่ตางๆ ของเดลนิวิส (Cooperation) พบวา เดลนิวิส

มีการสรางฐานขอมูลกลางเพื่อเปนศูนยกลางใหนักขาวภาคสนามไดสงขาวเขามา 

โดยฐานขอมูลของเดลินิวสมีหลายชองทางคือฐานขอมูลที่เรียกวาระบบหลังบาน

สําหรับเว็บไซตเดลินิวส ระบบ FTP สําหรับหนังสือพิมพเดลินิวส และระบบ FTP TV 

สําหรับเดลินิวสทีวี จากน้ันรีไรตเตอรและบรรณาธิการขาวแตละส่ือของเดลินิวส

จะเปนผูดึงขาวจากฐานขอมูลมาปรับใหเหมาะสมกับแตละส่ือเพ่ือนําไปเผยแพรขาว 

นอกจากนี้ในระดับของ Cooperation ยังพบวาในบางครั้งหากเปนกรณีเรงดวนอาจ

มีการทํางานรวมกันระหวางนักขาวแตละสื่อของเดลินิวสหรือเปนลักษณะของการ

ฝากทําขาวในเรื่องที่ไมสามารถสงทีมขาวเขาไปเก็บขอมูลในเวลาน้ันได สําหรับการ

แบงปนเนื้อหาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางสื่อตางๆ ของเดลินิวส 

(Content Sharing) พบวา ในแตละวันเดลินิวสมีการประชุมรวมกันระหวาง

บรรณาธิการและหัวหนาขาวของทุกสื่อของเดลินิวส หรืออาจมีการประชุมรวมกัน
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ในกรณีที่ เป นขาวใหญหรือขาวพิเศษที่ต องระดมความรู ความเชี่ยวชาญของ

บรรณาธิการแตละสื่อในการชวยกันวิเคราะหขาว แตอยางไรก็ตามกระบวนการผลิต

ขาวในแตละสือ่ของเดลนิวิสยงัคงแยกกนัโดยบรรณาธกิารและรไีรตเตอรของแตละส่ือ

จะเปนผูพิจารณาวาขาวใดจะนําไปเผยแพรในสื่อของตัวเอง

 อยางไรก็ตามปจจุบันเดลินิวสยังไมสามารถเปนองคกรส่ือหลอมรวมที่

สมบูรณได (Convergence) แมวาผูบริหารจะมีนโยบายและการวางกลยุทธตางๆ 

เพื่อใหองคกรเดินหนาสูการหลอมรวมสื่อ แตจากการวิจัยพบวา สิ่งสําคัญที่ทําให

เดลนิวิสยงัไมสามารถเปนองคกรหลอมรวมสือ่ทีส่มบรูณแบบไดนัน้ เนือ่งจากเดลนิวิส

เตบิโตจากการทาํธรุกิจสือ่หนงัสอืพิมพมาเปนเวลายาวนานทาํใหบคุลากรของเดลนิวิส

ซึง่สวนใหญเปนนกัหนงัสอืพมิพยงัคงมทีศันคติการทาํงานแบบหนงัสือพิมพอยู จงึตอง

ใชระยะเวลาในการปรับทัศนคติของบุคลากร รวมถึงตองใชระยะเวลาในการปรับ

กระบวนการทํางานและปรับตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใหมีความ

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ปจจุบันเดลินิวสยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน

การทาํงานดานทวีมีาชวยผลติรายการของเดลนิวิสทวีใีหสามารถมกีารพฒันาตอไปได 

เนื่องจากปจจุบันบุคลากรสวนหน่ึงของเดลินิวสทีวียังคงตองพ่ึงบุคลากรจาก

หนังสือพิมพเดลินิวสอยู

 2. การหลอมรวมเนื้อหา (Content Convergence)
 เนื่องจากเดลินิวสเปนองคกรสื่อที่เติบโตจากการทําขาวหนังสือพิมพเปน

ระยะเวลายาวนาน เมือ่เดลินวิสมนีโยบายเขาสูการเปนองคกรแบบหลอมรวมสือ่ทาํให

เดลินิวสมีความไดเปรียบดานขอมูลขาวสารเนื่องจากหนังสือพิมพเดลินิวสถือเปนส่ือ

ที่มีความเกาแกและเปนสื่อท่ีมีเอกลักษณในการทําขาวเจาะและขาวสืบสวน ดังนั้น 

เดลินิวสจึงนําจุดแข็งขององคกรดานความเปนผูนําดานขาวนํามาเพิ่มมูลคาและ

ตอยอดเนื้อหาจากสื่อหนังสือพิมพสูการนําเสนอขาวในรูปแบบใหมผานทางเว็บไซต

เดลินิวส สื่อสังคมออนไลน และเดลินิวสทีวี โดยเฉพาะเดลินิวสทีวีซึ่งเปนชองทางการ

เผยแพรขาวสารชองทางใหมของเดลนิวิสทีย่งัคงยดึเอกลกัษณของหนงัสอืพมิพจงึทาํให

เนื้อหารายการของเดลินิวสทีวีสวนใหญเปนรายการขาว นอกจากน้ีเดลินิวสไดมีการ

สรางฐานขอมูลกลางเพื่อเปนศูนยรวมในการสงตอขอมูลขาวสารไปยังส่ือตางๆ ของ

เดลินิวสไดอยางเปนระบบ ทําใหบรรณาธิการและรีไรตเตอรแตละส่ือของเดลินิวส
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สามารถใชระบบฐานขอมูลกลางท่ีมีการแบงแยกฐานขอมูลแตละสื่อของเดลินิวสใน

การแลกเปลี่ยนและสงตอขอมูลขาวสารระหวางกันไดทั้งขอมูลที่เปนเนื้อหาขาว ภาพ

ขาว และคลิปวีดิโอขาว เพื่อนําไปเผยแพรในแตละสื่อของเดลินิวสตอไป

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถวิเคราะหลักษณะการหลอมรวมเนื้อหา

ในแตละสื่อของเดลินิวสแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ

 1. การหลอมรวมเน้ือหาดวยการนําเนื้อหาขาวแบบสมบูรณจากส่ือหนึ่ง

ของเดลินิวสไปเผยแพรในอีกสื่อหนึ่งของเดลินิวสโดยไมมีการแกไขตัดทอนหรือ

เพิ่มเติมเนื้อหาขาวแตอยางใด การหลอมรวมเนื้อหาลักษณะน้ีจากผลการวิจัยพบวา 

สวนใหญเปนการหลอมรวมเน้ือหาระหวางหนังสือพิมพเดลินิวส เว็บไซตเดลินิวส

และแอพพลิเคชั่นขาวของเดลินิวส

 2. การหลอมรวมเน้ือหาดวยการนําเนื้อหาขาวแบบสมบูรณจากส่ือหนึ่ง

ของเดลินวิสไปเผยแพรในอกีสือ่หนึง่ของเดลนิวิส แตมีการเพิม่คลิปวีดโิอประกอบขาว

เพื่อเพิ่มอรรถรสในการบริโภคขาวใหแกผูรับสาร การหลอมรวมเนื้อหาลักษณะนี้

จากผลการวิจัยพบวา ในเว็บไซตเดลินิวสนอกจากจะมีเนื้อหาขาวแลวยังมีการเพิ่ม

คลิปวีดิโอประกอบขาวจากการทําขาวของผูสื่อขาวภาคสนามดวยเชนกัน

 3. การหลอมรวมเนื้อหาดวยการนําเนื้อหาขาวจากสื่อหนึ่งของเดลินิวส

ไปเผยแพรในอีกสื่อของเดลินิวสโดยมีการปรับเปล่ียนภาษาขาวใหเขากับธรรมชาติ

ของสื่อ การหลอมรวมเนื้อหาลักษณะนี้จากผลการวิจัยพบวา เน้ือหาขาวในรายการ

ขาวของเดลินิวสทีวีสวนใหญเปนเน้ือหาขาวท่ีทีมรีไรตเตอรของเดลินิวสทีวีไดนําขาว

จากหนังสือพิมพเดลินิวสหรือเว็บไซตเดลินิวสมาปรับเปลี่ยนใหเปนภาษาของทีวี

ประกอบกับการเปดหนารายงานของพิธีกรหรือผูดําเนินรายการ

 นอกจากน้ีผูวิจัยยังวิเคราะหไดวา การหลอมรวมส่ือของเดลินิวสทําให

ลักษณะของขาวมีการพัฒนาและมีความทาทายมากยิ่งขึ้น ไดแก ความเร็วของขาว 

ความกวางในการเผยแพรขาว และความลึกของขาว ดังตอไปนี้

 1. ความเรว็ของขาว คอื เมือ่เทคโนโลยกีารส่ือสารมกีารพฒันาโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการพัฒนาของเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสงผลใหกระบวนการทํางาน

ของบุคลากรขาวของเดลินิวสมีความรวดเร็วขึ้น รวมถึงผูรับสารก็สามารถบริโภค

ขาวสารไดอยางรวดเรว็เชนเดยีวกนั จงึทาํใหสือ่มวลชนแตละสํานกัตางแขงขนักนัดาน

ความเร็วและความสดใหมในการนําเสนอขาวซึ่งถือเปนส่ิงที่ทาทายที่อาจทําใหเกิด
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ปญหาดานขอมูลและความถูกตองครบถวนของขาวที่บุคลากรขาวของเดลินิวสตองมี

ความระมัดระวังและรอบคอบ

 2. ความกวางในการเผยแพรขาว คือ การพัฒนาชองทางการสื่อสารของ

เดลนิวิสทาํใหเดลนิวิสไดเพิม่กลุมเปาหมายใหมในการนาํเสนอขาวสารไดหลากหลาย

และทั่วถึงมากข้ึน จากเดิมท่ีมีกลุมเปาหมายเปนกลุมผูอานหนังสือพิมพ ตอมาเมื่อ

เดลนิวิสขยายชองทางการสือ่สารสูเวบ็ไซตขาวกท็าํใหเปนการเพิม่กลุมผูรบัสารทีก่วาง

ขึน้ และเมือ่เดลนิิวสเพิม่แอพพลเิคชัน่บนสมารทโฟนก็เปนการอาํนวยความสะดวกให

แกผูรับสารที่นิยมใชสมารทโฟนในการอานขาว จนกระทั่งเมื่อเดลินิวสกาวเขาสูการ

ทาํธรุกจิเดลนิวิสทวีกีท็าํใหเดลนิวิสไดขยายฐานกลุมเปาหมายสูกลุมผูชมทางโทรทศัน

ดวยเชนกัน

 3. ความลกึของขาว คอื การนาํเสนอขาวอยางรอบดานดวยการวเิคราะห

ขาวเชิงลึกใหผูรับสารรับขาวสารไดอยางครอบคลุมทุกดาน ประเด็นนี้ถือเปนสิ่งที่

ทาทายของยุคการหลอมรวมสื่อของเดลินิวส เนื่องจากการหลอมรวมสื่อของเดลินิวส

เกิดจากรากฐานของหนังสือพิมพซึ่งเปนส่ือท่ีเนนหนักดานขาวเชิงลึกและขาวเชิง

สืบสวนซึ่งเปนเสนหของหนังสือพิมพเดลินิวส ทั้งนี้เมื่อเดลินิวสไดขยายชองทางการ

รายงานขาวสูเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน แอพพลิเคชั่น และเดลินิวสทีวี โดยการวาง

บุคลิกของสื่อใหมเหลานี้ของเดลินิวสที่ยังคงยึดเอกลักษณของหนังสือพิมพอยู แตใน

ทางปฏิบัติในยุคหลอมรวมสื่อท่ีตองนําเสนอขาวดวยความรวดเร็วทันเหตุการณอาจ

ทําใหความลึกและความละเอียดของขาวลดนอยลงหรือขาดหายไป

 3. การหลอมรวมบุคลากร (Journalist Convergence)  
 เมื่อเดลินิวสเขาสูยุคของการหลอมรวมสื่อ ผูบริหารของเดลินิวสจึงมีนโยบาย

ใหบุคลากรในองคกรตองมีการพัฒนาทักษะการทํางาน โดยการหลอมรวมผสมสาน

บุคลากรทุกสื่อของเดลินิวสท้ังหนังสือพิมพ เว็บไซต และเดลินิวสทีวี ทั้งนี้เดลินิวส

ยงัคงยดึบคุลากรจากกองบรรณาธกิารหนงัสอืพิมพเปนหลกัในการหลอมรวมบคุลากร

ดวยการจัดใหมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทํางานในส่ือเว็บไซตและเดลินิวสทีวี 

ซึ่งการหลอมรวมบุคลากรของเดลินิวสเปนการหลอมรวม 2 ลักษณะคือ การ

หลอมรวมหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางานและการหลอมรวมทักษะการทํางาน 

(Multi-skills)
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 Erdal (2011) อธิบายวา เมื่อการหลอมรวมสื่อเกิดขึ้นทําใหโครงสรางของ

หองขาว (Newsroom) มวีวิฒันาการใหม คอืทาํใหเกิดความรวมมือกนัทาํงานระหวาง

สื่อเกาและสื่อใหมมากขึ้น ผลการวิจัยพบวาเดลินิวสมีกลยุทธในการปรับโครงสราง

ตําแหนงความรับผิดชอบของบุคลากรหนังสือพิมพเดลินิวสในตําแหนงบรรณาธิการ

ขาว หัวหนาขาวและรีไรตเตอรใหสลับหมุนเวียนกันทํางานท่ีเว็บไซตเดลินิวสและ

เดลนิวิสทวี ีสอดคลองกบัแนวคิดเรือ่ง Professional Practice ทีอ่ธบิายวาเมือ่องคกร

สื่อมีการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรหลอมรวมนั้นทําใหรูปแบบการปฏิบัติงาน

ของกองบรรณาธิการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการกําหนดการปฏิบัติงานใหม และการ

ปรับหนาที่การทํางาน (Redeployment) สําหรับกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรของ

เดลนิวิสสอดคลองกับแนวคดิของ Jim Grieves ทีไ่ดกลาวถงึ Organization Change 

วาปจจบัุนการพฒันาองคกรตองมองวาบคุลากรในองคกรเปนทรพัยากรสาํคัญในการ

พัฒนามากกวาเปนตนทุน ผลการวิจัยพบวา การหลอมรวมส่ือของเดลินิวสใหความ

สาํคญักบับคุลากรเดมิในองคกรเปนอนัดบัแรก เดลนิวิสมองวาแมวาองคกรจะมนีโยบาย

การหลอมรวมสือ่ มเีทคโนโลยกีารสือ่สาร มรีะบบการแบงปนขอมลูแตส่ิงสาํคญัทีท่าํให

เดลนิวิสสามารถผลติขาวและนาํเสนอขอมลูขาวสารสูผูรบัสารไดลวนเกดิขึน้จาก “คน” 

หรือ “บุคลากร” เปนสําคัญ 

 อยางไรกต็ามในระยะแรกของการปรบัตวัของบคุลากรของเดลินวิสนัน้ไดมี

ปญหาอุปสรรคเนื่องจากบุคลากรของเดลินิวสสวนใหญเติบโตมากับการเปนนัก

หนงัสอืพมิพทีม่อีายกุารทาํงานมาหลายปตัง้แตเดลนิวิสยงัคงเปนผูผลติสือ่หนงัสอืพมิพ

เพียงสื่อเดียว จนกระท่ังเดลินิวสมีการขยายชองทางการส่ือสารไปยังเว็บไซตและทีวี 

จึงมีผลตอการสรางแรงกดดันใหกับบุคลากรบางสวนภายในองคกร ดังท่ี (Aviles & 

Carvajal, 2008, อางถึงใน สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ, 2555, น.12-13) อธิบาย

วา การปรบัเปลีย่นทกัษะการทาํงานของบคุลากรในบางครัง้บคุลากรอาจไมตอบสนอง

ยอมรับตอการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองคกรที่ตางไป ทําใหไมปฏิบัติตามแนว

นโยบายขององคกร จากการวิจัยพบวา ในระยะแรกของการเปล่ียนแปลงเดลินิวส

สูการมีนโยบายหลอมรวมสื่อนั้น บุคลากรอาวุโสบางสวนของเดลินิวสยังคงมีการ

ตอตาน ไมสามารถปรับทัศนคติในการทํางานและไมปฏิบัติตามนโยบายขององคกร

ที่ตองการใหบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการทํางานแบบหลายสื่อ 
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 ดงัน้ัน เดลนิวิสจงึมีกลยทุธในการพฒันาบคุลากรดวยการจดัฝกอบรมสราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรท้ังระดับผูบริหาร ระดับบรรณาธิการ และระดับ
ผูสื่อขาวของเดลินิวสในเรื่องของการทํางานแบบหลอมรวมสื่อ การใหความรูเกี่ยวกับ
สือ่สงัคมออนไลน และจรยิธรรมในการทาํงานแบบหลอมรวมสือ่ เปนตน รวมถงึมกีาร
วางกลยุทธใหบุคลากรรุนใหมและบุคลากรอาวุโสชวยเหลือกันทํางานและแบงปน
ประสบการณการทํางานรวมกัน 
 จากผลการวิจัย ผู วิจัยไดวิเคราะหคุณสมบัติที่พึงมีของนักขาวในยุค
หลอมรวมสื่อ โดยแบงเปนคุณสมบัติหลัก 3 ดาน ดังนี้
 1. ดานทัศนคติ คือ นักขาวยุคหลอมรวมส่ือตองสามารถปรับทัศนคติ 
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผูรับสาร
 2. ดานทักษะการทํางาน คือ นักขาวยุคหลอมรวมสื่อตองสามารถทํางาน
ไดหลายทักษะ (Multi-Skilled Journalist) ไดแก การเขียนขาว การถายภาพนิ่ง การ
ถายคลิปวีดิโอ และการตัดตอภาพและเสียง รวมถึงสามารถใชสมารทโฟนในการเปน
อุปกรณทําขาวได เชน สามารถใชสมารทโฟนถายภาพและตัดตอคลิปวีดิโอไดทันที
เพื่อใหสามารถนําเสนอขาวสารไดอยางรวดเร็ว รวมถึงตองชวยเหลือกันทํางาน 
แบงปนประสบการณการทํางานรวมกัน (Team Working)
 3. ดานจรยิธรรมสือ่ เนือ่งจากเทคโนโลยกีารสือ่สารทําใหนกัขาวสามารถ
สงและเผยแพรขาวสารสูผู รับสารไดอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอ
ขาวสารทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) นักขาวในยุคหลอมรวมส่ือจะตองมี
จริยธรรมในการทําขาวคือมีความรอบคอบและตรวจสอบความถูกตองกอนนําเสนอ
ขาว มกีารอางองิแหลงท่ีมาของขาว มคีวามระมดัระวงัเรือ่งการละเมิดสทิธสิวนบคุคล 
รวมถึงตองสามารถแยกขาวออกจากความคิดเห็นสวนตัวไดกอนเผยแพรขาว ดังนั้น
การยึดมั่นอยูในกรอบของหลักจริยธรรมสื่อจึงถือเปนสิ่งสําคัญมากของนักขาวในยุค
หลอมรวมสื่อท่ีนักขาวตองตระหนักวาแมเทคโนโลยีการส่ือสารจะมีความกาวหนาไป
เพียงใดและกระบวนการทําขาวจะมีความรวดเร็วขึ้นเพียงใดก็ตาม แตจริยธรรมของ
สื่อตองไมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย คือบนพื้นฐานของความเร็วตองควบคูกับความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงในนําเสนอขาวเสมอดวยการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมถึง
ระมัดระวังการใชภาษาท่ีอาจทําใหแหลงขาวเกิดความเสียหายหรือผูรับสารเกิด
ความเขาใจผิดได
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 ดงันัน้ จะเหน็ไดวาการหลอมรวมสือ่ของเดลินวิสเปนการหลอมรวมของส่ือ 
(Media Convergence) คือการหลอมรวมกระบวนการทํางานระหวางสื่อแตละ
ประเภทดวยกลยทุธการสรางความรวมมอืกนั รวมถงึการหลอมรวมเนือ้หา (Content 
Convergence) ดวยการสรางฐานขอมูลกลางเพื่อเปนการสงตอและเชื่อมโยงเนื้อหา
กนัระหวางสือ่แตละประเภท และการหลอมรวมตาํแหนงหนาทีแ่ละทกัษะการทาํงาน
ของบุคลากร (Journalist Convergence) เพื่อใหเดลินิวสสามารถเปนองคกรหลอม
รวมสื่อไดตามนโยบายขององคกรที่ไดกําหนดไว แตอยางไรก็ตามการหลอมรวมส่ือ
ของเดลินิวสในปจจุบันก็ยังไมสามารถเปนองคกรหลอมรวมสื่อที่สมบูรณแบบได
เนื่องจากปญหาสําคัญดานการปรับตัวของบุคลากรเดิมของหนังสือพิมพเดลินิวส
 สําหรับทิศทางการพัฒนาองคกรของเดลินิวสในอนาคตพบวา เดลินิวส
ยังคงเดินหนาสูการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแบบหลอมรวมสื่อมากยิ่งขึ้น โดยการ
พัฒนาสื่อในเครือของเดลินิวสใหมีความแข็งแกรงและพัฒนาใหมีความนาสนใจมาก
ยิง่ขึน้ทัง้หนงัสอืพมิพเดลนิวิส เวบ็ไซตเดลนิวิส และเดลนิวิสทวีี โดยเฉพาะเดลนิวิสทวีี
ซึ่งเปนชองทางการสื่อสารใหมของเดลินิวสมีการวางแผนพัฒนาเดลินิวสทีวีเขาสูการ
รวมประมูลทีวีดิจิทัลในป พ.ศ. 2557 อีกทั้งยังมีการวางแผนเพิ่มชองทางการสื่อสาร
ทางสือ่วทิย ุรวมถงึการวางแผนปรบัเปลีย่นหองขาวของเดลนิวิสใหมลีกัษณะเปนการ
ทาํงานแบบ Convergence Newsroom มากยิง่ขึน้เพือ่ใหทุกสือ่ในเครอืของเดลนิวิส
สามารถรวมกันทํางานและผลติขาวสารรวมกนัไดอยางแทจรงิ โดยเดลนิวิสมีเปาหมาย
ในการมุงพัฒนาองคกรสูการเปนสํานักขาวเดลินิวสเชนเดียวกับสํานักขาวในตาง
ประเทศ เพือ่ใหบรกิารเผยแพรขอมลูขาวสารทีห่ลากหลายและเปนประโยชนตอสงัคม
ผานชองทาง (Platform) ที่หลากหลายทั้งหนังสือพิมพ เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน 
วิทยุ และโทรทัศน เปนตน

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้

 1. เดลินิวสควรคงความเปนผูนําในการเปนผูผลิตสื่อหนังสือพิมพชั้นนํา
ของประเทศ เพื่อนําศักยภาพ ความรู ความเชี่ยวชาญในการทําขาวหนังสือพิมพมา
พัฒนาการทําเว็บไซต ทีวีและสื่อประเภทอื่นของเดลินิวสใหสามารถเปนองคกรแบบ
หลอมรวมสื่อไดอยางสมบูรณแบบ



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 171

 2. เดลินิวสควรมีการสรางศักยภาพดานบุคลากรและผูส่ือขาวใหมีทักษะ
ในการทาํงานหลายสือ่ (Multi-skills) เพือ่ใหบคุลากรและผูสือ่ขาวของเดลนิวิสสามารถ
ทํางานในยุคหลอมรวมสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3. เดลินิวสควรมีการสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณการทําขาวใหแก
บุคลากรและผูสื่อขาวเพื่อใหสามารถนําไปใชในการทํางานแบบหลอมรวมสื่อไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
 4. เดลินิวสควรมีการสรางบุคลากรใหมีทัศนคติและมีความเขาใจรวมกัน
ในการทํางานแบบหลอมรวมสื่อโดยการจัดอบรม สัมมนา อยางสมํ่าเสมอ โดยการนํา
ผูเชีย่วชาญดานสือ่สารมวลชนมาใหความรูเกีย่วกบัลกัษณะการทํางานแบบหลอมรวมสือ่
 5. ผลการศกึษาพบวา คณุสมบตัขิองผูส่ือขาวของเดลินวิสในยคุหลอมรวม
สื่อที่เดลินิวสมีความตองการคือ ผูสื่อขาวตองมีทักษะการเขียนขาว การถายภาพน่ิง 
การถายและตดัตอคลปิวดีโิอ และการใชสือ่สงัคมออนไลน เปนตน  ดงันัน้ทางเดลินวิส
จงึมขีอเสนอแนะใหสถาบันท่ีผลิตบคุลากรดานสือ่สารมวลชน ควรมกีารสรางหลกัสตูร
ที่เสริมสรางทักษะการเขียนขาวในหนังสือพิมพ การเขียนขาวในเว็บไซต การเขียนบท
รายการโทรทัศน การถายภาพน่ิง รวมถึงการถายและการตัดตอคลิปวีดิโอ เพ่ือให
บุคลากรสามารถนําความรูเหลานี้ไปปฏิบัติในการทํางานแบบหลอมรวมสื่อในองคกร
สื่อมวลชนไดตอไป

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูรับสารของเดลินิวสเกี่ยวกับการ
หลอมรวมส่ือของเดลนิวิส ทัง้หนงัสอืพมิพเดลนิวิส เวบ็ไซตเดลนิวิส แอพพลเิคชัน่ขาว
เดลินวิส และเดลนิวิสทวี ีเพือ่นาํผลการศกึษาไปพฒันาการหลอมสือ่ของเดลนิวิสตอไป
 2. การวิจัยน้ีเปนการศึกษาขณะท่ีเดลินิวสกําลังเขาสูยุคของทีวีดิจิตอล 
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหผูที่สนใจจะศึกษาครั้งตอไป ศึกษาในประเด็นเมื่อเดลินิวส
กาวเขาสูการทาํธรุกจิทวีดีจิติอล ในประเดน็ของการบรหิารจดัการ กระบวนการทาํงาน
และกลยทุธในการทาํงานในยคุดจิติอล ทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคณุภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมองคกรและภาพลักษณองคกรของเดลินิวส
เมื่อเขาสูยุคดิจิตอล เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป
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 การศึกษางานวิจัยเรื่อง การสื่อสารกับการสรางรางอารยะ: กรณีศึกษาการ

บริโภครองเทาฟุตบอล โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ  1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ

ในการทําหนาท่ีสื่อสารเพื่อสรางความมีอารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอลของส่ือ 

4 ประเภท ไดแก โฆษณาในนิตยสาร คอลัมนในนิตยสาร ส่ือบุคคล และดิสเพลย  

2. เพื่อศึกษาการทํางานผสานกันของสื่อทั้ง 4 ประเภทในกระบวนการสื่อสารเพื่อ

สรางความมีอารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอล ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช

วิธีการวิเคราะหและตีความขอมูลของสื่อทั้ง 4 ประเภท และอาศัยแนวคิดทฤษฎี

ทีส่าํคญัไดแก แนวคดิรางอารยะ (civilized body) ของนอรเบริต เอเลียส และแนวคดิ

คุณลักษณะของความเปนกีฬาสมัยใหม (sportization) ของอัลเลน กัตตมันน

 จากผลการศึกษาพบวา เอกลกัษณในการทาํหนาทีส่ือ่สารเพือ่สรางความมี

อารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอลของสื่อ 4 ประเภทมีทั้งความเหมือนและความ

ตาง โดยสิ่งที่เหมือนกันคือสื่อทั้ง 4 ประเภทที่เลือกมาศึกษามีสถานะเปนสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธขายสนิคารองเทาฟตุบอลทัง้สิน้ และสิง่ทีแ่ตกตางคอืนํา้หนกัในการทํา

หนาที่สื่อสารของสื่อแตละประเภท ซึ่งแบงได 2 สวนคือ  1. ประเภทคุณสมบัติ

พื้นฐานของสื่อไดแก สื่อประเภทเห็นหนาคาตา และสื่อประเภทที่ตองอาศัยตัวกลาง  

2. ประเภทการทาํหนาทีข่องสือ่ไดแก สือ่ทีข่ายสญัญะ และสือ่ทีใ่หขอมลู โดยสามารถ

สรุปเอกลักษณในการทําหนาท่ีสื่อสารเพื่อสรางความมีอารยะใหกับเทาผานรองเทา

ฟุตบอลไดดังนี้  1. โฆษณาในนิตยสารเปนสื่อประเภทที่ตองอาศัยตัวกลาง ทําหนาที่

ขายสัญญะ  2. คอลัมนในนิตยสาร เปนสื่อประเภทที่ตองอาศัยตัวกลาง ทําหนาที่ให

ขอมูล  3. สื่อบุคคลเปนสื่อประเภทเห็นหนาคาตา ทําหนาที่ใหขอมูล  4. ดิสเพลย 

เปนสื่อประเภทเห็นหนาคาตา ทําหนาที่ขายสัญญะ สวนการทํางานผสานกันของสื่อ

ทัง้ 4 ประเภทในบรบิทของการสือ่สารเรือ่งรองเทาฟตุบอลทัง้หมด กระบวนการสราง

ความมีอารยะไมไดทํางานผานสื่อแคเพียงประเภทเดียวเทาน้ัน แตทํางานพรอมกัน

ทุกสื่อเพื่อยกระดับรองเทาจากที่อยูติดพื้นขึ้นมาใหกลายเปนสินคาที่มีอารยะ โดย

ลกัษณะของการสรางความมอีารยะผานการสือ่สารของรองเทาฟตุบอลทีโ่ดดเดนทีส่ดุ

ก็คือการสรางลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Specialization)

บทคัดยอ
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 ทั้งนี้เพราะสื่อ 4 ประเภทที่เลือกมาศึกษามีสถานะเปนส่ือซ่ึงทําหนาที่

โฆษณาประชาสัมพันธขายสินคารองเทาฟุตบอลทั้งหมด สอดคลองกับความเปนจริง

ทุกวันนี้ที่สินคารองเทาฟุตบอลมีมากมายหลายยี่หอ แตละย่ีหอจึงตองสรางลักษณะ

เฉพาะตัวใหกับตัวเองเพื่อใหเกิดความโดดเดนและแตกตางจากยี่หออื่น

คําสําคัญ: รองเทาฟุตบอล, ความมีอารยะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว
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 This study has two aims; to examine the identity of the role of 

communication in creating civilization of feet through football boots by 

four types of media; advertisements in magazines, columns in magazines, 

personal media and displays, and to study harmonization of these four 

types of media in communication process to create civilization of feet. 

This is a qualitative research, using Civilized Body by Norbert Elias and 

Sportization by Allen Guttmann.

 The results show that there are both similarities and 

differences among the identity of the role of communication in creating 

civilization of feet through football boots by four types of media. 

The similarity is that all types of media studied are football boots 

advertisements. The difference is weight of the role of communication 

of each type of media studied which can be divided into two parts;  

(1) types of standard qualifications of media; direct experience and 

mediated experience media  (2) types of the role of media; sign media 

and information media. The identity of the role of communication 

in creating civilization of feet of each medium can be summarized as 

follow;  (1) In advertisements in magazines, mediated must be used 

to present the identity of the products  (2) In columns in magazine, 

mediated must be used to give information,  (3) Personal media is a 

direct experience media and it gives information.  (4) Display is a direct 

experience and it presents the identity of the products.  Civilized body 

process is not happened from only one type of media, but from all four 

types of media studied, to promote football boots by specialization, the 

most special characteristic of civilized body process. 

ABSTRACT
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 All types of media studied have the role of advertising football 

boots and nowadays there are many brands of football boots. Each 

brand has to create its own identity and makes itself outstanding and 

different from others. 

Keywords: football boots, civilization, identity
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในแวดวงกีฬาที่แขงในสนาม เชน ฟุตบอล กอลฟ เปนตน รองเทากีฬาเปน

อุปกรณที่มีความสําคัญมากและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมนอยหนาอุปกรณกีฬา

ชนิดอื่นๆ บริษัทผูผลิตอุปกรณกีฬาทั้งในและตางประเทศมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา

วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของรองเทา รวมทั้งพัฒนารูปแบบสีสันของรองเทา เพื่อ

ความสวยงามทันสมัยและเพื่อใหรองเทาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลนกีฬาใหดี

ยิง่ขึน้ โดยทัว่ไปตามวธิคีดิของสายพลศกึษาหรอืวทิยาศาสตรการกฬีาทีม่พีืน้ฐานจาก

หลักวิทยาศาสตรนั้น รองเทากีฬามีความสําคัญกับกีฬาที่แขงขันในสนาม สอดคลอง

กบัลกัษณะการเคลือ่นไหวของกฬีาประเภทนีท้ีเ่ปนการเคลือ่นไหวในทกุทศิทางอยาง

รวดเร็วและหยุดกะทันหัน รวมทั้งมีการกระโดด และอาจมีการเตะลูกบอล รองเทา

กีฬาจึงมีความสําคัญหลัก 2 ประการคือ  1. ชวยปองกันอาการบาดเจ็บที่เกิดกับเทา  

2. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหผูสวมใสทําผลงานในการแขงขันไดดียิ่งขึ้น (ที่มา: http://

www.thairunning.com/shoes.htm) แตผูวิจัยมองวารองเทากีฬามีความสําคัญ

มากกวาประโยชนขางตนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร โดยรองเทากีฬา

มีพัฒนาการอยางตอเน่ืองจากอดีตจนปจจุบันในแงของกระบวนการสรางรางกายให

มีอารยะ (civilized body) ซึ่งถายทอดออกมาผานรูปแบบการสื่อสารในลักษณะของ

การโฆษณา เพราะรองเทากีฬาภายใตบริบทสังคมทุนนิยมปจจุบันไดกลายเปนสินคา

ที่มิไดมีเพียงยี่หอเดียว หากแตมีหลายยี่หอที่แขงขันทางธุรกิจกันอยางเขมขน การ

สรางลักษณะท่ีโดดเดนของแตละแบรนดจึงแตกตางกัน และจําเปนตองอาศัยชอง

ทางการสื่อสารผานสื่อประเภทตางๆ เชน โฆษณาในนิตยสาร คอลัมนในนิตยสาร 

ดิสเพลย เปนตน เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธและใหขอมูลความพิเศษของสินคายี่หอ

ของตัวเอง กลายเปนความสัมพันธที่เกิดควบคูกันเสมอของสินคาแทบทุกประเภท 

รองเทาฟุตบอลก็เปนสินคาประเภทหน่ึงท่ีตองอาศัยลักษณะความสัมพันธขางตน

เชนกนั เพราะกฬีาฟตุบอลคอืกีฬายอดนยิมของโลกทีส่ื่อความหมายอยางชดัเจนผาน

ชื่อ “Football” อยูแลววาตองใชเทาเปนอวัยวะสําคัญที่สุดในการแขงขัน รูปแบบ

และชองทางการสือ่สารของรองเทาฟตุบอลเพือ่สรางความมอีารยะยกระดบัใหกบัเทา 
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จึงถูกนําเสนอออกมาผานสื่อหลากหลายประเภท โดย ณ ที่นี้ผู วิจัยเลือกศึกษา 

4 ประเภทคือ  1. โฆษณาในนิตยสาร  2. คอลัมนในนิตยสาร  3. สื่อบุคคล (พนักงาน

ขายรองเทาฟุตบอล)  4. ดิสเพลย โดยจุดสําคัญที่นาสนใจศึกษาคือ เอกลักษณของ

สือ่แตละประเภทในการทาํหนาทีส่ือ่สารเพือ่สรางความมอีารยะใหกับเทาผานรองเทา

ฟุตบอลเปนอยางไร รูปแบบการสื่อสารมีความเหมือนหรือตางกันอยางไร เพื่อใน

ทายที่สุดแลวสามารถอธิบายไดถึงการทํางานของสื่อทั้ง 4 ประเภทในการขับเคลื่อน

การแขงขันในตลาดทุนนิยมเสรี ซ่ึงมีเปาหมายเดียวกันคือการโฆษณาประชาสัมพันธ

ขายสินคารองเทาฟุตบอลนั่นเอง

วัตถุประสงค

 1. เพ่ือศึกษาเอกลักษณในการทําหนาที่ส่ือสารเพ่ือสรางความมีอารยะให

กับเทาผานรองเทาฟุตบอลของสื่อ 4 ประเภทไดแก โฆษณาในนิตยสาร คอลัมนใน

นิตยสาร สื่อบุคคล และดิสเพลย

 2. เพือ่ศกึษาการทาํงานผสานกนัของสือ่ 4 ประเภทไดแก โฆษณานติยสาร 

คอลัมนในนิตยสาร สื่อบุคคล และดิสเพลย ในกระบวนการส่ือสารเพ่ือสรางความมี

อารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอล

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชระเบียบวิธีวิจัยคือการวิเคราะหและ

ตีความเนื้อหาจากสื่อท่ีเลือกเก็บขอมูลท้ังหมด 4 ประเภทไดแก โฆษณาในนิตยสาร 

คอลัมนในนิตยสาร สื่อบุคคล (พนักงานขายรองเทาฟุตบอล) และดิสเพลย โดย

รายละเอียดของแตละสื่อมีดังนี้

 1. โฆษณาในนิตยสาร จํานวน 10 ชิ้น แบงออกเปน 2 สวนคือ

  1.1 โฆษณาจากนิตยสารสตารซอคเกอรรายสัปดาห 5 ชิ้น

  1.2 โฆษณาจากนิตยสารแฮตทริครายเดือน 5 ชิ้น
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 2. คอลัมนในนิตยสาร จํานวน 10 คอลัมน แบงออกเปน 2 สวนคือ 

  2.1 นิตยสารสตารซอคเกอรรายสัปดาหคอลัมน New Product 

   5 คอลัมน 

  2.2 นิตยสารแฮตทริครายเดือนคอลัมน Boots Review 5 คอลัมน

 3. สื่อบุคคล (พนักงานขายรองเทาฟุตบอล) จํานวน 5 คน แบงออกเปน 

2 สวนคือ

  3.1 พนักงานขายรองเทาฟุตบอลราน Ari Football Concept Store 

   สาขาสยามสแควรซอย 6 จํานวน 2 คน

  3.2 พนักงานขายรองเทาฟุตบอลราน Super Sports จํานวน 3 คน

   จาก 3 สาขาไดแก สาขาโรบินสัน บางรัก สาขาเซ็นทรัลเวิลด 

   และสาขาเซ็นทรัลสีลม (สีลมคอมเพล็กซ)

 โดยการวเิคราะหเนือ้หาจากสือ่บคุคลทีเ่ลอืกมานี ้ผูวิจัยใชวธิกีารสมัภาษณ

เชงิลกึ (Indepth Interview) ดวยเครือ่งมอืเก็บขอมลูคอืชดุคาํถามเรือ่งรองเทาฟตุบอล 

ซึ่งกําหนดข้ึนใหมีความสัมพันธกับแนวคิดกระบวนการยกระดับสูความเปนกีฬาสมัย

ใหม (Sportization) 7 ประการของอัลเลน กัตตมันน 

 4. ดิสเพลย จํานวน 1 ราน โดยรานที่เลือกคือ Ari Football Concept 

Store สาขาสยามสแควรซอย 6

 การวิเคราะหขอมูล
 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากสื่อทั้ง 4 ประเภท โดยใช

วิธีการบันทึกขอมูลลงในตารางที่สรางขึ้นมาภายใตเกณฑวิเคราะหเดียวกัน ซ่ึงทาย

ที่สุดขอมูลที่ไดจะผานการวิเคราะหและตีความนําไปสูคําอธิบายรูปแบบการส่ือสาร

เพ่ือสรางความมีอารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอล ลักษณะที่ปรากฏตามเกณฑ 

7 ขอของอลัเลน กตัตมนัน (Guttman, 1994) อนัไดแก ลกัษณะทางโลก (Secularism) 

ความเทาเทียม (Equality) ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Specialization) ความเปนเหตุ

เปนผล (Rationalization) รปูแบบการบรหิารจดัการแบบระบบขาราชการ (Bureau-

cratization) การวัดผลเชิงปรมิาณ (Quantification) และการบนัทกึสถติ ิ(Records) 

ในสื่อแตละประเภทและภาพรวมของทั้ง 4 สื่อปรากฏลักษณะใดบาง ลักษณะใดมาก
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ทีส่ดุ นอยทีส่ดุ หรอืไมปรากฏเลย ความหมายของสิง่ทีเ่กดิขึน้ยอมมคีาํอธบิายในความ

เหมือนกันและแตกตางทั้งสิ้น รายละเอียดของเกณฑที่ใชเก็บขอมูลสื่อทั้ง 4 ประเภท

แบงออกเปน 3 สวนดังนี้

 1. รองเทา (Subject)

  1.1 ดีไซน ลวดลาย และสีสัน

  1.2 พื้นรองเทา-พื้นดา   นใน/พื้นดานนอกและปุมสตั๊ด

  1.3 วัสดุที่ใชผลิต-หนังแท/หนังสังเคราะห

  1.4 เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะรุน

 2. พรีเซ็นเตอร (Presenter)

  2.1  ใคร/สโมสร/ทีมชาติ/ตําแหนง

  2.2  แอ็คชั่นของพรีเซ็นเตอร

 3. องคประกอบเฉพาะของสื่อ

   3.1  คําบรรยาย

   3.2  ภาพประกอบ-ดูการจัดองคประกอบภาพ (Composition)

 รูปแบบการเขาถึงขอมูลของสื่อทั้ง 4 ประเภทแบงไดดังนี้

 1. โฆษณาในนติยสาร-นติยสาร 2 ฉบบัทีเ่ลือกมาศึกษาคือ นติยสารสตาร-

ซอคเกอรรายสัปดาหและนิตยสารแฮตทริครายเดือน เปนนิตยสารฟุตบอลที่ผูวิจัย

ติดตามอานเปนประจํา ซ่ึงจะมีในสวนของโฆษณารองเทาฟุตบอลเปนสวนประกอบ 

จึงตัดสินใจดึงมาใชเปนแหลงขอมูลของงานวิจัยนี้

 2. คอลัมนในนิตยสาร-คอลัมนที่เลือกมา 2 คอลัมนคือ คอลัมน New 

Product จากนิตยสารสตารซอคเกอรรายสัปดาห และคอลัมน Boots Review จาก

นิตยสารแฮตทริครายเดือน ท้ังสองคอลัมนเก่ียวของกับรองเทาฟุตบอลและอยูใน

นิตยสารฟุตบอลที่ผูวิจัยติดตามอานเปนประจํา จึงตัดสินใจดึงมาใชเปนแหลงขอมูล

ของงานวิจัยนี้

 3. สื่อบุคคล (พนักงานขายรองเทาฟุตบอล)-สัมภาษณสื่อบุคคลดวยชุด

คําถามท่ีออกแบบโดยยึดเกณฑ 3 สวนขางตนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลมา

วิเคราะหและตีความ 
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 4. ดสิเพลย-ผูวจิยัใชวธิกีารเขาถงึและเกบ็ขอมลูผานการสงัเกตการณและ

ถายรูปภาพรวมของดิสเพลยที่ปรากฏในราน Ari Football Concept Store สาขา

สยามสแควร ซอย 6 จากน้ันนํารายละเอียดท่ีไดจากภาพมาบันทึกลงในตารางตาม

เกณฑแตละขอที่กําหนดไว

 การนําเสนอขอมูล
 การนําเสนอขอมูลของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชวิธีการพรรณนา (description) 

ควบคูไปกับตารางแสดงรายละเอียดขอมูลจากสื่อทั้ง 4 ประเภท โดยรูปแบบของการ

พรรณนาจะเปนลักษณะวิเคราะหและตีความขอมูลจากตาราง โดยแบงลําดับข้ัน

การนําเสนอออกเปน 2 สวนดังนี้

 ขั้นที่ 1 นําเสนอภาพรวมใหเห็นถึงเอกลักษณในการทําหนาที่สื่อสาร

เพือ่สรางความมอีารยะใหกบัเทาผานรองเทาฟตุบอลของสือ่ 4 ประเภทไดแก โฆษณา

ในนิตยสาร คอลัมนในนิตยสาร สื่อบุคคล และดิสเพลย

 ขั้นที่ 2 นาํเสนอภาพรวมใหเหน็ถงึการทาํงานผสานกนัของสือ่ 4 ประเภท

ไดแก โฆษณานิตยสาร คอลัมนในนิตยสาร สื่อบุคคล และดิสเพลย ในกระบวนการ

สื่อสารเพื่อสรางความมีอารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอล 

 สรุปผลการวิเคราะห
 1. เอกลักษณของสื่อทั้ง 4 ประเภทในการทําหนาที่สื่อสารเพื่อสรางความ

มีอารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอล

 จากการวิเคราะหและตีความขอมูลที่ไดจากส่ือท้ัง 4 ประเภทเก่ียวกับ

เอกลกัษณในการทาํงานผานรองเทาฟตุบอล ซ่ึงสมัพนัธกบัรปูแบบการสือ่สารเพือ่สราง

ความมอีารยะใหกบัเทานัน้ สือ่แตละประเภทมนีํา้หนกัในการสือ่สารทีแ่ตกตางกนัตาม

คุณสมบัติพื้นฐานของตัวเอง ลักษณะที่สื่อถึงความมีอารยะซ่ึงสอดคลองตามแนวคิด

คุณลักษณะของความเปนกีฬาสมัยใหม (sportization) 7 ประการของอัลเลน 

กัตตมันน (Guttman, 1994) ในสื่อแตละประเภทยอมตางกัน โดยสามารถสรุปได 

ดังนี้

  1.1 โฆษณาในนติยสาร มคีณุสมบตัเิปนสือ่ Mediated และเอกลกัษณ

ในการทําหนาที่สื่อสารคือเปนส่ือที่ขายสัญญะ โดยลักษณะที่ส่ือ
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ถึงความมีอารยะตามเกณฑของกัตตมันนในส่ือชนิดน้ีพบทั้งหมด 

3 ลักษณะเรียงลําดับจากมากไปนอยคือ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 

(Specialization) ความเทาเทียม (Equality) และความเปนเหตุ

เปนผล (Rationalization)

  1.2 คอลมันในนติยสาร มคีณุสมบตัเิปนส่ือ Mediated และเอกลักษณ

ในการทําหนาท่ีสื่อสารคือเปนส่ือท่ีใหขอมูล โดยลักษณะที่ส่ือถึง

ความมีอารยะตามเกณฑของกัตตมันนในสื่อชนิดน้ีพบทั้งหมด 

4 ลกัษณะ ซึง่ลกัษณะทีป่รากฏมากทีส่ดุเทากนัคอื ลกัษณะพเิศษ

เฉพาะตวั (Specialization) และความเปนเหตเุปนผล (Rational-

ization) รองลงมาคือการวัดผลเชิงปริมาณ (Quantification) 

และสุดทายคือความเทาเทียม (Equality)

  1.3 สื่อบุคคล (พนกังานขายรองเทาฟตุบอล) มคีณุสมบตัเิปนสือ่แบบ

เห็นหนาคาตา (Face to Face) และเอกลักษณในการทําหนาที่

สือ่สารคอืเปนส่ือทีใ่หขอมลู โดยลกัษณะทีส่ือ่ถงึความมอีารยะตาม

เกณฑของกตัตมนันในสือ่ชนดินีพ้บทัง้หมด 4 ลกัษณะ ซึง่ลกัษณะ

ท่ีพบมากท่ีสุดเทากันคือ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Specializa-

tion) และความเปนเหตุเปนผล (Rationalization) อีกสอง

ลักษณะรองลงมาพบในจํานวนที่เทากันคือการวัดผลเชิงปริมาณ

(Quantification) และการบันทึกสถิติ (Records)

  1.4 ดิสเพลย มีคุณสมบัติเปนสื่อแบบเห็นหนาคาตา (Face to Face) 

และเอกลกัษณในการทาํหนาทีส่ือ่สารคอืเปนสือ่ทีข่ายสญัญะ โดย

ลักษณะท่ีสื่อถึงความมีอารยะตามเกณฑของกัตตมันนในส่ือชนิด

นี้พบทั้งหมดเพียง 2 ลักษณะเทานั้นคือ ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 

(Specialization) และความเปนเหตุเปนผล (Rationalization)

 2. การทํางานผสานกันของสื่อทั้ง 4 ประเภทในกระบวนการสื่อสารเพื่อ

สรางความมีอารยะใหกับเทาผานรองเทาฟุตบอล

 สื่อ 4 ประเภทนี้มีทั้งจุดเหมือนและตางในคุณสมบัติและเอกลักษณการทํา

หนาทีส่ือ่สารเพือ่สรางความมีอารยะใหกบัเทาผานรองเทาฟตุบอล โดยสามารถอธบิาย

ไดเปน 2 สวน ดังนี้
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  2.1 ประเภทของสื่อแบงตามคุณสมบัติ
   2.1.1 ส่ือ Mediated ไดแก โฆษณาในนิตยสาร และคอลัมน

 ในนิตยสาร
   2.1.2 สื่อแบบเห็นหนาคาตา (Face to Face) ไดแก สื่อบุคคล 

 และดิสเพลย
  2.2 ประเภทของสื่อแบงตามการทําหนาที่
   2.2.1 สื่อทําหนาท่ีขายสัญญะ ไดแก โฆษณาในนิตยสาร และ

 ดิสเพลย
   2.2.2 สื่อทําหนาท่ีใหขอมูล ไดแก คอลัมนในนิตยสาร และ

 สื่อบุคคล
 การทํางานผสานกันของสื่อทั้ง 4 ประเภทในบริบทของการสื่อสารเรื่อง
รองเทาฟุตบอลทั้งหมด กระบวนการสรางความมีอารยะไมไดทํางานผานสื่อประเภท
ใดประเภทหนึ่งเทานั้น หากแตทํางานไปพรอมกันทั้ง 4 สื่อเพื่อยกระดับรองเทาจาก
ที่อยูติดพื้นขึ้นมาใหกลายเปนสินคาท่ีมีอารยะ ซึ่งขับเคล่ือนผานกระบวนการส่ือสาร
ทีม่ทีัง้การใหขอมลูความรูอยางเปนเหตเุปนผล และการขายสัญญะผานลักษณะพเิศษ
เฉพาะตัวของรองเทาฟุตบอลแตละรุน โดยลักษณะของการสรางความมีอารยะผาน
การสื่อสารเรื่องรองเทาฟุตบอลตามเกณฑของกัตตมันนนั้น ลักษณะที่พบจากการ
ทํางานรวมกันของสื่อทั้ง 4 ประเภทนี้สามารถเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด
ไดดังนี้คือ  1. ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Specialization)  2. ความเปนเหตุเปนผล 
(Rationalization)  3. ความเทาเทียม (Equality)  4. การวัดผลเชิงปริมาณ (Quan-
tification)  5. การบันทึกสถิติ (Records)

อภิปรายผล

 จากบทสรุปผลการวเิคราะหเอกลกัษณของสือ่ท้ัง 4 ประเภทในการทาํหนาที่
สือ่สารเพือ่สรางความมอีารยะใหกบัเทาผานรองเทาฟตุบอล และการทาํงานผสานกนั
ของสื่อทั้ง 4 ประเภทในกระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความมีอารยะใหกับเทาผาน
รองเทาฟุตบอลน้ัน ลักษณะของการสรางความมีอารยะผานการส่ือสารของรองเทา
ฟตุบอลตามเกณฑ 7 ขอของกตัตมนันทีพ่บมากทีส่ดุจากสือ่ทัง้ 4 ประเภทคอืลกัษณะ
พิเศษเฉพาะตัว (Specialization)
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 ดงันัน้ขอคนพบของงานวจิยัชิน้นีค้อื จากสมมตฐิานทีว่าประเภทของส่ือเปน
ตัวแปรตน ภายใตการสรางความมีอารยะผานกลยุทธ 7 ขอของกัตตมันน ปรากฏรูป
แบบการสื่อสารลักษณะพิเศษเฉพาะตัว (Specialization) มากที่สุด เพราะส่ือ 
4 ประเภททีเ่ลอืกมาศกึษามสีถานะเปนสือ่ซ่ึงทาํหนาทีโ่ฆษณาประชาสมัพนัธขายสินคา
รองเทาฟุตบอลทั้งหมด สอดคลองกับความเปนจริงทุกวันนี้ที่สินคารองเทาฟุตบอลมี
มากมายหลายย่ีหอ แตละยี่หอจึงตองสรางลักษณะเฉพาะตัวใหกับตัวเองเพื่อใหเกิด
ความโดดเดนและแตกตางจากยี่หออื่น โดยสื่อสารออกมาผานสื่อโฆษณาที่กลายเปน
ชองทางหลักของสินคาแทบทุกประเภทในปจจุบัน แตหากยอนเวลากลับไปเมื่อราว
ศตวรรษที่ 17-18 อาจพบรูปแบบการสื่อสารเพื่อสรางความมีอารยะลักษณะอื่นๆ
มากกวานี้ก็เปนได เพราะสินคารองเทาฟุตบอล ณ เวลานั้นยังไมมีสภาพเปนสินคา
มวลชน (Mass Product) ทีต่องใชกลยทุธทางการตลาดเขามาเกีย่วของดงัเชนปจจบุนั 
ซึ่งไมไดมีแคยี่หอสองยี่หอแตมีเปนสิบกวายี่หอเลยทีเดียว

ขอเสนอแนะ

 จากผลการศกึษาและขอคนพบในงานวจิยันี ้ทําใหโลกทศันของผูวจิยักวาง

ขวางมากขึน้และเห็นวานาจะเปนจดุเริม่ตนของการตอยอดไปสูประเดน็การศึกษาอืน่ๆ 

ที่ใกลเคียงกันในโอกาสตอไปดังนี้คือ

 1. ศึกษารองเทากฬีาประเภทอืน่ๆ เพราะกฬีาแตละชนดิยอมมคีณุลกัษณะ

ที่แตกตางกันออกไปภายใตวัตถุประสงคการศึกษาเดียวกัน แตเปลี่ยนชนิดกีฬาจาก

ฟุตบอลซึ่งเปนกีฬาประเภททีมไปเปนกีฬาประเภทบุคคล เชน เทนนิส แบดมินตัน 

เปนตน เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบทําใหเห็นจุดเหมือนและตางที่ครอบคลุมเรื่อง

รองเทากีฬาไดมากขึ้น 

 2. ศกึษารองเทาประเภทอืน่ทีไ่มใชรองเทากฬีา เชน รองเทาผาใบ รองเทา

แตะ เปนตน ซึ่งลวนกลายเปนแฟชั่นทั้งสิ้นในสังคมบริโภคนิยมปจจุบัน โดยอาจจะ

เลือกศึกษาผานสื่อชนิดอื่นๆ ที่แตกตางจากวิจัยนี้ เชน โฆษณาทางโทรทัศน คอลัมน

ในอินเทอรเน็ต เปนตน ในประเด็นกระบวนการสื่อสารที่รองเทากลายเปนสาร 

(message) สื่อความมีอารยะของผูสวมใสที่แสดงออกถึงสถานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคมอันแตกตางกัน 
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ที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน
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วิจารณโดย

 การศึกษาครั้งน้ีผู ศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ 

ความคาดหวงัประโยชน ความพงึพอใจ และแนวโนมพฤตกิรรมทีม่ตีอสือ่อนิโฟกราฟก

ของเวบ็ไซตไทยรฐัออนไลน โดยเกบ็รวบรวมจากผูทีเ่ปดรบัส่ืออนิโฟกราฟกของเว็บไซต

ไทยรัฐออนไลน ในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา 

 ผูศึกษาใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชรูปแบบ

การสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เปน

เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลูไปยงัผูตอบแบบสอบถาม โดยกาํหนดกลุมตวัอยาง

ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งมีอายุ 18-60 ป จํานวน 400 คน 

 ในการวิเคราะหผลขอมูลนั้น ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 2 

ประเภท คือ การวิเคราะหจากสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนาํเสนอในรปูตารางประกอบการ

แปลความเชิงบรรยายเพื่ออธิบายขอมูลและใชการวิเคราะหจากสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรในสมมติฐานตางๆ 

ไดสถติทิดสอบคาท ี(t-test-Independent) เพือ่ทดสอบความแตกตางของประชากร 

2 กลุม เชน เพศชายและหญงิ การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way 

Analysis of Variance: ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของประชากรมากกวา 

2 กลุม โดยใช F-Test และการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร โดยใช

สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Co-efficient) 

 ผลการศกึษาพบวา ลกัษณะทางประชากรนัน้ เพศชายและเพศหญงิมคีวาม

ใกลเคยีงกนั สวนใหญเปนวยัทาํงานตอนตนซ่ึงมอีาย ุ24 -35 ป มรีะดับการศกึษาสงูสดุ

ปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงาน

เอกชน โดยมีพฤติกรรมการเปดรับ คือ สวนใหญกลุมตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับ

สื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ประมาณ 2 ครั้งตอเดือน มีระยะเวลาใน

การเปดรับ 4 นาทีตอครั้ง ชวงเวลาในการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลน คือ 

บทคัดยอ
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ชวงเวลา 18.00-23.59 น. สถานที่ในการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลน คือ 

บาน ประเภทเนื้อหาที่เปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลน คือ ขาวการเมือง และ

มีลักษณะในการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลนจากคอมพิวเตอร PC ในสวน

ความคาดหวงัประโยชน กลุมตวัอยางมคีวามคาดหวงัประโยชนทีม่ตีอสือ่อนิโฟกราฟก

ในเวบ็ไซตไทยรฐัออนไลน ซ่ึงอยูในระดบัความคาดหวงัประโยชนสงู ดานความตองการ

รูเหตุการณ “เพื่อประโยชนเรียนรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู” และกลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ซึ่งอยูในระดับความ

พงึพอใจสงู ดานการออกแบบ ประเดน็ “รูปแบบการนาํเสนอทีเ่ขาใจงาย” และแนวโนม

พฤติกรรมที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน กลุมตัวอยางมีแนวโนม

พฤตกิรรมในการเปดรบั ระดบัแนวโนมพฤตกิรรมในการเปดรบัมากประเดน็ “แนวโนม

พฤติกรรมที่จะติดตามสื่ออินโฟกราฟกเพราะความสวยงามและนาสนใจ”

คําสําคัญ: สื่ออินโฟกราฟก, พฤติกรรมการเปดรับ, ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง

ประโยชน, แนวโนมพฤติกรรม
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 The objectives of the study were to “Exposure Behavior, 

Expectation Gratification and Stratification Toward Thairath Online 

Infographic” the purposes of this study were to  (1) Exposure Behavior, 

Expectation Gratification, Stratification and Toward Infographic Thairath 

Online in addition to  (2) Demographic characteristics has difference with 

exposure media infographic Thairath Online  (3) Demographic character-

istics has difference with Stratification media infographic Thairath Online  

(4) Correlations between of Expectation Gratification and exposure 

media Infographic Thairath Online  (5) Correlations between of exposure 

media and Stratification Infographic Thairath Online  (6) Correlations 

between of Stratification and Trend exposure media Toward Infographic 

Thairath Online.

 The Study was a quantitative research methods format is used 

to explore (Survey) using a questionnaire Online (Online Questionnaire) 

as a tool to collect information to the survey by the sample group used 

in this study is both male and female populations in the Bangkok 

Metropolitan Region. There are at least 18-60 years, the analysis results, 

data in the statistics research. Use 2 types of data analysis is to use the 

analysis of the statistics of the Descriptive Statistics by a presentation in 

the form of the translation table of the lecture to explain data, and use 

the analysis of the statistics of Inferential Statistics to test the hypoth-

esis that the relationship between variables, statistical test Setup (T-test-

Independent) to test the difference of the population 2 groups such as 

male and female, an analysis of the epic one-way (One-Way Analysis of 

Variance: ANOVA) used to test the difference of the population more 

than 2 groups, using F-Test and The analysis of the relationship between 

ABSTRACT
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2 variables using statistical correlation abrasion resistance of Peers 

(Pearson’ s Correlation Co-efficient).

 The results of the study were as the demographic characteris-

tics, male and female are similar in most. Age 24-35 years old of Young 

Career, High level of Education Bachelor’s degree or Average income 

per month 10,001-20,000 Baht, and Private and public employees. 

The Exposure is most samples, the frequency of media exposure 

infographic Thairath Online about 2 times per month with the duration 

time period of 4 minutes, and the time 18.00-23.59 AM. Where in media 

exposure infographics Thairath Online is home. Content-type media 

exposure infographics is political News. Quality exposure media 

infographic is PC. In the sample group, expected Gratification. Which is 

in the high level of Want to know what it is “for the benefit Learn More 

important that you should know.” The group is satisfied which is in the 

high level of satisfaction, “design issues” form the presentation easy to 

understand. And trends and Exposure Behavior media issues “Very 

likely will continue to monitor the behavior its beautiful and interesting 

Behavioral trends to track media infographic beauty and interesting.

Keywords: Infographic, Exposure Behavior, Expectation, Gratif ication, 

Stratif ication
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซ่ึงอยูทามกลางการเปล่ียนแปลงจาก

ผลของการพัฒนาเติบโตทางดานเทคโนโลยี ทําใหสภาพสังคมในปจจุบันกาวเขาสูยุค

ขอมลูขาวสาร (Information Technology) หรอือาจจะเรยีกวา ยคุของสังคมขาวสาร 

(Information Society) เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต (Internet) 

ซึง่มผีลตอการพฒันาสงัคมในดานตางๆ และสงผลตอรปูแบบการดาํเนนิชวีติประจาํวนั

อยางมาก จนทําใหสื่อที่เกิดในยุคนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเขาใจสถานการณ 

(Issue) และเนื้อหา (Content) ที่ตองการจะสื่อดวย ซึ่งรูปแบบการนําเสนอขาวนั้น 

มลีกัษณะทีห่ลากหลายมากขึน้ นอกจากการนาํเสนอขาวสารผานส่ือในรปูแบบดัง้เดมิ 

เชน สื่อหนังสือพิมพ หรือสื่อโทรทัศนและวิทยุ ใหการนําเสนอขอมูลขาวสารตองเนน

ถงึความรวดเรว็ สัน้กระชบั เขาใจงาย สงผลใหการสือ่สารดวยขอมูลและภาพประกอบ

ลักษณะเขาใจไดงาย อยางสื่ออินโฟกราฟก (Infographic) เปนสิ่งที่นาสนใจ และดวย

ขอมูลขาวสารในยุคปจจุบันนั้นมีจํานวนมาก ประกอบกับการรับสารของคนในยุค

ปจจุบันที่ไมมีเวลาเพียงพอในการบริโภคขอมูลทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวน ตัวเลือก

การใชสื่ออินโฟกราฟก จึงปรากฏตามสื่อปายสาธารณะ หรือตามคูมือการใชงานของ

สิง่ตางๆ เหน็ไดชดัวาแตละองคกรสือ่เริม่นาํเสนอขอมลูส่ือดวยการทาํเปนอนิโฟกราฟก 

หรือ Information Graphic คือ การนําเสนอขอมูลดวยภาพกราฟกที่ประกอบดวย 

สัญลักษณ รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ เพื่อชวยทําใหบริโภคขอมูลไดงายและรับรูเขาใจ

เนื้อหาเร็วมากขึ้น ซึ่งเปนการจัดการขอมูลโดยการสรุปวิเคราะหเนื้อหาทั้งหมด 

 เว็บไซตไทยรัฐออนไลน นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขาวคราวความเคลื่อนไหว

ในประเทศไทยและตางประเทศในหลายแงมมุและทนัเหตกุารณตลอด 24 ชัว่โมง อาทิ 

ขาว บทความ บทวิเคราะห คอลัมน สัมภาษณพิเศษภาพขาวและขาวประชาสัมพันธ 

แยกทีม่าของเนือ้หาในการนาํเสนอออกเปน 2 สวน คอื เนือ้หาจากหนงัสอืพมิพไทยรฐั 

และเนือ้หาท่ีกองบรรณาธกิารไทยรฐัออนไลนผลติขึน้เองไมมใีนหนงัสอืพมิพไทยรฐัคดิ

เปนอัตราสวน 40:60 โดยมีจํานวนผูใชงานมากกวา 1.4 ลานคนตอเดือนทั้งนี้เว็บไซต

ไทยรัฐออนไลน เปนสํานักขาวที่มีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่งตองมีการปรับตัวใหเขากับ
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เทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา ดวยบทบาทการเปนผูผลิตขาวออนไลน จึงเห็นความ

สําคัญของการใชสื่ออินโฟกราฟก และไดนําสื่อดังกลาวมานําเสนอและประกอบเน้ือ

ขาว เพื่อใหผูรับสารสามารถอานขาวไดอยางเขาใจงาย และนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

 จากความสําคัญขางตนที่กลาวมา จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการใชสื่ออินโฟกราฟกในการนําเสนอและประกอบเนื้อหาขาวบนเว็บไซตไทยรัฐ

ออนไลนที่มีตอผู รับสารวามีพฤติกรรมการเปดรับสาร ความคาดหวังประโยชน 

และความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการออกแบบขอมูลสื่อ

อนิโฟกราฟกใหเหมาะสม อนัจะนาํไปสูการเผยแพรขาวสารและกอใหเกดิผลประโยชน

มากที่สุด

วัตถุประสงค

 1.  เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวงัประโยชน ความพึงพอใจ 

และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน 

 2.  เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการ

เปดรับสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน 

 3.  เพือ่ศกึษาความแตกตางของลกัษณะประชากรกบัความพงึพอใจตอสือ่

อินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน 

 4.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธของความคาดหวงัประโยชนกบัพฤติกรรมการ

เปดรับสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน

 5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับกับความพึงพอใจที่

มีตอสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน

 6.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธของความพงึพอใจกบัแนวโนมพฤตกิรรมในการ

เปดรับที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน
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สมมติฐานการวิจัย

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ผูท่ีมีลักษณะประชากรแตกตางกันมีพฤติกรรม

การเปดรับสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลนที่แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ผู ท่ีมีลักษณะประชากรที่มีความแตกตางกันมี

ความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลนที่แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3  ความคาดหวังประโยชนมีความสัมพันธ กับ

พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4  พฤตกิรรมการเปดรบัส่ือมคีวามสัมพนัธกบัความ

พึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ความพงึพอใจมคีวามสมัพันธกบัแนวโนมพฤตกิรรม

ในการเปดรับที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน

วิธีการวิจัย

 ผูศึกษาไดใชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชรปูแบบ

การสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) โดย

กําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีอายุ 18-60 ป ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 2 ประเภท ดังนี้ 1. ใชการวิเคราะหจากสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) 2. ใชการวิเคราะหจากสถิติเชิงอนุมาน (Inferen-

tial Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรในสมมติฐานตางๆ ไดสถิติ

ทดสอบคาที (t-test-Independent) เพื่อทดสอบความแตกตางของประชากร 

2 กลุม เชน เพศชายและหญงิ การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way 

Analysis of Variance: ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของประชากรมากกวา 

2 กลุม โดยใช F-Test และการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร โดยใช

สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Co-efficient) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการศกึษาพบวา ลกัษณะทางประชากรนัน้ เพศชายและเพศหญงิมคีวาม

ใกลเคียงกัน สวนใหญเปนเพศหญิง และเปนวัยทํางานตอนตนซึ่งมีอายุ 24-35 ป 

มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 

 1.  ดานพฤตกิรรมการเปดรบั พบวา สวนใหญกลุมตวัอยางมคีวามถีใ่นการ

เปดรับสื่ออินโฟกราฟกของเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ประมาณ 2 ครั้งตอเดือน มีระยะ

เวลาในการเปดรับ 4 นาที ชวงเวลาในการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลน คือ 

ชวงเวลา 18.00-23.59 น. สถานที่ในการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลน คือ 

บาน ประเภทเนื้อหาที่เปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลน คือ ขาวการเมือง และ

มีลักษณะในการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกไทยรัฐออนไลน คือ คอมพิวเตอร PC 

 2. ดานความคาดหวังประโยชน พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวัง

ประโยชนที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ซ่ึงอยูในระดับความ

พงึพอใจสงู ดานความตองการรูเหตกุารณ “เพือ่ประโยชนเรียนรูวาอะไรเปนสิง่สาํคญั

ที่ควรรู” 

 3.  ดานความพงึพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ ซึง่อยูในระดบั

ความพึงพอใจสูง ดานการออกแบบ ประเด็น “รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย” 

 4. ดานแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐ

ออนไลน กลุมตัวอยางมีแนวโนมพฤติกรรมในการเปดรับ ระดับแนวโนมพฤติกรรม

ในการตั้งใจเปดรับมาก ประเด็น “แนวโนมพฤติกรรมที่จะติดตามสื่ออินโฟกราฟก

เพราะความสวยงามและนาสนใจ” 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ผูที่มีลักษณะประชากรแตกตางกันมี

พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลนที่ไมแตกตางกัน ซึ่ง

หมายความวาตัวแปรในดานดังกลาวไมมผีลตอพฤตกิรรมการเปดรบัสื่ออนิโฟกราฟก

ในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน เน่ืองจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมวัยทํางานตอนตนมี

ลกัษณะความคิด คานยิม ท้ังความรูสึกนกึคดิทีค่ลายคลงึกนั จงึสงผลใหพฤติกรรมการ

เปดรับสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม

สอดคลองกบัแนวคดิดานลกัษณะประชากร กลาวคอื เชือ่วาคนเราทาํพฤตกิรรมตางๆ 
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ตามแรงผลกัดนัจากภายนอก (Exogenous Factors) และพฤตกิรรมโดยสวนใหญของ

เราจะเปนไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไว เชน คนรุนไหน ควรจะทําพฤติกรรมอยางไร 

และสงัคมทัว่ไป มกัจะกาํหนดใหบคุคลทีม่คีณุสมบตัปิระชากรแตกตางกนั พฤตกิรรม

การใชสื่อและรับสาร ซึ่งเปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่งก็เปนไปตามหลักดังกลาว

ดวย (กาญจนา แกวเทพ, 2541) และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา รัตนพล 

(2540) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวังผลประโยชน และความ

นาเช่ือถือของรายการวิทยุเพื่อสังคมและชุมชน ศึกษากรณีสถานีวิทยุชุมชน (City 

Radio) ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการสื่อสาร ระดับความคาดหวังผลประโยชนตอตนเอง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา ผูที่มีลักษณะประชากรที่มีความ

แตกตางกันมีความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลนที่ไมแตก

ตางกนั ซึง่หมายความวาตวัแปรในดานดงักลาวไมมผีลตอความพงึพอใจทีม่ตีอการเปด

รับส่ืออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน เนื่องจาก ส่ืออินโฟกราฟกของไทยรัฐ

ออนไลน เนนการนําเสนอใหมีความนาสนใจและเขาใจงาย และเปนการนําเสนอผาน

เว็บไซต ซึ่งปจจุบันการเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนไปไดอยางงาย และครอบคลุมผูรับสาร

ทุกพื้นที่ จึงทําใหกลุมวัยทํางานตอนตน ซึ่งมีลักษณะความคิดคลายกัน จึงมีความ

พึงพอใจคลายกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดดานลักษณะประชากร กลาวคือ เชื่อวา

คนเราทําพฤติกรรมตางๆ ตามแรงผลักดันจากภายนอก (Exogenous Factors) และ

พฤติกรรมโดยสวนใหญของเราจะเปนไปตามแบบฉบับที่สังคมวางไว เชน คนรุนไหน 

ควรจะทําพฤติกรรมอยางไร และสังคมท่ัวไป มักจะกําหนดใหบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ประชากรแตกตางกนั พฤตกิรรมการใชสือ่และรบัสาร (กาญจนา แกวเทพ, 2541) และ

ทฤษฎกีารใชสือ่และความพงึพอใจของแคทซและคณะ ไดใหคาํอธบิายเกีย่วกบัการใช

ประโยชนและความพงึพอใจในการสือ่สารของผูรบัสารไววา สภาวะทางสงัคมและจิตใจ

ทีแ่ตกตางกนั กอใหมนษุยมคีวามตองการทีแ่ตกตางกนัไป ความตองการทีแ่ตกตางกนั

นี้ ทําใหบุคคลแตละคนคาดคะเนวาสื่อแตละประเภทจะสนองความพอใจไดตางกัน

ออกไปดวย ดังนั้น ลักษณะของการใชสื่อของบุคคลที่มีความตองการไมเหมือนกันจะ

แตกตางกันไป โดยที่ข้ันสุดทาย คือ ความพอใจที่ไดรับจากการใชส่ือจะแตกตางกัน

ออกไปดวย และยงัไมสอดคลองกบังานวจิยัของ ศริ ิสารผล และคณะ (2552) ไดศกึษา

เรือ่งความพงึพอใจของผูชมรายการขาวกฬีาของสถานโีทรทศันในเขตบางเขน ผลการ
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ศึกษาพบวาลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ รายไดที่แตกตาง มีความพึงพอใจที่ไม

แตกตางกนั และงานวจิยัของ พมิพาภรณ สมเกยีรตวิรีะ (2541) ไดศกึษาเรือ่งปรมิาณ

ขอมูลขาวสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานในบรษิทัดานโทรคมนาคม ทีม่สีาํนกังานสาขาในตางจงัหวดัผลการศกึษาพบ

วา พนักงานที่มีความแตกตางกันดานลักษณะประชากรที่แตกตางกันมีความพึงพอใจ

ในการสื่อสารท่ีแตกตาง แตอยางไรก็ตามยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฬธิดา 

อภัยโรจน (2549) ศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง และความพึงพอใจในการใชประโยชน

ของผูอานเว็บไซตสุขภาพ” ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ รายได

แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการใชประโยชนไมแตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา ความคาดหวังประโยชนที่ไดรับจาก

สื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน โดยรวมมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ

พฤติกรรมการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ดานความถี่ในการ

เปดรับ (ครั้งตอเดือน) และ ระยะเวลาในการเปดรับ (นาทีตอครั้ง) โดยความคาดหวัง

ประโยชนจากการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ไดแบงออกเปน 

4 ดาน คือ ดานความตองการรูเหตุการณ ดานความตองการคําแนะนํา ดานความ

ตองการนําไปใชในการสนทนา ดานความตองการความบันเทิง เพลิดเพลิน 

 จากผลการศึกษาพบวาเปนความสัมพันธทางบวกทั้ง 3 ดาน แนวคิดความ

คาดหวังจากสื่อ (Expectancy Theory) จะเห็นไดวา เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจากแนว

ทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ (Action/Motivation Perspective) โดยแนวคิดและ

ทฤษฎีความหวังจากสื่อนั้น ใชแนวทางการอธิบายพฤติกรรมการรับสารดวยหลักการ

เดียวกับแนวทฤษฎีพฤติกรรมและแรงจูงใจ โดยการเนนการใชสื่อวาเปนพฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นอยางมีเปาหมาย และเหตุผลตามหลักการที่วาพฤติกรรมของมนุษยลวนแต

เปนพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้โดยตัง้ใจ เนือ่งจากกอนทีม่นษุยจะลงมอืทาํสิง่ใดตองวาดภาพ

ไวในใจกอนแลวนี่คือสิ่งที่ตนตองการจะทํา ซึ่งนักวิชาการโทลแมน (Edward C. Tol-

man, 1932) ไดเสนอแนวคดิเกีย่วกบัความคาดหวงัวา “พฤตกิรรมของมนษุยทกุอยาง

ที่แสดงออกมาจะตองมีความมุงหมายหรือมีจุดหมายปลายทาง เมื่อมีความตองการ

เกิดขึ้นรางกายยอมดิ้นรน เพื่อหาทางสนองความตองการนั้นๆ และจะหยุดสนอง

ความตองการที่สะเปะสะปะ เมื่อพบการตอบสนองที่ไดรับความพึงพอใจ” และมันดี้ 

(Mondy, 1990) ไดใหความหมายของความคาดหวังวา เปนการคาดการณของบุคคล
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ตอสิง่ตางๆ โดยบคุคลจะใชประสบการณทีเ่คยประสบมาเปนปจจยัในการกาํหนดความ

คาดหวงัจงึเปนความรูสกึความคดิเหน็ การรบัรู การตคีวามและคาดการณตอสิง่ตางๆ 

ทีย่งัไมเกดิข้ึน พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลจงึเปนไปตามผลลพัธของความคาด

หวังที่ตั้งไว และซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรณี ฝูงวรรณลักษณ (2538) ไดศึกษา

เรื่อง การเปดรับ การคาดหวังประโยชนและความพึงพอใจในรายการธรรมะทางสื่อ

โทรทัศนของสมาชิกชมรมทางพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบ

วาการคาดหวงัประโยชน มคีวามสมัพนัธกบัการเปดรบัรายการธรรมะทางส่ือโทรทศัน

ของสมาชิกชมรมทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยของ ชาลีรัตน จํารัสพร (2546) ได

ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจ การใชประโยชนจากเว็บไซต www.

thaingo.org ของเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนไทย ผลการศึกษาพบวา ความคาด

หวังในการใชประโยชนจากเว็บไซต www.thaingo.org ของกลุมตัวอยางมีความ

สัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับเว็บไซต www.thaingo.org ดังนั้น ความคาดหวัง

ประโยชนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐ

ออนไลน จึงสามารถสรุปไดวา ถาความคาดหวังประโยชนสูงมากขึ้น พฤติกรรมการ

เปดรับสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ก็จะสูงมากตามไปดวย 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อดานความถี่ 

(ครั้งตอเดือน) และระยะเวลาการเปดรับ (นาทีตอครั้ง) มีความสัมพันธทางบวกกับ

ความพึงพอใจทีม่ตีอสือ่อนิโฟกราฟกในเวบ็ไซตไทยรฐัออนไลน โดยพฤตกิรรมการเปด

รับดานความถี่ในการเปดรับ (ครั้งตอเดือน) และ ระยะเวลาในการเปดรับ (นาทีตอ

ครั้ง) และความพึงพอใจจากการเปดรับสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ได

แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบ ดานการนําไปใชประโยชน 

 จากผลการศึกษาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปาลมกรีน และเรยเบิรน 

(Palmgreen & Green, 1985) กลาววา ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการใชสื่อนั้น จะ

เกดิขึน้ตอเมือ่มกีารใชสือ่อยางตอเนือ่งและใชมาเปนระยะเวลานานพอสมควร ซึง่มทีัง้

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังวาจะไดรับความพึงพอใจหรือการแสวงหา

ความพึงพอใจ และการรับรูความพึงพอใจที่ไดรับหรือความพึงพอใจที่ไดรับจริง และ

ยังสอดคลองกับแนวคิดของ แคทซ และคณะ (Katz and Other, 1974, pp.20-22) 

ทฤษฎกีารใชประโยชนและความพงึพอใจจากสือ่มวลชนเนนความสาํคญัของ “ผูรับสาร” 

(Audience) ในฐานะเปน “ผูกระทําการสื่อสาร”กลาวคือ ตัวผูที่รับสารเปนผูเลือกใช
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สือ่ประเภทตางๆ และเลอืกรบัเนือ้หาของขาวสารเพือ่ตอบสนองตอความตองการของ

ตน และการแสวงหาขอมูลขาวสารของมนุษยเปนไปโดยความพึงพอใจของมนุษยเอง 

ไมไดถูกบังคับหรือยัดเยียดใหดู หรือใหฟง และมนุษยมีสิทธิ์ท่ีจะหลีกเลี่ยงขาวสาร

นั้นๆ ได ถาเขามีความประสงค 

 ทัง้นีย้งัสอดคลองกบังานวจิยั จฬุธดิา อภยัโรจน (2549) ไดศกึษาเรือ่ง ความ

คาดหวงัและความพงึพอใจในการใชประโยชนของผูอานเว็บไซตสขุภาพ ผลการศกึษา

พบวา พฤติกรรมการเปดอานเว็บไซตสุขภาพมีความสัมพันธในทางบวกกับความ

พึงพอใจในการใชประโยชนจากการเปดอานเว็บไซตสุขภาพ และชาลีรัตน จํารัสพร 

(2546) ความพงึพอใจในการใชประโยชนเวบ็ไซต www.thaingo.org ของกลุมตวัอยาง

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับเว็บไซต www.thaingo.org และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ปุญดาริกา จารุสกุล (2555) พบวา พฤติกรรมการเปดรับเว็บไซต 

http://www.prd.go.th มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบ และ

ประโยชนจากเวบ็ไซต http://www.prd.go.th ของเจาหนาทีก่รมประชาสมัพนัธ และ

งานวิจัยของ ศุภนาฎ บัวบางพลู (2546) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสาร ความ

คาดหวัง การใชประโยชนและความพึงพอใจในเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตของพนักงานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ มีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจในการสื่อสารผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

 ดังนั้น พฤติกรรมการเปดรับสื่อดานความถี่ (ครั้งตอเดือน) และ ดานระยะ

เวลา (นาทีตอครั้ง) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มีตอสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซต

ไทยรัฐออนไลน จึงสามารถสรุปไดวา ถาพฤติกรรมการเปดรับสื่อดานความถ่ี 

(ครั้งตอเดือน) และ ดานระยะเวลา (นาทีตอครั้ง) มากขึ้น ความพึงพอใจที่มีตอ

สื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลนก็จะมากขึ้นตามไปดวย

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบวา ความพึงพอใจมีความสัมพันธกับแนว

โนมพฤติกรรมในการเปดรับท่ีมีตอสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐออนไลน ซึ่ง

สอดคลองกบัแนวคดิของปาลมกรนีและเรยเบริน (Palmgreen and Rayburn, 1985) 

กลาววา ความพึงพอใจที่สื่อจะพึงใหไดเปนแรงจูงใจผลักดันใหบุคคลเปดรับสื่อตอไป 

และหากเกิดความพึงพอใจมากกวาท่ีคาดหวังไวก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเปด

รับมากขึ้นไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยปรางทิพย ทวีสิทธิ์ (2546) ไดศึกษาเรื่อง 
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การเปดรบัขาวสารการประชาสมัพนัธดานการทองเทีย่วจังหวดัตราดผานสือ่อนิเทอรเนต็ 

ความรู ทศันคต ิความพงึพอใจ และพฤตกิรรมการทองเท่ียวของนกัศึกษาระดบัปรญิญา

ตรี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจการเปดรับขาวสารการประชาสัมพันธของกลุม

นักศึกษามีแนวโนมการตัดสินใจวางแผนเดินทางทองเที่ยวจังหวัดตราด เพิ่มมากขึ้น

กวากอนการเปดรับ และยังสอดคลองกับงานวิจัย เอกวิทย จิตสันเทียะ (2555) เรื่อง 

ความคาดหวังประโยชนและความพึงพอใจของผูใชแอพพลิเคช่ัน เกม โออิชิ เชค มี 

ทเูจแปน โดยมคีวามพงึพอใจและแนวโนมพฤตกิรรมการเปดรบัมคีวามสัมพนัธกนั คือ

หากเกิดความพึงพอใจมากกวาที่คาดหวังไวก็จะมีแนวโนมในการเปดรับในอนาคตสูง 

ขอเสนอแนะทั่วไป

 1.  จากการศกึษาพบวากลุมตวัอยางมรีะดบัความคาดหวังประโยชน โดย

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานความตองการความบันเทิง เพลิดเพลิน ซึ่งผลการทดสอบ

แสดงใหเหน็วา ควรเลอืกขอมูลขาวสารทีใ่หความบนัเทงิแกผูรบัสารใหมากขึน้ เพือ่ให

เกิดความนาสนใจ 

 2.  จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจ โดยมีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด คือ ดานเนื้อหา ซึ่งผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา ควรจัดการและนําเสนอ

ขอมูลใหชัดเจน เขาใจงาย เพราะสื่ออินโฟกราฟกเปนการออกแบบโดยใชภาพ ควรมี

ตัวหนังสือนอยกวาภาพ หรือแบงสวนใหเทากัน ระดับแนวโนมพฤติกรรมในการเปด

รับมาก

 3.  จากการศกึษาพบวากลุมตวัอยางมรีะดบัแนวโนมพฤตกิรรมท่ีจะตดิตาม

สือ่อนิโฟกราฟก โดยมคีาเฉลีย่ตํา่ทีส่ดุ คอื “แนวโนมพฤตกิรรมทีจ่ะแนะนาํผูอ่ืนใหหนั

มาอานขอมูลขาวสารจากสื่ออินโฟกราฟกในเว็บไซตไทยรัฐมากยิ่งขึ้น” ซึ่งผลการ

ทดสอบแสดงใหเห็นวา ตองพัฒนาการสรางอินโฟกราฟกใหมีประสิทธิภาพ อาทิเชน 

การนาํเสนอหวัขอหลกัขอเดยีว การออกแบบใหเขาใจงาย การคํานงึถงึขอมลูทีเ่กีย่วกบั

หัวขอเปนสําคัญ ศึกษาคนควาหาขอเท็จจริงและใชขอมูลที่ถูกตอง 

 4.  จากการศึกษาพบวาหนวยงานที่ตองใชความรูจากขอมูลขาวสารที่มี

จาํนวนมาก เพือ่แจงขอมลูแกประชาชน ควรใชการนาํเสนอขอมลูแบบสือ่อนิโฟกราฟก 
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เพือ่ใหชวยเกดิความเขาใจงายและเขาถงึขอมลูไดเปนอยางด ีเพราะวาสือ่อินโฟกราฟก

มีประสิทธิภาพในการเลาเรื่องราวดวยภาพวาดหรือกราฟกสามารถถายทอดขอมูล

ได ถึงแมวาผูชมจะไมไดอานมากอนก็ตาม 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต

 1.  การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ันหากมีการวิจัยเร่ืองนี้ในครั้งตอไป ควรเพ่ิม

วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดผลการศึกษาเชิงลึก โดยอาจใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

(In-depth Interview) หรือ สนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก

มากขึ้น

 2.  ในการศกึษาครัง้ตอไปควรศกึษาการนาํเสนอส่ืออนิโฟกราฟกของสํานัก

ขาวอื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลที่กวางขึ้นมากกวานี้ 
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Visitor’s Perception)
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 การวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยใน

การรับรูของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยการเปดรับส่ือของ

นกัทองเทีย่วชาวตางชาต ิความตองการขอมลูขาวสารเกีย่วกับการทองเทีย่วเชงิสขุภาพ

ของประเทศไทย ภาพลกัษณการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทยในการรบัรูของ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ความสัมพันธของลักษณะประชากรของนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติกับการรับรูภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ความ

สัมพันธของการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติกับการรับรู ภาพลักษณการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของ

ประเทศไทย การวจิยัครัง้นีใ้ชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ ในรปูแบบการสาํรวจ และใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยใหผูตอบกรอกแบบสอบถามดวย

ตนเอง และไดเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวน 400 คน

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มี

สัญชาติและเช้ือชาติจีน นับถือศาสนาคริสต จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 60,001-80,000 บาท 

กลุ มตัวอยางเปดรับสื่อเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยผาน

สือ่มวลชน สือ่บคุคล สือ่เฉพาะกจิ ในระดบัปานกลางทกุสือ่ โดยเปดรบัสือ่อนิเทอรเนต็

มากทีส่ดุ และตองการขอมลูขาวสารเก่ียวกบัการทองเทีย่วเชิงสขุภาพของประเทศไทย

ในดานความนาเชื่อถือ ดานการใหบริการ ดานสภาพแวดลอม ในระดับปานกลาง มี

เพียงความตองการดานการใหบริการ ในหัวขอมีแหลงขอมูลที่สะดวก อาทิ มีเว็บไซต

ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และความตองการดานสภาพแวดลอม ในหัวขอการเดิน

ทางสะดวกสบายเทานัน้ทีก่ลุมตวัอยางตองการในปรมิาณมาก และกลุมตัวอยางมกีาร

รับรูภาพลักษณดานความนาเชื่อถือในระดับปานกลาง แตดานการใหบริการและดาน

สภาพแวดลอม ในระดับมาก ดานการทดสอบตัวแปรเรื่องลักษณะประชากรมีความ

สมัพันธกบัการรบัรูภาพลกัษณดานตางๆ ของการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย 

พบวา ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานตางๆ ของการ

บทคัดยอ
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ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย แตเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และ

รายได มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย การทดสอบตัวแปรเรื่องลักษณะประชากรมีความสัมพันธกับการ

เปดรับสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย พบวา เพศ อายุ เชื้อชาติ 

ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับการเปดรับสื่อเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย การทดสอบตัวแปรเรื่องการเปดรับส่ือ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีความสัมพันธกับการรับรูภาพ-

ลกัษณของการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย พบวาการเปดรบัส่ือเกีย่วกบัการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยหากเปดรับสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพของประเทศไทยมากขึ้นเทาไหร จะทําใหรับรูภาพลักษณการทองเที่ยว

เชงิสขุภาพของประเทศไทยในทางทีด่มีากข้ึน ทัง้นีข้นาดของความสมัพนัธดงักลาวอยู

ในระดับสูง 

 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย, การรับรู ภาพลักษณการ

ทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย, การเปดรบัสือ่, ลกัษณะประชากร, 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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 The purpose of this research was to study image of Thailand’s 

health tourism in foreign visitor’s perception. It focused on their exposure 

to Thailand’s health tourism news and which kind of information about 

Thailand’s health tourism that they need to know. Also, this research 

aims to explore how foreign visitor’s demographics relate to their 

perception about Thailand’s health tourism and how their media 

exposures relate to their perception about image of Thailand’s health 

tourism. This study employs quantitative as well as survey researches 

and collects data through questionnaires. The respondents – 400 foreign 

visitors- complete the questionnaires by themselves. 

 According to the study, most of the respondents are company 

employee, Chinese females aged 21-30 and educated up to the 

bachelor level. They are Christian and earn 60,001-80,000 Bath per 

month. Internet is the dominant channel for their Thailand’s health 

tourism news consumption. They also want to access more information 

easily through English language’s website/ Chinese language’s website. 

The foreign visitor’s opinion of the overall image of Thailand’s health 

tourism, reputation, is in moderate level. But, services and environment 

is in high level. It was also found that sex, age, education, occupation is 

not relate to their perception about Thailand’s health tourism, but 

nationality, race, religion, income is relate to their perception about 

Thailand’s health tourism. It is the same as how foreign visitor’s demo-

graphics relate to their media exposures. It was found that gender, age, 

education, occupation, income is not relate to their media exposures, 

ABSTRACT
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but nationality, race, religion, is relate to their media exposures. And it 

was found that their media exposures relate to their perception about 

image of Thailand’s health tourism. 

Keywords: Thailand’s health tourism, The image of Thailand’s health 

tourism, Media exposures, Demographic information, Foreign 

visitor



JC JournalJournalJC 212

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหน่ึง

ของการคาการบริการรวมของประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย ในป พ.ศ. 2558 นี้เปนปที่ประเทศในแถบอาเซียนกาวเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อยางเปน

ทางการ ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับทิศทางการทองเที่ยวเพื่อรองรับการแขงขันที่

จะเพิ่มขึ้นระหวางประเทศสมาชิกดวยกันเอง โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) มีการปรับสมดลุเชงิการตลาดจากตลาดทัว่ไปใหเขาสูตลาดคุณภาพในทกุตลาด

ทัง้ในและตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมนกัทองเทีย่วทีม่กีาํลงัซือ้สงูระดบักลาง-บน และ

นักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ (Niche Market) ไดแก กลุมสุขภาพ (Health) กลุมกอลฟ 

(Golf) กลุมฮันนีมูนและการแตงงาน (Honeymoon & Wedding) และกลุมการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) ซ่ึงเปนกลุมที่ตองพัฒนาและสงเสริม เนื่องจาก

เปนกลุมนกัทองเทีย่วทีใ่ชจายมากกวานกัทองเทีย่วปกต ิโดยนกัทองเทีย่วกลุมสุขภาพ

และผูติดตามเปนนักทองเท่ียวกลุมท่ีใชจายมากที่สุด ในป พ.ศ. 2556 คาใชจายที่

นักทองเที่ยวกลุมน้ีใชมีมูลคาไมตํ่ากวา 1,370 ลานบาท (ชัชฎารัขช กุลาหงษ, 

สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2556) 

 ปจจัยเหลาน้ีสงผลใหผูประกอบการธุรกิจบริการดานสุขภาพตางหันมา

พัฒนารูปแบบการบริการที่มุงเนนการดูแลสุขภาพมากขึ้น จากเดิมที่เนนในดานการ

รักษาอาการเจ็บปวยเพียงอยางเดียว ทําใหเกิดการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เรียกวา 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งก็คือ การเดินทางมาประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคในการ

รักษาพยาบาลความเจ็บปวยทางกายหรือเพื่อการทําศัลยกรรมตกแตง โดยตองพึ่งพา

การใหบริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาลโดยใชเคร่ืองมือและอุปกรณทาง 

การแพทยเปนหลัก และการทองเท่ียวท่ีเนนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในลักษณะ

ที่เปนการแพทยเชิงปองกันตามแนวทางการแพทยทางเลือก อาทิ นวดแผนไทย สปา 

เปนตน โดยมุงหวังที่จะทําใหตนเองมีการดํารงชีวิตที่ดี



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 213

 ดังน้ัน นอกจากการเตรียมความพรอมดานบุคลากรและเทคโนโลยีแลว 

การสรางการรับรูท่ีดีตอคุณภาพและมาตรฐานของผูใหบริการก็เปนส่ิงสําคัญเชนกัน 

การสํารวจภาพลักษณจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เพื่อนําผลสํารวจที่ไดมานั้นมา

เปนขอมูลอางอิงที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธการแขงขันของกลุมธุรกิจ หรือ

เสริมสรางภาพลักษณดานดีใหชัดเจนย่ิงขึ้น และเม่ือผนวกกับการใหบริการที่ดีมี

คณุภาพก็จะทําใหผูรบับรกิารเกดิความพึงพอใจ อนัจะนาํไปสูการมชีือ่เสยีง การไดรบั

การยอมรับ รวมทั้งสามารถสรางความภักดีในตราสินคาของผูรับบริการในระยะยาว

ตอไป ซึ่งจะชวยยกระดับการใหบริการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

วัตถุประสงค

 1. เพือ่วจัิยการเปดรบัสือ่ของนกัทองเทีย่วชาวตางชาตเิรือ่งการทองเทีย่ว

เชิงสุขภาพของประเทศไทย

 2. เพื่อวิจัยความตองการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย

 3. เพื่อวิจัยภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในการ

รับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

 4. เพือ่วจิยัความสมัพนัธของลกัษณะประชากรของนกัทองเทีย่วชาวตางชาติ

กับการรับรูภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

 5. เพื่อวิจัยความสัมพันธของการเปดรับส่ือเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพของประเทศไทยของนักทองเท่ียวชาวตางชาติกับการรับรูภาพลักษณการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยใน

การรบัรูของนกัทองเทีย่วชาวตางชาต”ิ เปนการวจิยัโดยใชวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quan-

titative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชการวัดผล
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เพยีงครัง้เดยีว (Cross-sectional study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู โดยมุงวจิยัเกีย่วกบัการเปดรบัส่ือของนกัทองเทีย่ว
ชาวตางชาตเิรือ่งการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย ความตองการขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย และภาพลักษณการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทยในการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยมีกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เปนภาษาราชการ จํานวน 400 คน การวิจัยครั้งน้ีใชการสุมตัวอยางแบบไมอาศัย
ความนาจะเปน (Nonprobability sampling) ดวยวิธีการสุมแบบโควตา (Quota 
Sampling) เนือ่งจากผูวจิยัตองการขอมลูจากนักทองเทีย่วทีใ่ชภาษาองักฤษและภาษา
จีนเปนภาษาราชการ และจากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 
2556 มีนักทองเท่ียวท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย จาํนวน 2,748,557 คน และนกัทองเทีย่วทีใ่ชภาษาจนีเปนภาษาราชการ
เดนิทางเขามาทองเทีย่วในประเทศไทย จาํนวน 4,754,079 คน ผูวจิยัจงึกาํหนดโควตา
ใหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ
จํานวน 147 คน และนักทองเท่ียวท่ีใชภาษาจีนเปนภาษาราชการจํานวน 253 คน 
รวมทั้งสิ้น 400 คน 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน สวนแรก
คือการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชตาราง
แจกแจงความถี่ แสดงคารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนตอมาคือ การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การใชสถิติ Independent Samples 
t-test สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการใช
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน โปรดักท โมเมนท (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยและอภิปราย

 การวจิยัเรือ่ง “ภาพลกัษณการทองเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทยในการ
รับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ” มีผลการวิจัย ดังนี้
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 สวนที่ 1 ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย จากการ
วิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณดานความนาเช่ือถือในระดับปานกลาง 
แตดานการใหบริการและดานสภาพแวดลอม ในระดับมาก
 สวนที่ 2 ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยาง จากการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีสัญชาติและเชื้อชาติจีน นับถือศาสนา
คริสต จบการศกึษาสงูสดุระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชีพพนกังานบรษิทัเอกชน และ
มีรายไดตอเดือน 60,001-80,000 บาทตอเดือน 
 สวนที่ 3 การเปดรับส่ือและความตองการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย จากการวจิยัพบวา กลุมตวัอยางเปดรบัสือ่เกีย่วกบั
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยผานส่ือมวลชน ไดแก โทรทัศน ส่ือ
หนังสือพิมพ สื่อนิตยสาร/วารสาร สื่ออินเทอรเน็ต สื่อบุคคล ไดแก บุคลากรทางการ
แพทย สมาชิกในครอบครัว เพื่อน/คนรูจัก เจาหนาที่บริษัทประกันสุขภาพ เจาหนาที่
บริษัทนําเที่ยว สื่อเฉพาะกิจ ไดแก แผนพับ โปสเตอร การออกบูธ/จัดกิจกรรมพิเศษ/
งานแสดงสินคา ปายโฆษณากลางแจง ในระดับปานกลางทุกส่ือ โดยเปดรับส่ือ
อินเทอรเน็ตมากท่ีสุด และมีความตองการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
สขุภาพของประเทศไทยในดานความนาเชือ่ถอื ดานการใหบรกิาร ดานสภาพแวดลอม 
สวนใหญในระดับปานกลาง มีเพียงความตองการดานการใหบริการ ในหัวขอมีแหลง
ขอมูลที่สะดวก อาทิ มีเว็บไซตภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และความตองการดาน
สภาพแวดลอม ในหัวขอการเดินทางสะดวกสบายเทานั้นที่กลุมตัวอยางตองการใน
ปริมาณมาก
 สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
 การทดสอบตวัแปรเรือ่งลกัษณะประชากรมคีวามสมัพนัธกบัการรบัรูภาพ-
ลกัษณดานตางๆ ของการทองเท่ียวเชงิสขุภาพของประเทศไทย พบวา ระดบัการศกึษา
ไมมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณดานตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทย แตเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับการ
รับรูภาพลักษณดานตางๆ ของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
 การทดสอบตวัแปรเรือ่งลกัษณะประชากรมคีวามสัมพนัธกบัการเปดรบัส่ือ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย พบวา เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได มีความสัมพันธกับการเปดรับสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพของประเทศไทย 



JC JournalJournalJC 216

 การทดสอบตัวแปรเรื่องการเปดรับสื่อเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทยมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของประเทศไทย พบวาการเปดรบัสือ่เกีย่วกบัการทองเท่ียวเชงิสขุภาพของประเทศไทย

มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

โดยหากเปดรับสื่อเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมากขึ้นเทาไหร 

จะทําใหรับรูภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในทางท่ีดีมากขึ้น 

ทั้งนี้ขนาดของความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับสูง 

 จากการวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย

ในการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ” พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีการรับรู

ภาพลักษณโดยรวมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในระดับดี เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดแลว พบวาการรับรูภาพลักษณดานสภาพแวดลอมดีที่สุด 

รองลงมาคือ ภาพลักษณดานการใหบริการ และสุดทายคือภาพลักษณดานความ

นาเชื่อถือ ซึ่งภาพลักษณดานสภาพแวดลอมและดานการใหบริการอยูในเกณฑดี แต

ภาพลกัษณดานความนาเชือ่ถืออยูในเกณฑปานกลาง ดังนัน้ แมวาภาพลักษณโดยรวม

ของการทองเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศไทยจะอยูในเกณฑด ีแตผูใหบรกิารกค็วรจะ

พฒันาภาพลกัษณดานความนาเชือ่ถอืทีย่งัอยูในเกณฑปานกลางใหดยีิง่ขึน้ เพราะภาพ-

ลักษณโดยรวมจะดีหรือไมนั้นลวนขึ้นอยูกับทุกองคประกอบ โดยเฉพาะภาพลักษณ

ดานความนาเชือ่ถอืทีจ่าํเปนอยางยิง่สาํหรบัธรุกจิการใหบรกิารเกีย่วกับสขุภาพ เพราะ

หากพัฒนาภาพลักษณในดานนี้ใหดียิ่งๆ ขึ้นไปได ก็จะทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ยิ่งเขามาทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมากข้ึน และผลการวิจัยยังพบวา การ

เปดรบัสือ่เกีย่วกบัการทองเทีย่วเชิงสขุภาพของประเทศไทยมีความสมัพนัธเชงิบวกกบั

การรับรูภาพลักษณของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย โดยหากเปดรับสื่อ

เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมากขึ้นเทาไหร จะทําใหรับรูภาพ-

ลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในทางที่ดีมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคดิของเอด็เวริด แอล. เบอรเนย (Edward L. Bernays, n.d., อางถงึใน ดํารงศกัดิ ์

ชัยสนิท และ สุนี เลิศแสงกิจ, 2542, น.14) ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ 

ที่ไดกลาววา ภาพลักษณน้ันเกิดข้ึนไดจากการรับรูขาวสารอยางตอเนื่อง จนเกิดการ

ซมึซับฝงเขาไปในความรูสกึนกึคดิของผูทีไ่ดรบัขาวสารนัน้ๆ และทาํใหบคุคลนัน้สรางภาพ

ขององคกร บุคคล หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดข้ึนในใจของตน ทั้งในแงบวกและแงลบ ฉะน้ัน 
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ควรเนนการประชาสัมพันธภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยผาน

สื่อมวลชน เพราะสื่อมวลชนเปนสื่อท่ีนักทองเที่ยวเลือกเปดรับมากกวาส่ืออื่นๆ โดย

เฉพาะสื่ออินเทอรเน็ต ฉะนั้นควรจะทําการประชาสัมพันธหรือใหขอมูลขาวสารผาน

สื่ออินเทอรเน็ตใหมากข้ึน เนื่องจากที่ผานมาการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

จะเนนไปทีก่ารสือ่สารผานสือ่บคุคล เพราะเปนสือ่ที ่ททท. คดิวาผูรบับรกิารจะมีความ

เชือ่มัน่ในขอมลูทีไ่ดรบัมากกวาการรบัสารจากส่ืออืน่ๆ อกีทัง้การสือ่สารผานส่ือบคุคล

ยงัสามารถปรับเนือ้หาสารใหเขากบัผูรบัสารแตละรายได ฉะนัน้ ททท. ควรปรบักลยทุธ

การสือ่สารใหมกีารสือ่สารผานสือ่มวลชน โดยเฉพาะส่ืออนิเทอรเนต็ใหมากขึน้กวาเดมิ 

เพราะสือ่อนิเทอรเนต็คอืสือ่ทีน่กัทองเท่ียวชาวตางชาตเิปดรบัขาวสารเกีย่วกบัการทอง

เที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด และเปนสื่อที่มีคาใชจายไมสูง แตไดประสิทธิภาพมาก แตก็

มคิวรละทิง้การสือ่สารผานสือ่เฉพาะกจิและสือ่บคุคล เนือ่งจากขอมลูขาวสารเกีย่วกบั

การทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทยเปนขอมลูขาวสารทีม่รีายละเอยีดมาก ฉะนัน้

การสือ่สารผานสือ่เฉพาะกจิ อาท ิการออกบธู/จดักจิกรรมพเิศษ/งานแสดงสนิคา หรอื

สื่อสารผานเพื่อน/คนรูจัก ก็ควรจะตองทําควบคูกันไปดวย เพื่อชวยใหการส่ือสาร

ประสบผลสาํเรจ็ และควรจะเลอืกส่ือสารในประเดน็ทีผู่รบับรกิารสนใจ นัน่กคื็อขอมลู

ขาวสารดานการใหบริการ อาทิ การใหบริการท่ีสะดวก รวดเร็วของสถานบริการใน

ประเทศไทย การใหบริการดวยความเปนมิตร และมีไมตรีจิตที่ดีของผูใหบริการ และ

ควรจะอาํนวยความสะดวกใหแกผูรบับรกิารดวยการจดัทาํเวบ็ไซตเพือ่ใหขอมลูขาวสาร

ดวยภาษาท่ีหลากหลาย หรือจัดใหมีลามเพ่ือแปลขอมูลขาวสารใหผูรับบริการรับฟง 

ณ สถานทีร่บับรกิารทีม่นีกัทองเทีย่วชาวตางชาตนิยิมไปรบับรกิาร ซึง่การมแีหลงขอมลู

ที่สะดวกตอการคนหาขอมูลของนักทองเท่ียวชาวตางชาติน้ันเปนส่ิงที่นักทองเที่ยว

ชาวตางชาติตองการมากที่สุด 

 และผลการวิจัยครั้งน้ียังพบอีกวาระดับการศึกษาไมมีผลตอการรับรูภาพ-

ลักษณของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทย แตเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา 

อาชพี และรายได มผีลตอการรบัรูภาพลกัษณการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย 

โดยปจจยัเหลานีม้ผีลตอความแตกตางดานความรูและความคดิเหน็สวนบคุคล ทีท่าํให

เกดิคานยิม และความเชือ่ทีแ่ตกตางกนัออกไป ซึง่คานยิม และความเชือ่ทีแ่ตกตางกนั

นี้เองที่สงผลตอการเปดรับสื่อ เนื่องจากโดยทั่วไปคนเราจะเลือกเปดรับสื่อที่มีเนื้อหา

ตรงกับความเช่ือหรือคานิยมสวนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกิติมา สุรสนธิ 
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(2547, น.19-20) ที่กลาววา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 

Status) อาชพี รายได เชือ้ชาตแิละชาตพินัธุ ตลอดจนภูมหิลังของครอบครวั มอีทิธพิล

อยางมากและเปนตัวกําหนดการเลือกเปดรับสื่อและเนื้อหาสารที่สอดคลองกับความ

คิด ความเช่ือ และคานิยมเดิมของตน และเมื่อการเปดรับสื่อมีผลตอภาพลักษณ

การทองเทีย่วเชงิสขุภาพของประเทศไทย ความแตกตางทางดานอาย ุเช้ือชาต ิศาสนา 

อาชีพ และรายได จึงมีผลตอการรับรู ภาพลักษณการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ

ประเทศไทย

สรุปและขอเสนอแนะ

 1. เน่ืองจากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการรับรูภาพลักษณการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยดานความนาเชื่อถือในระดับปานกลาง แตดาน

การใหบรกิารและดานสภาพแวดลอมในระดบัมาก ดงันัน้จงึควรพฒันาภาพลักษณดาน

ความนาเชือ่ถอืใหมากข้ึน อาจทาํไดโดยการใชวธิปีระชาสัมพนัธขอมลูขาวสารผานสือ่

ตางๆ โดยเฉพาะผานสื่ออินเทอรเน็ตที่กลุมตัวอยางเปดรับมากที่สุด

 2. การประชาสมัพนัธผานสือ่ตางๆ ควรจะจดัทาํในรปูแบบทีก่ลุมตวัอยาง

สามารถเปดรับไดสะดวก อาทิ จัดทําในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

 3. การวิจัยครั้งนี้ ใชการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช

วิธีการสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการวิจัย ซึ่งยังคงมีขอจํากัดในดานขาดขอมูลเชิงลึก ในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรใช

เครือ่งมอืวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสมัภาษณแบบเจาะลกึ 

(In-depth interview) และการสนทนากลุม (Focus Group Interview) เพื่อใหได

ขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น

 4. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจจะกําหนดกลุมตัวอยางโดยการแบงเปน 2 

ประเภท คือ กลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 

และกลุมตัวอยางที่ไมเคยใชบริการ เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพของประเทศไทยในการรับรูของทั้งสองกลุมวาแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน

ชุด “นองใหม รายบริสุทธ์ิ” ของวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พรอมกับศึกษา

การเรียนรู สภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหาของวัยรุ นในเขต

กรงุเทพมหานคร ตลอดจนทศันคติตอวธิกีารแกไขปญหาทางสงัคมไทยจากการรบัชม

ละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่

ใชในการวิจัย คือ วัยรุนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต 15-22 ป ที่อาศัยอยูใน

เขตกรงุเทพมหานครและเคยรบัชมละครโทรทศันชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ จาํนวน 

400 คน จากเขตการปกครองทั้งสิ้น 10 เขต ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้น

ตอน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด 

“นองใหม รายบรสิทุธิ”์ บอย คือ 2 ครัง้/เดือน ซึง่จะมรีะยะเวลาในการรบัชมประมาณ 

21-30 นาที โดยจะเลือกชมเฉพาะชวงหรือตอนที่สนใจ และรับชมคนเดียว ทั้งนี้

วตัถปุระสงคในการรบัชมละครโทรทัศน ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ คอื ชมเพือ่ความ

บันเทิงบรรเทาความตึงเครียดที่เผชิญในชีวิตประจําวัน ชมเพื่อเปนขอคิด คติสอนใจ

ในการดําเนินชีวิต และ ชมเพื่อเรียนรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกัน

แกไขปญหาจากละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธ์ิ” อยูในระดับสูง และมี

ทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการแกไขปญหาทางสังคมไทยจากการรับชมละครโทรทัศนชุด 

“นองใหม รายบริสุทธิ์” 

คําสําคัญ: การเรียนรูทางสงัคม, ทศันคต,ิ ปญหาสงัคม, การปองกนัและแกไขปญหา

สังคมไทย, วัยรุนละครโทรทัศนเพื่อเยาวชน

บทคัดยอ
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 This research is aim to study about the exposure’s behaviour 

of drama TV series “Nongmai Rai Borisut” of Thai teenagers in Bangkok 

and attitude toward how to solve Thai society from this drama series by 

using the quantitative research. This studys sample is male and female 

teenagers who’re 15 to 22 years old, live in Bangkok and also watched 

this series. The total sample of this study is 400 person from 10 district 

that’re chosen from multi-stage sampling with using the questionnaire 

in accumulation.

 The study’s shown that the sample watched the series 2 times 

per month that take around 21-30 minutes especially the chapter that 

they interested in and watched alone for the explosure. In addition, they 

feel that this series can make them entertaining, relaxing, teach them 

the moral and also learning how to solve the problem in Thai society.

 The sample learn problems in Thai society and how to protect 

and find the solution from drama TV series “Nongmai Rai Borisut” in high 

process. The sample’s attitude agree with the method to solve the 

social problem.

Keywords: Social Learning, Attitude, The Solution for Social Problem, 

Social Problem, Teenagers, Television Drama for Youth

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 เด็กวัยรุน คือ อนาคตของชาติและเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนา

ประเทศชาต ิแตในปจจบุนัจะเหน็ไดวาอนาคตของชาต ิกาํลังถกูรมุเราดวยปญหาตางๆ 

ที่ถาโถมเขามามากมาย สงผลกระทบใหหลายๆ ครั้งที่ตัดสินใจทําอะไรลงไปใน

สถานการณตางๆ มกัเกดิจากความรูเทาไมถงึการณ จนกลายเปนปญหาสงัคมทีเ่รามกั

จะเห็นไดจากขาวตามหนาหนังสือพิมพ หรือสื่ออื่นๆ ในหวงปที่ผานมาถึงปญหา

เด็กวัยรุนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปจจุบันอยูบอยครั้ง 

 สถาบนัสือ่มวลชนในฐานะสถาบนัหนึง่ของสังคม นอกจากจะมหีนาทีใ่นการ

ใหขอมลูขาวสารแกประชาชนในสงัคมไดรับรูแลว ยงัมหีนาทีส่าํคญัในการชวยขดัเกลา

ทางสังคม รวมไปถึงเปนเครื่องเปดโลกทัศนใหเด็กวัยรุนไดเรียนรูสภาพทางสังคมได

กวางขวางมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัสามารถปลกูฝงทศันคต ิและพฤตกิรรมบางอยางใหกบัเดก็

วัยรุนได โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนในรูปแบบของละครโทรทัศน ถือเปนสื่อที่ไดรับการ

ยอมรับวามีบทบาทอยางมากตองกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือ กระบวนการ

เรียนรูทางสังคม (Socialization) ของเด็กและเยาวชน (สุกัญญา ตีระวนิช และ 

นนัทรกิา คุมไพโรจน อางถงึใน สภุาพนัธุ บนุนาค, 2546, น.1) ทีส่ามารถสะทอนความ

เปนจริงทางสังคมใหวัยรุนไทยไดเรียนรูและเขาใจสภาพสังคมมากขึ้นมากที่สุด ดวย

การนําเสนอเรื่องราวทางสังคมในยุคปจจุบันผานตัวละคร จนเกิดความเช่ือวาละคร

โทรทศันนาจะเปนเครือ่งมอืพฒันาสงัคมทีม่ลีกัษณะพเิศษแตกตางจากสือ่อืน่ๆ เพราะ

ไดจาํลองเหตกุารณหลากหลายรปูแบบในสงัคมใหวยัรุนไดเรยีนรูผานเนือ้หาของละคร

ทั้งในดานดีและดานลบ โดยในดานดี คือ สามารถนํามาเปนตัวอยางและแบบแผนใน

การดาํเนนิชวีติได สวนดานลบ คอื เพือ่ศกึษาและเปนแนวทางในการแกไขปองกนัได 

 ละครโทรทัศนในปจจุบันนั้นมีอยูหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลุม

เปาหมายทีผู่ผลติตองการจะสือ่สารถงึ ละครโทรทศันเพือ่เยาวชนเปนอกีรปูแบบหนึง่

ของละครท่ีมีเน้ือหาสะทอนใหเห็นถึงชีวิตวัยรุนที่กําลังจะเติบโตเปนผูใหญและตอง

เผชญิกบัสภาพความเปนจรงิในสงัคม โดยมวีตัถปุระสงคใหวยัรุนไดเรยีนรูสภาพสังคม 

ปญหาตางๆ ในสังคม รวมไปถึงเรียนรูวิธีการแกไขปญหาที่ถูกตองผานประสบการณ
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ของตัวละครในเรื่องนั้นๆ ได และคาดหวังวาการที่ตัวละครทําความดี ประพฤติตัวดี 

ผานสื่อละครโทรทัศนจะทําใหเด็กวัยรุนคอยๆ ซึมซับและเรียนรูสิ่งดีๆ ไปพรอมๆ กับ

ความเพลิดเพลินในเนื้อหาของละครได 

 ละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” เปนละครโทรทัศนเพื่อเยาวชน

ที่มีเนื้อหาสะทอนใหเห็นถึงสภาพทางสังคมไทยในปจจุบัน เนื้อหาของละครมีความ

ทันสมัยและเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยจะแฝงแงคิดและคติเตือนใจในการดําเนินชีวิต

อยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมุงถายทอดเนื้อหาดานสะทอนปญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม

ไทย โดยเฉพาะปญหาที่เกี่ยวของกับเด็กวัยรุนที่กําลังเปนที่สนใจอยู ณ ขณะนั้น เชน 

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาความรุนแรง ปญหาการพนันบอล ฯลฯ เปนตน 

พรอมทั้งนําเสนอทางเลือกในการจัดการกับปญหาน้ันๆ ใหผูรับชมไดศึกษาและ

เรียนรูทางสังคมไปพรอมๆ กับตัวละครของเรื่อง

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยทําการศึกษาละครโทรทัศนชุด “นองใหม ราย

บรสิทุธิ”์ ในประเดน็ทีว่า ละครโทรทศันชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ มสีวนชวยสะทอน

ใหเห็นถึงปญหาตางๆ ในสังคมที่เกี่ยวของกับวัยรุนไดดีมากนอยเพียงไร ตลอดจน

เนื้อหาของละครไดสงผลกระทบตอการเรียนรูปญหาทางสังคมของเด็กวัยรุนหรือไม 

และวธิกีารแกไขปญหาตางๆ ทีน่าํเสนอนัน้มสีวนชวยใหวยัรุนมทีศันคตไิปในทศิทางที่

เหมาะสมหรือไม อยางไร

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนชุด “นองใหม ราย

บริสุทธิ์” ของวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพือ่ศกึษาการเรยีนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกนัแกไขปญหา

ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาทางสังคมไทยจากการรับชม

ละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์”
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สมมติฐานการวิจัย
 1. คุณลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน ทําใหพฤติกรรมการเปด
รับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน
 2. คุณลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน ทําใหการเรียนรูสภาพปญหา
สังคมไทยและการปองกันแกไขปญหาของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 3. คุณลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอวิธีการแกไข
ปญหาสังคมไทยแตกตางกัน 
 4. พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” 
มีความสัมพันธกับการเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหา
ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” มี
ความสัมพันธกับทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาสังคมไทย 
 6. การเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหาจากการ
เปดรบัชมละครโทรทศัน ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอวธิี
การแกไขปญหาสังคมไทย 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 1. แนวคิดเกี่ยวกับปญหาวัยรุน
 2. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปองกันและแกไขปญหาวัยรุน
 3. แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน
 4. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
 5. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)
 6. ทฤษฎีการเปดรับสื่อ (Media Exposure Theory)

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) แบบเกบ็ขอมลู ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึง่ เพยีง
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ครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และใหผูตอบแบบสอบถามเปน

ผูกรอกขอมลูดวยตนเอง (Self-Administration Questionnaire) โดยแบงโครงสราง

คําถามออกเปน 4 สวนดังนี้

 สวนที่ 1 คาํถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะทางประชากรของกลุมตวัอยาง ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห 

 สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด 

“นองใหม รายบรสิทุธิ”์ ประกอบดวย ความถีใ่นการในการเปดรบัชมละครตอสปัดาห 

เวลาที่ใชในการเปดรับชมตอครั้ง ลักษณะในการรับชม และวัตถุประสงคในการรับชม

 สวนที่ 3 คาํถามเกีย่วกบัการเรยีนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกนั

แกไขปญหาจากการรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ไดแก สาเหตุ

ของปญหา และการปองกันและแกไขปญหา

 สวนที่ 4 คาํถามเกีย่วกบัทศันคตติอวธิกีารแกไขปญหาสงัคมไทยจากการ

รับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” 

 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้คอื วยัรุนทัง้เพศชายและเพศหญงิทีม่อีายุ

ตั้งแต 15-22 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเคยรับชมละครโทรทัศน

ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 ในชวง

ป พ.ศ. 2555-2556 จํานวน 400 คน จากเขตการปกครองทั้งสิ้น 10 เขต ไดแก 

พระนคร พญาไท คลองสาน สาทร บางพลัด ลาดพราว บางเขน ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน 

และทววีฒันา ซึง่ไดจากการสุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน โดยแจกแบบสอบถามตาม

สถานศึกษา สวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟา และหางสรรพสินคา 

 รูปแบบที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ไดแก สถิติการวิเคราะห Independent-Samples T-Test การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 

Correlation) 
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ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัย

 1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง
 สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 15-18 ป กําลังศึกษา

อยูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาหสวนใหญ

อยูกับอินเทอรเน็ต

 2. พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” 
 สวนใหญเปดรับชมละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธ์ิ” บอย คือ 

2 ครั้ง/เดือน ในแตละครั้งจะรับชมคนเดียว ประมาณ 21-30 นาที โดยเลือกชม

เฉพาะชวงหรือตอนที่สนใจ วัตถุประสงคในการรับชมสวนใหญเพื่อความบันเทิง/

บรรเทาความตึงเครียดท่ีเผชิญในชีวิตประจําวัน เปนขอคิด คติสอนใจในการดําเนิน

ชีวิต และเพื่อเรียนรูสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน

 3. การเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหา
 สวนใหญเรยีนรูสภาพปญหาสงัคมไทยและการปองกนัแกไขปญหาจากการ

รับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ทั้ง 3 ปญหาอยูในระดับสูง โดย

สภาพปญหาและการปองกนัแกไขปญหาทีก่ลุมตวัอยางเรียนรูมากทีสุ่ด คอื ปญหาการ

พนันบอล คาเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ ปญหาการมีเพศสัมพันธและทองในวัยเรียน 

คาเฉลี่ย 3.79 และ ปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กวัยรุน คาเฉลี่ย 3.74 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาเปนประเด็นการเรียนรูในแตละปญหาพบวา ประเด็นที่กลุม

ตัวอยางเรียนรูมากที่สุดเกี่ยวกับปญหาการพนันบอลและการปองกันแกไขปญหาการ

พนันบอล คือ ควรหลีกเลี่ยงหรือไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด คาเฉลี่ย 4.33 

สวนประเด็นที่เรียนรูนอยที่สุด คือ ละครโทรทัศน มีสวนชวยใหทานสามารถปองกัน

และแกไขการเลนการพนนัฟตุบอลได คาเฉล่ีย 3.60 ประเดน็ท่ีกลุมตวัอยางเรยีนรูมาก

ที่สุดเกี่ยวกับปญหาการมีเพศสัมพันธและทองในวัยเรียนและการปองกันแกไขปญหา

การมีเพศสัมพันธและทองในวัยเรียน คือ การทองในวัยเรียนเกิดจากความไมยับยั้ง

ชั่งใจและมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน คาเฉลี่ย 4.26 สวนประเด็นที่กลุมตัวอยาง
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เรยีนรูนอยท่ีสดุ คอื ควรเพกิเฉยหรอืไมแสดงทาทใีดๆ เมือ่ถกูคนรกัขอมคีวามสมัพนัธ

เกินเลย (ทําเปนไมรูไมชี้) คาเฉลี่ย 3.35 และประเด็นที่กลุมตัวอยางเรียนรูมากที่สุด

เกี่ยวกับปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กวัยรุนและการปองกันแกไขปญหาความรุนแรง

ในกลุมเด็กวัยรุน คือ ความรุนแรงในกลุมวัยรุนมักเกิดจากความคึกคะนอง คาเฉล่ีย 

4.13 สวนประเด็นที่กลุมตัวอยางเรียนรูนอยที่สุด คือ เด็กที่มีปญหาทางครอบครัว 

มักมีพฤติกรรมชอบความรุนแรง และ ละครโทรทัศน มีสวนชวยใหทานสามารถ

หาทางออกและแกไขสถานการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นได คาเฉลี่ย 3.52

 4. ทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาทางสังคมไทยจากการรับชมละคร
  โทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์”
 สวนใหญมีทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการแกไขปญหาสังคมของละครโทรทัศน

ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ทั้ง 3 วิธี ซึ่งไดแก การเผชิญหนาแบบตรงไปตรงมา 

การหลีกเลี่ยง และ การเพิกเฉย เมื่อพิจารณาทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาในแตละ

ปญหาพบวา วิธีการแกไขปญหาความรุนแรงในกลุมเด็กวัยรุนที่กลุมตัวอยางเห็นดวย

มากที่สุด คือ หลีกเลี่ยงหรือพยายามไมเขาไปรวมในความรุนแรงเมื่อถูกชักจูง สําหรับ

วิธีการแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธและทองในวัยเรียนที่กลุมตัวอยางเห็นดวยมาก

ทีส่ดุ คอื ปฏเิสธการขอมคีวามสมัพนัธเกนิเลยกบัคูรกัแบบตรงไปตรงมา คาเฉลีย่ 4.26 

และวิธีการแกไขปญหาการพนันบอลท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยมากท่ีสุด คือ หลีกเล่ียง

หรือไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด คาเฉลี่ย 4.37 

 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะประชากรที่แตกตางกัน ทําให

พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาคุณลักษณะประชากรดาน เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นอง

ใหม รายบริสุทธิ์” ยกเวนคุณลักษณะประชากรดานกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห

 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 คณุลกัษณะประชากรทีแ่ตกตางกนั ทาํใหการ

เรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหาของวัยรุนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร แตกตางกัน
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาคุณลักษณะประชากรดาน อายุ ระดับการ
ศกึษา และกจิกรรมในวนัหยดุสดุสปัดาหทีแ่ตกตาง จะมกีารเรยีนรูสภาพปญหาสงัคม
ไทยและการปองกันแกไขปญหาแตกตางกัน ยกเวนคุณลักษณะประชากรดานเพศ
 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะประชากรที่แตกตางกัน ทําใหมี
ทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาสังคมไทยแตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาคุณลักษณะประชากรดาน อายุ ระดับ
การศึกษา และกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห ที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติตอวิธีการ
แกไขปญหาสังคมไทยแตกตางกัน ยกเวนคุณลักษณะประชากรดานเพศ 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน 
ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” มีความสัมพันธกับการเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและ
การปองกันแกไขปญหาของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมในการเปดรับชมละครโทรทัศน 
ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ มคีวามสมัพนัธกบัระดบัการเรยีนรูสภาพปญหาสงัคมไทย
และการปองกันแกไขปญหา โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวา วัยรุนที่มี
ความถีใ่นการเปดรบัชมละครโทรทศัน ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ บอยครัง้จะมรีะดบั
การเรยีนรูสภาพปญหาสงัคมไทยและการปองกันแกไขปญหาสงู สวนวัยรุนทีม่คีวามถี่
ในการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” นานๆ ครั้ง จะมีระดับ
การเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหาตํ่า ทั้งน้ีขนาดความ
สัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่า
 การทดสอบสมมติฐานที่ 5  พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน 
ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธ์ิ” มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอวธิกีารแกไขปญหาสังคมไทย
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน 
ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธ์ิ” มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตติอวธิกีารแกไขปญหาสังคมไทย 
ทั้ง 3 วิธี ซึ่งไดแก การเผชิญหนาแบบตรงไปตรงมา การหลีกเลี่ยง และ การเพิกเฉย 
โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวา วัยรุนที่มีความถี่ในการเปดรับชมละคร
โทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” บอยครั้ง จะมีทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการแกไข
ปญหาสังคมของละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ทั้ง 3 วิธีสูง สวนวัยรุนที่
มีความถี่ในการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” นานๆ ครั้ง จะ
มีทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการแกไขปญหาสังคมของละครโทรทัศน ชุด “นองใหม ราย
บริสุทธิ์” ทั้ง 3 วิธีตํ่า ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับตํ่า
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 การทดสอบสมมติฐานที่ 6 การเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการ

ปองกันแกไขปญหาจากการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” มี

ความสัมพันธกับทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาสังคมไทย

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและ

การปองกันแกไขปญหาจากการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” 

มีความสัมพันธกับทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาสังคมของละครโทรทัศน ชุด 

“นองใหม รายบริสุทธิ์” ทั้ง 3 วิธี ซึ่งไดแก การเผชิญหนาแบบตรงไปตรงมา การหลีก

เลี่ยง และ การเพิกเฉย โดยเปนความสัมพันธทางบวก หมายความวา วัยรุนที่มีการ

เรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหาจากการเปดรับชมละคร

โทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” สูง จะมีทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการแกไขปญหา

สังคมไทยของละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ทั้ง 3 วิธี สูง สวนวัยรุนที่มี

การเรยีนรูสภาพปญหาสงัคมไทยและการปองกันแกไขปญหาจากการเปดรบัชมละคร

โทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ตํ่า จะมีทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการแกไขปญหา

สงัคมไทยของละครโทรทศัน ชุด “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ ทัง้ 3 วธิ ีตํา่ ทัง้นีข้นาดความ

สัมพันธดังกลาวอยูในระดับปานกลาง

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยเรื่อง “การเรียนรูและทัศนคติการแกไขปญหาสังคมไทยจาก

ละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัย

ไดอภิปรายผลการวิจัยแยกเปนประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” 
 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับชมละครโทรทัศนชุด 

“นองใหม รายบริสุทธิ์” บอย คือ 2-3 ครั้ง/เดือน โดยในแตละครั้งจะรับชมประมาณ 

21-30 นาที ซึ่งหมายถึงรับชมจนจบตอนนั้นๆ พฤติกรรมดังกลาวบงบอกใหเห็นวา 

ละครโทรทัศนยังคงเปนรูปแบบรายการโทรทัศนที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน

ของมนุษยและไดรับความนิยมอยูทุกยุคทุกสมัย เนื่องดวยเปนรูปแบบรายการที่
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นอกจากจะใหความบนัเทงิแลวยงัแฝงไปดวยสาระมากมายใหผูชมไดเรยีนรูไปพรอมๆ 

กนั ประกอบกบัมคีณุสมบตัทิีพ่เิศษ เชน ภาพ เสยีง นกัแสดง ฯลฯ จงึสามารถเพิม่การ

รับรูใหแกผูที่เปดรับชมละครโทรทัศนมีความเขาใจเนื้อหาที่ตองการนําเสนอยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการท่ีกลุ มตัวอยางติดตามชมละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” 

บอยครั้งจะทําใหกลุมตัวอยางมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสภาพปญหา

สังคมไทยรวมไปถึงวิธีในการปองกันและแกไขปญหาสังคมมากยิ่งขึ้นตามไปดวย 

ผลจากวิจัยสอดคลองกับทฤษฎีการเปดรับสื่อของอัทคิน (Atkin) (กาญจนา แกวเทพ, 

2540, น.187) ทีก่ลาวไววา บคุคลยิง่เปดรบัขาวสารและมทีกัษะในการแสวงหาขอมลู

มากเทาใด ก็ยิ่งมีความรูมากขึ้นเทานั้น 

 กลุมตัวอยางเปดรับชมละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” เฉพาะ

ชวงหรอืตอนทีต่นเองสนใจเทานัน้ แสดงวากลุมตัวอยางจะเลือกรบัขาวสารและขอมลู

เฉพาะที่อยูในความสนใจของตนเองเทาน้ัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเบคเกอร 

(Becker, 1978, p.79) ที่กลาวไววา บุคคลจะเปดรับขาวสารเพื่อตองการทราบขอมูล

ที่ตนเองสนใจอยากรูเทานั้น เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการแกปญหาและเปนขอมูล

เพื่อสนองความตองการของตน 

 นอกจากนีผ้ลการวจิยัยงัพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมวีตัถปุระสงคในการ

รบัชม คอื รบัชมเพือ่ความบนัเทงิและบรรเทาความตงึเครียดทีเ่ผชญิในชวีติประจาํวนั 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของซิงฮาล และ โรเจอร (Singhal & Roger, 1999) ที่พบวา 

ละครโทรทัศนชวยใหผูชมไดปลดปลอยอารมณ (emotional release) โดยผานการ

ดาํเนนิเรือ่งและการกระทาํของตวัละคร ทาํใหผูชมไดหวัเราะ รองไห แปลกใจ ตืน่เตน 

กบัเหตกุารณทีพ่ลกิผนัอยางเหนอืความคาดหมาย เชนเดยีวกบั สมสขุ หินวมิาน (2545, 

น.219-223) ท่ีกลาววา กลุมผูชมละครโทรทัศนไมวาจะเปนประเภทมือใหมหัดขับ

หรือแฟนพันธุแท ก็มักจะเสพละครโทรทัศนเพื่อมุ งหวังความบันเทิงเปนหลัก 

วตัถปุระสงคในการรบัชมโทรทศันชดุ “นองใหม รายบรสุิทธิ”์ รองลงมา คือรบัชมเพือ่

เปนขอคิดและคติสอนใจในการดําเนินชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการขัดเกลาทาง

สังคม (สุภาพันธุ บุนนาค, 2546, น.37) ที่พบวา การขัดเกลาสมาชิกผานสื่อมวลชน

นัน้ สามารถปลกูฝงลกัษณะเฉพาะตัว โดยการหลอหลอมใหบคุคลมีความคดิ ทศันคติ 

คานิยมและการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดบุคลิกภาพที่เปนตัวของตัว

เอง แตตองไมขดักับบรรทดัฐานและความมุงหวงัของสงัคม และชวยสอนใหเกดิความ
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ชาํนาญหรอืทกัษะเฉพาะอยาง เพือ่ใหสามารถนาํไปใชในการดาํรงชีวติประจาํวัน หรอื

รวมกิจกรรมกับผูอื่นในสังคมได

การเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหา 
 ปจจุบันจะเห็นไดวาละครโทรทัศนถือวาเปนเครื่องมือหนึ่งที่ไดรับการ

ยอมรบัวาสามารถพัฒนาสงัคมไดเนือ่งจากมลีกัษณะพเิศษแตกตางจากสือ่อืน่ๆ เพราะ

ไดจาํลองเหตกุารณหลากหลายรปูแบบในสงัคมใหวยัรุนไดเรยีนรูผานเนือ้หาของละคร

ทัง้ในดานดแีละดานลบ โดยในดานด ีคอื สามารถนาํเอามาเปนตัวอยางและแบบแผน

ในการดําเนินชีวิตได สวนดานลบ คือ เพื่อศึกษาและเปนแนวทางในการแกไขปองกัน

ได การทีว่ยัรุนในฐานะกลุมคนทีถ่กูคาดหวงัใหเปนตวัแทนของการพฒันาประเทศ ได

เรยีนรูสภาพสงัคมรวมไปถงึแบบแผนในการปฏบิตัตินในสงัคมผานเรือ่งราวของละคร

โทรทศัน จะสงผลใหวยัรุนไดเรยีนรูและมปีระสบการณทางสงัคมผานเรือ่งราวในละคร 

ที่เรียกวาการมีประสบการณผานสื่อ หรือ การมีโลกที่ผานสื่อ 

 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการเรียนรูสภาพ

ปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหาจากละครโทรทัศน ชุด “นองใหม ราย

บริสุทธิ์” ทั้ง 3 ปญหา ซึ่งไดแก ปญหาความรุนแรงในกลุมวัยรุน ปญหาการมีเพศ

สัมพันธและทองในวัยเรียน และปญหาการพนันบอลอยูในระดับสูง โดยปญหาที่กลุม

ตัวอยางเรียนรูมากที่สุด คือ ปญหาการพนันบอล คาเฉลี่ย 3.89 ประเด็นที่เรียนรูมาก

ทีส่ดุ คอื ควรหลีกเลีย่งหรอืไมเขาไปยุงเกีย่วกบัการพนนัทกุชนดิ คาเฉลีย่ 4.33 ปญหา

ที่เรียนรูรองลงมาคือ ปญหาการมีเพศสัมพันธและทองในวัยเรียน คาเฉลี่ย 3.79 

ประเด็นท่ีเรียนรูมากท่ีสุด คือ การทองในวัยเรียนเกิดจากความไมยับยั้งชั่งใจมีเพศ

สัมพันธโดยไมปองกัน คาเฉลี่ย 4.26 และ ปญหาความรุนแรงในกลุมวัยรุน คาเฉลี่ย 

3.74 ประเด็นท่ีเรียนรูมากท่ีสุด คือ ทานเรียนรูวา ความรุนแรงในกลุมวัยรุนมักเกิด

จากความคึกคะนอง คาเฉลี่ย 4.13

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับละครโทรทัศน

ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ กบัระดบัการเรยีนรูสภาพปญหาสงัคมไทยและการปองกนั

แกไขปญหา พบวา พฤติกรรมในการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม ราย

บริสุทธิ์” มีความสัมพันธกับระดับการเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกัน
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แกไขปญหาของวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร ซ่ึงสามารถอธบิายไดวา เมือ่กลุมตวัอยาง

มีพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธ์ิ” บอยครั้ง 

จะทําใหระดับการเรียนรูสภาพปญหาสังคมไทยและการปองกันแกไขปญหามากตาม

ไปดวย ในขณะเดียวกัน หากกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน 

ชดุ “นองใหม รายบรสิทุธิ”์ นานๆ ครัง้ จะทําใหระดบัการเรยีนรูสภาพปญหาสังคมไทย

และการปองกันแกไขปญหาลดนอยลงดวย 

 จากผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของแครปเปอร (Klapper, 1960) 

เกีย่วกบักระบวนการเลอืกสรรขาวสารในการเรียนรูและรบัรูประโยชนของมนษุยทีว่า 

บคุคลจะเลอืกเปดรบัส่ือและขาวสารจากแหลงตางๆ ตามความสนใจและความตองการ

ของตนเองเพือ่นาํมาใชในการแกไขปญหาและเปนขอมลูเพือ่ตอบสนองความตองการ

ของตนเอง เชนเดียวกับทฤษฎีการเปดรับสื่อของ อัทคิน (Atkin) (กาญจนา แกวเทพ, 

2540, น.187) ทีก่ลาวไววา บคุคลยิง่เปดรบัขาวสารและมทีกัษะในการแสวงหาขอมลู

มากเทาใด กย็ิง่มคีวามรูและเทาทนัสภาวะแวดลอมมากขึน้เปนเงาตามตวัเทานัน้ และ

ขาวสารที่ลดความไมรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมภายนอกน้ัน จะเปนเครื่องมือชวยในการ

ตัดสินใจ ชวยเพิ่มพูนความรู ความคิด และแกปญหาตาง ๆ  มาสูตนไดทั้งหมด ซึ่งตาม

หลักทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) (กาญจนา แกวเทพ, 

2553, น.166) มองวา สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในฐานะตัวแทนแหงการเรียนรูที่ทํา

หนาที่ใหความรู ขัดเกลา และอบรมบมเพาะสิ่งตางๆ ใหแกสมาชิกในสังคม ชวยสราง

ความรูความเขาใจทีส่าํคญัระหวางสือ่กบัความรู ทศันคต ิรวมไปถงึพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้

ของมนุษยได 

 นอกจากนี้แบนดูรา (Bandura) (กาญจนา แกวเทพ, 2553, น.175) 

ยังอธิบายวิธีการที่การเรียนรูทางสังคมจะเกิดขึ้นไดโดยผานตัวแทนจากสื่อมวลชน

เอาไววา สื่อมวลชนชวยใหผูท่ีเปดรับสื่อทุกชนิดรูจักแบบแผนใหมๆ ของการแสดง

พฤติกรรมอยูตลอดเวลา (Observation learning) ทั้งยังชวยลดแรงจูงใจของผู

เลียนแบบที่จะทําตามใหลดนอยลง โดยการนําเสนอใหเห็นวาตัวตนแบบถูกลงโทษ

เนื่องจากการกระทําบางอยางที่ไมเหมาะสม (Inhibitory Effects) ในขณะที่บางครั้ง

สื่อมวลชนก็ใหแบบอยางกับตัวตนแบบโดยการไดรับรางวัล เนื่องจากกลาแสดง

พฤตกิรรมทีส่งัคมหามปราม ซ่ึงมผีลทาํใหผูชมเลยีนแบบพฤตกิรรมทีส่วนกระแสสังคม

ขึ้นได (Disinhibitory Effects) 
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ทศันคตติอวธีิการแกไขปญหาทางสังคมไทยจากการรบัชมละครโทรทศันชดุ 
“นองใหม รายบริสุทธิ์”
 ทัศนคติเปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากทางจิตวิทยาสังคมและการ

สื่อสาร (สุบิน ยุระรัช, 2550) การรูถึงทัศนคติของคนหรือกลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

วาเปนไปในทศิทางใด ยอมจะทาํใหผูทีเ่กีย่วของสามารถวางแผนและดาํเนนิการอยาง

ใดอยางหนึ่งตอบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการ

แกไขปญหาทางสังคมไทยของละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ทั้ง 3 วิธี 

ซึ่งไดแก การเผชิญหนาแบบตรงไปตรงมา การหลีกเลี่ยง และ การเพิกเฉย โดยใน

แตละปญหาจะเหน็ดวยกับวธิกีารจดัการกับปญหาแตกตางกนัออกไป กลาวคอื ปญหา

ความรุนแรงในกลุมวัยรุน และ ปญหาการพนันบอล กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย

กับวิธีการจัดการกับปญหาโดยวิธีการหลีกเล่ียงโดยการไมเขาไปรวมในความรุนแรง

หรือไมเขาไปยุงเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด ในขณะที่ปญหาการมีเพศสัมพันธและทอง

ในวยัเรยีน กลุมตัวอยางสวนใหญกลบัเห็นดวยกบัวธิกีารจดัการปญหาโดยวิธกีารเผชิญ

หนาแบบตรงไปตรงมา คือปฏิเสธการขอมีความสัมพันธเกินเลยกับคูรักแบบตรงไป

ตรงมา แสดงใหเห็นวาทางเลือกในการจัดการกับปญหาแตละปญหาจะแตกตางกัน

ออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหานั้นๆ วาวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 

 เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับละครโทรทัศน

ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” กับระดับทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาทางสังคมไทยพบ

วา พฤติกรรมในการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” มีความ

สัมพันธกับระดับทัศนคติตอวิธีการแกไขปญหาทางสังคมไทยของละครโทรทัศนชุด 

“นองใหม รายบรสิทุธิ”์ ซึง่สามารถอธบิายไดวา เมือ่กลุมตวัอยางมพีฤติกรรมการเปด

รับชมละครโทรทัศน ชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” บอยครั้ง จะทําใหมีทัศนคติเห็นดวย

ตอวิธีการแกไขปญหาของละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” สูงตามไปดวย 

ในขณะเดียวกัน หากกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับชมละครโทรทัศน ชุด “นอง

ใหม รายบริสุทธิ์” นานๆ ครั้ง จะทําใหมีทัศนคติเห็นดวยตอวิธีการแกไขปญหาของ

ละครโทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” ลดนอยลงดวย จากผลการวิจัยสอดคลอง

กับแนวคิดของเครชและครัทซฟลด (Krech & Crutchfield) (อางถึงใน วนัสนันท 
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ทิพยจันทร, 2553, น.86) ที่กลาวไววาทัศนคติเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรูหรือ

ประสบการณของแตละคนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได วิธีหนึ่งก็คือ การที่บุคคลไดรับ

ขาวสารตางๆ ซึง่ขาวสารนัน้อาจมาจากสือ่บคุคลและสือ่มวลชนตางๆ ขาวสารเหลานี้

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอองคประกอบของทัศนคติดานความรูและการรับรู 

(Cognitive Component) และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็มีแนวโนมของพฤติกรรม

ทําใหองคประกอบดานอารมณ (Affective Component) เปลี่ยนแปลงไปดวย 

ดังนั้นอาจสรุปไดวา หากไดรับขาวสารในระดับที่แตกตางกันก็ยอมทําใหทัศนคติ

หรือพฤติกรรมแตกตางกันออกไปดวย 

 เชนเดียวกับโรเจอร (Rogers, 1978) ที่พบวาทัศนคติ เปนตัวชี้วัดวาบุคคล

นั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณ

ตาง ๆ  โดยอาจสงผลถงึพฤตกิรรมในอนาคตได ทศันคตเิปนเพยีงความพรอมทีจ่ะตอบ

สนองตอสิง่เรา และเปนมติิของการประเมนิวาชอบหรอืไมชอบตอประเดน็หนึง่ ๆ  และ

เปนการสือ่สารภายในตวับคุคล (Interpersonal Communication) ทีเ่ปนผลกระทบ

มาจากการรับสาร ซ่ึงจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป ดังนั้นการที่บุคคลเปดรับชมละคร

โทรทัศนชุด “นองใหม รายบริสุทธิ์” บอยครั้ง จะทําใหเรียนรูสภาพปญหารวมไปถึง

วิธีการปองกันและแกไขปญหาสังคมตามท่ีละครนําเสนอหลากหลายข้ึน การที่ละคร

นําเสนอใหเห็นถึงวิธีการจัดการกับสถานการณตางๆ รวมไปถึงผลที่จะตามมากับการ

ตดัสนิใจแกไขปญหาในแตละวธิกีารนัน้ๆ สงผลใหผูรบัชมไดมปีระสบการณการจดัการ

กบัปญหาตางๆ ผานสือ่ เกิดทศันคตใินทางทีถ่กูตองตอการจดัการกบัปญหาตางๆ และ

เรียนรูวาควรจะตัดสินใจในสถานการณตางๆ อยางไร จึงจะเปนการปองกันและแกไข

ปญหาท่ีดีทีสุ่ด ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิทศันคตขิองลิเกริต (Likert) (อางถงึใน ประภาเพญ็ 

สุวรรณ, น.91-93) ที่พบวา เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยางตอส่ิงหน่ึงสิ่งใด

ทั้งในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไมดี และจะ

เกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปในทิศทางที่เคยมีประสบการณมากอน 

ขอเสนอแนะผลการวิจัย

 1. จากผลการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาละครโทรทัศนชุด “นองใหม ราย
บริสุทธิ์” ซึ่งเปนละครโทรทัศนประเภทละครโทรทัศนเพื่อเยาวชนสามารถกอใหเกิด
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การเรียนรูสภาพปญหาสังคมตลอดจนการปองกันและแกไขไมใหเกิดปญหานั้นๆ 
กับตนเองได และการเรียนรูน้ันสามารถเกิดข้ึนในระยะยาวไดหากมีการนําเสนอให
พบเห็นบอยครั้ง ดังน้ันในสวนของภาครัฐจึงควรใหความสําคัญและสนับสนุนใหมี
รายการละครโทรทัศนเพื่อเยาวชนมากข้ึน เพื่อเปนการใหความรูพรอมทั้งพัฒนา
ศักยภาพดานการใชชีวิตของวัยรุนในสังคมมากขึ้น ตามจุดประสงคของแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมทีมุ่งเนนใหเดก็และเยาวชนเปนศนูยกลางของการพฒันา โดยการ
เนนดานการจัดสรรเวลาและงบประมาณใหสื่อมวลชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
 2. ผูผลิตรายการละครโทรทัศนเพื่อเยาวชนควรตระหนักถึงเนื้อหาที่การ
นําเสนอผานละคร เนื่องจากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาวัยรุนสามารถ
เรียนรูทางสังคมผานสื่อละครโทรทัศนไดเปนอยางดี อีกทั้งยังอาจกอใหเกิดผลใน
ระยะยาวได ดังนั้นในการผลิตรายการละครโทรทัศนเพื่อเยาวชน จึงควรมีความ
ระมดัระวงัในเรือ่งของเนือ้หาในละคร ตลอดจนพฤตกิรรมของตวัละครทีแ่สดงออกมา
เพราะสามารถสงผลกระทบตอการรับรูของผูชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเปน
วัยแหงการเรียนรูแทบทั้งสิ้น 
 3. วัยรุนเปนวัยของการแสวงหาเอกลักษณและรูปแบบของตนเอง จึงมี
ความสนใจในบุคคลในละคร เนื้อหาละคร และพรอมที่จะเลียนแบบตัวละครที่ตนเอง
ชอบและสนใจ แมวาตัวละครตัวนั้นจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ตาม 
ดงันัน้ผูปกครองจงึตองใหคาํแนะนาํในการรบัชมละครโทรทศันอกีทางหนึง่เพราะบาง
ครั้งเด็กก็ไมอาจรับรูสิ่งที่ละครตองการสื่อสารมาทั้งหมด ควรสอนใหเด็กในปกครอง
รูจักใชละครโทรทัศนท่ีรับชมเพื่อเปนตัวกลางในการสํารวจความเปนจริงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตผูอื่น แลวนํามาเปรียบเทียบและเปนบทเรียนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
 4. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิง หรือเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสื่อละครโทรทัศนเพื่อการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ
ละครโทรทัศนเพ่ือเยาวชน ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของผูชม
ที่เปนกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
 1. ในการศึกษาครั้งตอไปเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรูทางสังคมจากละคร

โทรทัศน ผูวิจัยเห็นวาควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน
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รูปแบบการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) ผูสงสารทั้งที่เปนผูเขียน

บทละครโทรทศัน ผูกาํกบั บรษิทัผูจดัทาํละคร เพือ่ใหไดแงคดิในการสรางสรรคละคร

โทรทัศนเพื่อเยาวชนและกลุมผูรับสารเพ่ือใหไดความคิดเห็นในประเด็นการเรียนรู

ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น หรือผลที่เกิดขึ้นกับผูชมโดยเฉพาะระดับการเปล่ียนแปลง

ในดานพฤติกรรม

 2. ควรมกีารศกึษาโดยการวเิคราะหเนือ้หาของละครโทรทศันเพือ่เยาวชน 

เชน วิธกีารดาํเนนิเรือ่ง วธิกีารผกูเรือ่ง วธิกีารสรางความนาสนใจใหเกดิกบัผูชม เปนตน 

เพือ่เปนแนวทางในการพฒันาละครโทรทศันเพือ่เยาวชนใหมคีวามนาสนใจและไดรบั

ความนิยมเพิ่มขึ้น

 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของละครที่สงผลตอพฤติกรรมการเปด

รับชมของผูชมละครโทรทศัน เพือ่เปนขอมลูใหกบัผูผลิตละครโทรทศันทราบวามปีจจยั

อะไรบางที่สงผลกระทบตอการเปดรับชมละครโทรทัศนเพื่อเยาวชน 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟของกลุมชนชัน้กลางในสงัคมไทยท่ีสือ่สารผาน “จรติ” โดยแสดงออกเปนรสนยิม

และอัตลักษณในการบริโภคกาแฟ เพื่ออธิบายถึงการดํารงคงอยูของกลุมชนชั้นกลาง

ในกลุมเดียวกันวามีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเหมือนหรือตางกันอยางไรจนกระทั่ง

การมรีปูแบบการดาํเนนิชีวติ ลลีาการใชชวีติประจาํวนัเหลานัน้วาเหมือนหรอืแตกตาง

กันอยางไร ภายใตโจทยของผูวิจัยที่วา “ทุกวันนี้ทุกคนดื่มกาแฟไดกันถวนหนา แต

แนใจหรือวาทุกคนเหลานั้นดื่มกาแฟเหมือนกันทั้งหมด” ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาถึง

วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟของชนชั้นกลางในสังคมไทย โดยเลือกศึกษาถึงกลุมที่

บริโภคกาแฟสตารบัคสเปนตัวแทนของความเปนสากล (Global) และกลุมที่เลือก

บรโิภคกาแฟแบลค็แคนยอน เปนตวัแทนความเปนทองถิน่ (Local) วากลุมคนชนชัน้กลาง

ทั้งสองกลุมน้ีมี “จริต” รสนิยมและอัตลักษณในการบริโภคกาแฟที่เหมือนหรือ

แตกตางกนัอยางไร ซึง่ในการวจิยัครัง้นีผู้วจิยัใชรปูแบบการวจัิยคณุภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชวธิวีเิคราะหสองรูปแบบ คอื การเขารวมแบบการสังเกตการณ (Field 

observative) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับผูบริโภคกาแฟ

สตารบคัสและกาแฟแบลค็แคนยอนทีเ่ปนชนช้ันกลางในสงัคมไทย สาํหรบัแนวคดิหลกั

ที่ผูวิจัยนํามาใชเปนแนวทางในการเขาสูปญหาประกอบไปดวย แนวคิดเรื่องฮาบิทัส 

(Habitus) และแนวคิดเรื่องรสนิยม (Taste) ของ Pierre Bourdieu   

 ผลการวจิยัพบวา รสนยิมทีผู่บรโิภคสือ่สารผานวฒันธรรมการบรโิภคกาแฟ

สตารบัคสและกาแฟแบล็คแคนยอน สามารถแบงเปนกลุมได ดังนี้

 1. รสนยิมทีค่นพบจากผูบรโิภคกาแฟสตารบคัสและกาแฟแบลค็แคนยอน 

ไดแก รสนิยมความเปนมาตรฐาน, รสนิยมความทันสมัย และรสนิยมความพิถีพิถัน

 2. รสนิยมที่คนพบจากผูบริโภคกาแฟสตารบัคสอยางเดียว ไดแก รสนิยม

ความรู, รสนิยมความอบอุน และรสนิยมความเปนธรรมชาติ

 3. รสนิยมที่คนพบจากผูบริโภคกาแฟแบล็คแคนยอนอยางเดียว ไดแก 

รสนิยมสายสัมพันธเครือญาติ

บทคัดยอ
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 ซ่ึงวิถีการบริโภคกาแฟของชนชั้นกลางในสังคมไทย แสดงใหเห็นถึงการ

ประกอบสรางรสนยิมตางๆ ผาน “จรติ” การบรโิภคกาแฟสตารบคัสและกาแฟแบล็ค-

แคนยอน เพื่อธํารงรักษากลุมชนชั้นของตนใหมีสถานภาพที่บงบอกและสื่อสารใหคน

อื่นสัมผัสไดวาตนเปนชนชั้นสตารบัคสหรือตนเปนชนชั้นแบล็คแคนยอน โดยรสนิยม

เหลานี้ไดจากผลการศึกษาท่ีมาจากการวิเคราะหและใหความหมายจากพฤติกรรม

ความโนมเอยีงทางอปุนสิยัของผูบรโิภคจนกอเกดิเปน “จรติ” และสรางความแตกตาง

ของกลุมชนชั้นตนเอง

คําสําคัญ: รสนิยม, คนชัน้กลาง, กาแฟสตารบัคส, กาแฟแบล็คแคนยอน, อตัลักษณ

หรอืตวัตน, ผูบรโิภค, การบรโิภค, สญัญะ, สินคาวฒันธรรม, สินคาสัญญะ, 

วัฒนธรรมการบริโภค, ความเปนโลก, ความเปนทองถิ่น
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 The purpose of this research is to study coffee drinking 
behavior of Thai middle class people that represent their habitus; 
through the tastes and identity. The samples were selected from two 
groups of Starbucks customers and Black Canyon customers. Starbucks 
customers represents ‘Global coffee’, and Black Canyon customers 
represents ‘Local coffee’. The study will focus on the same and different 
habitus, taste and identity in their drinking behavior. The study is quali-
tative research. The Methods of collecting qualitative data for all samples 
are field observation and in-depth interview. The concept of ‘Habitus’ 
and ‘Taste’ by Pierre Bourdieu were applied.
 The results of this study shows that the tastes of Starbucks 
customers and Black Canyon customers can be classified and explained 
the phenomenon of taste by habitus.
 1) The result shows three types of similar tastes: taste of 
standardization, taste of trendiness/modernity and tastes of delicacy 
from all representative samples. The consumers have similar tastes 
abovementioned to show their identity and demonstrate the distinction 
from other taste brands.
 2) The different taste of representative samples can be 
categorized into two groups tastes.
  2.1) The first group called ‘global coffee’ (Starbucks cus-
tomers) shows the differences of these people because they would 
rather globalism than localism. Its different tastes were taste of 
well-educatedness, taste of warmth and taste of naturalness/originalit.
  2.2 The Second group is ‘local coffee’ (Black Canyon 
customers) who prefer localism to globalism. There is only one type 
of taste—taste of collectivism.

ABSTRACT
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 All of Thai middle class can participate in this coffee culture. 

The representative samples create their identity through the different 

consumed behavior, taste of preferences - globalism and localism. Those 

tastes arise from the recognition of the individual band of the middle 

class. This the results show that coffee consumers who have different 

habitus will have different tastes of coffee consumption. Additionally, 

it was found that the distinction of coffee consumers can divide classes 

or different subclasses. The researcher denies that the middle class do 

not have the same identity, but they move around their community all 

the time. They drink coffee which also consists of both Starbucks and 

Black Canyon in the different fractions. Indeed, they cannot have the 

same tastes at all, and their tastes could separate the classes. 

Keywords: taste, middle class, Starbucks, Black Canyon, identity, coffee 

drinker, drinking coffee, cultural products, Consumption of 

Coffee, global, local
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 “ทกุวนันีผู้คนดืม่กาแฟไดกนัถวนหนา แตแนใจหรอืวาผูคนเหลานัน้ดืม่กาแฟ

เหมือนกัน” ความขางตนอาจตีความไดวา ในอดีตกาแฟอาจเปนแคเครื่องดื่มที่ปลุก

ใหเราตื่นจากความงัวเงียสับสนและเริ่มตนชีวิตประจําวันมีความกระปรี้กระเปรา 

ตาสวาง ดื่มแลวทําใหไมงวงนอน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เปนการเลือกดื่มในมิติเชิงอรรถ

ประโยชนหรือดวยมิติอื่นๆ ทําใหกาแฟกลายเปนของจําเปนในชีวิตประจําวันของคน

จํานวนมาก แตในสังคมปจจุบันความสําคัญของกาแฟนอกจากเปนเครื่องดื่มเพ่ือ

แกงวง เพื่อใหตื่นเพียงอยางเดียวแลว กาแฟกลับถูกสรางใหมีชุดความหมายที่เปลี่ยน

ไปเปนมลูคาเชงิสญัญะมากขึน้ กลาวคอืเมือ่เราบรโิภคกาแฟแลวเรายงัไดบรโิภคความ

หมายของกาแฟที่ไมไดหมายความถึงเพียงแควา “กาแฟ” เปนเครื่องดื่มที่แกงวงและ

ทําใหกระปรี้กระเปราอีกตอไป หากแตความหมายของกาแฟไดถูกประกอบสรางขึ้น

ใหมใหมคีวามทนัสมยัเขากบัยคุบรโิภคนยิม ทีไ่มไดเพยีงแตจะเสพหรอืดืม่กาแฟเพยีง

เพื่ออรรถประโยชนการแกงวงเทานั้น แตการดื่มกาแฟในปจจุบัน ยังมีความหมายเชิง

สญัญะแอบแฝงซอนเรนอยูในวธิกีารบรโิภคกาแฟ จนกลายเปนวฒันธรรมการดืม่กาแฟ 

(Coffee culture) ตั้งแตรสชาติ กลิ่น บรรยากาศ โอกาส และสถานที่ เปนตน

 ในอดตีการดืม่กาแฟในสงัคมไทยถอืเปนวฒันธรรมเฉพาะของกลุมชนชัน้สูง 

กอนจะแพรขยายลงสูชนชั้นกลางและประชาชนทั่วไปในเวลาตอมา นับแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน วัฒนธรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก

สภากาแฟเล็กๆ ตามหมูบานกพั็ฒนาเตบิโตข้ึนเปน “ธรุกจิ” ทีข่ยายวงกวาง โดยเฉพาะ 

การเขามาเปดตลาดในเมืองไทยของ “สตารบัคส” กาแฟแบรนดดังระดับโลก ที่ชวย

ใหคนไทยมีความรูความเขาใจ และมีรสนิยมการดื่มกาแฟที่พัฒนาขึ้น รวมถึงได

สรางสรรควัฒนธรรมการดื่มกาแฟ (Coffee Culture) จนรานกาแฟกลายเปนพื้นที่

ที่ 3 (Third place) ที่เปดกวางให “คนเมืองยุคใหม” ไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

พูดคุย และใชเปนสถานท่ีทํางานอีกแหงชนิดท่ีจะนั่งนานแคไหนก็ไมมีใครวา อนึ่ง 

นัยสําคัญอันแฝงอยูในกาแฟท่ีผูบริโภคแสดงออกทางอากัปกิริยาหรือจริตผานวิธีการ

ดื่ม ดูด จิบ ในปจจุบันนั้น หมายถึงการบงบอกรสนิยม ความชอบ ไลฟสไตล 
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สวนตัวหรือเฉพาะกลุม ทําใหรสนิยมของผูดื่ม เลือกดื่มกาแฟไมเหมือนกัน เพื่อให

คนอืน่เหน็วาตนเปนผูมรีสนยิมทีด่ ีรวมทัง้การดืม่กาแฟยงัเปนเครือ่งแสดงเพือ่บงบอก

วาตนม ี“จรติ” ในการดืม่กาแฟ มรีสนยิมและสนุทรยีรสแหงชวิีตกบัการเลือกดืม่กาแฟ

ที่แตกตางกัน

 การบริโภคเปนปรากฏการณรวมสมัยที่ทรงอิทธิพลอยางยิ่งตอการดําเนิน

ชวีติ รวมทัง้การนยิามตวัตนและการสรางสาํนกึของความเปนมนษุยรปูแบบและความ

หมายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมคนชั้นกลางของสังคมไทย เปนชนชั้นผูบริโภค

ทีอ่ยูบนพืน้ฐานของการตะกายสูความเปนสากลทนัสมยั (Modern) ดงันัน้สําหรบัการ

ศึกษาการสื่อสารรสนิยมกับวิถีการบริโภคกลุมคนชั้นกลางจึงเปนกลุมคนที่แสดงออก

ทางการสื่อสารเหลานั้นมาไดดีที่สุด

 ในปจจบุันผูวิจัยเหน็วาการบรโิภคของชนชั้นกลางไทยนั้นกม็ีหลายรูปแบบ

ทั้งที่มีความเปนสากลและความเปนทองถิ่นท่ีผสมผสานกันไป โดยที่ความเปนสากล

ของการบริโภคกาแฟนั้น อาทิ เชน สตารบัคส คอฟฟ คอฟฟเวิลด เปนตน โดยเลือก

บริโภคกาแฟแบรนดสากลระดับโลกเพื่อความโกหรู ทันสมัย มีสไตล เพื่อสรางความ

แตกตางจากคนชั้นกลางไทยอีกกลุมหน่ึงท่ีเลือกบริโภคกาแฟแบรนดทองถิ่นไทยแท 

อาทิ แบล็คแคนยอน คอฟฟ เปนตน จะเห็นไดวาแมแตคนชั้นกลางในสังคมไทยที่เปน 

ชนชัน้เดยีวกนัก็ยงัมกีารแบงระดบัของวถีิการบรโิภคกาแฟโดยถือเกณฑของความเปน

โลกและความเปนทองถิ่นเปนแกนหลักในการแบงแยกชนชั้นในระดับเดียวกันจึงเปน

ปรากฏการณที่ผูวิจัยเห็นวา “ถึงแมวาคนชั้นกลางจะอยูในระดับเดียวกันแตก็ยังมี

การแบงแยกชนชัน้ยอยๆ เกดิข้ึนอกีระหวางความเหมือนท่ีแตกตางกนัในชนชัน้กลาง”

 ดงันัน้ ในการวจิยัครัง้นี ้ผูวจิยัจงึขอยกใหตวัแทนของกาแฟทีแ่สดงถงึความ

เปนสากลหรอืความเปนโลกไดเปนอยางประจกัษคอื สตารบคัส คอฟฟ กาแฟสญัชาติ

อเมริกันที่เขามาทําใหวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนชั้นกลางไทยไดเปลี่ยนชุด

ความหมาย ในทางเดียวกนัก็ยงัมกีาแฟทีเ่ปนตวัแทนของความเปนไทยหรือความเปน

ทองถิ่นที่เห็นชัดเจน คือ แบล็คแคนยอน คอฟฟ เปนกาแฟสัญชาติไทยแทที่พยายาม

ผลักดันแบรนดของตัวเองใหมีความเปนสากลทัดเทียมกับ สตารบัคส คอฟฟ ไมวาจะ

เปนการจดัตกแตงสถานทีเ่พือ่ใหมลีกัษณะเปนสากลหรอืชนดิของกาแฟตางๆ อยางไร

กต็ามการศกึษาครัง้นีผู้วจิยัไดทาํการศึกษาของคนชัน้กลางในสงัคมไทยผานการบรโิภค

กาแฟเพื่อทําการวิเคราะหถึงรสนิยมความเปนโลกกับความเปนทองถิ่นที่ผูบริโภคได
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สือ่สารออกมาผาน “จรติ” แหงการแสดงอากปักริิยา โดยเลอืกศกึษาถงึแบรนดกาแฟ

ทั้ง 2 ขางตนมาทําการวิเคราะห เพื่อคนหา “รสนิยม” ที่ทําใหกลุมชนชั้นกลางแตละ

กลุมดํารงคงอยูในกลุมเดียวกันและมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเหมือนหรือตางกัน

อยางไร

วัตถุประสงค

1.  เพื่อศึกษาการสื่อสารกับรสนิยมการเสพความเปนโลกผานวัฒนธรรม

การบริโภคกาแฟสตารบัคส 

2.  เพ่ือศึกษาการสื่อสารกับรสนิยมการเสพความเปนทองถิ่นผาน

วัฒนธรรมการผูบริโภคกาแฟแบล็คแคนยอน 

3.  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสและกาแฟแบล็ค-

แคนยอน ตอความเปนโลกและความเปนทองถิ่น ผานวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟ

วิธีการวิจัย

  การศกึษาครัง้นีผู้วจิยัใชระเบยีบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เพือ่ศกึษาและวเิคราะหความสมัพนัธระหวางการส่ือสารรสนยิมความเปนโลกกบัความ

เปนทองถิน่ผานกาแฟ ศกึษาวเิคราะหเนือ้หาของการบรโิภค ซึง่ผูบรโิภคไดแสดงออก

ผานกาแฟสตารบัคส จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห อธิบาย และตีความในแง

กระบวนการประกอบสรางอัตลักษณ ผานอากัปกิริยาการบริโภคที่แสดงออกเปน

รสนิยมของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสและกาแฟแบล็คแคนยอน โดยใชเทคนิควิธีการ

เขาถึงขอมูล ไดแก

 1.  การสงัเกตภาคสนามแบบมสีวนรวม (Participant Observation ) และ

ไมมีสวนรวม (non - participant observation) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลภายในราน

กาแฟสตารบัคส สาขาเซ็นทรัล เวิรลด และรานกาแฟแบล็คแคนยอน สาขาเซ็นทรัล 

ปนเกลา ทั้งจากรานกาแฟ ไดแก เฟอรนิเจอร, โทนสีภายในราน, การตกแตงรานโดย
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ภาพรวม, เพลงที่เปดในราน, บาริสตา/พารทเนอร/พนักงาน และจากกาแฟ วิธีการ

ชง/เครื่องชงกาแฟ, คุณภาพของกาแฟ, ราคาของกาแฟ

 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เพื่อวิเคราะหและ

รวบรวมขอมลูเก่ียวกบัผูบรโิภคกาแฟจํานวน 2 กลุม ไดแก 1. ผูบรโิภคกาแฟสตารบคัส 

2. ผูบริโภคกาแฟแบล็คแคนยอน จากวิธีการบริโภคกาแฟ, อากัปกิริยาการดื่มกาแฟ, 

เครื่องแตงกายของผูบริโภค, เมนูกาแฟ และภาชนะที่ใชบริโภค (แกวกาแฟ)

ผลการวิจัยและอภิปราย

สวนที่ 1  จุดเริ่มตนของความเปนโลกและความเปนทองถิ่น
 จากการศึกษาประวัติการเริ่มตนของกาแฟทั้ง “กาแฟสตารบัคส” และ 

“กาแฟแบล็คแคนยอน” เพื่อคนหาแหลงที่มีและจุดกําเนิดที่แทจริงของกาแฟทั้งสอง

แบรนด ดวยการศึกษาจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา 

กาแฟทั้งสองแบรนดนั้นมีจุดกําเนิดที่แตกตางกันมาก กลาวคือ 

 กาแฟสตารบัคส ตัวแทนแหงความเปนโลก (Global) มีตนกําเนิดมาจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กอกําเนิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 19 หรือเริ่มตนป พ.ศ. 2514 

ทีเ่มอืงซแีอตเตลิ มลรฐัวอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา และกาแฟแบลค็แคนยอน ตวัแทนแหง

ความเปนทองถิ่น ที่มีตนกําเนิดเกิดขึ้นที่ประเทศไทย เมื่อป พ.ศ. 2536 ซึ่งสาขาแรก

เปดขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ดาํเนนิกจิการมาจนปจจบุนักวา 20 ป ในทีน่ีแ้สดงใหเห็นวา 

กาแฟแบล็คแคนยอน เปนกาแฟของคนไทย จึงเปนตัวแทนของความเปนทองถิ่น 

(Local) ในการศึกษาครั้งนี้

 จากจุดกําเนิดของกาแฟทั้งสองแบรนด แสดงใหเห็นวาที่มาของกาแฟ

ทั้งสองนั้น เริ่มตนจากจุดที่แตกตางโดยสิ้นเชิง กลาวคือ กาแฟสตารบัคสมีจุดเริ่มตน

มาจากความเปนสากลตะวนัตก และกาแฟแบลค็แคนยอนมจีดุเริม่ตนมาจากความเปน

ทองถิน่ไทย ดงันัน้แสดงใหเหน็วาการเลอืกบรโิภคของกลุมผูบรโิภคกาแฟทีเ่ปนชนชัน้

กลางก็ตองแตกตางกันออกไปตามแต “จริต” และรสนิยมที่แสดงออกผานวิถีการ

บริโภคกาแฟนั่นเอง 
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สวนที่ 2 การสื่อสารกับรสนิยมผานการบริโภค “กาแฟสตารบัคส” และ 
 “กาแฟแบล็คแคนยอน” 
 จากการวเิคราะห “กาแฟสตารบคัส” ในฐานะตวัแทนของความเปนแบรนด
ระดับโลก และ “กาแฟแบล็คแคนยอน” ตัวแทนของความเปนแบรนดทองถิ่น พบวา
แบรนดสตารบัคสและแบล็คแคนยอน แมจะมาจากตนกําเนิดที่แตกตางกัน แตทั้ง
สองแบรนดก็ไดผานกระบวนการสรางความหมายใหกับแบรนดมาอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน รวมทั้งความหมายเหลานี้ผูบริโภคกาแฟทั้งสองแบรนดก็ไดเสพผาน “จริต” 
สือ่สารเปน รสนยิม เฉพาะของตนเอง ของกลุมตนเอง เพือ่สรางความเหมอืนและความ
แตกตางระหวางชนชั้นกลางดวยกันเองดวย
 หากลองเปรียบเทียบระหวางสองแบรนดแลว พบวาแบรนดสตารบัคสนั้น
ไดถือกําเนิดมีอายุยาวนานกวา 40 ป แตเขามาขยายตลาดธุรกิจกาแฟในสังคมไทยได
ประมาณ 16 ป สวนแบรนดแบล็คแคนยอน ซึ่งเปนธุรกิจที่เริ่มตนจากรานกาแฟเล็กๆ 
ในเมอืงเชยีงใหม ประเทศไทย มีอายปุระมาณ 21 ป แสดงใหเหน็วาแบรนดสตารบคัส
นัน้ถงึแมจะเกดิขึน้ในโลกกอนแบรนดแบลค็แคนยอน แตการแพรกระจายสนิคากาแฟ
มาสูสังคมบริโภคในสังคมไทยนั้น ไดเปดกิจการธุรกิจกาแฟหลังจากที่แบล็คแคนยอน
ไดเปดกจิการมากอนแลวประมาณ 5 ป ซ่ึงพืน้ทีใ่นการกอเกดิรานกาแฟทัง้สองแบรนด
นัน้กแ็ตกตางกนัในเชงิของพืน้ที ่แตในลกัษณะของวถิกีารบรโิภคนัน้คอนขางจะมกีลุม
ผูบริโภคเปนชนชั้นกลางท่ีมีรสนิยมการบริโภคกาแฟสมัยใหมทั้งในเขตพื้นที่นิมมาน-
เหมินทร จังหวัดเชียงใหม และในเซ็นทรัล ชิดลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุมผูบริโภค
สวนใหญนั้นลวนแตเปนชนชั้นกลาง ทั้งกาแฟสตารบัคสและกาแฟแบล็คแคนยอน
ที่ไมไดหมายความเพียงแคกาแฟเทานั้น แตยังหมายความรวมถึงชุดความหมาย
ที่แนบมากับกาแฟดวย อาทิ ประวัติศาสตร เรื่องราว วิธีการชง ความอบอุน เปนตน 
จนทําใหกาแฟเปนสินคาวัฒนธรรม
 สําหรับกาแฟสตารบัคส ในฐานะตัวแทนของความเปนโลก (Global) ที่ได
ผานกระบวนการการสรางความเปนมาตรฐานและสรางความเปนแบรนดที่ทําให
ผูบริโภครูจักและจดจําไดท่ัวโลก เชน การสรางโลโกนางไซเรนหรือนางเงือกสีเขียว 
ชื่อแบรนดกาแฟสตารบัคสที่ใชเหมือนกันท่ัวโลกไมวาสาขาใดคือ “STARBUCKS 
COFFEE” ซึง่เปนการตอกยํา้วาภาษาองักฤษเปนภาษาสากลทีใ่ชและส่ือสารกนัเขาใจ
ไดทั่วโลก การตกแตงรานดวยเฟอรนิเจอรท่ีมีลักษณะของความทันสมัย (Modern) 
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สีของรานที่มีการตกแตงแบบ Earth Tone ดวยสีเขียว สีนํ้าตาล ที่ใหความรูสึกถึงสี

ของความเปนธรรมชาติของกาแฟ เรื่องราวเรื่องเลา ประวัติศาสตรของกาแฟ ที่มีมา

ยาวนานและตอกยํ้าวากาแฟเปนเครื่องด่ืมที่มีวัฒนธรรมการดื่มมาจากดินแดนตะวัน

ตกอนัมคีวามเปนสากล รวมถงึมาตรฐานอืน่ๆ ทัง้รสชาต ิการบรกิารทีเ่ปนมติร เปนตน 

รวมท้ังการแพรกระจายของสินคาวัฒนธรรมอยางกาแฟสตารบัคสที่ไดมีการแพร

กระจายไปท่ัวทกุมมุโลก อนัเปนการยํา้ใหชดัขึน้วา กาแฟสตารบคัสเปนกาแฟทีม่คีวาม

เปนสากลไปทัว่โลก แตกาแฟสตารบคัสทีเ่ปนกาแฟระดบัสากลนัน้เมือ่เขามาสูทองถิน่

อยางประเทศไทยก็ยอมตองมีการปรับตัวเพ่ือใหเขากับตลาดทองถิ่นทั้งในแงของการ

ตอบสนองกับความตองการ “จริต” และรสนิยมของผูบริโภคในทองถิ่น

 สวนกาแฟแบล็คแคนยอน ซึ่งเปนตัวแทนของความเปนทองถิ่น ในฐานะที่

เปนกาแฟโดยกําเนิดของคนไทย ที่มีความพยายามผลักดันแบรนดกาแฟแบล็คแคน-

ยอนใหมีความเปน แบรนดระดับสากล โดยใชชื่อวา “BLACK CANYON COFFEE” 

ซึ่งเปนการใชชื่อดวยภาษาอังกฤษ ดวยเหตุผลที่วาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่คน

ทั่วโลกสามารถสื่อสารเขาใจกันไดทั้งหมด รูปสัญลักษณหรือโลโกของกาแฟแบล็ค-

แคนยอนที่เปนรูปคาวบอยน้ันก็สื่อสารใหรูสึกถึงความเปนตะวันตก การตกแตงราน

สาขากม็กีารผสมผสานความเปนสากลและความเปนทองถิน่ไวดวยกนั อาท ิการตกแตง

รานดวยเฟอรนิเจอรตางๆ ที่พยายามออกแบบใหมีลักษณะของความทันสมัยแตก็ยัง

คงความเปนทองถิ่นดวยรูปแบบของเฟอรนิเจอรลักษณะการนั่งเปนกลุมมากกวาการ

แยกนั่งเปนปจเจก ซ่ึงเม่ือศึกษาแลวเห็นวารานกาแฟแบล็คแคนยอนน้ันไดมีความ

พยายามยกระดับแบรนดทองถิ่นของตนขึ้นไปสูความเปนสากลอยู แตในทางกลับกัน

ทางดานมาตรฐานการบรกิาร รสชาตกิาแฟ ฯลฯ กย็งัคงมคีวามเปนทองถิน่อยูมาก โดย

เปาหมายของกาแฟแบล็คแคนยอนในปจจุบันนอกจากจะแพรกระจายกาแฟแบล็ค-

แคนยอนไปทั่วทองถิ่นในประเทศแลว ยังมีการวางเปาหมายเพื่อแพรกระจายสินคา

กาแฟแบลค็แคนยอนออกไปในระดบัภูมภิาคอาเซยีน หรอื AEC และมแีนวโนมในการ

แพรกระจายสินคากาแฟแบล็คแคนยอนออกไปสูตลาดโลกดวยเชนกัน สําหรับกาแฟ

แบล็คแคนยอนที่เปนแบรนดทองถิ่นไทยแท ที่จะยกระดับกาแฟใหเปนแบรนดออกสู

นอกประเทศนั้น ก็ไมไดยากมากนัก เพราะดวยสัญลักษณที่ใชเปนภาษาสากลที่เขาใจ

กนัทัว่โลกแลว สแีละการตกแตงรานตางๆ กย็งัมกีลิน่ไอของความเปนสากลผสมผสาน

กับความเปนทองถิ่นอยูดวย
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 สาํหรบักระบวนการเสพความเปนโลกและความเปนทองถ่ินผานการบรโิภค

กาแฟทัง้กาแฟสตารบคัสและกาแฟแบลค็แคนยอนนัน้ ไดสือ่สารผาน “จรติ” ผูบรโิภค

กาแฟในแตละแบรนดแสดงออกเปนรสนิยม วิเคราะหผานเกณฑจากรานกาแฟ 

อันไดแก 1. เฟอรนิเจอร ท่ีวิเคราะหผานโทนสีภายในราน การตกแตงรานโดย

ภาพรวม เพลงทีเ่ปดในราน และบารสิตา/พารทเนอร/พนกังาน 2. ตัวกาแฟ วเิคราะห

ผานวิธีการชงกาแฟ/เครื่องชงกาแฟ คุณภาพของกาแฟ และราคาของกาแฟ 

3. ผูบริโภคกาแฟ วิเคราะหผานเกณฑ วิธีการบริโภคกาแฟ เครื่องแตงกาย เมนูกาแฟ

ที่เลือก และภาชนะหรือแกวกาแฟ ซึ่งเมื่อผลการวิเคราะหสรุปเปนขอคนพบไดวา 

รสนิยมที่ผูบริโภคแสดงออกทาง “จริต” ผานวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟ มีดังนี้

 1. รสนยิม ทีไ่ดจากการวิเคราะหผานวฒันธรรมการบริโภคกาแฟสตารบคัส

ของกลุมชนชัน้กลางในสังคมไทย หรอืผูวจัิยเรยีกวา “ชนชัน้สตารบคัส” ไดแก รสนิยม

ความเปนมาตรฐาน รสนยิมความทนัสมยั รสนยิมความรู รสนยิมความพถิพีถินั รสนยิม

ความอบอุน รสนิยมความเปนธรรมชาติ

 2. รสนิยม ที่ไดจากการวิเคราะหผานผูบริโภคกาแฟแบล็คแคนยอนของ

กลุมชนชั้นกลางในสังคมไทย หรือเรียกวา “ชนชั้นแบล็คแคนยอน” ไดแก รสนิยม

ความเปนมาตรฐาน รสนิยมความทันสมัย รสนิยมความพิถีพิถัน รสนิยมสายสัมพันธ

แบบเครือญาติ

 ซ่ึงเมือ่ศึกษาถึงวิถีการบรโิภคกาแฟของชนชัน้กลางในสังคมไทยทัง้สองแลว 

แสดงใหเห็นถึงการประกอบสรางรสนิยมตางๆ ผาน “จริต” การบริโภคกาแฟ

สตารบัคสและกาแฟแบลค็แคนยอน เพือ่ธาํรงรักษากลุมชนชัน้ของตนใหมสีถานภาพ

ที่บงบอกและสื่อสารใหคนอื่นสัมผัสไดวาตนเปนชนชั้นสตารบัคสหรือตนเปนชนชั้น

แบลค็แคนยอน โดยรสนยิมเหลานีท้ีไ่ดจากผลการศกึษาลวนแลวแตมาจากพฤตกิรรม

ความโนมเอียงทางอุปนิสัยของผูบริโภคจนกอเกิดเปน “จริต” ข้ึนมา และสามารถ

อธิบายไดดังนี้

 1. รสนิยมความเปนมาตรฐาน (Taste of Standardization) เปนรสนิยม

ที่ผูบริโภคกาแฟสตารบัคสและผูบริโภคกาแฟแบล็คแคนยอน ไดส่ือสารผานกาแฟ

ทั้งสองออกมาเหมือนกัน กลาวคือ ทั้งกาแฟสตารบัคสและกาแฟแบล็คแคนยอนลวน

แลวแตมมีาตรฐานของกาแฟทัง้สิน้ ไมวาจะเปนทัง้มติขิองตวักาแฟ (Product) ทีค่ดัสรร

เอาคณุภาพกาแฟทีด่ทีีส่ดุมาจากทัว่โลก ซึง่เปนลกัษณะของการนาํความเปนสากลมา
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ใชประโยชนเพือ่เพิม่มาตรฐานของกาแฟทัง้สตารบคัสและแบล็คแคนยอน และการนาํ

เอากาแฟไทยมาเปนสวนผสมเพื่อสรางความเปนทองถิ่นใหมีกล่ินของทองถิ่นผสม

ผสานอยูดวย ในสวนของรานกาแฟแมวากาแฟสตารบคัสจะมกีารตกแตงรานทีม่คีวาม

เปนสากลและแทบจะไมมคีวามเปนทองถิน่ปรากฏอยูในรานเลย สวนการตกแตงราน

กาแฟแบล็คแคนยอนนั้นแมจะไมไดดูมีความเปนสากลมากแตรานก็พยายามสราง

ความเปนสากลภายในรานไมวาจะเปนการใชโทนสี เฟอรนเิจอร และการตกแตงทัว่ไป 

ซึง่ผูบรโิภคกาแฟทัง้สองกต็างมคีวามคดิเหน็วากาแฟทีต่นเลอืกบรโิภคนัน้มมีาตรฐาน

เชนกัน แสดงใหเห็นวาคําวามาตรฐานของกาแฟทั้งสองนั้น ยอมมีมาตรฐานที่เหมือน

อยางแตกตาง กลาวคือ กาแฟสตารบัคสมีมาตรฐานเปนแบบสากล และกาแฟแบล็ค-

แคนยอนมีมาตรฐานเปนแบบทองถิ่นนั่นเอง

 2. รสนิยมความทันสมัย (Taste of Trendiness/Moderness) เมื่อ

กาแฟกลายเปนสินคาวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟจึงไมใชเพียงแคการบริโภคเพื่อ

อรรถประโยชนอีกตอไป แตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เมื่อกาแฟเปนตัวแทนของ

วฒันธรรมการบรโิภคกาแฟของชนชัน้กลางในสงัคมไทยจงึเปลีย่นแปลงใหทนัสมยัมาก

ยิง่ขึน้ดวย กลาวคอื ทัง้กาแฟสตารบคัสและกาแฟแบล็คแคนยอนตางกค็นหานวตักรรม

ใหมๆ เพ่ือนํามาพัฒนากาแฟของตนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนเครื่องชง

กาแฟที่ทันสมัยท่ีนําเขาจากประเทศอิตาลีของกาแฟแบล็คแคนยอน หรือการผลิต

เครื่องชงกาแฟเองเพื่อใหทันสมัยอยูตลอดเวลาของกาแฟสตารบัคส เหลานี้แสดงให

เห็นวากาแฟท้ังสองแบรนดใหความสําคัญกับยุคสมัยที่ผูบริโภคเลือกบริโภคกาแฟ

เพราะเปนการสื่อสารตอคนอื่นๆ วาตนเปนคนทันสมัยโดยการสื่อสารเหลานี้เปนการ

สื่อสารผานสินคาวัฒนธรรมคือ กาแฟสตารบัคสและกาแฟแบล็คแคนยอน โดย

แสดงออกมาเปนรสนิยมที่ดูดีมีระดับและทันสมัย

 3. รสนิยมความรู (Taste of Well-educatedness) การใหความรูไมวา

จะเปนความรู กรรมวิธี เรื่องราว ประวัติศาสตรเกี่ยวกับกาแฟเหลานี้ ปรากฏอยูใน

รานกาแฟสตารบัคส โดยสตารบัคสจะมีการฝกฝนและอบรมพนักงานใหมีความรู

ความเชี่ยวชาญทางดานกาแฟตางๆ และใหความรูแกผูบริโภคที่เขามาบริโภคกาแฟ

สตารบัคสในทุกๆ ครั้ง ซึ่งการแสดงออกเหลานี้เปนการสื่อสารใหเห็นวา ความรู เปน

สิ่งที่ควบคูกับความเปนสากลชนชั้นที่มีระดับ อยางเชนชนชั้นสตารบัคส แตรสนิยมนี้

ไมปรากฏอยูในรานกาแฟแบล็คแคนยอนเลย ยอมแสดงใหเห็นวา กาแฟแบล็คแคน-
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ยอนไมไดตองการสือ่สารผาน “จรติ” ของบารสิตาและผูบริโภคใหเปนคอกาแฟทีเ่ปน

ผูมีความรูทางดานกาแฟและเรื่องราวประวัติศาสตร แตเปนเพียงการดําเนินธุรกิจ

ในฐานะกาแฟเปนสินคาวัฒนธรรมดานอื่นเทานั้น

 4. รสนยิมความพถิพีถินั (Taste of Delicacy) ความละเมยีดละเอยีดออน

เปนรสนยิมอยางหนึง่ของชนชัน้ทีม่รีะดบั กาแฟกเ็ชนเดยีวกนัผูบรโิภคทีม่รีสนยิมยอม

ตองการกาแฟที่ผานกรรมวิธีตั้งแตการคัดสรรจนกระทั่งการชงท่ีมีความละเอียด

พถิพีถินัในการชงมาก เพือ่ใหไดกาแฟแกวทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ด กลาวคือกาแฟสตารบคัส

และกาแฟแบลค็แคนยอนมคีวามพิถีพิถันในการชง อาท ิกาแฟสตารบคัสมกีารชงกาแฟ

ตามสูตรที่แนนอนและทวงทาการชงแสดงออกถึงความเปนมืออาชีพพรอมบรรจงเท

กาแฟและฟองนมลงอยางพิถพิีถนั สวนกาแฟแบลค็แคนยอนมกีารชงตามสตูรเชนกนั

แตดวยสูตรที่แตกตางกันกับกาแฟสตารบัคสลักษณะความพิถีพิถันของการชงกาแฟ

นัน้กแ็ตกตางกนัโดยแบล็คแคนยอนจะบรรจงชงกาแฟโดยเทกาแฟและนมลงทลีะชัน้ๆ 

แลวคอยบรรจงตีฟองนมและเทลงบนแกวกาแฟอยางชาๆ ทําใหกาแฟที่ออกมามี

ลักษณะที่นาบริโภค เปนตน

 5. รสนิยมความอบอุน (Taste of Warmth) ในสังคมสมัยใหมปจจุบัน

กิจวัตรประจําวันนอกบานเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีชนชั้นกลางไทยใชเปนวิถี รานกาแฟ

เปนสถานที่ที่สามารถตอบสนองความตองการความอบอุนของผูบริโภคได รานกาแฟ

สตารบัคสแหลงรวมความอบอุนทีผู่บรโิภคแสวงหาและพรอมจะอยูในพืน้ท่ีนัน้ไดนาน

เสมอืนเปนสถานทีท่ีส่าม นอกจากบาน กลาวคอื รานกาแฟสตารบคัสเปนรานทีมี่สนิคา

วฒันธรรมนัน่คอืกาแฟสตารบคัส ซึง่ผูบรโิภคกาแฟสตารบคัสมคีวามชืน่ชอบและรูสกึ

อบอุนทุกคร้ังท่ีไดมาบริโภคกาแฟท่ีราน เพราะจะมีพนักงานคอยพูดคุย สนิทสนม 

คุนเคย จนทาํใหผูบรโิภคคุนชนิและไมรูสกึอดึอดัแตอยางใด อกีทัง้พฤติกรรมการแสดง

ความอบอุนเหลาน้ีลวนแลวแตเปนการสื่อสารผานกาแฟสตารบัคสไมวาจะมาจาก

ความเปนกันเองของบาริสตาหรือพารทเนอร ที่ในโลกแหงความเปนจริงบาริสตาหรือ

พารทเนอรเปนคนแปลกหนาซึง่หากเจอกนัขางนอกรานอาจจะไมสนทิสนมกนัแตเมือ่

เขามาในรานกาแฟสตารบคัสคนแปลกหนานั้นกก็ลายเปนคนแปลกหนาที่แสนอบอุน

กบัเรา ซึง่แตกตางกบับรรยากาศของรานกาแฟแบล็คแคนยอนทีพ่นกังานหรอืบารสิตา

กไ็ดเพียงแคทําหนาท่ีบรกิารเหมือนรานอาหารทัว่ไปไมไดมกีารพดูคยุอืน่ใดทีเ่ปนการ

สนิทสนมกับผูบริโภคเลย ซึ่งรสนิยมความอบอุนน้ีสามารถสนองตอบความตองการ
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ของกลุมชนชั้นสตารบัคสไดเปนอยางดีเพราะผูบริโภคกลุมน้ีไมเพียงแตมาเพื่อ

เสพกาแฟเทาน้ันแตพวกเขาไดเขามาเพื่อทํากิจกรรมอยางอื่นที่ทําเปนประจําในชีวิต

ประจําวัน เชน อานหนังสือ ทํางาน ทําการบาน ซึ่งทําใหในพื้นที่นี้เปนที่ที่อบอุน

มากกวาชีวิตประจําวัน

 6. รสนยิมความเปนธรรมชาต ิ(Taste of Originalize) ปจจบุนักลุมชนชัน้

กลางที่มีระดับสวนมากจะมีความตองการที่ถวิลหาความเปนดั้งเดิม ความเปน

ธรรมชาตโิดยเนือ้แท ดงันัน้ “จรติ” ของผูบรโิภคกาแฟสตารบคัสกเ็ชนเดยีวกันทีย่อม

ถวิลหาความเปนธรรมชาติเหลานี้นั่นเอง ในรานกาแฟสตารบัคสมีการตกแตงภายใน

รานดวยไมของจริงทั้งแผนเปนเนื้อเดียว เมื่อผูบริโภคไดเห็นก็จะรูสึกถึงความเปน

ธรรมชาติโดยแทท่ีผานการคัดสรรมาอยางดี เสมือนหนึ่งกายโหยหาความเปนดั้งเดิม

จริงๆ ของการตกแตงเปนภาพเสมือนวาผูบริโภคไดใกลชิดกับธรรมชาติที่แทจริง 

รสนิยมความเปนธรรมชาตินี้จึงเปนรสนิยมที่แสดงออกทาง “จริต” ส่ือสารผานการ

บริโภคกาแฟสตารบัคส

 7. รสนิยมสายสัมพันธแบบเครือญาติ รสนิยมประเภทนี้เปนการสื่อสาร

ผานผูบริโภคกาแฟแบล็คแคนยอนที่สวนมากเม่ือนึกถึงรานกาแฟแบล็คแคนยอน 

ผูบรโิภคจะใหความหมายทีห่มายถึงการมากับครอบครวั เครอืญาตมิากกวา ซึง่ภายใน

รานกาแฟแบล็คแคนยอนก็ไดสนองความตองการของผูบริโภคกลุมน้ีที่มีรสนิยมแบบ

ครอบครวั เครอืญาตดิวยการจดัโตะทีน่ัง่ในรานเปนแบบรานอาหารและสามารถนัง่ได

หลายคน คอนขางปฏิเสธความเปนปจเจกของผูบริโภค เนื่องจากภายในรานเต็มไป

ดวยบรรยากาศของครอบครัวมาทานอาหารและดื่มกาแฟไปพรอมๆ กันนั่นเอง

สวนที่ 3 ปฏสัิมพนัธของผูบรโิภคกาแฟสตารบัคสและกาแฟแบลค็แคนยอน 
 ตอความเปนโลกและความเปนทองถิ่น ผานวัฒนธรรมการ
 บริโภคกาแฟ
 จากการสัมภาษณเชิงเจาะลึกผูบริโภคสองกลุม ซ่ึงประกอบไปดวยกลุม

ผูบรโิภคกาแฟสตารบคัสจํานวน 5 คน และกลุมผูบรโิภคกาแฟแบลค็แคนยอนจาํนวน 

5 คน พบวาการท่ีสินคาไมวาจะเปนสินคาท่ีเปนแบรนดระดับสากลอยางกาแฟ

สตารบคัส หรอืแบรนดทีม่คีวามเปนทองถิน่อยางกาแฟแบล็คแคนยอน จะเปนตวัเลือก
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ที่ทําใหผูบริโภคเลือกบริโภคกาแฟแบรนดใดไดนั้น ผูบริโภคตองมีประสบการณรวม 

อันเกิดจากการที่ผู บริโภคไดสัมผัสกับสินคานั้นเอง โดยความรูสึกที่ผูบริโภคมีตอ

แบรนดกาแฟนัน้ จะเชือ่มโยงกบักริยิาทาทาง พฤติกรรมการบรโิภค คณุภาพ ประโยชน

ของสินคา “จริต” รวมทั้งรสนิยมของผูบริโภคเอง ซึ่งหากผูบริโภคเลือกบริโภคกาแฟ

แบรนดใด ผูบริโภคก็จะมีรสนิยมท่ีถูกสรางข้ึนในกลุมของคนที่บริโภคกาแฟแบรนด

เดียวกัน หรือเรียกวา กลุมชนชั้นเดียวกัน

 ทัง้นี ้ปจจยัมติทิางเศรษฐกจิกม็สีวนสาํคญัทีท่าํใหผูบรโิภคเลอืกบรโิภคกาแฟ

แบรนดสากลหรือแบรนดทองถิ่น เนื่องดวยราคานั้นมีความแตกตางกันอยูพอสมควร 

อนึง่ มติทิางดานราคาหากกาแฟทีเ่ปนแบรนดสากลและมรีาคาสงูผูบรโิภคมกัรูสกึกบั

แบรนดกาแฟนั้นวา เมื่อตนบริโภคแลวตนจะเปนชนชั้นที่มีระดับอีกชนชั้นหนึ่งถึงแม

จะอยูในชนชัน้กลางเดยีวกันกต็ามแตกพ็ยายามแยกตนออกเปนกลุมทีเ่ปนชนชัน้กลาง

อีกกลุมเพื่อใหเกิดความแตกตางผานการสื่อสารกับคนอื่นๆ ดวย รสนิยม ที่ตน

แสดงออกมานัน่เอง รวมไปถึงการบรโิภคนัน้เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมทีม่อีทิธพิล

ตอวิถีชีวิตและความสัมพันธทางสังคมของผูคนตั้งแตระดับปจเจกไปถึงระดับสังคม 

สําหรับชนชั้นกลางผูบริโภคกาแฟก็ไมใชวาจะบริโภคกาแฟอะไรก็ได เพราะหากเปน

ชนชั้นกลางผูบริโภคกาแฟรสนิยมที่มีระดับก็ตองบริโภคกาแฟสตารบัคสหรือกาแฟ

แบล็คแคนยอนเทานั้น เพื่อใหตนดูทันสมัย

 แตทามกลางรสนิยมในการบริโภคกาแฟของชนช้ันกลางทั้งสองกลุมน้ี แม

จะมรีสนยิมการบรโิภคกาแฟทีม่รีะดับเหมอืนกนั แตยงัมขีอแตกตางของความเปนโลก

และความเปนทองถิ่นของกาแฟทั้งสองแบรนด กลาวคือ การประกอบสรางชุดความ

หมายสื่อสารถายทอดออกมาเปนรสนิยมของกลุมชนชั้น อันเปนการยกระดับโดยวาง

เกณฑการยกระดับรสนิยมไว ซึ่งสามารถอธิบายในมิติของการผลิตสินคาวัฒนธรรม

สรุป

 กระบวนการบรโิภคกาแฟสตารบคัสและกาแฟแบลค็แคนยอนลวนผานการ

สือ่สารและสรางความหมายชดุตางๆ ใหกบักาแฟท้ังสองแบรนดเพือ่ใหสนิคานัน้กลาย

เปนสนิคาวฒันธรรมทีม่มีลูคาเชิงสญัญะกอนถึงมอืผูบรโิภค ดงันัน้ผูบรโิภคชนชัน้กลาง
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ที่ไดบริโภคกาแฟท้ังสองแบรนดน้ันก็ไดบริโภคความหมายของกาแฟที่มีมูลคา

เชงิสญัญะเขาไปดวย และมกีารแสดงออกทาง “จรติ” มาเปน รสนยิม ผานการบรโิภค

กาแฟทั้งสองแบรนด ซึ่งก็ยอมมี “จริต” ที่แตกตางกันและเหมือนกันอยูเปนนัย ดังที่ 

Bourdieu ไดกลาวไววา รสนิยม เปนผลลัพธของฮาบิทัส (Habitus) หรือ “จริต” 

แสดงใหเห็นวาวิถีการบริโภคกาแฟของชนช้ันกลางในสังคมไทยน้ันไดแสดงออก

ผานทาง “จริต” แหงการบริโภคกาแฟและแสดงออกมาเปน รสนิยม เฉพาะ 

 จากการศึกษาผูบริโภคท้ังแบรนดกาแฟระดับโลกและแบรนดกาแฟระดับ

ทองถิน่ ทีม่กีารผสมผสานความเปนโลกและความเปนทองถิน่ควบคูไปกบัสินคากาแฟ

สตารบัคสและกาแฟแบล็คแคนยอน โดยวิเคราะหผานตัวราน ตัวกาแฟ และวิถีการ

บริโภคกาแฟของชนชั้นกลางในสังคมไทย ซึ่งไดสื่อสารออกมาอันแสดงใหเห็นถึงชุด

ความหมายที่แฝงอยูกับกาแฟทั้งสองแบรนด โดยลักษณะของการส่ือสารดังกลาว

เปนการสื่อสารผาน “จริต” ตัวผูบริโภค ซึ่งแสดงออกเปน “รสนิยม” ของชนชั้น

สตารบคัสและชนชัน้แบลค็แคนยอน ซึง่เปนกระบวนการสรางความหมายและรสนยิม

ในรูปแบบของการยกระดับแบรนดท้ังสองใหไปถึงจุดหมาย กลาวคือ สตารบัคสก็ใช

เกณฑของชนชั้นความเปนโลก (Global Class) ในการสรางความมีรสนิยมของตัวเอง 

สวนแบล็คแคนยอนก็มีการยกระดับแบรนดใหสูงขึ้นเทียบช้ันแบรนดสากล (Global 

Brand) เสมือนหนึ่งเปนการสรางแบรนดใหมีความเปนเอกภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ันท้ัง

แบรนดระดับโลกอยางสตารบัคสและแบรนดระดับทองถิ่นอยางแบล็คแคนยอนจึงมี

ความสัมพันธของการยกระดับแบรนดตัวเองใหสูงขึ้นเพื่อขึ้นเปนแบรนดที่ผูบริโภคไว

วางใจและช่ืนชอบมาบรโิภคกาแฟ รวมทัง้เปนพืน้ท่ีทีผู่บรโิภคไดแสดงรสนยิมผานการ

บริโภคกาแฟอีกดวย

ขอเสนอแนะ

  การวิจัยเร่ือง “การสื่อสารกับรสนิยมการเสพความเปนโลกและความ

เปนทองถิน่ผานวฒันธรรมการบริโภคกาแฟ” เปนงานวจัิยทีศ่กึษาถงึรสนยิมของชนชัน้

กลางในสงัคมไทยทีบ่รโิภคกาแฟสตารบคัสและกาแฟแบลค็แคนยอน โดยการวเิคราะห

จากรานกาแฟ กาแฟ และผูบริโภค ซึง่แสดงออกถงึรสนยิมผานกาแฟดงักลาว ทีท่าํให
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ชนชัน้ของตนดาํรงอยูได ซึง่ผูวจิยัพบวา งานวจิยัชิน้ตอไป อาจศกึษาเพิม่เติมในประเดน็

ตอไปนี้

 1. งานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นวาการศึกษาถึงมิติของการสื่อสารไมไดจํากัด

เฉพาะในสื่อกระแสหลักแตสามารถศึกษาไดจากวิถีชีวิตกิจวัตรในชีวิตประจําวันของ

ผูคนในสังคมได ดังนั้นในอนาคตผูวิจัยสามารถนําการสื่อสารในมิติอื่นๆ ที่เปนวิถีชีวิต

กิจวัตรประจําวันของผูคนในสังคมรวมสมัยมาศึกษาจากระดับปจเจกจนไปถึงระดับ

ประเทศได

 2. งานวิจัยชิ้นนี้ เปนการศึกษาผูส่ือสารเฉพาะกรณีของชนช้ันกลางใน

สงัคมไทยในเมอืงหลวงทีบ่รโิภคกาแฟ ดงันัน้ในอนาคตผูวจัิยสามารถศกึษาผูสือ่สารที่

เปนชนชั้นกลางที่อยูในบริบทใกลเคียงกับเมืองหลวง หรือชนชั้นลาง ชนชั้นสูง ไดดวย

 3. รสนยิมของชนชัน้กลางทีถื่อวาเปนกลุมชนชัน้ทีม่มีากทีสุ่ดในสังคมไทย 

อันเปนกลุมชนชั้นที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งในอนาคตการแขงขันทาง

ธุรกิจมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น ดังน้ันการวิจัยครั้งนี้อาจมีประโยชนตอผูประกอบการใน

การนําไปประยกุตกจิการใหสอดรบักบัรสนยิมความตองการของผูบรโิภคอยางแทจรงิ

 4. ในสังคมบริโภค สินคาวัฒนธรรมที่ส่ือสารผานพฤติกรรมการบริโภคมี

อยูหลากหลายไมเฉพาะกาแฟเทานัน้ ดงันัน้ในอนาคตผูวจิยัสามารถเลือกศึกษาสินคา

วัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อศึกษาวาวิถีการบริโภคของสินคาวัฒนธรรมนั้นเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร
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 การศกึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาความเปนไปไดทางการตลาดธรุกจิอพารทเมนท
ใหเชาที่อยูในระดับกลางถึงระดับลางในเขตเทศบาลเมืองปาตอง เพื่อศึกษาความเปน
ไปไดของการลงทุนโครงการอพารทเมนทใหเชา ระดับกลางถึงลาง ในเขตปาตอง 
จังหวัดภูเก็ต และศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอพารทเมนทใหเชา ปจจัยดานการ
ดาํเนนิชวีติ ปจจยัสวนประสมทางการตลาดทีผู่บรโิภคเปาหมายใชในการตดัสนิใจเลือก
ใชบริการอพารทเมนทใหเชาของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลจากผูใชบริการอพารทเมนทใหเชา ระดับกลางถึงลาง ในเขตปาตอง 
จํานวน 400 คน รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จากผูใชบริการ
อพารทเมนทใหเชา ระดับกลางถึงลาง ในเขตปาตอง จํานวน 15 คน และวิธีการทาง
สถิติไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท อาชีพธุรกิจสวนตัว/
คาขาย มีภูมิลําเนาเปนคนตางจังหวัด อาศัยอยูที่ปาตองเปนระยะเวลาระหวาง 1-2 ป 
มีสมาชิกที่พักในหองเชาจํานวน 2 คน มีระยะเวลาเชาพักที่อพารทเมนทปจจุบัน
มากกวา 6 เดือน-1 ป ระยะเวลาที่คาดวาจะเชาพักที่อพารทเมนทปจจุบันตอไปอีก 
คือ 3-6 เดือน เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่เชาพักที่อพารทเมนทปจจุบันคือราคาประหยัด
คุมคา คนหาขอมูลจากแหลงขอมูล คือ ใบปลิวหรือแผนพับ ธุรกิจอพารทเมนทใหเชา
ที่อยูในระดับกลางถึงระดับลางในเขตเทศบาลเมืองปาตองมีความเปนไปไดในการทํา
ธุรกิจ จากการวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาดดวยปจจัยสวนประสมทางการ
ตลาดท่ีมผีลตอการตดัสนิใจมากทีส่ดุพบวา ดานทาํเลทีต่ัง้ กลุมตวัอยางใหความสําคญั
กับทําเลอยูใกลท่ีทํางานมากท่ีสุดเปนลําดับแรก สวนปจจัยดานอื่นๆ ที่กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญไดแก ดานราคาเปนเรื่องอัตราคาเชาตอเดือนมีความเหมาะสมกับสิ่งที่
ไดรับ ดานการสงเสริมการตลาดในเรื่องมีปายโฆษณาแสดงในจุดสําคัญๆ ของเมือง 
ดานบุคคลหรือพนักงานในเรื่องพนักงานใหบริการขอมูลเกี่ยวกับอพารทเมนทได
ครบถวน ดานลักษณะทางกายภาพในเรื่องการตกแตงภายในและภายนอกตัวอาคาร 
ดานกระบวนการในเรือ่งยดืหยุนในการใหบริการ เชน เอือ้เวลาในการขนยายขาวของ

คําสําคัญ: การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด, อพารทเมนทใหเชาระดับกลาง
ถึงลาง, กลยุทธทางการตลาด

บทคัดยอ
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 The research about the feasibility study in marketing about 
rental apartment in the range of medium to low class in Muang Pa Thong 
in order to study the feasibility of apartment project in the range of 
medium to low class in Muang Pa Thong district, Phuket and study 
the bhaviour of tenants, existence, marketing mix which focused the 
objective in making a decision for sample service apartment by using 
questionnaire as a tool in collecting data from 400 tenants in service 
apartment, medium to low class in The statistical tools Pa Thong district 
together with indepth interview from 15 tenants in service apartment, 
medium to low class in Pa Thong district and used the percentage, 
standard deviation as statistical tools.
 The result showed that most sample group were female, aged 
between 21-30 years, single status, having Bachelor degree, monthly 
income of THB 10,000-20,000, entrepreneur and living in upcountry. Most 
lived at Pa Thong for 1-2 years, 2 tenants per room, rental period of 
above 6 months- 1 year, future period 3-6 months. The main reason was 
because value price and using brochure as source of data for service 
apartment in the range of medium to low class in Muang Pa Thong.
 Regarding the feasibility study in marketing about rental apart-
ment in the range of medium to low class in Muang Pa Thong, it had 
been found that marketing mix was the most effected factor. As for 
location, sampling group concerned about the location nearby the 
workplace. As a regard of other factors, including pricing (monthly 
rental rate suit its benefits), promotion in terms of advertising in many 
attraction in a city, human resources in terms of officers who provide 
services and information about the rental apartment, physical factor in 
interior design and external scheme, processing in the flexibility in service 
such as time for moving stuffs.

Keywords: the feasibility study in marketing, medium to low rental 
apartment, marketing strategy

ABSTRACT
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บทนํา

 ปจจุบันปาตองเปนแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวไปทองเที่ยวกันเปน

จาํนวนมากในแตละป ถงึแมวาจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในป 2555 ทัง้หมด

จะมจีาํนวนเพยีง 19,725 คน แตในความเปนจรงิแลว มผีูทีเ่ขามาอาศยัและมาประกอบ

อาชีพที่ไมใชนักทองเท่ียวซ่ึงถือวาเปนประชากรแฝงที่ทางเทศบาลไมสามารถทราบ

จํานวนที่แนชัดได (สํานักปลัดเทศบาลเมืองปาตอง, 2556) จากสภาพเศรษฐกิจของ

เมืองปาตอง ถูกเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของการทองเที่ยว ดังนั้นเศรษฐกิจของ

เมอืงปาตองจงึขึน้อยูกบัรายไดทีเ่กดิจากธุรกจิทีเ่กีย่วของกบัการทองเทีย่วเปนหลกัซึง่

สวนใหญเปนประเภทใหบริการ เชน โรงแรม ซ่ึงมีความจําเปนตองมีบุคลากรหรือ

พนักงานมารองรับการดําเนินการของธุรกิจ ทําใหเกิดการจางงานเพิ่มข้ึน สําหรับ

พนกังานทีไ่มไดเปนคนทองทีห่รอืมทีีอ่ยูอาศยัไกลจากทีท่าํงานมาก ทีม่คีวามตองการ

ความสะดวกสบายในการดาํเนนิชวีติ ไมวาจะเปนความสะดวกในการเดนิทางไปทาํงาน 

โอกาสในอาชีพ และปจจัยทางดานรายได เปนตน จึงสงผลใหมีความตองการเชา

ที่พักอาศัยในบริเวณใกลที่ทํางานของพนักงานเหลานี้ นอกจากนี้ยังมีผูที่มีอาชีพอื่นๆ 

ทั้งคนในทองท่ีและตางถิ่น ทําใหเกิดการยายท่ีพักอาศัยของพนักงานหรือกลุมคน

เหลานัน้เพือ่มาอาศยัยงัอพารทเมนทใหเชา สงผลใหมคีวามตองการทีพ่กัอาศยัเพิม่ขึน้

ตามไปดวย 

 ปจจุบันพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองปาตองไดมีโครงการอพารทเมนทใหเชา

ใหมๆ  เกดิขึน้มาก ซึง่สมาคมอสงัหารมิทรพัยภเูกต็ไดรวบรวมสถติขิองทีอ่ยูอาศยัทีเ่ปด

ตัวใหมในป 2556 ทั้งหมดกวา 14,000 หนวย (ประชาชาติธุรกิจ, 2555) แสดงใหเห็น

ถงึความตองการอพารทเมนทใหเชาในพ้ืนทีป่าตองยงัคงมคีวามตองการจากกลุมลกูคา

ดงักลาวอยูเสมอ และแสดงใหเหน็ถงึการแขงขนัทีร่นุแรง และมเีพยีงไมกีร่ายทีป่ระสบ

ความสําเร็จ โดยสาเหตุสวนใหญอาจจะมาจากการที่ผูประกอบการไมสามารถดึงดูด

ลกูคาใหมาเปนลกูคาประจาํ หรอืมาพกัอาศยัเปนระยะเวลานานได ซึง่การวางแผนใน

ดานกลยุทธทางการตลาดตางๆ จะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

ได ซึ่งในงานวิจัยฉบับน้ีกลุมลูกคาท่ีผูวิจัยใหความสนใจนั้นเปนกลุมลูกคาที่มีความ

ตองการมาพักในระยะยาวเทานั้น การศึกษาในอดีตของรุงศักดิ์ จงคุมวงศ (2551) ที่
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พบวา ผูเชาที่ยายมาเขามาอยูในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญเปนพนักงานโรงแรม มีระยะ

เวลาในการเชามากกวา 1 ปข้ึนไปถึงรอยละ 31.0 แตเนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ของ

ผูวิจัย ทําขึ้นเพื่อนําไปใชในการวางแผนธุรกิจของตนเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงจะศึกษาเรื่อง

การศกึษาความเปนไปไดในการทาํธรุกจิอพารทเมนทใหเชาท่ีอยูในระดบักลางถงึระดบั

ลางในเขตปาตอง โดยผูวจิยัจะทําการเกบ็รวบรวมขอมลูเกีย่วกบัปจจยัการดาํเนนิชีวติ

ในดานกิจกรรม ดานความสนใจ และดานความคิดเห็น พฤติกรรมการใชบริการ

อพารทเมนทใหเชา โดยจะเนนท่ีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการอพารทเมนทใหเชาของผูบริโภคในเขตปาตองเปนสําคัญ เพื่อนําไป

เปนขอมูลในการดําเนินการวางแผนทางดานการเงินของธุรกิจตอไป 

 จากเหตผุลดงักลาว ทาํใหผูศึกษามคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความเปนไปไดใน

การทาํธรุกจิอพารทเมนทใหเชาทีอ่ยูในระดบักลางถงึระดบัลางทีม่ทีาํเลทีต่ัง้อยูใกลกบั

หาดปาตองเพยีง 2 กโิลเมตร ซึง่ในการลงทนุสรางอพารทเมนทในระดบักลางถงึระดับ

ลางที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมน้ันเปนการลงทุนที่มีราคาสูงและมีความเส่ียง 

จงึมคีวามจาํเปนตองมกีารศกึษาถึงความเปนไปไดในการลงทนุวามคีวามเปนไปไดมาก

นอยเพียงใด ซึ่งโอกาสในการลงทุนและความเปนไปได ผูวิจัยเห็นวาในบริเวณนั้นมีสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีสามารถตอบสนองประชากรกลุมเปาหมายได โดยที่บริเวณ

ดงักลาวมอีพารทเมนททีม่คีวามสามารถในการเปนคูแขง ซึง่ผูวจิยัเหน็วาอพารทเมนท

ดงักลาวยงัไมสามารถตอบสนองความตองการของลกูคากลุมเปาหมายไดมากเทาทีค่วร 

ผูวจิยัจงึเหน็วาโครงการอพารทเมนทนีส้ามารถทีจ่ะดงึกลุมลกูคาดงักลาวมาเปนลกูคา

ของตนไดพอสมควร และยงัสามารถจงูใจใหลกูคาอืน่ๆ ทีย่งัมคีวามตองการในการเชา

อพารทเมนทใหมาเชาพักอาศัยไดอีกดวย ดังนั้นเพื่อเปนการศึกษาความเปนไปได

ทางการตลาดในการทําธุรกิจอพารทเมนทใหเชาที่อยูในระดับกลางถึงระดับลาง 

ผูศึกษาจึงสนใจที่จะเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหลวงหนาเกี่ยวกับกลยุทธ

ทางการตลาดท่ีจําเปนจะตองตอบสนองความตองการของลูกคาได ศึกษาถึงรูปแบบ

การดําเนินชีวิตและศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมาใช

บริการอพารทเมนทใหเชาของกลุมตัวอยาง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา

โครงการใหสอดคลองกบัความตองการของกลุมตวัอยางกอนทีจ่ะลงมอืดาํเนนิทาํธรุกจิ

อพารทเมนทใหเชาในพื้นที่เขตปาตองจริงตอไป 
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วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนโครงการอพารทเมนทใหเชา 

ระดับกลางถึงลาง ในเขตปาตอง จังหวัดภูเก็ต โดยเนนที่การศึกษาความเปนไปได

ทางการตลาด

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยดานการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการใชบริการ

อพารทเมนทใหเชาของผูเชาอพารทเมนทเขตปาตอง จังหวัดภูเก็ต 

 3.  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่ผูบริโภคใชในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการอพารทเมนทใหเชาของผูเชาอพารทเมนทเขตปาตอง จังหวัด

ภูเก็ต

ขอบเขตการวิจัย

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใชการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประกอบดวยขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการใชบริการอพารทเมนทใหเชาของผูบริโภคใน

เขตปาตองการดาํเนนิชวีติ และปจจัยทีม่ผีลตอการตดัสนิใจเลอืกใชบริการอพารทเมนท

ใหเชา และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

(indepth Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรที่ใชในการ

ศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใชบริการอพารทเมนทใหเชา ระดับกลางถึงลาง ในเขตปาตอง 

ประชากรที่เลือกเปนประชากรที่ไมทราบจํานวนที่แนนอน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมลูราคาคาเชาอพารทเมนทในพืน้ท่ีเขตปาตอง จากการเกบ็รวบรวมขอมลู 

พบวาราคาคาเชาอพารทเมนทในเขตพื้นที่ดังกลาว มีระดับราคาแบงไดเปน 3 ระดับ 

โดยแบงเปนระดับสูงคือมากกวา 10,000 บาทข้ึนไป ระดับกลางอยูที่ราคา 5,001-

6,500 บาท และระดับลางประมาณ 3,500-5,000 บาท สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย

มุงศึกษาอพารทเมนทที่มีระดับคาเชาในระดับกลางถึงลาง เน่ืองจากเปนกลุมที่ยังมี

ความตองการเชาอพารทเมนทอยางตอเนื่อง โดยที่กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกจาก

ประชากร โดยใชการสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูใชบรกิาร 
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อพารทเมนทใหเชา ระดบักลางถึงลาง ในเขตปาตองเทานัน้ และผูวจิยัไดกาํหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางท่ีไมทราบจํานวนประชากร โดยใชตารางการคํานวณหาขนาดกลุม

ตัวอยางของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาด

เคลื่อน ±5% ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จะทาํการสมัภาษณกบักลุมตวัอยางจาํนวน 15 คน โดยสมัภาษณจากผูทีเ่ชาอพารท-

เมนทอยูในบรเิวณรศัม ี5 กิโลเมตรจากโครงการของผูวจิยั และผูทีเ่ชาอพารทเมนทใน

บริเวณอื่นๆ ที่อยูไกลจากพื้นที่โครงการของผูวิจัยดวย เพื่อใหไดรับขอมูลในเชิงลึกให

ไดมากที่สุด ประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ไดแก พฤติกรรมการใชบริการอพารทเมนทให

เชา รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่กลุม

เปาหมายใชในการตัดสินใจใชบริการอพารทเมนทใหเชา และการตัดสินใจเลือกใช

บริการอพารทเมนทใหเชา สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ เก็บขอมูล

จากกลุมตวัอยางในพืน้ทีเ่ขตปาตอง จงัหวดัภเูกต็ ระยะเวลาทีใ่ชในการศึกษา เริม่ตัง้แต

วันที่ 5 สิงหาคม 2556-วันที่ 14 กุมภาพันธ 2557

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 แนวคิดการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

 จันทนา จันทโร และศิริจันทร ทองประเสริฐ (2540) ไดใหความหมายของ

การศกึษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility) วาเปนกจิกรรมการลงทนุ

ในการผลิตสินคาหรือบริการ เพื่อทราบถึงผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน ซ่ึง

พิจารณาศึกษาความเปนไปได โดยการวิเคราะหดานการตลาด การวิเคราะหดาน

เทคนิค และการวิเคราะหดานการเงิน ตลอดจนการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหาร

งานอืน่ๆ การศกึษาความเปนไปไดของโครงการอยูในชวงระยะกอนการลงทนุเปนการ

เตรียมการและรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจลงทุนการ

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการนี้ ซึ่งการวิเคราะหดานการตลาด (Marketing 

Analysis) เปนการศกึษาเกีย่วกบัความตองการของลกูคา ทาํใหธรุกจิทราบวาลกูคามี

ความตองการผลติภณัฑแบบใด ผลติภณัฑดงักลาวอาจเปนผลติภณัฑเดมิทีมี่จาํหนาย

ในตลาดอยูแลวหรอือาจเปนผลติภณัฑใหมทีย่งัไมมจีาํหนายในตลาด การทราบความ

ตองการผลิตภัณฑนั้นเพื่อที่กิจการจะไดทําการผลิตสินคาออกมาตอบสนองความ
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ตองการลูกคา ใหเกิดความพึงพอใจ และเกิดการซื้อซํ้า ซึ่งธมกร ธาราศรีสุทธิ (2552) 

กลาวถึงการวิเคราะหดานการตลาดวาประกอบดวยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสราง

โอกาสและการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ หลังจากที่มีการ

เลือกตลาดเปาหมายแลว การจัดสวนประสมทางการตลาด จะใชทฤษฎีสวนประสม

การตลาดสําหรับธุรกิจบริการหรือ 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ

ที่ปรากฏ

 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 สุปญญา ไชยชาญ (2543) กลาววา รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyles) 

หมายถึง พฤติกรรมการใชชีวิต ใชเงิน และใชเวลาของบุคคลนั้น ซึ่งแสดงออกมาให

ปรากฏซํา้ๆ กนัในสีม่ติดิงัตอไปนี ้คอื ทางดานลกัษณะประชากรทีป่ระกอบกันเขาเปน

ตัวคนคนน้ัน กิจกรรมท่ีเขาเขาไปมีสวนรวม ความสนใจที่เขามีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง และ

ความคิดเห็นที่เขามีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเรโนลด และดาเดน (Reynolds & Darden, 

1993) ไดเสนอศาสตรทีใ่ชในการวดัและแบงกลุมรปูแบบการดําเนนิชวิีตของผูบรโิภค

ซึ่งเปนที่รูจักกันดี นั้นคือ AIO เพื่อนําขอมูลของรูปแบบการดําเนินชีวิตมาเพื่อใชเปน

แนวทางในการปรับใชรวมกับกลยุทธทางการตลาดใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับ

รูปแบบการใชชวีติของผูเชาอาศยัใหเกิดความพึงพอใจมากท่ีสดุ ทัง้นีร้ปูแบบการดาํเนนิ

ชีวิตจะแสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความ

คิดเห็น (Opinions)

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549, น.8) ไดใหความหมายของการบริการ

เอาไววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน 

(Intangible Goods) ของธรุกจิใหกบัผูรับบรกิารโดยสนิคาทีไ่มมีตวัตนนัน้จะตองตอบ

สนองความตองการของผูรบับรกิารจนนาํไปสูความพงึพอใจได เพือ่ลดความเสีย่งของ

ผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเกี่ยวกับคุณภาพ และประโยชนจากบริการที่เขา

จะไดรับ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการซื้อในแงของสถานที่ ตัวบุคคล เครื่องมือวัสดุที่

ใชในการติดตอสื่อสาร สัญลักษณ และราคา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ผูขายบริการจะตอง

จัดหาเพื่อเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น
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 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

 คอตเลอร (Kotler, 2003, p.92) ไดกลาววา แนวคิดสวนประสมทางการ

ตลาด (Marketing mix) เปนชุดเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการดําเนินเพื่อใหบรรลุ

วตัถปุระสงคในตลาดเปาหมาย เปนตวัแปรทางการตลาดบริการทีค่วบคมุได ซึง่องคกร

ใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเครื่องมือไดแก 

ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากรหรือพนักงาน 

กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ การนําแนวคิดสวนประสมทางการ

ตลาดบริการมาใชในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักอาศัยของ

ผูบรโิภค จะสามารถทาํใหผูวจิยัทราบถงึปจจยัใดของสวนประสมทางการตลาดบรกิาร

ที่ผูบริโภคใหความสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชาที่พักอาศัยมากที่สุด เพื่อ

ประโยชนในการวางแนวทางเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคที่ตองการเชาพักอาศัยใหไดมากที่สุดตอไป

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 สมชาย ทรพัยสนิโอฬาล (2552) ไดทาํการศึกษาความเปนไปไดในโครงการ

ลงทุนสรางหองชุดใหเชาในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบวาหากมีสภาพแวดลอม

ที่ดี มีผูดูแลใหการบริการที่ดี มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี มีราคาที่เหมาะสม ทําเล

ทีต่ัง้ดกีารคมนาคมสะดวก มทีีจ่อดรถยนตและจกัรยานยนต จะเปนทีต่องการของกลุม

ผูเชาหองพัก ในขณะที่กมลชนก ตั้งดําเนินสวัสดิ์ (2554) ที่ทําการศึกษาความเปนไป

ไดในโครงการลงทุนอพารทเมนตในอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร พบวา คาเชา

ที่เหมาะสมอยูท่ี 2,500 บาทตอเดือน แตเน่ืองจากโครงการอยูในทําเลท่ีดี มีการ

คมนาคมสะดวกอยูในแหลงชุมชน และเปนหองพักปรับอากาศ โครงการจึงกําหนด

ราคาเชาอยูที่ 3,500 บาท/เดือน สวนปยะนุช ดีรอด (2551) ทําการศึกษาความเปน

ไปไดของการลงทนุโครงการอพารทเมนทใหเชาในตาํบลชางเผือก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม 

พบวา อพารทเมนทมกีารจดัสิง่อํานวยความสะดวกใหแกผูเชา เชน เตยีง ตูเสือ้ผา โตะ

วางทีวี และพัดลม ติดตั้งประตูคียการด และติดตั้งกลองวงจรปด 8 จุด ภายในและ

ภายนอกอาคารโดยใชงานแบบเรียลไทม แบงพ้ืนที่สวนกลางออกเปนหองออกกําลัง

กาย ในการศกึษาของพรีดา ฤทธริงค (2550) ทีไ่ดทาํการศึกษาความเปนไปไดของการ

ลงทุนหองพักใหเชารายเดือนในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบวา สวนใหญเลือกทําเล

ที่ตั้งใกลที่ทํางาน ใกลศูนยการคา ใกลแหลงชุมชน และมีที่จอดรถเพียงพอ สะดวก 
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วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจโดยมีรูปแบบการวิจัย คือ การวิจัยเชิง

ปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ โดยเปนการศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study) ซึง่มกีลุมตวัอยางเปนผูใชบรกิาร

อพารทเมนทใหเชา ระดับกลางถึงลาง ในเขตปาตอง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 400 คน 

และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูใชบริการ

อพารทเมนทใหเชา ระดับกลางถึงลาง ในเขตปาตองเทานั้น และกลุมตัวอยางที่ใชใน

การสมัภาษณอกี 15 คน โดยเลอืกสมัภาษณจากผูทีเ่ชาอพารทเมนทอยูในบรเิวณรศัม ี

5 กิโลเมตรจากโครงการและผูที่เชาอพารทเมนทในบริเวณอื่นๆ ที่อยูไกลจากพื้นที่

โครงการของผูวจิยัดวย โดยสุมตวัอยางจากผูใชบรกิารอพารทเมนทใหเชา ระดบักลาง

ถึงลาง ในเขตปาตอง ซึ่งมีระดับราคาคาเชาอยูระหวาง 3,500-6,500 บาท ซ่ึงเปน

กลุมลูกคาที่ผูวิจัยสนใจ เพื่อใหไดรับขอมูลในเชิงลึกมากที่สุด โดยทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลตามสถานที่ตางๆ เชน จากประชาชนที่อาศัยอยูที่อพารทเมนทในบริเวณใกล

เคียง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่อยูในบริเวณเขตปาตองจังหวัดภูเก็ตที่มีความตองการที่เชา

พักอาศัยในเขตปาตอง กลุมตัวอยางท่ีไดใชการคํานวณจากสูตรการคํานวณขนาด

กลุมตัวอยางที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของกัลยา วานิชยบัญชา (2548) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

 การวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล มีคําถาม

ออกเปน 4 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมลูทัว่ไปหรอืขอมลูสวนบคุคลของกลุม

ตัวอยาง ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดอืน ภมูลํิาเนา และระยะเวลาทีอ่าศยัอยูทีป่าตอง โดยลักษณะของแบบสอบถามเปน

คําถามปลายปดแบบใหเลือกคําตอบ (Multiple choices) 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอพารทเมนทให

เชาของผูบริโภคในเขตปาตอง ที่ประกอบดวย สมาชิกที่พักในหองเชา ระยะเวลาเชา

พักท่ีอพารทเมนทปจจุบัน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะเชาพักที่อพารทเมนทปจจุบันตอไป 

เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่เชาพักที่อพารทเมนทปจจุบัน แหลงขอมูล บุคคลที่มีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจ รูปแบบการเดินทางไปทํางาน ระยะเวลาท่ีใชในการเดินทางไปทํางาน 

ราคาคาเชาพกัอพารทเมนทปจจบุนั ราคาคาเชาสงูสดุทีย่อมรบัได ความสะดวกทีข่าด

ไมได และความสะดวกทีท่าํใหเปลีย่นใจไปพกัท่ีแหงใหม โดยลกัษณะของแบบสอบถาม

เปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกคําตอบ (Multiple choices) 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเหน็เก่ียวกบัวถีิชวิีต ประกอบดวย

กิจกรรมในการดําเนินชีวิต งานอดิเรกที่สนใจ และความคิดเห็นที่ตรงกับแนวคิด โดย

ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกคําตอบ (Multiple 

choices) โดยเปนคําถามที่สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัท่ีมผีลตอการตดัสนิใจเลือกใชบรกิาร

อพารทเมนทใหเชา โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด มีระดับการ

วัดตัวแปรแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยใชมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) แบงเปน 5 ระดับของลิเคิรธ (Likert Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบง

เปน 5 เรียงลําดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด คือ 5-4-3-2-1 ตามลําดับ และเกณฑการ

แปลผลจากระดบัคาเฉลีย่ของคะแนนแบงเปน 5 ระดบั กาํหนดระดบัความสาํคญัจาก

ระดับมากที่สุดถึงระดับนอยที่สุด

 การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 

 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) ผูวิจัยได

ออกแบบแบบสอบถามนาํเสนออาจารยทีป่รกึษาและผูทรงคุณวฒุเิพือ่ตรวจสอบความ

ครบถวนและความสอดคลองของเนือ้หาของแบบสอบถามกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษา กอนนาํ

ไปทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม และการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม (Reliability Test) เมื่อผูวิจัยไดแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จึงทําการแจกกับกลุมตัวอยางที่มี

สภาพความเปนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรหา

คาสมัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha ไดคาความเชือ่มัน่รวมเทากบั 0.953 ซ่ึงอยูระหวาง 

0.7-1.00 แสดงในตาราง ซ่ึงถือวามีความนาเช่ือถือสูงสามารถนําไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลได 
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 สวนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณโดยมี

ประเดน็ทีต่องการศกึษาเกีย่วกบัรปูแบบการดาํเนนิชวีติของกลุมตวัอยาง รวมถงึขอมลู

สวนบุคคลที่มีความเก่ียวของกับการเชาพักอาศัย เชน อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

อัตราคาเชาปจจุบัน และอัตราท่ีตองการจริงหรือรับได ซึ่งรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสวน

ประสมทางการตลาด เชน ปจจัยดานใดท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจเปล่ียนที่พักอาศัย 

เปนตน

 การวิเคราะหขอมูล

 ผูวิจัยทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับการ

อภิปรายผลการศึกษา โดยตัวแปรดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมการใชบริการ

อพารทเมนทใหเชาของผูบริโภคในเขตปาตองของกลุมตัวอยางมีสถิติที่ใชในการ

วิเคราะห คือ การแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

สวนตวัแปรปจจยัสวนประสมทางการตลาดธรุกจิบรกิารมสีถติทิีใ่ชในการวเิคราะห คือ 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

63.5 อายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 60.2 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 53.5 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเปนรอยละ 46.5 รายไดเฉลีย่ตอเดอืนระหวาง 10,000-

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.2 อาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 50 มี

ภูมิลําเนาเปนคนตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 59.8 อาศัยอยูที่ปาตองเปนระยะเวลา

มากกวา 1-2 ป คิดเปนรอยละ 39.5

 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอพารทเมนทใหเชาของผูบริโภค

 ในเขตปาตอง

 จากการศกึษา พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมสีมาชกิทีพ่กัในหองเชาจาํนวน 

2 คน คดิเปนรอยละ 67.0 มรีะยะเวลาเชาพกัทีอ่พารทเมนทปจจบุนัมากกวา 6 เดอืน-

1 ป คิดเปนรอยละ 59.2 ระยะเวลาทีค่าดวาจะเชาพกัทีอ่พารทเมนทปจจบุนัตอไปอกี 
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คอื 3-6 เดอืน คดิเปนรอยละ 57.0 เหตผุลทีส่าํคญัทีสุ่ดทีเ่ชาพกัทีอ่พารทเมนทปจจบุนั

คือราคาประหยัดคุมคา คิดเปนรอยละ 43.0 คนหาขอมูลจากแหลงขอมูล คือ ใบปลิว

หรือแผนพับ คิดเปนรอยละ 49.8 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือ เพื่อนรวมหอง 

คดิเปนรอยละ 42.8 รปูแบบการเดนิทางไปทาํงาน คือ รถยนตโดยสารหรอืรถสองแถว 

คิดเปนรอยละ 30.5 ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางไปทํางาน คือ 31-45 นาที คิดเปน

รอยละ 73.2 ราคาคาเชาพักอพารทเมนทปจจุบัน คือ 3,500-5,000 บาท คิดเปน

รอยละ 83.0 ราคาคาเชาสูงสุดกลุมตัวอยางสวนใหญท่ียอมรับไดคือ 4,500 บาท 

คิดเปนรอยละ 23.8 ความสะดวกที่ขาดไมได คือ ลิฟต คิดเปนรอยละ 59.5 ความ

สะดวกที่ทําใหเปลี่ยนใจไปพักที่แหงใหม คือ เคเบิ้ลทีวี คิดเปนรอยละ 20.5

 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต 

 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีกิจกรรมในการดําเนินชีวิต 

คอื ไปซือ้ของในหางสรรพสนิคา และดแูลบาน/หองพกั คดิเปนรอยละ 59.5 เทาๆ กนั 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีงานอดิเรกที่สนใจ คือ เลนกีฬาทางบกและทองเที่ยว คิดเปน

รอยละ 90.2 ความคิดเห็นท่ีตรงกับแนวคิด คือ ราคาคาเชาอพารทเมนทบงบอก

คุณภาพชีวิตของผูรวมอาศัย คิดเปนรอยละ 90.2

 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอพารทเมนท

 ใหเชา

 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอพารทเมนทใหเชาในภาพรวม 7 

ดานอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ซึ่งพบวาดานทําเลที่ตั้งเปนดาน

ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สามารถพิจารณาเปนรายดานดังนี้ คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ 

พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และในขอมีลิฟตให

บริการกวางขวางและเพียงพอกับจํานวนผูอยูอาศัยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานราคา 

พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 และในขออัตราคา

เชาตอเดือนมีความเหมาะสมกับสิ่งท่ีไดรับมีคาเฉล่ียมากที่สุด ดานทําเลที่ต้ัง พบวา 

ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และในขออยูใกลที่ทํางาน

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ในขอมีปายโฆษณาแสดงในจุดสําคัญๆ ของเมืองมีคาเฉลี่ย
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มากที่สุด ดานบุคคลหรือพนักงาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคา

เฉลี่ยเทากับ 4.36 ในขอพนักงานใหบริการขอมูลเกี่ยวกับอพารทเมนทไดครบถวนมี

คาเฉลี่ยมากที่สุด ดานลักษณะทางกายภาพ (สภาพแวดลอมภายนอก) พบวา ในภาพ

รวมอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และในขอการตกแตงภายในและ

ภายนอกตวัอาคารมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ดานกระบวนการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดบั

มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และในขอยืดหยุนในการใหบริการ เชน เอื้อเวลา

ในการขนยายขาวของมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

 1.  ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.31 0.395 มากที่สุด

 2.  ดานราคา 4.37 0.448 มากที่สุด

 3.  ดานทําเลที่ตั้ง 4.38 0.436 มากที่สุด

 4.  ดานการสงเสริมการตลาด 4.34 0.565 มากที่สุด

 5.  ดานบุคคลหรือพนักงาน 4.36 0.524 มากที่สุด

 6.  ดานลักษณะทางกายภาพ 4.34 0.450 มากที่สุด

  (สภาพแวดลอมภายนอก)

 7.  ดานกระบวนการ 4.29 0.527 มากที่สุด

                 ในภาพรวม 4.34 0.398 มากที่สุด

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจยัสวนประสมทางการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอพารทเมนทใหเชาในภาพ

รวมและรายดาน

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการ

X S.D.
ระดับ

ความสําคัญ

 สรุปผลการสัมภาษณ

 จากการสัมภาษณ พบวา ผูใหสัมภาษณมีอาชีพเปนพนักงานโรงแรมและ

อาชีพคาขาย มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 15,000-25,000 บาท เชาพักอาศัยอยูในบริเวณ

ที่ตั้งของโครงการของผูศึกษา โดยเชาพักอาศัยในราคาประมาณ 4,000-4,500 บาท 

รวมคาใชจายอืน่ๆ ทัง้สิน้ประมาณ 6,000 บาทเปนการรวมกนัจายกบัผูทีพ่กัอยูดวยกนั 
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โดยพักอาศัยประมาณ 2-3 คน มีเหตุผลที่มาพักอยูที่อพารทเมนทดังกลาวเพราะอยู

ใกลทีท่าํงานและสิง่อาํนวยความสะดวกอืน่ๆ ขอดขีองการเชาพกัอาศัยทีอ่พารทเมนท

ปจจบุนัสวนใหญเปนเรือ่งของความเปนกนัเองของเจาของ ขอเสยีคอื ไมมลีฟิต ทีจ่อด

รถไมเพียงพอ ไมมีระบบรกัษาความปลอดภยั และคาใชจายสวนกลางรวมถงึคาบรกิาร

ตางๆ เชน คาไฟ คานํ้าแพงและที่พักไมคอยสะอาด สวนใหญแลวไมไดคิดจะหาที่พัก

ใหม อาจเน่ืองดวยทําเลและการดูแลของเจาของอพารทเมนทตอผูเชา ทําใหถาจะ

เปลี่ยนใจไปพักที่ใหมตองดีกวาเดิม และถาไดทําเลในบริเวณดังกลาวก็จะยิ่งดี ในการ

หาที่พักสวนใหญจะใชวิธีการสอบถามจากคนรูจัก หรือเพื่อนรวมงาน ดูจากใบปลิว

หรือแผนพับหรือสืบคนทางอินเทอรเน็ต ในการเชาอพารทเมนทสิ่งที่ขาดไมได คือ 

ลฟิตและทีจ่อดรถ สวนสิง่จงูใจทีท่าํใหเปลีย่นใจไปพกัทีใ่หม คอื เคเบิล้ทวี ีอพารทเมนท

ในฝนของผูเชา คือ อพารทเมนทที่มีที่จอดรถ มีลิฟตกวางๆ ใหบริการ มีเคเบิ้ลทีวี 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยูใกลท่ีทํางาน ใกลแหลงชุมชน หางสรรพสินคาในราคา

ไมเกิน 6,000 บาท ความสนใจในโครงการอพารทเมนทใหเชาของผูศึกษา พบวา ผูให

สัมภาษณเห็นวาตองพิจารณากอนวาอพารทเมนทมีอะไรใหบาง ถาใหดีกวาเดิมก็นา

สนใจเพราะใกลท่ีทํางานและแหลงชุมชนอยูแลว กิจกรรมท่ีทําใน 1 วันสวนใหญจะ

เปนการทํางาน กลับจากทํางานก็จะพักผอน ถามีเวลาวางในวันหยุดก็จะทําความ

สะอาดหองพักหรือไปเดินซื้อของที่หางสรรพสินคา การประชาสัมพันธที่ทําให

ผูสัมภาษณตัดสินใจเชาพักอาศัยท่ีอพารทเมนทปจจุบันคือ สวนใหญจะเปนใบปลิว

หรอืแผนพบั โดยเหน็วาเปนการประชาสมัพนัธทีจ่ะทาํใหไดรบัความสนใจ การสงเสรมิ

การตลาดที่ตองการใหอพารทเมนทใหเชานําไปปฏิบัติคือ มีสวนลดคาเชา

การอภิปรายผล

 การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนโครงการอพารทเมนทใหเชา ระดับ

กลางถึงลาง ในเขตปาตอง จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่

เปนกลุมเปาหมายสวนใหญของการลงทุนโครงการอพารทเมนทใหเชาระดับกลางถึง

ลาง เปนผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษา

ระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท อาชีพหลากหลาย ไมวา
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จะเปนธุรกิจสวนตัว/คาขาย หรือ พนักงานโรงแรม เปนตน มีภูมิลําเนาเปนคนตาง

จังหวัด อาศัยอยูที่ปาตองเปนระยะเวลามากกวา 1-2 ป ที่มีความตองการหองพักที่ดี

กวาที่พักอาศัยเดิม โดยสวนมากมีรูปแบบการดําเนินชีวิต (lifestyle) คือ ไปซื้อของ

ในหางสรรพสินคา และดูแลหองพัก อีกทั้งสวนใหญมีงานอดิเรกที่สนใจ คือ เลนกีฬา

ทางบกและทองเทีย่ว จะเหน็ไดวาทาํเลทีต่ัง้ของอพารทเมนทเปนสิง่สาํคญัในการตดัสนิ

ใจเลือกใชบริการ และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอพารทเมนทใหเชา 

พบวา กลุมตวัอยางใหความสาํคญักบัปจจยัดานทาํเลอยูใกลทีท่าํงานและอยูใกลแหลง

อํานวยความสะดวกตางๆ อัตราคาเชาตอเดือนมีความเหมาะสมกับส่ิงที่ไดรับ มี

พนักงานใหบริการประจําอพารทเมนทที่คอยดูแลคอยใหบริการอยูตลอดเวลา การ

ตกแตงภายในและภายนอกตวัอาคารของอพารทเมนท กลุมตวัอยางตองการใหมกีาร

สงเสริมการตลาด เชน มีปายโฆษณาแสดงในจุดสําคัญๆ ของเมือง เพื่อแจงขาวสาร

ของโครงการใหเปนทีท่ราบแกผูบรโิภคท่ีตองการเชาทีพ่กัอาศยัใหทราบไดงาย ซ่ึงจาก

การศึกษายังพบอีกวา การประชาสัมพันธโดยใชใบปลิวและแผนพับจะสงผลทําให

กระตุนความสนใจของผูที่ตองการหาที่พักใหมที่ดีกวาเดิมอีกดวย นอกจากนี้ยังมีการ

ใหความสําคัญกับการมีลิฟตใหบริการท่ีกวางขวางและเพียงพอกับจํานวนผูอยูอาศัย 

และตองการความยืดหยุนในการใหบริการ และมีกระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว 

ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) พบวา 

การเลือกทําเลที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูให

บริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลที่ตั้งที่เลือกจะเปนตัวกําหนดกลุม

ผูบรโิภคทีจ่ะเขามาใชบรกิาร การกาํหนดราคาตองคาํนงึถงึคณุคาทีร่บัรูในสายตาของ

ลูกคา ลักษณะทางกายภาพเปนการสรางและนําเสนอส่ิงที่เปนรูปธรรมเพื่อเปน

สญัลักษณแทนการบรกิารทีไ่มสามารถจบัตองได และเปนการสรางความมัน่ใจใหลกูคา

ดวย และสอดคลองกับแนวคิดของคอตเลอร (Kotler, 2003) พบวา ผลิตภัณฑ เปน

สิง่ทีน่าํเสนอขายโดยธรุกจิเพือ่ตอบสนองความตองการของลกูคาใหพงึพอใจ ผลติภณัฑ

ที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได สวนการสงเสริมการตลาดเปนการติดตอ

สื่อสารเกี่ยวกับขอมูล ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพีรดา ฤทธิรงค (2550) ที่พบวา สวนใหญเลือกทําเลที่ตั้ง

ใกลที่ทํางาน ใกลศูนยการคา ใกลแหลงชุมชน ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การตดัสนิใจเลือกพกัหองพกัใหเชารายเดอืน ไดแก การมทีีจ่อดรถเพียงพอ สอดคลอง
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กบังานวจิยัของกมลชนก ตัง้ดาํเนนิสวสัดิ ์(2554) พบวารูปแบบของการประชาสัมพนัธ

คือ ติดปายโฆษณาในแหลงชุมชนและแผนพับสอดในหนังสือพิมพ สอดคลองกับงาน

วิจัยของปยะนุช ดีรอด (2551) พบวา อพารทเมนทมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหแกผูเชา เชน เตียง ตูเสื้อผา โตะวางทีวี และพัดลม ติดตั้งประตูคียการด และติดตั้ง

กลองวงจรปด 8 จุด ภายในและภายนอกอาคาร

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช

 จากการศึกษาทําใหทราบวา ผูประกอบการที่จะลงทุนในอพารทเมนทให

เชาในเขตปาตองควรใหความสาํคญักบัความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึง่จะทาํให

ผูเชาอาศยัมคีวามเชือ่มัน่ และการมสีิง่อาํนวยความสะดวกเหมาะสมหรอืคุมคากับเงนิ

ที่จายไป ซึ่งจะมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเชาอพารทเมนท 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรศึกษาถึงความเปนไปไดในการทําธุรกิจอพารทเมนทใหเชาที่อยูใน

ระดับกลางถึงระดับลางในเขตเทศบาลเมืองปาตองในเชิงเทคนิค และการวิเคราะห

ทางการเงินตอไป

 2. ควรศกึษาถงึความเสีย่งในการลงทุน รวมถึงการลดตนทนุในการดาํเนนิ

การธุรกิจอพารทเมนทใหเชา
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 การศึกษาเรื่อง “การเปดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวม เพื่อ

คัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงก ผานสื่อ Facebook” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเปดรับทัศนคติและพฤติกรรมการมีสวนรวมในการ

คัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงก ของผูติดตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” 

 การวจิยัครัง้นีใ้ชการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ในรปูแบบ

ของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(Cross-section Study) ใชแบบสอบถามชนิดใหกลุมตัวอยาง กรอกคําตอบดวยตัว

เอง (Self-administered Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง ของผูติดตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” ผูศึกษา

ใชการสุมเลือกตัวอยางแบบสะดวกสบาย (Convenience Sampling) ซึ่งมีขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

 โดยใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ผานอาสา

สมคัรทีต่อบคาํถามผาน เฟซบุค “Sasin Chalermlarp” โดยสถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferen-

tial Statistics) ในการทดสอบความสมัพนัธระหวางตวัแปรตามและตวัแปรอสิระ สรปุ

ผลการวิจัยดังนี้ 

 1. ประชากรทีม่เีพศแตกตางกันมกีารเปดรบัเฟซบุค Sasin Chalermlarp 

ตอการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

โดยเพศหญิงมีความถี่ในการเปดรับเฟซบุค Sasin Chalermlarp มากกวาเพศชาย

 ประชากรที่มีอายุแตกตางกันเปดรับเฟซบุค Sasin Chalermlarp ตอการ

คัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน สรุปไดวา ชวงอายุที่แตกตางกนัจะ

ไมสงผลตอการเปดรับขอมูลขาวสาร เฟซบุค Sasin Chalermlarp 

 ประชากรผูที่มีอาชีพแตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุค Sasin Chalermlarp 

ตอการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน

บทคัดยอ
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 ประชากรที่มีรายไดแตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุค Sasin Chalermlarp 

ตอการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 กลาวไดวา

รายไดที่แตกตางกันจะมีการรับเฟซบุค Sasin Chalermlarp แตกตางกัน 

 ประชากรระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการเปดรับเฟซบุค Sasin Cha-

lermlarp ตอการคดัคาน EHIA เข่ือนแมวงกแตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัที ่0.05 กลาว

ไดวาการศกึษาทีแ่ตกตางกนัจะมกีารเปดรบัเฟซบุค Sasin Chalermlarp แตกตางกนั

 2. ประชากรท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันทัศนคติตอการคัดคาน EHIA โครงการ

เขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน กลาวไดวา เพศท่ีตางกันไมมีผลตอทัศนคติ การคัดคาน 

EHIA โครงการเขื่อนแมวงก 

 ประชากรท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน

แมวงก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 กลาวไดวา อายุที่แตกตางกันจะทําให

ทัศนคติการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกแตกตางกัน 

 ประชากรท่ีมีอาชีพท่ีตางกันมีทัศนคติการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน

แมวงกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 กลาวคือ อาชีพที่แตกตางกันจะมีทัศนคติ

ตอการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกแตกตางกัน

 ประชากรทีม่รีายไดทีแ่ตกตางกนัมทีศันคตกิารคัดคาน EHIA โครงการเขือ่น

แมวงกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 กลาวไดวา รายไดที่แตกตางกันมีทัศนคติ

การคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกแตกตางกัน 

 ประชากรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีทัศนคติการคัดคาน EHIA 

โครงการเขื่อนแมวงกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 กลาวไดวา ระดับการศึกษา

ที่แตกตางกันมีทัศนคติการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกแตกตางกัน

 3. ประชากรท่ีมีเพศท่ีแตกตางกันการมีสวนรวมคัดคาน EHIA โครงการ

เขือ่นแมวงกไมแตกตางกนั กลาวไดวา เพศแตกตางกนัการมสีวนรวมการคดัคาน EHIA 

โครงการเขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน 

 ประชากรที่มีอายุที่แตกตางกัน การมีสวนรวมคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน

แมวงกไมแตกตางกัน กลาวไดวา อายุแตกตางกันการมีสวนรวมการคัดคาน EHIA 

โครงการเขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน 
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 ประชากรที่มีอาชีพแตกตางกัน มีสวนรวมคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน

แมวงกไมแตกตางกัน กลาวไดวา อาชีพแตกตางกันการมีสวนรวมการคัดคาน EHIA 

โครงการเขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน 

 ประชากรที่มีรายไดแตกตางกันมีสวนรวมคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน

แมวงกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 กลาวไดวา รายไดแตกตางกันการมี

สวนรวมการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกแตกตางกัน 

 ประชากรทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนั มสีวนรวมคดัคาน EHIA โครงการ

เขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน กลาวไดวา ระดับการศึกษาแตกตางกันการมีสวนรวมการ

คัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกไมแตกตางกัน 

 ประชากรที่มีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากเฟซบุค “Sasin 

Chalermlarp” กับทัศนคติการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงก มีความสัมพันธ 

อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ การเปดรับขอมูลขาวสารจาก 

เฟซบุค “Sasin Chalermlarp” มคีวามสมัพนัธกบัทศันคตกิารคดัคาน EHIA โครงการ

เขือ่นแมวงก โดยการเปดรบัขอขาวสารเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” มคีวามสัมพันธ

กับทัศนคติการคัดคาน EHIA ในทิศทางเดียวกัน

 4. ประชากรที่มีทัศนคติการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงกของกลุมผูติดตาม

เฟซบุค “Sasin Chalermlarp” มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมตอการ

คัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน 

กลาวคือ ทัศนคติการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงกของกลุมผูติดตามเฟซบุค “Sasin 

Chalermlarp” มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมตอการคัดคาน EHIA 

โครงการเขื่อนแมวงก โดยทัศนคติการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงกของกลุมผูติดตาม

เฟซบุค “Sasin Chalermlarp” มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมตอการ

คัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงก ในทิศทางเดียวกัน

คําสําคัญ: กลุมผูติดตามเฟซบุค, เฟซบุค, EHIA, การคัดคาน, การเปดรับ, ทัศนคติ, 

พฤติกรรมการมีสวนรวม
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 The study of “Information exposure, attitudes and participation 

behavior contribute to EHIA opposition Mae Wong Dam Project through 

Facebook.” is intended to study factors associated with information exposure, 

attitude and participation behavior contribute to EHIA opposition Mae Wong 

Dam Project of Facebook “Sasin Chalermlarp” followers.

 This research uses Quantitative Research in the form of Survey Re-

search in term of Cross-section Study using a sample to fill in the questionnaire 

answers themselves. (Self-administered Questionnaire) to collect data from 

400 samples using a Convenience Sampling who answer questions via 

Facebook “Sasin Chalermlarp”. The statistics used in data analysis is Descrip-

tive Statistics and Inferential Statistics to test the relationship between the 

dependent variables and independent variables.

 The study found that: 1. Facebook “Sasin Chalermlarp” followers 

with gender differences have no difference of information exposure contrib-

ute to the Environmental Health Impact Assessment or EHIA Mae Wong Dam 

Project opposition while gender differences have different attitude of the 

opposed EHIA Mae Wong Dam Project statistically significant at the 0.05 

level, and gender differences have no difference of participation behavior 

opposition to EHIA Mae Wong Dam Project. 

 Facebook “Sasin Chalermlarp” followers with age differences have 

no difference of information exposure, attitude and participation behavior 

contribute to the Environmental Health Impact Assessment or EHIA Mae Wong 

Dam Project opposition. 

 Facebook “Sasin Chalermlarp” followers with income differences 

have no difference of information exposure, attitude and participation behav-

ABSTRACT
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ior contribute to the Environmental Health Impact Assessment or EHIA Mae 

Wong Dam Project opposition. 

 Facebook “Sasin Chalermlarp” followers with educational level 

differences have no difference of information exposure, attitude and 

participation behavior contribute to the Environmental Health Impact 

Assessment or EHIA Mae Wong Dam Project opposition. 

 1.  Information exposure from Facebook “Sasin Chalermlarp” is 

associated with opposed attitudes of Environmental Health Impact Assess-

ment or EHIA Mae Wong Dam Project statistically significant at the 0.05 level.

 2. Opposed attitudes to Environmental Health Impact Assessment 

or EHIA Mae Wong Dam Project from information recipients from Facebook, 

“Sasin Chalermlarp” was associated with participation behaviors contribute 

to opposed EHIA Mae Wong Dam Project statistically significant at the 0.05 

level.

Keywords: Facebook Followers, Facebook, EHIA, the opposed, the exposure, 

attitude, participation behavior
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จดุกาํเนดิของเฟซบุค (Facebook) หรอืเครอืขายสงัคมออนไลน ในชวงแรก

ไดมกีารออกแบบเพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุเฉพาะเครอืขายมหาวทิยาลยัฮารวารด (Harvard 

University) ประเทศสหรัฐฯ เทาน้ัน ซ่ึงเฟซบุค กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2547 ตอมา

ในเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2548 เฟซบุค ไดขยายกลุมผูใชออกไปยังกลุมผูคนตางๆ 

ในมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐฯ ซึ่งในยุคแรกมีผูใชเฟซบุคประมาณ 1 ลานคน หลังจากนั้น

เฟซบุคไดมีฐานขยายเติบโตครอบคลุมไปท้ังทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป และเขามา

ในทวีปเอเชีย และประเทศกําลังพัฒนา ทั่วโลก รวมแลวมีกวา 200 ประเทศ ที่มีการ

ใชเฟซบุค 

 ทั้งนี้พบวาในป พ.ศ. 2552 ทั่วโลกมีการใชเครือขายสังคมออนไลนเพิ่มขึ้น

เปน 250 ลานคน ทวาในปถัดมา พ.ศ. 2553 มีผูใช 500 ลานคน ในขณะที่ พ.ศ. 2556 

มียอดผูใชเฟซบุคเพิ่มข้ึนกวา 1,000 ลานคน จะเห็นไดวาจํานวนผูใชมีการโตอยาง

ตอเนื่อง ในจํานวนนี้มีประชากรประเทศไทยจากการสํารวจของ ZocialRank พบวา

ในป พ.ศ. 2556 ประชากรไทยมกีารใชเฟซบุค 16 ลานคน (http://www.zocialrank.

com)

 สาํหรบัปจจยัทีท่าํใหเฟซบุคในประเทศไทยมยีอดผูใชบรกิารเพิม่ขึน้มาจาก

โทรศพัทเคลือ่นที ่หรอื Mobile ทาํใหการทีผู่ใชจะสามารถใชงานเฟซบุคผานโทรศัพท

นั้นเปนเรื่องที่งายขึ้น ซึ่งทางเฟซบุคก็ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการผาน

โทรศพัทเคลือ่นทีด่วย ไมวาจะเปนการใหบรกิารหนาเวบ็ไซตสําหรบัโทรศัพทเคล่ือนที่ 

(Facebook for Mobile) ไมวาจะเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบไอโอเอส (iOS) สําหรับ

โทรศพัทเคลือ่นทีข่องไอโฟน (iPhone) โทรศัพทเคล่ือนทีร่ะบบแอนดรอยด (Android) 

แบล็กเบอรรี่ (BlackBerry) วินโดวส โมบาย (Windows Mobile) และระบบอื่นๆ 

กม็กีารใหบรกิาร รวมไปถงึการใหบรกิารสาํหรบันกัพฒันาทีจ่ะนาํ API สวนตดิตอของ

เฟซบุคไปพฒันาเพิม่เตมิได ทาํใหยอดผูใชงานบนโทรศัพทเคล่ือนทีข่องเฟซบุคเปนอกี

ปจจยัทีส่าํคญัในการดงึฐานผูใชเฟซบุคใหเพิม่ขึน้และยงัคงใชงานอยางตอเนือ่งอกีดวย 

(“การเติบโต Facebook ของประเทศไทย,” 2554)
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 จากการขยายตัวของเครือขายสังคมออนไลน โดยเฉพาะเฟซบุค ทําใหการ

สื่อสารของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ สุธีรพันธ สะกรวัตร กลาวถึงการสื่อสาร

ในปจจุบันวา เฟซบุค เปนชองทางการสื่อสารที่ไดรับความนิยมอยางมาก จนทําให

นักประชาสัมพันธและนักการตลาดพยายามคิดคนกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การสื่อสารผานชองทางนี้ (สุธีรพันธ สะกรวัตร, 2554, น.60-64) 

 ท้ังน้ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่พบวาการสื่อสารผานเฟซบุคใน

ประเทศไทย มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ยกตัวอยางกรณี การที่ผูชุมนุมของกลุม

ผูประทวงทางการเมือง ท่ีไดออกมาคัดคานการบริหารภายใตรัฐบาลที่มี “ยิ่งลักษณ 

ชินวัตร” เปนนายกรัฐมนตรี จากที่มีการรวมกลุมเล็กๆ ผานสื่อโซเซียล อยางเฟซบุค 

ที่เริ่มจาก “กลุมหนากากขาว หรือ V For Thailand” ที่มีการรวมตัวทํากิจกรรม

ทางการเมอืงโดยการนดัหมายผานเฟซบุค เพ่ือชมุนมุคดัคานการบริหารงานของรฐับาล 

“ยิ่งลักษณ ชินวัตร” ในทุกวันหยุดสัปดาหในครั้งนี้ จนเกิดการรวมกลุมที่มีกลุมคน

ออกมาจาํนวนมาก ณ ลานกจิกรรม หางสรรพสนิคา เซนทรลัเวลิด สงผลทาํใหสมาชกิ

สภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรคประชาธิปตย จํานวน 9 คน ที่ทําหนาที่เปนฝายคาน 

ภายใตการบรหิารของรฐับาล “ยิง่ลกัษณ ชนิวตัร” ทีม่องเหน็ถงึศกัยภาพของกลุมคน

ทีอ่อกมาคดัคานการดาํเนนินโยบายของรฐับาลผานเฟซบุคจํานวนมาก ไดลาออกจาก

การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ สส. เพื่อมาเปนแกนนําในการคัดคานการ

บรหิารรัฐบาล ภายใตการนาํของ “ยิง่ลกัษณ ชินวัตร” นายกรฐัมนตรรีวมกบักลุมกอน

ตางๆ ที่กอตั้งขึ้นกอนหนานี้ แลวในที่สุดเกิดเปนกลุม “คณะกรรมการประชาชนเพื่อ

การเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยทีส่มบรูณอนัมีพระมหากษตัรยิเปน

ประมุข หรือ กปปส.” ที่มีกลุมผูชุมนุมหลัก ที่เกิดมาจากการรวมตัวจากเฟซบุค หรือ

การตดิตามขาวสารของการประทวงในครัง้นีท้าํใหผูชมุนมุจาํนวนมาก สามารถกดดนั

ใหรัฐบาลภายใตการบริหารของ “ยิ่งลักษณ ชินวัตร” ยุบสภา เพื่อใหมีการเลือกตั้ง

ครั้งใหม จะเห็นไดวาจากการสื่อสารผานเฟซบุคของกลุมจํานวนหนึ่งสามารถสราง

ความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นกับการเมืองไทยภายในประเทศได 

 สอดคลองกับ คํากลาวของ “ศศิน เฉลิมลาภ” เลขาธิการมูลนิธิสืบ 

นาคะเสถยีร แกนนาํคัดคานการอนมุตั ิรายงานการวิเคราะหผลกระทบทางสิง่แวดลอม

และสุขภาพ หรือ EHIA (Environment and Health Impact Assessment) 



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 289

เขื่อนแมวงก ที่ไดใหความสําคัญในสื่อสมัยใหม เฟซบุค เปนชองทางในการขับเคลื่อน

กระบวนการคัดคานการสรางเขื่อนดังกลาว 

 “โดยไดใหความเห็นเก่ียวกับอิทธิพลหรือผลของสื่อ เฟซบุค ตอการสราง

ความรูและทัศนคตติอกรณดีงักลาววา การเดินทางครัง้นี ้มนักต็องมกีารวางแผนระบบ

การส่ือสารกับโลกสมัยใหมอยูตลอด อยางผมไมเคยใชสมารทโฟน ไมเคยเห็นคุณคา

อะไรของมัน ผมก็ตองซื้อมาหัดใชเพื่อเอามาทํางาน ผมจะไมโพสตวาผมเหนื่อยอะไร

หนกัหนา แดดรอนฝนตกกว็ากนัไป แตผมกจ็ะสอดแทรกสิง่ทีผ่มอยากบอก เชน ทาํไม

นํ้าทวมลาดยาว พื้นที่ตรงนี้เปนยังไง ตรงนี้มีปญหายังไง เพื่อใหคนติดตามเราคอยๆ 

เขาใจ นี้ไง แลวมันจะไมทวมไดยังไง กอนจะกดโพสตลงเฟซบุค โดยตรงนี้แหละ เรา

จําเปนตองหาวิธีการสื่อสารใหมท่ีมันดีกวาเรานั่งเขียนบทความทางวิชาการ 40-50 

หนา เรื่องเขื่อนแมวงกแลวไมมีใครอาน” 

 สําหรับความเคลื่อนไหวของการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงกนั้นเริ่มตนจาก

องคกรเครอืขายอนรุกัษดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ไดมกีารแถลงคดัคาน

อยางรุนแรงตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการหรือกิจการ

ทีอ่าจกอใหเกดิผลกระทบตอชุมชนทัง้ทางดานคณุภาพสิง่แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพจากโครงการเขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรค เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 

ณ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 9 ขอ 

(http://www.seub.or.th)

 จากขอสงสัยดังกลาวทําใหเกิดการรวมกลุมเพื่อคัดคานโครงการดังกลาว 

โดยมีคุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการ มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ไดออกมาคัดคาน EHIA 

เขื่อนแมวงก ภายใตยุทธศาสตร “จากปา สูเมือง 388 กิโลเมตร จากแมวงก ถึง

กรุงเทพฯ” โดยในวันที่ 10 กันยายน 2556 คุณศศิน เฉลิมลาภ และทีมงานมูลนิธิ 

สืบ นาคะเสถียร ประมาณรวม 5 คน ไดออกเดินเทา จากหนวยพิทักษปาแมเรวา 

อุทยานแหงชาติแมวงก จ.นครสวรรค มายังหอศิลปวัฒนธรรม ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ดวยระยะทาง 388 กโิลเมตร ซึง่การเดนิเทาในชวงแรกๆ ของทีมงาน “ศศนิ เฉลมิลาภ” 

มีผูเขามารวมในการเดินเทาไมถึง 10 คน แตเม่ือมีการโพสตขอความผลกระทบตอ

การสรางเขื่อนแมวงก ลงในเฟซบุค “Sasin Chalermlarp (ศศิน เฉลิมลาภ)” อยาง

ตอเนื่อง ทําใหมีกลุมผูคัดคานโครงการเขื่อนแมวงก เพิ่มจํานวนผูเดินเทามากขึ้นจาก

หลกัสบิในชวงแรก เปนหลกัรอยคน และตลอดระยะทางทีเ่ดนิมาเกอืบ 400 กโิลเมตร 
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จนมาถงึหอศิลปวฒันธรรม ทีก่รงุเทพฯ เมือ่วนั 22 กนัยายน 2556 ปรากฏวามจีาํนวน

ประชาชนที่ออกมาคัดคานเพิ่มขึ้นนับหมื่นคน และจากการรวมตัวกันในวันนั้น สงผล

ใหหนวยงานท่ีรบัผดิชอบโดยตรง คอื สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) ตองออกประกาศผานสื่อมวลชน วาจะมีการทบทวนการทํา 

EHIA โครงการเขื่อนแมวงกฯ อีกครั้ง พรอมทั้งออกมายอมรับวาการทํา EHIA ครั้งที่

ผานมาเกิดความผิดพลาด และเก็บขอมูลตางๆ ไมรอบดาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 พบวามีผูติดตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp (ศศิน เฉลิมลาภ)” มีจํานวนถึง 

104,000 คน

 จากปรากฏการณการเพิ่มจํานวนผูคัดคานมากขึ้นดังกลาว จึงนาสนใจเปน

อยางยิ่ง ถึงการเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคัดคาน EHIA การสรางเขื่อนแมวงก

ของผูตดิตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp (ศศิน เฉลมิลาภ)” วามีความถี ่ความบอย

ครัง้ในการเปดรบัขอมลูขาวสารจากเฟซบุค “Sasin Chalermlarp (ศศนิ เฉลมิลาภ)” 

อยางไร และการติดตามขอมลูขาวสารดงักลาวมผีลตอทศันคตใินการสรางเขือ่นแมวงก 

คอืการเหน็ดวยหรอืไมเห็นดวยในการสรางเข่ือนแมวงก รวมทัง้มผีลตอพฤตกิรรมการ

มีสวนรวมในการคัดคาน EHIA เข่ือนแมวงกในระดับใด อันจะมีผลตอการริเร่ิมและ

ดําเนินการโครงการเขื่อนแมวงกและโครงการตางๆ ที่อาจมีประเด็นขัดแยงของสังคม

ตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ EHIA โครงการเขื่อน
แมวงก ของผูติดตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการคัดคาน EHIA โครงการเข่ือนแมวงก 
ของผูติดตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวม การคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน
แมวงก ของผูติดตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” 
 4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเปดรับทัศนคติและพฤติกรรม
การมสีวนรวมในการคดัคาน EHIA โครงการเขือ่นแมวงก ของผูติดตามเฟซบุค “Sasin 
Chalermlarp”
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วิธีการวิจัย

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปดรับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวม 

เพื่อคัดคาน EHIA โครงการเข่ือนแมวงก ผานสื่อ Facebook” มีรายละเอียดของ

ระเบยีบวธิวีจิยัทีใ่ชในการศึกษาดงัตอไปนี ้เปนการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) 

แบบเก็บขอมลู ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึง่ (Cross Sectional Study) โดยเปนการตดิตาม 

Facebook “Sasin Chalermlarp (ศศิน เฉลิมลาภ)” ใชแบบสอบถามชนิดให

กลุมตัวอยาง (ประชากรผูติดตามเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” 104,000 คน 

ณ 31 ธันวาคม 2556) กรอกคาํตอบดวยตวัเอง (Self-administered Questionnaire) 

เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง 400 ตวัอยาง ผานอาสาสมคัร

ที่ตอบคําถามผาน เฟซบุค “Sasin Chalermlarp”

    

ผลการวิจัย

 จากการวิจัย พบวา ลักษณะทางประชากร ในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญเปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.5 เพศชายคิดเปนรอยละ 40.5 มีอายุระหวาง 24-35 ป 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.8 และมีอายุ 51 ปขึ้นไปนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1 เมื่อ

จําแนกตามอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 55.0 และประกอบอาชีพอื่นๆ เชน รับจาง นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 

3.8 กลุมตวัอยางสวนใหญจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีมากทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 72.0 

ดานรายไดตอเดือนพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,001-

30,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.5 

 สวนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารจาก เฟซบุค Sasin Chalermlarp ใน

ภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสาร จากเฟซบุค Sasin Chalermlarp 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 โดยมีการเปดรับการสรางเขื่อนแมวงก

สงผลกระทบตอการขยายพืน้ทีม่รดกโลกทุงใหญ-หวยขาแขง มากทีส่ดุ ระดบัการเปด

รบัมาก มคีาเฉลีย่เทากบั 3.67 รองลงมา การเปดรบัผลกระทบตอสตัวปาและพันธุพชื

ในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก ระดับการเปดรับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ในขณะที่
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กลุมตัวอยางเปดรับขาวสารนอยสุด งบประมาณในการกอสรางเขื่อนแมวงกเทียบกับ

ประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 

 สําหรับทัศนคติตอการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงก ผาน เฟซบุค Sasin 

Chalermlarp โดยประชากรมทีศันคตติอการคดัคาน EHIA เขือ่นแมวงก ผาน เฟซบุค 

Sasin Chalermlarp ในระดับท่ีเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติในระดับที่เห็นดวยมากตอการคัดคาน EHIA เขื่อนแมวงก 

เปนการปกปองผลประโยชนของชาตมิคีาเฉลีย่เทากบั 4.10 รองลงมา คือ กลุมตวัอยาง

มทีศันคตใินการคดัคาน EHIA เขือ่นแมวงกเปนการปกปองเขตอทุยานแหงชาตแิมวงก

ผืนปาตะวันตกท่ีเปนผืนเดียวกับหวยขาแขง-ทุงใหญนเรศวร ระดับทัศนคติเห็นดวย

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ในขณะที่กลุมตัวอยางมีทัศนคตินอยที่สุดในการคัดคาน 

EHIA เขื่อนแมวงก รูปแบบการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงกเปนไปอยาง

สรางสรรค ระดับความเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67

 การมีสวนรวมตอการคัดคาน EHIA เข่ือนแมวงก ผาน เฟซบุค Sasin 

ประชากรมีสวนรวมตอการคัดคาน EHIA เข่ือนแมวงกที่เกิดการรับรูขาวสาร ผาน 

เฟซบุค Sasin Chalermlarp อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 โดย

ประชากรสวนใหญมีสวนรวมในการคัดคานโครงการที่เกิดจากการรับรู เปดรับขอมูล

ขาวสารผานเฟซบุค Sasin Chalermlarp มากทีส่ดุ ระดบัการมสีวนรวมมาก มคีาเฉลีย่

เทากับ 4.00 รองลงมาการมีสวนรวมตอการคัดคาน โดยการเขาไปแสดงความคิดเห็น 

ระดับการมีสวนรวมมา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ในขณะที่ประชากรมีสวนรวมตอการ

คัดคาน EHIA เขื่อนแมวงก ในประเด็นการเขารวมสัมมนาในกิจกรรมคัดคาน EHIA 

เขื่อนแมวงกนอยที่สุด มีระดับการมีสวนรวมปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08

 ดานทัศนคติตอการสื่อสาร EHIA เข่ือนแมวงก ผาน เฟซบุค Sasin 

Chalermlarp ทัศนคติตอการสื่อสาร EHIA เขื่อนแมวงก ผาน เฟซบุค Sasin Cha-

lermlarp อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 โดยประชากรสวนใหญมีทัศนคติ

ตอการสื่อสาร EHIA เขื่อนแมวงกในประเด็นการนําเสนอของผูตั้งกระทูเกี่ยวกับ

เขือ่นแมวงก วามคีวามนาสนใจ โดยมรีะดบัเหน็ดวยมาก คาเฉลีย่เทากบั 4.11 รองลงมา 

มีทัศนคติตอการสื่อสาร EHIA เขื่อนแมวงก ในประเด็นรูปแบบการนําเสนอขอมูล

กระตุนใหเกิดการอนุรักษธรรมชาติ ระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 
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ในขณะที่ทัศนคติการตอบขอซักถามของผูตั้งคําถามนอยที่สุด โดยมีระดับความเห็น

ดวยมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92

อภิปรายผลจากการวิจัย 

 การวจิยัเรือ่ง “การเปดรบั ทศันคติ และพฤตกิรรมการมีสวนรวม เพือ่คดัคาน 

EHIA โครงการเขื่อนแมวงก ผานสื่อ Facebook” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 พฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารจากเฟซบุค Sasin Chalermlarp 

 ในภาพรวม พบวา ประชากรเปนบคุคลทีม่อีายเุฉลีย่ 24-35 ป มกีารเปดรบั

ขอมูลขาวสารโครงการเข่ือนแมวงก ผานเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” ในระดับ

ปานกลาง เนื่องจากประเด็นการสรางเขื่อนแมวงกเปนเรื่องที่มีคนสนใจเฉพาะกลุม

ทาํใหมกีารเลอืกการเปดรบัขาวสารผานเฟซบุคซึง่การวจิยันีส้อดคลองกับกระบวนการ

เลือกเปดรับขาวสารของมิเชล เบอรกูน (Michael Burgoon, 1974, pp.153-162) 

ที่กลาวถึงการเลือกเปดรับสื่อมวลชนในชีวิตประจําวันของบุคคล เน่ืองจากเวลาและ

ความสามารถอันจํากัดในการรับสารจากแหลงตางๆ รวมทั้งความพอใจหรือไมพอใจ

แหลงสาร กลุมประชากรจึงเลือกเปดรับขาวสารจากความพึงพอใจและเวลาอันจํากัด 

รวมถงึการเลอืกเปดรบัขาวดานสิง่แวดลอมจากผูสงสารสอดคลองกบัความคิดเห็นและ

ทศันคตขิองตนเอง สอดคลองกับสดัสวนพฤตกิรรมการบรโิภคส่ือในชวีติประจาํวนัของ

คนรุนใหม (Scott Galloway, 2010) ทีก่ลาววากลุมคนรุนใหมเปดรบัสือ่อนิเทอรเนต็

ทุกวันเพื่อใชเครือขายสังคมออนไลนมากกวาการเปดรับส่ืออื่นๆ ถึง 2 เทาโดย

สวนใหญนิยมใชสื่ออินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง

 ทัศนคติตอการคัดคานโครงการเขื่อนแมวงก 

 ในภาพรวม พบวาประชากรมีทัศนคติการคัดคาน EHIA โครงการเข่ือน

แมวงกในระดับมาก เน่ืองจากทัศนคติทางดานโครงการดานส่ิงแวดลอม กรณี การ

สรางโครงการเขื่อนแมวงก เปนความสนใจเฉพาะดานทําใหกลุมผูติดตาม หรือสนใจ

ที่จะศึกษาทําใหโอกาสที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันได สอดคลองกับ ลัดดา กิติวิภาต 

(2532, น.2) กลาววา ทัศนคติเปนความคิดที่มีอารมณเปนสวนประกอบซึ่งทําใหเกิด

ความพรอมที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบในทางบวกหรือในทางลบตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดังนั้น 
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ทัศนคติจึงถือเปนแนวโนมในการประเมินถึงปฏิกิริยาหรือการแสดงออกทั้งในแงบวก

และในแงลบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีอาจเปนไดท้ังสิ่งของ ความคิด แตละคนจะตัดสินใจ

หรือมีความคดิเห็นที่แตกตางกันออกไป จากความหมายของ ทศันคตทิี่กลาวมาขางตน 

นักวิจัยสวนใหญจึงไดจัดแบงองคประกอบของทัศนคติออกเปน 3 องคประกอบ หรือ 

3 ระดบัดงันี ้คือ  1. องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ (cognitive component: 

learn) หมายถึง ความเชื่อหรือความรูที่ผูบริโภคมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความเชื่อนี้อาจ

เปนความเชื่อที่ถูกหรือผิด หรืออาจเปนความเชื่อในแงบวกหรือแงลบก็ได  2. องค

ประกอบทางดานความรูสึก (affection component: feel) หมายถึง ความรูสึกของ

ผูบรโิภคทัง้ในแงบวกและแงลบ อนัแสดงถงึระดบัความชอบ หรอืไมชอบของผูบรโิภค

ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากนอยเพียงไร บุคคลอาจมีความรูสึกชอบหรือไมชอบตางกัน 

จากความเชื่อเหมือนกัน และ  3. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (behavioral 

component: do) หมายถงึ การกระทาํใดๆ ของผูบรโิภคอนัเกดิมาจากความเช่ือและ

ความรูสึกที่เกิดขึ้น พฤติกรรมหรือการกระทําอาจแสดงในรูปของการใชหรือการ

หลีกเลี่ยงไมใชผลิตภัณฑ รวมถึงอาจแนะนําใหผูอื่นใช 

  ในขณะที่ แอล แอล เทรอสโตน (Thurstone, L.L., 1928, p.33) กลาววา 

ทัศนคติเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคติ ความคิด ความกลัวตอ

สิ่งบางอยาง การแสดงออกทางดานการพูดเปนความคิด (Opinion) และความคิดนี้

เปนสญัลกัษณของทัศนคต ิดงันัน้ ถาเราอยากจะวดัทศันคต ิเรากส็ามารถทาํไดโดยวดั

ความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ 

 จากทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาทัศนคติเมื่อมีความรูความเขาใจ

จะสงผลใหเกิดการมีอารมณรวม หรือการเห็นดวยในส่ิงที่ผูสงสารตองการส่ือสาร

ในทิศทางเชิงบวกได

 พฤติกรรมการมีสวนรวม คัดคาน โครงการเขื่อนแมวงก

 จากการวิจัย พบวา ในภาพรวมประชากรมีพฤติกรรมการมีสวนในการ

คัดคาน EHIA โครงการเขื่อนแมวงก ในระดับปานกลาง โดยจากการศึกษาของ บอย 

และเอดิสัน (Boy & Ellison, 2007) เกี่ยวกับเครือขายสังคมออนไลน วา เว็บไซตเปด

โอกาสใหบุคคลทํากิจกรรมตางๆ ไดแก  1. การสรางขอมูลสวนตัวบนพื้นที่สาธารณะ

หรอืกึง่สาธารณะภายในระบบทีม่ขีอบเขต  2. การเชื่อมตอขอมูลตางๆ ของผูใชทีย่อม
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ใหมีการแบงปนขอมูลไปยังบุคคลอื่นที่ติดตอสื่อสารกัน และ  3. ความสามารถในการ

เขาชมและกีดขวางการเชื่อมตอของบุคคลอื่นภายในระบบได ซึ่งการตั้งชื่อของการ

เชื่อมตอเหลานี้จะสามารถทํากิจกรรมรวมกันไดหลากหลาย

 นอกจากน้ี เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน ไมใชเพียงแคการใหบุคคล

สามารถพบปะกับบุคคลแปลกหนาไดเทานั้น สามารถมองเห็นและสัมผัสไดอยางเปน

รปูธรรม การเชือ่มตอจะสามารถสือ่สารกบัผูคนทีม่คีวามสมัพนัธกนัรูจกักนัอยูแลวใน

เครือขายสังคมปกติ หรือท่ีเรียกวาโลกออฟไลน อีกทั้งสามารถพบปะเพื่อนใหมๆ 

เทานั้น ไดอีกดวย

 ทั้งนี้ จะเห็นไดวาบุคคลที่เขามามีสวนในการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน

แมวงกนี้ มาจากการเปดรับขอมูลขาวสารผานเฟซบุค “Sasin Chalermlarp” ซึ่งถือ

เปนการทํากิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับ สุเมธ ทรายแกว (2536, น.15) กลาวไววา 

การมีสวนรวมวาการที่ปจเจกบุคคล หรือกลุมคนที่เขามามีสวนรวมเกี่ยวของ รวมมือ 

และรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอสังคม ในขั้นตอนตางๆ ของ

การดาํเนนิกจิกรรมนัน้ๆ โดยมกีลุมหรอืองคกรรองรบั ประชาชนทีเ่ขารวมมกีารพฒันา

ภูมิปญญาและการรับรู สามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจเพื่อกําหนดการดําเนินชีวิต

ไดดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย

 1. จากงานวิจัยพบวา การนําเสนอขอมูลขาวสารผาน เฟซบุค ทําใหผูรับ

สารสามารถเขาถงึแหลงขอมลูและรวมถงึการมปีฏสัิมพนัธทีทํ่าใหผูตดิตามเกดิการเหน็

ดวยในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งหากหนวยงานที่เกี่ยวของที่ตองการเสนอขอมูล

เก่ียวกับโครงการเขื่อนแมวงก ในอีกมุมมองหนึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะการ

สือ่สารผานเฟซบุค โดยกาํหนดรปูแบบเนือ้หา เพือ่กลุมผูตดิตามเขามามสีวนรวมและ

เห็นถึงประโยชนของโครงการดังกลาวจริงๆ 

 2. จากงานวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการคัดคาน EHIA โครงการเขื่อน

แมวงกอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรเปดโอกาสใหประชาชนมีการรวมรับรู ใหมี

สวนรวมในการคิดและการตัดสินใจเรื่องท่ีสงผลกระทบตอบุคคลและชุมชน ซึ่งเปน
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การเริ่มจากเรื่องใกลตัว เพื่อสรางความสํานึกในการเปนเจาของชุมชน สงผลใหเกิด

แรงจูงใจและมีความตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมในการปกปองสิทธิหรือประโยชน

ที่ควรจะไดรับ จากนั้นจึงจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 3. แมการใหความรู ผาน Facebook ของ “ศศิน เฉลิมลาภ” หากมองใน

แงการสื่อสารกับสาธารณะคอนขางท่ีจะประสบความสําเร็จเมื่อวัดจากจํานวนผูที่

ติดตามผาน Facebook “Sasin Chalermlarp (ศศิน เฉลิมลาภ)” อยูในระดับที่มาก 

แตควรจะเพิ่มกิจกรรมเพื่อใหประชาชนเขามามีบทบาทในกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรศึกษากลุมผู ที่ติดตาม EHIA โครงการเข่ือนแมวงกฯ ผานสื่อ

กระแสหลกั วาความเหน็และขอมลูจะมคีวามแตกตางมากนอยเพยีงใด เพือ่ใหสามารถ

วางนโยบายการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ขององคกรได

 2. ควรทาํการศกึษาสือ่เครอืขายสงัคมออนไลนเครอืขายอืน่ๆ เชน Twitter, 

YouTube หรือเว็บไซตสังคมออนไลนตางๆ เพื่อใหทราบพฤติกรรมติดตามขอมูล

ขาวสารผานสื่อออนไลนชนิดอื่นๆ เพื่อนําไปกําหนดเปนนโยบายในอนาคตได 

 3. เนือ่งจากเปนการสาํรวจในชวงเวลาระยะส้ัน หากตองการนาํมากําหนด

เปนกรอบนโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนโครงการใหสัมฤทธิผล ควรศึกษาใน

ระยะยาว และเจาะลึกโดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดานจาก

พื้นที่ชุมชนนั้นๆ 
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 บทความงานวจิยัเรือ่ง “ความตองการขอมลูขาวสาร พฤตกิรรมการเปดรบั

สือ่ ความรู ทศันคต ิและการมสีวนรวมทางการเมอืงของนกัเรยีนมธัยมศกึษา ในอาํเภอ

หาดใหญ จงัหวดัสงขลา” การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

โดยวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Ques-

tionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ขั้นตอนแรก ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่สอง จึงเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบแบง

สัดสวน (Proportional Sampling) จากน้ันจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใช

วิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยมีประชากรกลุมตัวอยาง คือ 

นักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่ศึกษาอยูโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

จํานวน 400 คน ซึ่งมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้  1) เพื่อศึกษาภูมิหลัง ความตองการ

ขอมูลขาวสาร พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักเรียน  2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิหลัง กับความตองการขอมูล

ขาวสารทางการเมืองของนักเรียน  3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการ

ขอมูลขาวสารทางการเมือง กับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน  4) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อ กับความรูทางการเมืองของนักเรียน  

5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อ กับทัศนคติทางการเมือง

ของนักเรียน  6) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อ กับการมี

สวนรวมทางการเมอืงของนกัเรยีน  7) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความรูทางการ

เมือง กับทัศนคติทางการเมืองของนักเรียน และ  8) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ทัศนคติทางการเมือง กับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียน

 ผลการวิจัยพบวา ภูมิหลังทางประชากรในเรื่อง เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และ

ภมูหิลงัทางการเมืองเรือ่ง ความคดิเหน็ทางการเมอืงของผูปกครอง และการสนบัสนนุ

ใหนกัเรยีนสนใจตดิตามขอมลูขาวสารทางการเมอืงของครแูละโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ

บทคัดยอ
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กับความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยเพศหญิง

มีความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองมากกวาเพศชาย นักเรียนมัธยมศึกษาที่มี

เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับสูง จะมีความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองมากกวา

กลุมตวัอยางท่ีมเีกรดเฉลีย่สะสมในระดบัต่ํากวา กลุมตวัอยางทีม่ผีูปกครองทีช่อบและ

สนใจการเมืองทุกรูปแบบ จะมีความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองของกลุม

ตัวอยางมากกวากลุมตัวอยางที่มีผูปกครองสนใจการเมืองเพียงบางเรื่อง และเฉยๆ 

ไมสนใจเรื่องการเมือง และกลุมตัวอยางท่ีครูและโรงเรียนมีการสนับสนุนใหนักเรียน

สนใจตดิตามขาวสารทางการเมอืงมาก จะมคีวามตองการขอมลูขาวสารทางการเมอืง

มากกวากลุมตัวอยางท่ีครูและโรงเรียนท่ีมีการสนับสนุนใหนักเรียนสนใจติดตาม

ขาวสารทางการเมืองเปนบางครั้ง บางเรื่อง และไมคอยสนับสนุน สวนกลุมตัวอยางที่

ครูและโรงเรียนที่มีการสนับสนุนใหนักเรียนสนใจติดตามขาวสารทางการเมืองเปน

บางครั้ง บางเรื่องเทาน้ัน จะมีความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองมากกวา

กลุมตัวอยางท่ีครูและโรงเรียนท่ีไมคอยสนับสนุนใหนักเรียนสนใจติดตามขาวสาร

ทางการเมือง

 ดานความตองการขอมูลขาวสารทางการเมือง พบวา ความตองการขอมูล

ขาวสารทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาดานรูปแบบการนําเสนอ และเหตุผล

ของความตองการขอมลูขาวสารทางการเมือง มคีวามสัมพนัธตอพฤตกิรรมการเปดรบั

สือ่ ทัง้นี ้รปูแบบการนาํเสนอทีส่อดคลองกบัความตองการขอมลูขาวสารทางการเมอืง

ของนักเรียนมัธยมศึกษามาก จะมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อมากขึ้นตามไปดวย 

และเมื่อนักเรียนมัธยมศึกษามีเหตุผลของความตองการขอมูลขาวสารทางการเมือง

มาก จะมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อมากขึ้นตามไปดวย

 สําหรับปจจัยดานพฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษานั้น 

พบวา สือ่ใหมมคีวามสมัพนัธกบัความรูทางการเมอืงในเชงิลบ สวนพฤตกิรรมการเปด

รบัสือ่ทัง้จากสือ่บคุคล สือ่มวลชน และสือ่ใหมของนกัเรยีนมธัยมศกึษา มคีวามสมัพนัธ

กับทัศนคติทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองในเชิงบวก โดยนักเรียน

มธัยมศกึษาทีเ่ปดรบัสือ่มาก จะยิง่มทีศันคตทิางการเมอืง และมสีวนรวมทางการเมอืง

มากขึ้นตามไปดวย 
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 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา ทัศนคติทางการเมืองของนักเรียน

มัธยมศึกษา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในเชิงบวก โดยนักเรียน

มธัยมศกึษาทีม่ทีศันคตทิางการเมอืงในเชงิบวกมาก จะมผีลตอการมสีวนรวมทางการ

เมืองที่มากขึ้นดวยเชนกัน 

คําสําคัญ: ความตองการขอมูลขาวสาร, พฤติกรรมกาเปดรับสื่อ, ความรู, ทัศนคติ,

การมีสวนรวมทางการเมือง
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 The research titled “Information Needs, Media Exposure 

Behavior, Knowledge, Attitude, and Political Participation of Secondary 

School Student in Hatyai District at Songkhla Province” is a quantitative 

research with the sample group of 400 students from Matayom 1-6 

studying in the secondary education level (general education), the 

Secondary Education Service Area Office 16 in Hatyai District at Song-

khla Province. The objectives of this research were:  1) to study the 

background, information needs, media exposure behavior, knowledge, 

attitude, and political participation of the students,  2) to study the 

correlation between the background and the political information needs 

of the students,  3) to study the correlation between the political 

information needs and the media exposure behavior of the students,  

4) to study the correlation between the media exposure behavior and 

the political knowledge of the students,  5) to study the correlation 

between the media exposure behavior and the attitudes towards politics 

of the students,  6) to study the correlation between the media exposure 

behavior and the political participation of the students,  7) to study the 

correlation between the political knowledge and the attitudes towards 

politics of the students; and  8) to study the correlation between the 

attitudes towards politics and the political participation of the students.

 The research findings indicated that the background of demo-

graphics were gender and grade point average correlated with the need 

for political information. Additionally, the political background which 

political opinions of guardians and encouraging the students to become 

interested in following political information on the part of teachers and 

schools correlated with the need for political information.

ABSTRACT
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 To explain in detail, the difference of gender as female needs 
more political information than male. The students who have higher 
grade point average need the political information than lower grade point 
average. For the political opinions of guardians indicated that the students 
who have the guardians most interesting in political will be need 
the political information than others. And the part of encouraging of 
teachers and schools, when teacher and school are most supports the 
students to become interested in following political information that the 
students need political information more than less support. 
 Factors related to the political information needs indicated that 
the need for political information about the presentation styles and the 
causes of the need for political information correlated with the media 
exposure behavior of the students. Therefore, the media exposure 
behavior of the secondary school students will be concentrate with 
the presentation styles. Also, the students who have more causes of 
information needs have more media exposure.
 Factors related to the media exposure behavior indicated that 
the new media exposure behavior correlated with the political knowledge 
of the students in negative. However, the overall media exposure be-
havior correlated with the politics attitudes and the political participation 
of the students in positive. Consequently, the students who have more 
media exposure have more politics attitudes and political participation 
as well. 
 Furthermore, the research findings indicated that the political 
attitudes related to the political participation of the students. The stu-
dents who have positive political attitudes have more political participa-
tion accordingly.

Keywords: Information Needs, Media Exposure Behavior, Knowledge, 
Attitude, Political Participation
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 นบัเปนเวลา 8 ทศวรรษภายหลังการเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศไทย

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข นับตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปจจุบัน แตพัฒนาการทาง

ประชาธิปไตยของชนชาวไทยยังคงยํ่าอยูท่ีเดิม ดังจะเห็นไดจากการเกิดรัฐประหาร

และการเปลีย่นแปลงกฎหมายรฐัธรรมนญูของประเทศมาแลวหลายครัง้ จากเหตกุารณ

รัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 ทําใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ถูกยกเลิกและเปลี่ยนมาใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 แทน โดยคงพื้นฐานความเปนประชาธิปไตยของประเทศไว 

จากเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองในชวงป พ.ศ. 2549-2553 นี้บทบาท

การนําเสนอขอมูลขาวสารของสื่อมวลชนน้ันมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนเปนอยางมาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาปจจัยการสื่อสารเปน

ปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีสงผลตอความเช่ือมั่นทางการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยของไทยในการใหความรู กลอมเกลาความคดิทศันคต ิและยกระดบัการ

มสีวนรวมทางการเมอืงของประชาชน เนือ่งจากการเปดรบัขอมลูขาวสารทางการเมอืง

กอใหเกิดความรู ทัศนคติ และแปรเปลี่ยนเปนพฤติกรรมตางๆ ทางการเมือง อีกทั้งยัง

เปนหนทางหน่ึงที่ประชาชนสามารถรับรู และตรวจสอบการดําเนินการตางๆ ของ

รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในการส่ือสาร 

ประชาชนสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดหลากหลายชองทาง ทั้งจากส่ือบุคคล 

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ตางๆ มากมาย ประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็และตรวจสอบการทาํงานของรฐั 

ในขณะเดียวกันที่รัฐบาลสามารถนําขอมูลความตองการของประชาชนมาใชพัฒนา

กระบวนการทาํงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลกัประชาธปิไตย 

 อยางไรก็ตาม ความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศของไทยนั้น สงผล

ใหเด็กไทยหันมาสนใจและติดตามขาวสารทางการเมืองนอยลง ความตื่นตัวของ

เยาวชนที่มีตอการเมืองน้ันยังอยูในระดับท่ีนอยมาก และมีแนวโนมที่จะลดลง โดย
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เหตุผลสวนใหญมองวา การเมืองเปนเรื่องวุนวาย เรื่องการเมืองเปนเรื่องของผูใหญ

ไมเกี่ยวกับเด็ก ตลอดจนการไมเปนแบบอยางที่ดีของนักการเมือง ซ่ึงแทจริงแลว

การเมืองเปนเรื่องของประชาชนทุกคน แตปจจุบันเยาวชนของไทยถูกกลอมเกลาให

เห็นถึงความสําคัญทางดานวิชาการมากกวาการใหความสําคัญในการแสดงออก

ทางการเมือง ซึ่งเยาวชนยังถูกจํากัดศักยภาพ สิทธิ และโอกาสการมีสวนรวมทางการ

เมอืงดวยเหตผุลดานวยัวุฒแิละประสบการณ จงึเปนเรือ่งทีท่กุฝายควรใหความสาํคญั 

และเรงแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้นี ้โดยหนัมาใหความสาํคญัตอการแสดงออกทางการเมอืง

ของเยาวชนใหมากข้ึน เพื่อใหประชาธิปไตยของไทยสามารถพัฒนาตอไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ดงันัน้พืน้ฐานทีส่าํคญัประการหนึง่ในการพฒันาการเมอืง การปกครองของ

ประเทศ คือ การสื่อสารเพื่อสรางความรู ความเขาใจทางการเมืองที่ถูกตองใหแก

ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนที่จะเติบโตเปนอนาคตของชาติ เปนผูมีสวนใน

อธิปไตย มีสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ตอบานเมืองเชนกัน 

 ซึ่งจากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2550 ระบุวาประเทศไทย

มีเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย เทากับ 17.61 ลานคน หรือคิด

เปนรอยละ 23 ของคนไทยทัง้ประเทศ ผูวจิยัจงึใหความสาํคญัตอพฤตกิรรมการสือ่สาร

ทางการเมืองของเยาวชนกลุมนักเรียนมัธยมศึกษา โดยมุงเนนเพื่อที่จะศึกษาถึงความ

ตองการขอมูลขาวสาร พฤติกรรมการเปดรับสื่อ ความรู และทัศนคติทางการเมือง

ที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษา โดยการศึกษาถึง

ภูมิหลัง ความตองการขอมูลขาวสารทางการเมือง และพฤติกรรมการเปดรับส่ือ

ของนักเรียนเปนอยางไร นักเรียนมีความรูทางการเมืองในระดับใด ทัศนคติ และการ

มสีวนรวมทางการเมอืงของนกัเรยีนเปนอยางไร และปจจยัใดบางทีม่คีวามสมัพนัธกบั

ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียน เพื่อสามารถนําไปใช

ประโยชนในการวางรากฐานความรู ความเขาใจในสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของ

ประชาชนในระบอบประชาธปิไตย ตลอดจนการสรางทศันคตทิีด่ทีางการเมอืง ซึง่เปน

ประโยชนตอการพฒันาทางการเมอืงของประเทศในอนาคต และเพือ่กาํหนดขอบเขต

การศึกษาวิจัยผูวิจัยเลือกท่ีจะศึกษานักเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงค

 1) เพื่อศึกษาภูมิหลัง ความตองการขอมูลขาวสาร พฤติกรรมการเปดรับ

สื่อ ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียน

 2) เพือ่ศกึษาความสมัพันธระหวางภมูหิลงั กบัความตองการขอมลูขาวสาร

ทางการเมืองของนักเรียน

 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการขอมูลขาวสารทางการ

เมืองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน

 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับความรู

ทางการเมืองของนักเรียน

 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับทัศนคติ

ทางการเมืองของนักเรียน

 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อกับการมี

สวนรวมทางการเมืองของนักเรียน

 7) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางความรูทางการเมอืงกบัทศันคตทิางการ

เมืองของนักเรียน

 8) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางทศันคตทิางการเมอืงกบัการมสีวนรวม

ทางการเมืองของนักเรียน

วิธีการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “ความตองการขอมูลขาวสาร พฤติกรรมการเปดรับส่ือ 

ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

กระบวนการคดัเลอืกประชากรกลุมตวัอยาง ผูวจิยัใชวธิกีารคัดเลือกแบบหลายขัน้ตอน 

(Multi-Stage Sampling) โดยประชากรกลุมตวัอยาง คอื นกัเรียนทีก่าํลงัศกึษาระดบั

ชั้นมัธยมที่ 1-6 ในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งขนาดของประชากรกลุมตัวอยาง คือ 400 คน 
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โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู ซึง่ผูวจิยั

ไดกําหนดใหมีการทดสอบความถูกตอง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) 

ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงการทดสอบคาความ

นาเชือ่ถอืของแบบสอบถาม พบวา สวนที ่2 ความตองการขอมลูขาวสารทางการเมอืง 

มคีาความนาเชือ่ถอือยูที ่0.9521 สวนที ่3 พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ มคีาความนาเชือ่ถอื

อยูที่ 0.9487 สวนที่ 4 ความรูทางการเมือง มีคาความนาเชื่อถืออยูที่ 0.9541 สวนที่ 

5 ทัศนคติทางการเมือง มีคาความนาเช่ือถืออยูที่ 0.9344 สวนที่ 6 การมีสวนรวม

ทางการเมือง มีคาความนาเชื่อถืออยูที่ 0.8078 จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาเขารหัสใน

แบบลงรหัส (Coding Sheet) และประเมินผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS (Statistic Package for Social Science) หลังจากนั้นจึงนํามาแปล

ความหมายของขอมูลที่ไดจากการประมวลผล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูล ไดแก การนําเสนอในรูปตารางเปนคา

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการอธิบายขอมูลทางดาน

ภูมิหลัง ความตองการขอมูลขาวสารทางการเมือง พฤติกรรมการเปดรับส่ือ ความรู 

ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียน และใช

สถติเิชงิอนมุาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมตฐิานวเิคราะหหาคาความ

สัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในแตละสมมติฐาน ไดแก การเปรียบ

เทียบความแตกตางระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน (T-test) การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Correlation) สําหรับการอธิบายคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตาม

ผลการวิจัยและอภิปราย

 ผลการศึกษา พบวา ภูมิหลังลักษณะทางประชากร กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 15 ป มากที่สุด รองลงมาคือ 17 ป ศึกษา

ทีโ่รงเรียนหาดใหญวทิยาลยัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื โรงเรยีนหาดใหญวทิยาลยัสมบรูณ-
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กุลกันยา กําลังศึกษาในมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มากกวา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีเกรด

เฉลี่ยสะสมระหวาง 3.01-4.00 มากท่ีสุด รองลงมา คือ เกรดเฉล่ียสะสมระหวาง 

2.01-3.00 ผูปกครองของนกัเรยีนสวนใหญประกอบอาชีพคาขายหรอืทาํธรุกจิสวนตวั 

รองลงมา คือ ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ครอบครัวของนักเรียนสวนใหญ

มีรายไดตอเดือนอยูที่ประมาณ 10,001-20,000 บาท รองลงมา คือ 20,001-30,000 

บาท 

 ภูมิหลังทางการเมือง พบวา ผูปกครองของนักเรียนมีความคิดเห็นทางการ

เมือง โดยสวนใหญสนใจการเมืองเพียงบางเรื่องเทานั้น รองลงมา คือ ชอบและสนใจ

การเมืองทุกรูปแบบ ในชีวิตประจําวันนักเรียนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางการเมืองกับกลุมเพื่อนแบบรับฟงและแสดงความคิดเห็นบางบางครั้ง รองลงมา 

คือ มีการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ครูอาจารยและโรงเรียนของนักเรียน

สวนใหญสนบัสนนุใหนกัเรยีนสนใจตดิตามขาวสารทางการเมอืงเปนบางครัง้บางเรือ่ง

เทานั้น รองลงมา คือ สนับสนุนมาก ดานการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนของ

นักเรียน พบวา สวนใหญเคยเปนผูรวมทํากิจกรรม รองลงมา คือ เคยรวมทํากิจกรรม

และโดยสวนใหญจะเปนผูนํากลุมกิจกรรม 

 ผลการศึกษาความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองของนักเรียน พบวา 

นกัเรยีนมคีวามตองการขอมลูขาวสารทางการเมอืงโดยรวม อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 

3.54) เมื่อพิจารณาประเด็นความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองในแตละดาน 

พบวา ความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองดานประเด็นเนื้อหาของนักเรียน 

อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.26) ความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองดาน

รปูแบบการนาํเสนอของนกัเรียน อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.65) สวนประเดน็เหตผุล

ของความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองของนักเรียน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.71) แสดงใหเห็นวา นักเรียนใหความสําคัญตอเหตุผลของความตองการขอมูล

ขาวสารทางการเมืองมากกวาประเด็นอื่นๆ ที่กลาวมาแลวในเบื้องตน 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน พบวา พฤติกรรมการ

เปดรบัสือ่ของนกัเรยีนในภาพรวม อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.11) เมือ่จาํแนกพจิารณา

พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ในแตละประเภท พบวา นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการเปดรบัขอมลู

ขาวสารผานสือ่บคุคล อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.22) พฤตกิรรมการเปดรบัส่ือมวลชน 

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.27) และพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหม อยูในระดับ
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ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.85) แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน

มากกวาสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะนักเรียนมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.14)

 ผลการศึกษาความรูทางการเมืองของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความรู

ทางการเมอืง อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ 5.75) หากพจิารณาเปนรายขอเรยีงตาม

คาเฉลี่ย พบวา นักเรียนมีความรูทางการเมือง เรื่อง ประชาชนทุกคนมีเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยความคิดเห็นนั้นจะตองไมเปนภัยตอความมั่นคง

ของรัฐ และไมขัดตอศีลธรรมอันดีงามของสังคม อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

8.90) อันดับท่ีสองคือ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย บทบัญญัติ

ของกฎหมายใดจะขัดแยงตอรัฐธรรมนูญไมได อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 8.45) 

รองลงมา คอื ประเทศไทยไดแบงการใชอํานาจอธปิไตย เปนอาํนาจนติบิญัญตั ิบรหิาร

และตุลาการ โดยมีสถาบันรับผิดชอบคือ รัฐสภา รัฐบาล และศาล อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 7.15) และพบวานักเรียนมีความรูเรื่อง รัฐสภาของไทยจะแบงออกเปน 

2 สภาไดแก สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา วาระดํารงตําแหนงของสมาชิกรัฐสภา

มีกําหนด 4 ป อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.10) เมื่อพิจารณาในแงผลรวมคะแนนของ

กลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนสวนใหญสามารถตอบคําถามถูก 5 ขอ รอยละ 24.50 

รองลงมาคือ ตอบคําถามถูก 6 ขอ รอยละ 21.75 ในขณะที่นักเรียนตอบคําถามถูก 

1 ขอ มีเพียงรอยละ 0.50 เทานั้น

 ผลการศึกษาทัศนคติทางการเมืองของนักเรียน พบวา นักเรียนมีทัศนคติ

ทางการเมืองโดยรวมในเชิงบวก (คาเฉลี่ย 3.87) เมื่อพิจารณาทัศนคติทางการเมือง

ของนักเรียนเปนรายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา นักเรียนมีทัศนคติในเชิงบวก 

เรือ่ง เยาวชนควรสงเสริมและสนบัสนนุใหผูปกครองเหน็ความสําคญัของการทาํหนาที่

ทางการเมือง เชน การออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกคนดีเขาไปบริหารบานเมือง 

ไมซื้อสิทธิขายเสียง (คาเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ เยาวชนควรมีบทบาทในการแสดง

ความคดิเหน็และรณรงคทางการเมอืง (คาเฉลีย่ 4.17) สวนนกัเรยีนมทีศันคตปิานกลาง

ตอเรื่อง นักการเมืองเปนตัวแทนของประชาชนที่เขามาชวยปองกันและแกไขปญหา

ของสงัคมสวนรวม (คาเฉลีย่ 3.66) การปกครองระบอบประชาธปิไตยทาํใหประชาชน

มีฐานะดี เยาวชนมีโอกาสมีงานทําที่ดี (คาเฉลี่ย 3.54) และการเมืองเปนกระบวนการ
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ลดความขัดแยงทางสังคม กอใหเกิดการพัฒนาและสรางความกาวหนาใหกับ

ประเทศชาติ (คาเฉลี่ย 3.34) 

 ผลการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียน พบวา นักเรียนมี

สวนรวมทางการเมืองโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.44) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา นักเรียนมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบการ

ตดิตามขอมูลขาวสารทางการเมอืง การทาํงานของรฐับาลจากสือ่ประเภทตางๆ อยูใน

ระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.94) รองลงมา คือ เมือ่มสีทิธใินการเลอืกตัง้จะเขาใชสทิธทิกุคร้ัง 

อยูในระดบัมาก (คาเฉลีย่ 3.91) และหากมโีอกาสจะเขารวมชมุนมุหรอืลงช่ือเรยีกรอง

ทางการเมืองเพื่อสิทธิและประโยชนทางประชาธิปไตยในเรื่องที่เปนประโยชนตอ

สวนรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.79) สวนการมีสวนรวมทางการเมืองที่นักเรียน

สนใจมีสวนรวมทางการเมืองอยูในอันดับสุดทาย คือ ในอนาคตตองการลงสมัครรับ

เลือกตั้งเปนตัวแทนนักการเมืองเพื่อบริหารประเทศ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 

2.78) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 นกัเรยีนทีม่ภีมูหิลงัท่ีแตกตางกัน มคีวามตองการ

ขอมูลขาวสารทางการเมืองที่แตกตางกัน พบวา ภูมิหลังทางลักษณะประชากร เรื่อง 

เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม และภูมิหลังทางการเมือง เรื่อง ความคิดเห็นทางการเมืองของ

ผูปกครอง การสนับสนุนใหนักเรียนสนใจติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองของครู

และโรงเรยีนของนกัเรยีนทีแ่ตกตางกนั มีความสมัพนัธตอความตองการขอมลูขาวสาร

ทางการเมืองของนักเรียนที่แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิง

มีความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองมากกวาเพศชาย ดังที่ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ 

(2534, น.65) ไดกลาวถึงแนวคิดลักษณะทางประชากรวา เพศหญิงมีแนวโนมและ

ความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมใน

ระดับสูงกวาจะมีความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองมากกวานักเรียนที่มีเกรด

เฉลี่ยสะสมในระดับตํ่ากวาสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรที่ 

ไมเคิล เบอรกูน (อางถึงใน ปรมะ สตะเวท, 2539, น.108) ไดนําเสนอไววา คนที่มีการ

ศึกษาสูง หรือมีความรูดีจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี นักเรียนที่มี
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ผูปกครองที่ชอบและสนใจการเมืองทุกรูปแบบ จะมีความตองการขอมูลขาวสาร

ทางการเมืองมากกวา นักเรียนที่ผูปกครองสนใจการเมืองเพียงบางเรื่อง และเฉยๆ ไม

สนใจเรื่องการเมือง ครูและโรงเรียนมีการสนับสนุนใหนักเรียนสนใจติดตามขาวสาร

ทางการเมืองมาก จะมีผลตอความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองของนักเรียน

มากกวา นกัเรยีนทีค่รแูละโรงเรยีนทีส่นบัสนนุใหนกัเรยีนสนใจตดิตามขาวสารทางการ

เมืองเปนบางครั้งบางเรื่อง และไมคอยสนับสนุน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมบัติ 

ธาํรงธญัวงศ (2538) เรือ่ง “ทศันคตทิางการเมอืงของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 

พบวา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองภายในครอบครัวนั้นมีผลตอระดับ

ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ ผล

งานวิจัยของ สมปอง รักษาธรรม (2552) เรื่อง “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชน

ในพืน้ทีภ่าคใตกบัการพฒันาวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยในประเทศไทย

ชวงป พ.ศ. 2549-2552: ศึกษากรณีเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 

จังหวัดภาคใต” พบวา สถาบันการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง

ความตื่นตัวทางการเมืองที่แตกตางกันของเยาวชนกลุมตัวอยาง

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองของ

นกัเรียนมีความสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ พบวา ความตองการขอมลูขาวสาร

ทางการเมอืงของนกัเรยีนดานรปูแบบการนาํเสนอ และเหตุผลของความตองการขอมลู

ขาวสารทางการเมอืง มคีวามสมัพนัธตอพฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ อยางมนียัสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยรปูแบบการนาํเสนอทีส่อดคลองกบัความตองการขอมลูขาวสาร

ทางการเมืองของนักเรียนมาก จะมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อมากขึ้นตามไปดวย 

และเมื่อนักเรียนมีเหตุผลของความตองการขอมูลขาวสารทางการเมืองมาก จะมีผล

ตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อมากข้ึนตามไปดวยเชนกัน ซึ่งการเปดรับสื่อของนักเรียน

นั้นขึ้นอยูกับเหตุผลของความตองการขอมูลขาวสารมากกวาความตองการดาน

รปูแบบการนาํเสนอ ทัง้นี ้ทอดด ฮนัท และเบรนท ด ีรเูบน (อางถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 

2539, น.122-124) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับส่ือของบุคคล

สวนหน่ึงคือ ความตองการและลีลาในการส่ือสาร โดยรูปแบบการนําเสนอขอมูล

ขาวสารทางการเมอืงทีส่ามารถเขาถงึผูรับสารกลุมนกัเรียนเปนปจจยัทีต่อบสนองความ

ตองการดานลีลาในการสื่อสาร การนําเสนอขาวการเมืองในรูปแบบขาวสั้น หรือการ
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เลาเหตุการณ เปนการนําเสนอที่สั้นกระชับ ทําใหนักเรียนสามารถเปดรับสื่อได

บอยครัง้ขึน้ ในขณะทีก่ารนาํขอมลูขาวสารทางการเมอืงมานาํเสนอโดยการผสมผสาน

ความบันเทิงนั้น ทําใหผูรับสารเกิดความเพลิดเพลิน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน มีความ

สัมพันธกับความรูทางการเมือง พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมของนักเรียน มี

ความสมัพนัธกบัความรูทางการเมอืงในเชงิลบ อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมมาก จะมีความรูทางการเมืองนอยลงตาม

ไปดวย ขอคนพบนี้สามารถอธิบายไดดวยแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเลือกเปดรับ

ขาวสาร ที่ไมเคิล เบอรกูน ไดกลาวถึงกระบวนการเลือกรับขาวสาร (อางถึงในปรมะ 

สตะเวทิน, 2539, น.121-122) วาผูรับสารจะเลือกเปดรับขอมูลขาวสารตามความ

สนใจและความตองการของตนเอง และเมื่อผูรับสารรับรูขาวสารที่ตนเองสนใจแลว

ก็จะตีความหมายของสารแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ และประสบการณ

ของตนเอง เนื่องจากนักเรียนยังเปนเยาวชนจึงมีความรูและประสบการณในการ

วิเคราะหแยกแยะขอเท็จจริงทางการเมืองไมมากเทาผูใหญ จึงทําใหนักเรียนที่มี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อใหมมาก มีความรูทางการเมืองนอยลง

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน มีความ

สัมพันธกับทัศนคติทางการเมือง พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน มีความ

สัมพันธกับทัศนคติทางการเมือง ทั้งจากสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อใหม ในเชิงบวก 

อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลองกบังานวจิยัของ ฐติกานต ธนาโอฬาร 

(2537) เร่ือง “การสือ่สารกบัการมสีวนรวมทางการเมอืงของนสิิตนกัศึกษามหาวทิยาลัย 

ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน ป พ.ศ. 

2537” พบวา การเปดรบัสือ่มผีลตอการพฒันาทศันคตทิางการเมอืงแบบประชาธปิไตย 

แสดงใหเห็นวา ยิ่งนักเรียนเปดรับขอมูลขาวสารทางการเมืองจากส่ือตางๆ บอยคร้ัง 

ยิ่งจะสงผลใหนักเรียนมีทัศนคติทางการเมืองเชิงบวกมากขึ้น

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียนมีความ

สัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง พบวา พฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียนมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งจากสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อใหม 

ในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเปด
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รับสื่อมากจะมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองที่มากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ 

อุษา โหราเรือง (2540) เรื่อง “การเปดรับขาวสารกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ป พ.ศ. 2540” พบวา ระดับการ

เปดรับขาวสารการเมืองของนักศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักศึกษา

 สมมติฐานการวิจัยที่ 6 ความรูทางการเมืองของนกัเรยีน มคีวามสมัพนัธ

กบัทัศนคตทิางการเมอืง พบวา ความรูทางการเมอืงของนกัเรยีนมธัยมศกึษา ไมมคีวาม

สัมพันธกับทัศนคติทางการเมือง จากการสํารวจพบวา นักเรียนมีความรูทางการเมือง

ในระดับปานกลาง ในขณะที่นักเรียนมีทัศนคติทางการเมืองในเชิงบวก ขอคนพบน้ี

สามารถอธิบายไดดวยทัศนะของ ธงชัย สันติวงษ (2539) กลาววา ทัศนคติกอตัวเกิด

ขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากปจจัยหลายประการดวยกัน ปจจัยหนึ่งคือ ขอมูล

ขาวสาร ซึ่งทัศนคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของขาวสารที่ไดรับ รวมทั้ง

ลกัษณะของแหลงทีม่าของขาวสาร ตลอดจนกลไกของการเลอืกเปดรบัขอมลูขาวสาร 

ดังนั้น ขอมูลขาวสารบางสวนที่เขามาสูนักเรียนน้ัน จะทําใหนักเรียนเก็บไปคิดและ

สรางเปนทัศนคติขึ้นมา

 สมมติฐานการวิจัยที่ 7 ทศันคตทิางการเมอืงของนกัเรยีนมคีวามสมัพนัธ

กบัการมสีวนรวมทางการเมอืง พบวา ทศันคตทิางการเมอืงของนกัเรยีนมคีวามสัมพันธ

กับการมีสวนรวมทางการเมืองในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

ซึ่งนักเรียนที่มีทัศนคติทางการเมืองในเชิงบวกมากจะมีผลตอการมีสวนรวมทาง

การเมืองของนักเรียนที่มากขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับ แนวคิดเกี่ยวกับความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรมดังที่ แนนซี่ ซี ชวารตซ (อางถึงใน อรวรรณ ปลันธนโอวาท, 

2549, น.39) กลาววา ความรูและทศันคตติางทาํใหเกดิการปฏบิติัได โดยท่ีความรูและ

ทัศนคติไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน ซึ่งผลการวิจัยความสัมพันธระหวางทัศนคติ

กับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียนสามารถสะทอนใหเห็นวาเยาวชนมีความ

ตองการที่จะเขามามีบทบาทในกระบวนการทางการเมืองในหลายๆ ดาน และยังพบ

วา นักเรียนมีความคาดหวังตอบทบาทของนักการเมืองควรเปนแบบอยางที่ดี และมี

ความนาเชื่อถือในกระบวนการทางการเมือง
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ขอเสนอแนะทั่วไป

 จากผลการวจิยั เรือ่ง ความตองการขอมลูขาวสาร พฤตกิรรมการเปดรบัส่ือ 

ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยไดนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชน ดังนี้

 1. ปจจุบันเยาวชนคนรุนใหมที่มีพฤติกรรมการเปดรับส่ือมากกวา 1 

ประเภท ซึง่สือ่มวลชนประเภทสือ่โทรทศัน เปนสือ่ทีน่กัเรียนเปดรบัมากทีส่ดุ ในขณะ

ที่สื่อใหมเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นกัเรยีน ดงันัน้ สถาบนัทางการเมืองจงึควรใชสือ่ใหมเปนชองทางในการสือ่สารเชงิรกุ 

ควบคูกบัการสือ่สารผานสือ่มวลชน หรือการรณรงคผานส่ือบคุคลเพยีงชองทางใดชอง

ทางหนึ่งเทานั้น เพื่อใหกระบวนการการถายทอดความรูความเขาใจทางการเมืองเปน

ไปอยางมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล นกัเรยีนตระหนกัถงึความสาํคญัของการ

มีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต

 2. จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการนําเสนอ และเหตุผลของความ

ตองการมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อของนักเรียน ดังนั้น แนวทางสําคัญในการ

พัฒนาความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียน สถาบันทางการ

เมือง และสถาบันสื่อมวลชน จะตองคํานึงถึงรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมตรงตอ

ความตองการของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําเสนอขอมูลขาวสารในรูปแบบ

ขาวสั้น หรือการผสมผสานในสื่อบันเทิง อาทิ การทําหนังสั้นในการใหความรูความ

เขาใจทางการเมือง การนําเสนอขอมูลขาวสารในเชิงสรางสรรคควบคูกับการใหความ

รูที่ถูกตองจะสามารถดึงดูดนักเรียนใหสนใจเปดรับและจดจําขอมูลขาวสารทางการ

เมืองไดดียิ่งขึ้น 

 3. จากผลการศึกษาพบวา สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเปน

สถาบันที่มีความสัมพันธใกลชิด และมีอิทธิพลตอทัศนคติของนักเรียนมากที่สุด ทําให

เกดิการพัฒนาตัวตนทางการเมอืงของนกัเรยีน ดงันัน้ ควรรณรงคใหผูปกครอง ครแูละ

โรงเรียนเห็นความสําคัญของกระบวนการการมีสวนรวมทางการเมืองของเด็กใหมาก
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ขึน้ เปดโอกาสใหเดก็แสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงโดยไมปดกัน้ และควรมกีารพฒันา

หลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียนรูเรื่องการเมืองจากประสบการณโดยการ

ลงมอืปฏบัิต ิมากกวาการเรยีนรูในเชงิทฤษฎเีทานัน้ เพือ่เปนการสรางตนทนุทางสงัคม

ใหกับนักเรียน และเพื่อการพัฒนาระดับทัศนคติทางการเมืองของนักเรียน สถาบัน

ทางการเมืองควรพัฒนาตนเองใหมีความนาเช่ือถือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน 

ซึ่งการรับรูขาวสารในเชิงบวกจะสงผลตอทัศนคติทางการเมือง และการมีสวนรวม

ทางการเมืองของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย 

 4. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความรูทางการเมืองอยูในระดับปาน

กลางเทานั้น ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันสื่อมวลชนควรเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนา เนือ่งจาก สถาบนัสือ่มวลชนเปนสถาบันหลกัทีม่อีทิธพิลตอกระบวนการ

การกลอมเกลาทางการเมือง การปลูกฝงความรูทางการเมืองและการสงเสริมให

นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การใหความรูกบักลุมนกัเรยีนทีเ่ปนเยาวชนผูเปนรากฐานสาํคญัในการพฒันาการเมอืง

ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต การที่นักเรียนมัธยมศึกษามีความรู ความเขาใจ และ

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูงนั้น จะสงผลตอ

ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองที่สูงขึ้นตามไปดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่องความรูทางการเมืองในมิติอื่นๆ นอกเหนือ

จากความรูจากการจดจําเรื่องหลักการพื้นฐานการเมืองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ 

เสรีภาพและหนาที่ของพลเมือง ตามประเด็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญป 2550 อาทิ 

ความรูเร่ืองประวติัศาสตรทางการเมอืงและสถานการณทางการเมอืงในปจจบุนั ความ

รูและความเขาใจตอหลักการและความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยที่มีตอการ

ดาํเนนิชวีติ เปนตน เพือ่ทีจ่ะศกึษาและเปนแนวทางในการพฒันาระดบัความรูทางการ

เมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 2. การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่มขีอจาํกัดในเรือ่ง

ของการสํารวจขอมูลเชิงลึก ดังน้ันในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป จึงควรทําการวิจัยเชิง
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คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Inter-

view) และการสัมภาษณกลุมเฉพาะ (Focus Group Interview) เพื่อใหไดขอมูลที่

ละเอียดมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) 

ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

 3. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาในระดับจุลภาค ซึ่งผลการศึกษา

อาจไมครอบคลมุในการนาํไปใชเพือ่พฒันาความรู ทศันคต ิและการมสีวนรวมทางการ

เมืองของนักเรียนในพื้นที่อื่นๆ หรือในระดับประเทศไดอยางแทจริง ดังนั้น เพื่อใหได

ขอมลูทีส่ามารถเปนกลุมตวัอยางในระดับประเทศ ควรมกีารศกึษาวจิยัในระดบัมหภาค

ดวย
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โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวท่ีเขามาทองเที่ยวในตลาดยอน

ยุคเพลินวาน โดยจะทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวนทั้งส้ิน 200 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับ

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของ

ตราสินคาเพลินวาน ในภาพรวมอยูในระดับนอย มีระดับความคิดเห็นที่มีตอการรับรู 

(Perception) บคุลกิภาพของตราสนิคาเพลนิวาน ในภาพรวมอยูในระดบันอย เมือ่ใช

สถิติในการวิเคราะหขอมูลพบวา เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส

ของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยโดยรวมของสวนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวานไมตางกัน สวนอายุ และรายไดตอ

เดือนที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยโดยรวมของสวนผสมทางการตลาด (Marketing 

Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการเปดรับสวนผสมทางการตลาดของตราสินคาตลาดยอนยุคเพลินวาน โดย

สวนใหญมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อใชสินคาตราเพลินวาน และการรับรู

บุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือใชสินคาตรา

เพลินวานในเรื่องคาใชจายที่ใชเมื่อมาเที่ยวตลาดยอนยุคเพลินวาน 

คําสําคัญ: ตลาดยอนยคุเพลินวาน, ปจจัยสวนผสมทางการตลาด, การรับรูบุคลกิภาพ

ของตราสินคา, พฤติกรรมการซื้อใช 

บทคัดยอ
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 This independent quantitative research’s objective is to study 

the relationships of marketing mixed; 4Ps’ exposure and Jennifer Aaker’s 

brand personality scale 5 brand personalities’ perception from 200 Plern 

Warn retro market travelers by using purposive data collecting question-

naires. The analysis statistic for this research is Pearson Correlation 

at 95% validity and 0.05 error. The result of the research shown, 

the travelers exposed all marketing mixed; 4Ps’ tools at low level, the 

travelers perceived all brand personalities as Jennifer Aaker’s concept, 

and there are positive relationships between the group of 2 variables at 

low level.

Keywords: Plern Warn retro market, Marketing Mixed: 4Ps, Brand per-

sonalities’ perception, Consumer Activity Measures

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในยุคปจจุบันเปนท่ีนาสังเกตวาการทองเที่ยวตลาดยอนยุคไดรับการ

ตอบรบัทีด่จีากผูบรโิภคเปนอยางมากและมลูเหตทุีท่าํใหตลาดยอนยคุ (Retro Market) 

ไดรับความนิยมจนกลายเปนกระแสนิยม หลักการทําการตลาดยอนยุค (Retro Mar-

keting) คือ รูปแบบการตลาดที่เลนกับอารมณความรูสึกกับผูบริโภคเปนหลัก โดยใช

บรรยากาศ และสิง่ของในอดตีทีเ่ปนความทรงจาํไมวาจะเปน วถิชีวีติ แฟชัน่ วฒันธรรม 

มาใชเปนกลยทุธในการเชือ่มโยงกบัผูบรโิภค เพ่ือสรางความรูสกึยอนระลกึถงึความสุข

ในวัยเด็กหรือวัยรุนของผูบริโภคในการกลับไปหาอดีต เขามาสอดแทรกกับตัวสินคา

และบรกิาร แตในปจจบุนัแทนทีจ่ะทาํตลาดกบัสนิคา (Product) การตลาดยอนยคุจงึ

หนัมาทาํตลาดกับสถานที ่(Place) ทีค่ดิวาสามารถดงึใหเกดิการทองเทีย่วหรอืกระแส

การทองเทีย่วได โดยการตลาดยอนยคุสามารถแบงออกเปนสองแบบ ไดแก 1) การตลาด

ยอนยุคดั้งเดิม (Retro-Retro Marketing) 2) การตลาดยอนยุคแบบใหมผสมเกา 

(Retro-Nova Marketing) (พัลลภา ปติสันต, 2553) และในปจจุบันนี้ หากจะกลาว

ถึงตลาดยอนยุคท่ีไดรับความนิยมอยางสูงสําหรับนักทองเที่ยวน่ันคือ ตลาดยอนยุค

เพลนิวาน โดยมแีนวคดิในการสรางเปนตลาดยอนยคุแบบใหมผสมเกา (Retro-Nova 

Market) ตั้งอยูบนพื้นที่ 3 ไร ถนนเพชรเกษม อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โดยแรงบันดาลใจในการสรางเพลินวานมาจากพิพิธภัณฑราเมน (Ramen Museum) 

ประเทศญี่ปุน มาพัฒนาเปนแนวคิด (Concept) พิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Live Museum) 

และนาํเสนอแนวคดิหลกั (Theme) ยคุแฟนฉนั เปนการสรางจดุขายผานองคประกอบ

สวนตางของเพลนิวาน เชน บรรยากาศ การตกแตง สนิคา รานคา เปนการสรางกระแส

ใหผูบริโภคหวนระลึกถึงความเปนเมืองตากอากาศเกาแกของอําเภอหัวหิน
 ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะและ
ระดับการเปดรับเครื่องมือสื่อสารตราสินคากับลักษณะและระดับการรับรูบุคลิกภาพ 
ตลาดยอนยุคเพลนิวาน อาํเภอหัวหนิ จังหวดัประจวบครีีขนัธ โดยทีจ่ะศกึษาบคุลกิภาพ
ตราสนิคาตามมาตรวดัของ Aaker เพือ่ศกึษาการรบัรูบคุลกิภาพตราสนิคาโดยกลุมรวม 
และบุคลิกภาพตราสินคากลุมยอย ของนักทองเที่ยว และศึกษาการรับรูบุคลิกภาพ
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ตราสินคาโดยกลุมรวม และบุคลิกภาพตราสินคากลุมยอย ของนักทองเท่ียวนั้นตรง
กับที่นักการตลาดกําหนดไวหรือไม โดยที่บุคลิกภาพตราสินคานั้น Aaker (1997) ได
ทําการวิจัยการรับรูบุคลิกภาพตราสินคาของผูบริโภค และทําการพัฒนาใหเปนมาตร
วัดทางบุคลิกตราสินคา (Brand personality scales) ข้ึน ซึ่งมาตรวัดดังกลาวมี
กระบวนการในการกาํหนดโครงสรางของการวดัอยางเปนระบบ และมคีวามนาเชือ่ถอื 
จงึทาํใหมาตรวดันีเ้ปนทีย่อมรบั และสามารถนาํไปใชวดับคุลกิภาพสนิคา ซึง่ไดผลสรปุ
บคุลกิภาพตราสนิคาสามารถแบงไดเปน 5 กลุม คอื (1) กลุมบคุลกิภาพเปนคนจรงิใจ 
(Sincerity) (2) กลุมบุคลิกภาพบุคลิกภาพแบบนาตื่นเตน (Excitement) (3) กลุม
บุคลิกภาพแบบผูมีความสามารถ (Competence) (4) กลุมบุคลิกภาพแบบคนชั้นสูง 
(Sophistication) (5) กลุมบุคลิกภาพแบบหาวหาญ (Ruggedness) นอกจากนี้ Trip-
pett (1994) ยังไดกลาวไวดวยวาโดยบุคลิกภาพตราสินคาไดนํามาใชในประโยชน
ทางการตลาดเปนอันมาก เพราะการที่นักการตลาดสามารถแยกแยะและกําหนด
บคุลกิภาพของสนิคาไดอยางชดัเจน บคุลิกภาพของตราสนิคาจะเปนองคประกอบของ
ภาพลักษณตราสินคาและชวยเสริมเอกลักษณท่ีแตกตางใหกับสินคาและตองบริหาร
จัดการอยางระมัดระวัง และการกําหนดบุคลิกภาพตราสินคานั้น มีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการบริหารตราสินคา เนื่องจากบุคลิกภาพตราสินคา เปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนให
ผูบริโภครูสึกวา สินคานั้น ๆ  เปนสินคาสําหรับเขาหรือเธอหรือไม (My brand) (Belk, 
1988)

วัตถุประสงค

 1.  เพือ่ศกึษาการรบัรูบคุลกิภาพของตราสนิคาเพลนิวานของนกัทองเทีย่ว

 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) 

ของตราสินคาเพลินวานของนักทองเที่ยว

 3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อใชสินคาตราเพลินวานของนักทองเที่ยว

 4.  เพื่อศึกษาลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) 

ของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยโดยรวมของสวนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวาน
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 5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวานกับพฤติกรรมการซื้อใชสินคาตรา

เพลินวาน

 6.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูบุคลิกภาพของตราสินคา

เพลินวานกับพฤติกรรมการซื้อใชสินคาตราเพลินวาน

วิธีการวิจัย

 งานวิจัยน้ีเปนเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

โดยใชการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) แบบวดัผลครัง้เดยีว (One-Shot Case 

Study) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอมลู

จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 ตัวอยาง 

 แนวคดิ ทฤษฎทีีน่าํมาประยกุตใชกบังานวจิยัช้ินนี ้ผูวจิยัไดรวบรวมแนวคิด

เกี่ยวกับการรับรูบุคลิกภาพของตราสินคา ของ Aaker J. (1997) ประยุกตแนวคิด 

ทฤษฎี และพจิารณาแบบสอบถามของ บญุชม ศรสีะอาด (2553) ลคันา ตรีวรีานวุฒัน 

(2554) ปยภรณ นิลชู (2554) และมาลินี มาลีคลาย (2554) จากน้ันนํามาสราง

แบบสอบถาม สาํหรบัผูตอบแบบสอบถามโดยการแปล ประยกุต หรอืนาํแนวความคิด 

ทฤษฎจีากนกัวชิาการทีเ่กีย่วของมาสรางเปนแบบสอบถาม โดยมุงทีใ่หคาํถามมคีวาม

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่ไดกําหนดไว

 ในการวิจัยครั้งนี้จะใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 2 ประการ ไดแก

 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percent-

age) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) เพื่อ

เปนการพรรณนาใหเห็นลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographics) ของกลุม

ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือน และระดับ

การรับรูองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตลาด

ยอนยคุเพลนิวาน ระดบัการรบัรูบคุลกิภาพของตลาดยอนยคุเพลินวาน และพฤตกิรรม

การซื้อใชในตลาดยอนยุคเพลินวาน 
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 2. สถติ ิเชงิอนมุาน (Inferential Statistics) เปนสถติสิาํหรบัการทดสอบ

สมมติฐาน ไดแก

 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากร (Demographics) ของ

กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยโดยรวมของสวนผสมทางการตลาด (Mar-

keting Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวานตางกัน

  สมมติฐานยอยที่ 1.1 สถติวิเิคราะหหาความแตกตาง Sample T-test 

ใชวิเคราะหลักษณะทางประชากร จํานวน 2 ลักษณะ คือ อายุ และรายไดตอเดือน

  สมมติฐานยอยที่ 1.2 สถติวิเิคราะหคาความแปรปรวนทางเดยีว (One 

Way ANOVA) ใชวิเคราะหลักษณะทางประชากร จํานวน 3 ลักษณะ คือ เพศ 

สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา

 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ระดับการเปดรับสวนผสมทางการตลาดของ

ตราสินคาตลาดยอนยุคเพลินวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อใชสินคาตรา

เพลินวาน ทําการทดสอบโดยใชการวิเคราะหโดย Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient

 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 การรับรูบุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวาน

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือใชสินคาตราเพลินวาน ทําการทดสอบโดยใชการ

วิเคราะหโดย Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งน้ี สวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 59.5 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.5 กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีชวงอายุ

ระหวาง 20-30 ป คดิเปนรอยละ 40.0 และถัดมาคอื กลุมตวัอยางทีม่ชีวงอายรุะหวาง 

41-50 ป คิดเปนรอยละ 10.5 ชวงอายุตํ่ากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 3.0 สวนชวงที่

นอยทีสุ่ดคือ ชวงอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมาคือ ใน

ระดบัปรญิญาโท คดิเปนรอยละ 28.0 และนอยทีส่ดุคอื มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. 



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 331

คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 

65.5 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 30.5 สวนนอยที่สุดคือ สถานภาพ

หยาราง/หมาย คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญรายไดตอเดือน

อยูในชวง 15,000-30,000 บาท คดิเปนรอยละ 61.0 รองลงมาคอื อยูในชวง 30,001-

45,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.5 ถัดมาคือ อยูในชวง 45,001-60,000 บาท คิดเปน

รอยละ 9.0 ตอมาอยูในชวงตํ่ากวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.5 สวนนอยที่สุด

คือ มากกวา 60,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 

 ในสวนของระดับความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Mar-

keting Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวาน กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นที่มี

ตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวาน 

ในภาพรวมอยูในระดับนอย (  = 2.55, SD = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบ

วา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน และระดับนอย 2 ดาน เรียง

ตามลําดับ ไดแก  1) ดานการจัดจําหนาย (P3: Place) (  = 2.83, SD = 0.52)  

2) ดานตัวสินคา (P1: Product) (  = 2.75, SD = 0.44)  3) ดานราคา (P2: Price) 

(  = 2.54, SD = 0.46) และ  4) ดานสงเสริมการตลาด (P4: Promotion) (  = 

2.08, SD = 0.57) ดังแสดงในตารางที่ 1 

 1. ดานตัวสินคา (P1: Product) 2.75 0.44 ปานกลาง

 2. ดานราคา (P2: Price) 2.54 0.46 นอย

 3. ดานการจัดจําหนาย (P3: Place) 2.83 0.52 ปานกลาง

 4. ดานสงเสริมการตลาด (P4: Promotion) 2.08 0.57 นอย

                     รวม 2.55 0.38 นอย

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัย

สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสนิคาเพลนิวาน

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
(Marketing Mixed: 4Ps) 
ของตราสินคาเพลินวาน

X S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น
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 ผลการวิเคราะหขอมลูความคดิเหน็ทีม่ตีอการรับรู (Perception) บคุลกิภาพ

ของตราสนิคาเพลนิวาน พบวา กลุมตวัอยางมรีะดบัความคดิเหน็ทีม่ตีอการรบัรู (Per-

ception) บคุลกิภาพของตราสนิคาเพลนิวาน ในภาพรวมอยูในระดบันอย (  = 2.38, 

SD = 0.55) เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา มรีะดบัความคดิเหน็อยูในระดบัปานกลาง 

1 ขอ และระดับนอย 4 ขอ เรียงตามลําดับ ไดแก บุคลิกภาพแบบที่ 1 เปนคนจริงใจ 

(Sincerity) (  = 2.88, SD = 0.75) รองลงมาคอื บคุลกิภาพแบบที ่2 แบบบคุลกิภาพ

แบบนาตื่นเตน (Excitement) (  = 2.52, SD = 0.77) ถัดมาคือ บุคลิกภาพ

แบบที่ 3 แบบบุคลิกภาพแบบผูมีความสามารถ (Competence) (  = 2.42, 

SD = 0.95) ตอมาคือ บุคลิกภาพแบบที่ 4 แบบคนชั้นสูง (Sophistication) (  = 

2.10, SD = 0.99) สวนขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ ไดแก บุคลิกภาพแบบที ่5 แบบบคุลกิภาพ

แบบเปนคนสมบุกสมบัน (Ruggedness) (  = 2.00, SD = 0.94) ดังแสดงใน

ตารางที่ 2

 1. กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 1 เปนคนจริงใจ 2.88 0.75 ปานกลาง

  (Sincerity)

 2. กลุมบคุลกิภาพแบบที ่2 แบบบคุลกิภาพ 2.52 0.77 นอย

  แบบชอบความตื่นเตน (Excitement) 

 3. กลุมบคุลกิภาพแบบที ่3 แบบบคุลกิภาพ 2.42 0.95 นอย

  แบบผูมีความสามารถ (Competence)

 4. กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 4 แบบคนชั้นสูง 2.10 0.99 นอย

  (Sophistication)

 5. กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 5 แบบบุคลิกภาพ 2.00 0.94 นอย

  แบบเปนคนสมบุกสมบัน (Ruggedness)

                     รวม 2.38 0.55 นอย

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีตอการรับรู 

(Perception) บุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวาน

ลักษณะกลุมบุคลิกภาพ 

จํานวน 5 กลุม
X S.D.

ระดับการรับรู

บุคลิกภาพ
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 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมการซ้ือใชสินคาตรา

เพลินวาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยมาเที่ยวตลาดยอนยุคเพลินวานประมาณ 

1-2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47.0 สวนใหญมีคาใชจายที่ใชเมื่อมาเที่ยวตลาดยอนยุค

ในเรื่องของอาหาร เชน ขนมปง ไอศกรีม ลูกชิ้นปง เครื่องดื่มตางๆ สวนใหญในระดับ 

(  = 2.97, SD = 0.92) มีคาใชจายที่ใชเมื่อมาเที่ยวตลาดยอนยุคในเรื่องของสินคา 

เชน เสื้อยืด ของฝาก ของที่ระลึก สวนใหญในระดับนอย (  = 2.07, SD = 1.06) 

มีคาใชจายที่ใชเมื่อมาเที่ยวตลาดยอนยุคในเรื่องของบริการ เชน รานอาหาร โรงแรม 

สวนใหญในระดับนอยที่สุด (  = 1.34, SD = 1.08) และมีคาใชจายที่ใชเมื่อมาเที่ยว

ตลาดยอนยคุในเรือ่งของกจิกรรม เชน จดัคอนเสริต ฉายหนงักลางแปลง ชงิชาสวรรค 

สวนใหญในระดับนอยที่สุด (  = 1.36, SD = 1.12) ดังแสดงในตารางท่ี 3 และ

นอกจากนี้ยังพบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญใชจายเงินเม่ือมาเที่ยวตลาดยอนยุค

เพลินวานโดยเฉลี่ยครั้งละ อยูระหวาง 500-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.5

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของกลุ มตัวอยางตอลักษณะและระดับการแสดง

พฤติกรรมการซื้อใชเมื่อมาเที่ยวตลาดยอนยุคเพลินวาน

อาหาร เชน ขนมปง 

ไอศกรีม ลูกชิ้นปง 

เครื่องดื่มตางๆ

สินคา เชน เสื้อยืด 

ของฝาก ของที่ระลึก

บริการ เชน ราน

อาหาร โรงแรม

กิจกรรม เชน 

จัดคอนเสิรต 

ฉายหนังกลางแปลง 

ชิงชาสวรรค

ลักษณะการใชจาย

ของผูที่มาเที่ยว

ระดับการแสดงพฤติกรรมการซื้อใช

65

(32.5)

16

(8.0)

5

(2.5)

4

(2.0)

มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย ไมเลย

ระดับ
ความ
คิดเห็น

77

(38.5)

55

(27.5)

27

(13.5)

27

(13.5)

47

(23.5)

72

(36.0)

51

(25.5)

64

(32.0)

8

(4.0)

40

(20.0)

64

(32.0)

45

(22.5)

3

(1.5)

17

(8.5)

53

(26.5)

60

(30.0)

2.97

2.07

1.34

1.36

2.97

2.07

1.34

1.36

0.92

1.06

1.08

1.12

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

นอยที่สุด

X S.D.
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 ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
 1. ลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ของกลุมตวัอยาง 
ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส ที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ย
โดยรวมของสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคา
เพลนิวานไมตางกนั ปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว สวนอาย ุและรายไดตอเดอืนทีแ่ตกตางกนั
มีผลตอคาเฉลี่ยโดยรวมของสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของ
ตราสินคาเพลินวานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 2. ระดับการเปดรับสวนผสมทางการตลาดของตราสินคาตลาดยอนยุค
เพลินวานดานตัวสินคา (P1: Product) ดานราคา (P2: Price) ดานการจัดจําหนาย 
(P3: Place) ดานสงเสริมการตลาด (P4: Promotion) และในภาพรวม โดยสวนใหญ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือใชสินคาตราเพลินวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 3. การรับรู  บุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวานมีความสัมพันธกับ
พฤตกิรรมการซือ้ใชสนิคาตราเพลนิวานในเรือ่งคาใชจายทีใ่ชเมือ่มาเทีย่วตลาดยอนยคุ
เพลินวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
ดังแสดงในตารางที่ 4

สมมติฐานที่ 1: ลักษณะประชากร (Demographics) 
ของกลุมตวัอยางทีแ่ตกตางกนัมผีลตอคาเฉลีย่โดยรวม
ของสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 
4Ps) ของตราสินคาเพลินวาน  
- เพศ - √
- ระดับการศึกษา - √
- สถานภาพการสมรส - √
- อายุ √ -
- รายไดตอเดือน √ -

ตารางที่ 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

ยอมรับ
สมมติฐาน

ปฏิเสธ

สมมติฐาน
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ตารางที่ 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  (ตอ)

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

ยอมรับ
สมมติฐาน

ปฏิเสธ

สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2: ระดับการเปดรับสวนผสมทางการ
ตลาดของตราสินคาตลาดยอนยุคเพลินวานมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อใชสินคาตราเพลินวาน  
- ดานตัวสินคา (P1: Product) √ -
- ดานราคา (P2: Price) √ -
- ดานการจัดจําหนาย (P3: Place) √ -
- ดานสงเสริมการตลาด (P4: Promotion) √ -
- ในภาพรวม √ -

สมมติฐานที่ 3: การรับรูบุคลิกภาพของตราสินคา √ -
เพลินวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อใช
สินคาตราเพลินวานเรื่องคาใชจายที่ใชเมื่อมาเที่ยว
ตลาดยอนยุคเพลินวาน

 ผลการวจิยัแสดงใหเหน็วา ระดับความคดิเหน็ทีม่ตีอปจจยัสวนผสมทางการ

ตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวาน กลุมตัวอยางมีระดับความ

คิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคา

เพลินวาน ในภาพรวมอยูในระดับนอย ในรายดานพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง 2 ดาน และระดับนอย 2 ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก  1) ดานการ

จัดจําหนาย (P3: Place)  2) ดานตัวสินคา (P1: Product)  3) ดานราคา (P2: Price) 

และ  4) ดานสงเสรมิการตลาด (P4: Promotion) ในสวนนีน้ัน้อาจเปนเพราะผูบรโิภค

หรือผูท่ีมาทองเที่ยวตลาดยอนยุคเพลินวานยังไมเขาถึงแผนการตลาดและส่ิงที่ทาง

ตลาดยอนยคุเพลนิวานไดจดัสรรใหกบัผูบริโภคหรอืผูทีม่าทองเท่ียวตลาดยอนยคุเพลนิ

วานในบางจุด ซึ่งจากแนวคิดของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) ไดกลาวถึง สวนประสม

การตลาด (Marketing Mix) วามีความสําคัญเพราะเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
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ดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสราง

สวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด ซึ่งผลในสวนนี้ไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชา จิรวัฒนสถิตย (2549) ไดศึกษา พฤติกรรมการซื้อ

สินคาของผูบริโภคที่ตลาดนํ้าตลิ่งชัน ศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคที่ไปซื้อ

สินคาบริเวณตลาดนํ้าตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน ผลการ

วิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 35-44 ป มีสถานภาพสมรส/อยู

ดวยกัน มกีารศกึษาปรญิญาตร ีอาชีพเปนพนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดตอเดอืน 

5,001-10,000 บาท ผูบริโภคใหความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑรวม ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานที่รวมในระดับดี โดย

ผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา การมีสินคาใหเลือกซื้อมาก

 ระดับความคิดเห็นที่มีตอการรับรู (Perception) บุคลิกภาพของตราสินคา

เพลินวาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการรับรู (Perception) 

บคุลิกภาพของตราสนิคาเพลนิวาน ในภาพรวมอยูในระดบันอย เมือ่พจิารณาเปนราย

ขอพบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ และระดับนอย 4 ขอ เรียง

ตามลําดับ ไดแก กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 1 เปนคนจริงใจ (Sincerity) รองลงมาคือ 

กลุมบคุลกิภาพแบบที ่2 แบบบคุลกิภาพแบบนาตืน่เตน (Excitement) ถดัมาคือ กลุม

บคุลกิภาพแบบที ่3 แบบบคุลกิภาพแบบผูมคีวามสามารถ (Competence) ตอมาคอื 

กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 4 แบบคนชั้นสูง (Sophistication) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ไดแก กลุมบุคลิกภาพแบบที่ 5 แบบบุคลิกภาพแบบเปนคนสมบุกสมบัน (Rugged-

ness) ผลที่ไดนั้นเปนสิ่งที่ทางตลาดยอนยุคเพลินวานตองใหความสําคัญและทําการ

ปรบัปรงุใหผูบรโิภคหรอืผูทีม่าทองเทีย่วตลาดยอนยคุเพลนิวานมคีวามคดิเหน็และให

ความสําคัญในสวนน้ีเพิ่มขึ้นเพราะความสําคัญในสวนนี้นั้น จากผลการวิจัยของ 

Aaker (1997) ระบุไววากลุมบุคลิกภาพแบบที่ 1 เปนคนจริงใจ (Sincerity) กลุม

บคุลกิภาพแบบที ่2 แบบบุคลกิภาพแบบนาตืน่เตน (Excitement) และกลุมบคุลิกภาพ

แบบที่ 3 แบบบุคลิกภาพแบบผูมีความสามารถ (Competence) เปนกลุมที่มีผลตอ

ความพึงพอใจในบุคลิกภาพตราสินคาที่มีความสอดคลองกับบุคลิกภาพที่แทจริงของ

ผูบริโภค กลาวคือ เปนบุคลิกที่ผูบริโภคมีอยูแลว และผูบริโภคตองการใหตราสินคามี

บคุลกิภาพเชนนัน้ ในขณะทีก่ลุมบคุลกิภาพอกีสองลกัษณะคอื กลุมบคุลกิภาพแบบที่ 

4 แบบคนชัน้สงู (Sophistication) และกลุมบคุลกิภาพแบบที ่5 แบบบคุลกิภาพแบบ



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 337

เปนคนสมบุกสมบัน (Ruggedness) ผู บริโภคจะมีความพึงพอใจในตราสินคา

ไมสอดคลองกับบุคลิกภาพที่แทจริงของตนเอง น่ันคือผูบริโภคจะเกิดความรูสึก

พึงพอใจในตราสินคา แมวาตนเองจะไมมีบุคลิกภาพเชนเดียวกับตราสินคานั้นก็ตาม 

 ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ของกลุมตัวอยาง 

ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส ที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ย

โดยรวมของสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลิน

วานไมตางกัน ทั้งนี้เพราะกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิง และระดับการศึกษา

ที่แตกตางกัน แมจะมีสถานภาพการสมรสที่ไมเหมือนกัน แตกลุมตัวอยางสามารถ

ที่จะมีความคิดเห็น ความคาดหวัง และการเขาถึงปจจัยสวนผสมทางการตลาดของ

ตราสินคาเพลินวานไดเทากันโดยที่ปจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้งส่ีดานของตรา

สินคาเพลินวานสามารถทําใหกลุมอยางมีระดับความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบไดใน

ระดบัทีเ่ทาๆ กัน ซ่ึงจากผลการวจิยัทีไ่ดสอดคลองกบังานวจิยัของ ชลลดา มงคลวานชิ 

รตันาภรณ ชาตวิงศ และธนญัชนก จนัทรแดง (2556) ไดศึกษา ความสาํคญัของปจจยั

สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวตลาดนํ้าของเยาวชนไทยใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบการวิจัยพบวา จากการสํารวจขอมูลเยาวชนไทยในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยไปทองเที่ยวตลาดนํ้า จํานวน 400 คน พบวา เมื่อจําแนกตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได พบ

วา เยาวชนไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได ใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกทองเที่ยว

ตลาดนํา้ไมแตกตางกนั สวนดานระดบัการศกึษาตางกันใหความสาํคญัของปจจยัสวน

ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวตลาดนํ้าโดยรวมแตกตางกัน

 สวนลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ของกลุมตวัอยาง 

ไดแก อายุ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอคาเฉล่ียโดยรวมของสวนผสม

ทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวานตางกัน ทั้งนี้เพราะ 

พฤติกรรมและแนวคิดตอสิ่งตางๆ ที่ตางกันของมนุษยจะเกิดขึ้นตามแรงบังคับจาก

ภายนอกมากระตุนซึ่งเปนความเชื่อที่วา คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน

จะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตางกนั (ยบุล เบญ็จรงคกจิ, 2542) นอกจากนีแ้ตละกลุมชวงอายุ

และผูที่มีรายไดทางสังคมที่แตกตางกันยอมมีความคาดหวังหรือความตองการตอ

สิ่งตางๆ แตกตางกันตามลักษณะทางประชากรของตนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ



JC JournalJournalJC 338

ฐานะและกาลเวลาท่ีเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยท่ีไดยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เดชา 

จริวฒันสถติย (2549) ไดศกึษา พฤตกิรรมการซือ้สินคาของผูบรโิภคทีต่ลาดนํา้ตลิง่ชนั 

ศกึษาจากกลุมตวัอยางทีเ่ปนผูบรโิภคทีไ่ปซือ้สนิคาบรเิวณตลาดนํา้ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาด

ทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระดับ .05 ซึ่งมีความสัมพันธดังกลาวในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า ผูบริโภคที่มีเพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม

การซื้อสินคาท่ีแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 และยังพบวา

สวนประสมทางการตลาดดานผลติภณัฑและดานการสงเสรมิการตลาดมคีวามสมัพันธ

กับพฤติกรรมการซื้อสินคาดานจํานวนคาใชจายเฉล่ียที่มาซ้ือสินคา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สวนประสมทางการตลาดดานราคามคีวามสัมพนัธกบัพฤตกิรรม

การซือ้สนิคาดานจาํนวนคาใชจายเฉลีย่และจาํนวนเวลาทีม่าซือ้สินคา อยางมนียัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสินคาดานจํานวนเวลาที่มาซื้อสินคาในแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

 ระดบัการเปดรับสวนผสมทางการตลาดของตราสนิคาตลาดยอนยคุเพลนิวาน

ดานตัวสินคา (P1: Product) ดานราคา (P2: Price) ดานการจัดจําหนาย (P3: Place) 

ดานสงเสรมิการตลาด (P4: Promotion) และในภาพรวม โดยสวนใหญมคีวามสมัพนัธ

กบัพฤตกิรรมการซือ้ใชสนิคาตราเพลนิวาน ผลการวจิยัทีไ่ดสอดคลองกบังานวจิยัของ 

ขนิษฐา แจงประจักษ (2553) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว: กรณีศึกษาสามชุก ตลาดรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักทองเที่ยวที่มีอายุนอยกวาหรือเทียบเทา 20 ป

ขึ้นไป และเขามาเท่ียวในสามชุก ตลาดรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา 

ปจจยัดานการสงเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วในดาน

วัตถุประสงคในการมาทองเท่ียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดไมมคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่ว ปจจัยดานผลติภณัฑมี

ความสมัพนัธกับพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วในดานความถีใ่นการมาทองเทีย่ว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสถานที่

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในดานลักษณะในการเดินทางมา
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ทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กลาวโดยสรุป ขอมูลดานประชากรศาสตร

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดลวนสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มา

สามชุก ตลาดรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี

 การรับรูบุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซือ้ใชสนิคาตราเพลนิวานในเรือ่งคาใชจายทีใ่ชเมือ่มาเทีย่วตลาดยอนยคุเพลินวาน 

ความสําคัญของในสวนน้ีสะทอนใหเห็นวา การศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการรับรู

บุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวานของผูบริโภคนับวามีประโยชนอยางมากตอการ

ตลาดของตลาดยอนยคุเพลนิวาน โดยเฉพาะจะเห็นไดชดัวา โฆษณาหรอืส่ิงเราทางการ

ตลาดตางๆ ที่จัดทําขึ้นกวาจะถึงขั้นตอนการรับรู จนกระทั่งเกิดการจดจําโฆษณาสาร

ตางๆ ไดนั้น ผูบริโภคมีกระบวนการกลั่นกรองขาวสารเปนขั้นๆ หากโฆษณาและการ

รับรูบคุลกิภาพของตราสนิคาเพลนิวานไมมอีะไรเปนทีจ่ดจาํ ผูบรโิภคกอ็าจจะไมสนใจ

รับรู ดังนั้นการรับรูบุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวานจึงตองใชความพยายามสราง

สิ่งเราใหดึงดูดใจ ใหผูบริโภคเลือกเปดรับจูงใจใหเกิดการสังเกต นําไปสูการรับรูและ

แสดงพฤติกรรมตอบสนองตามที่ตองการในที่สุด

สรุปและขอเสนอแนะ

 ผลการวจิยัเรือ่ง “ความสมัพนัธระหวางระดบัการเปดรบัเครือ่งมอืสวนผสม

ทางการตลาดกับระดบัการรบัรูบคุลิกภาพตลาดยอนยคุเพลนิวาน อาํเภอหวัหนิ จังหวดั

ประจวบคีรีขันธ” มีผลการศึกษาที่ปรากฏ คือ กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นที่มี

ตอปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวาน 

ในภาพรวมอยูในระดับนอย โดยที่ดานการจัดจําหนาย และดานตัวสินคาอยูในระดับ

ปานกลาง สวนดานราคาและดานสงเสริมการตลาดอยูในระดับนอย มีระดับความคิด

เห็นที่มีตอการรับรู (Perception) บุคลิกภาพของตราสินคาเพลินวาน ในภาพรวมอยู

ในระดับนอย เม่ือใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลพบวา เพศ ระดับการศึกษา และ

สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีแตกตางกันมีผลตอคาเฉล่ียโดยรวมของ

สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวานไมตางกัน 

สวนอายุ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยโดยรวมของสวนผสม
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ทางการตลาด (Marketing Mixed: 4Ps) ของตราสินคาเพลินวานตางกัน อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการเปดรับสวนผสมทางการตลาดของตราสินคา

ตลาดยอนยคุเพลินวาน โดยสวนใหญมคีวามสมัพันธกบัพฤตกิรรมการซือ้ใชสินคาตรา

เพลินวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการรับรูบุคลิกภาพของตรา

สินคาเพลินวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือใชสินคาตราเพลินวานในเรื่อง

คาใชจายที่ใชเมื่อมาเที่ยวตลาดยอนยุคเพลินวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01

 ฉะนั้น ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ทางตลาดยอนยุคเพลินวาน

ควรมีการเพิ่มแนวทางใหผูบริโภคเขาถึงการตลาดทั้งสี่ดานใหมากขึ้น และเพิ่มการรับ

รูบุคลิกภาพของตราสินคาตลาดยอนยุคเพลินวานจากในระดับนอย-ปานกลางใหอยู

ในระดับทีม่าก แกไขสวนทีผู่บรโิภคยงัไมมีสวนรวมและขาดการเขาถงึ และวางแนวทาง

ใหปจจยัสวนผสมทางการตลาดและการรบัรูบคุลิกภาพของตราสินคาเพลินวานมสีวน

สัมพันธทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือใชสินคาตราเพลินวานในระดับที่มากขึ้น 

บคุลกิภาพตราสนิคาตลาดยอนยคุเพลนิวานจะเปนส่ิงทีบ่งบอกถงึลกัษณะเดนชดัและ

ถาวรของตราสนิคา ซ่ึงจะเปนสิง่ทีส่รางความแตกตางเมือ่เทยีบกบัตราสนิคาอืน่ไดทัง้

ในปจจุบันและในอนาคตขางหนาอีกดวย
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 การวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

ประชากรเปาหมายในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึง่การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาภาพลักษณของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ในดานตางๆ ไดแก ดานองคการ ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานบุคลากร 

ดานคุณภาพบัณฑิต และดานสังคม รวมไปถึงศึกษาการเปดรับส่ือของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร และศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือกับภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวจิยัพบวา กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษามากทีส่ดุเกนิกวา

ครึ่งของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาคือ ศิษยเกา และชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยท้ังทาพระจันทร/รังสิต สวนท่ีเหลือเปนนักธุรกิจและสื่อมวลชน เมื่อ

พิจารณาจากเพศและอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุของกลุม

ตวัอยางอยูระหวาง 21-30 ป รองลงมาคอื นอยกวาหรอืเทากับ 20 ป สวนทีเ่หลอือายุ

มากกวา 30 ป เม่ือพิจารณาจากระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

พบวากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี สวนที่เหลือคือสูงกวาปริญญาตรี อาชีพของกลุมตัวอยางเปน 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงานเอกชน นักธุรกิจ/เจาของ

กิจการหรืออื่นๆ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ครู/อาจารย และสื่อมวลชน สําหรับรายได

ตอเดือนของกลุมตัวอยางตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ 

10,001-20,000 บาท สวนที่เหลือมีรายไดมากกวา 20,000 บาท 

 สําหรับประเด็นการเปดรับสื่อเก่ียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา 

กลุมตวัอยางมกีารเปดรบัสือ่อนิเทอรเนต็/เวบ็ไซตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร มากทีส่ดุ 

รองลงมาคือ โทรทัศน หนังสือพิมพ และบอรดประชาสัมพันธ สวนที่เหลือมีการเปด

รบัเลก็นอย คอื นติยสาร/วารสาร วทิยกุระจายเสยีง จดหมายขาว และการจดักจิกรรม 

ความถี่ในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยรวมอยูใน

บทคัดยอ



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 345

ระดับนอย และเมื่อพิจารณาแยกประเภทของสื่อพบวา สื่อประชาสัมพันธที่กลุม

ตัวอยางเปดรับสูงสุด คือ อินเทอรเน็ต/เว็บไซต www.tu.ac.th ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร รองลงมา คือ บอรดประชาสัมพันธ ปายโฆษณา สวนสื่อประชาสัมพันธ

อืน่ๆ การจดักจิกรรม จดหมายขาวประชาสมัพนัธ จลุสารธรรมศาสตรมกีารเปดรบัใน

ระดับนอยที่สุด 

  สวนประเด็นภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวากลุมตัวอยาง

เห็นวามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีบทบาทเดนเก่ียวกับการเมืองมากที่สุด รองลงมา

คือ แหลงเรียนรูทางวิชาการ และเสรีภาพ สวนท่ีเหลือมีคาเฉลี่ยตอภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา กลุม

ตวัอยางมภีาพลกัษณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรดานองคการ ดานวชิาการ ดานบคุลากร 

(อาจารย) ดานคุณภาพบัณฑิต/นักศึกษา อยูในระดับมากที่สุด สวนดานสังคม ดาน

บุคลากร (พนักงาน เจาหนาที่มหาวิทยาลัย) และดานบริหารจัดการ อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียภาพลักษณมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรดานองคการโดยรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอพบวา กลุม

ตัวอยางมีภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานองคการสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 

เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เปนมหาวิทยาลัยเกาแก ดั้งเดิม และเปนมหาวิทยาลัยที่

มีความมั่นคงและนาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด สวนเรื่องที่มีคาเฉลี่ยภาพลักษณตํ่า

สุดสามอันดับแรก คือ เปนผูนําทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย เปนองคการที่

ซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎหมาย และเปนผูนําทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

คําสําคัญ: ภาพลักษณ, สื่อประชาสัมพันธ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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 The research titled “Images of Thammasat University” was a 
quantitative research, a kind of survey research using questionnaires 
as a tool to collect information. The target population was people in 
Bangkok. The objectives were to study the image of Thammasat University 
in various areas like organization, management, academics, personnel, 
the quality of the graduates and social services as well as study about 
media exposure of Thammasat University together with the relation 
between media exposure and images of Thammasat University through 
people’s recognition in Bangkok.
 The result showed that most of the samples (more than half 
of them) were students (school and university students), followed by 
alumni and people from the communities around the university; both 
Tha prajan and Rungsit campuses. The rest were businessmen and media. 
Considered from gender and age, It was found that most of the samples 
were females (aged between 21-30, followed by less than or equal to 
20. The rest of them aged over 30. Considered from education levels, 
occupations and average income per month, the result showed that in 
terms of education; most of them were university graduates and then 
under graduates. The rest were above or higher than bachelor degree. 
About their occupation; most of them were school and university 
students., followed by private sector employees, businessmen, business 
owners or others (state officials , state enterprise officers, teachers, mass 
media)
 For monthly income of the samples; most of the samples’ 
income was less than 10,000 bath, followed by 10,00-20,000 baht. 
The rest of them got more than 20,000 baht.

ABSTRACT
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 For the issue of media exposure of Thammasat University; most 
of the samples access internet and websites of Thammasat University, 
followed by television, newspapers and notice board. The least are 
magazines, journals, news letters, arranging activities. The frequency for 
exposing public relation of Thammasat University in overall was low. 
When considered from categories of media, it was found that the most 
exposed media is internet, websites, www.tu.ac.th of Thammasat 
University. The next one was notice boards, advertisement signs. For the 
least exposed media were activity arranging, news letters, booklets.
 In terms of Images of Thammasat University, most of the samples 
thought that the university had vital roles about politics. The second 
most were the academic sources as well as freedom.
 For the rest of them, they realized most for Images of Thammasat 
University. When considered for each area, the finding was that the 
samples had most recognition for Images of Thammasat University in 
terms of academics, personnel (teachers). The quality of graduates/ 
undergraduates was in the highest level. In terms of society, personnel 
(employees, university officers) and management, they were in high level. 
In the area of the recognition of Images of Thammasat University towards 
the organization, it was found that the samples gave most marks for the 
recognition of Images of Thammasat University towards the organization 
in overall. When considered for each item, the findings were that the 
samples has the most marks for their of recognition Images of Thammasat 
University towards the organization for the three highest marks (the first 
three levels) which were it was a famous, it was an old and original 
university as well as and reliable and stable university. In terms of the 
three least marks were political leaders in democratic system, an honest 
and transparent organization, respect the law as well as the leaders of 
politics, economics and society.

Keywords: images, public relation media, Thammasat University



JC JournalJournalJC 348

บทนํา

ที่มาและความสําคัญของปญหา

 ...มหาวิทยาลัยยอมอุปมาประดุจบอนํ้าบําบัดความกระหาย

ของราษฎร ผูสมัครแสวงหาความรูอันเปนสิทธิและโอกาสที่เขาควรมี

ควรได ตามหลกัแหงเสรภีาพในการศึกษา รฐับาลและสภาผูแทนราษฎร

เห็นความจําเปนในขอน้ี จึงไดตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ขึ้น... ยิ่งสมัยที่ประเทศของเราดําเนินการปกครองตามระบอบ

รัฐธรรมนูญเชนนี้แลว เปนการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมหาวิทยาลัย 

สําหรับประศาสนความรูในวิชาธรรมศาสตรและการเมือง แกพลเมือง

ใหมากที่สุดที่จะเปนได เปดโอกาสใหแกพลเมืองที่จะใชเสรีภาพในการ

ศึกษากวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนของประเทศชาติสืบไป…

(มารุต บุนนาค, 2547, น.24)

 ขอความขางตนเปนการแถลงปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย โดย

ผูประศาสนการมหาวิทยาลัย ปรีดี พนมยงค ซ่ึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) 

เดิมใชชื่อ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง (มธก.) ไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยมี นายปรีดี พนมยงค (หลวงประดิษฐมนูธรรม) ซึ่งใน

ขณะน้ันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปน “ผูประศาสนการ” 

หรือ “ผูให” ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง จึงเปนตลาดวิชา 

และเปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของประเทศไทย ตอมา รัฐบาลจอมพล ป. พิบูล-

สงคราม ดําเนินการใหรัฐสภาออก “พ.ร.บ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหม เปลี่ยน

ชื่อของสถาบันเปน “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” มีตัวยอ “มธ.” โดยตัดคําวา “วิชา

และการเมอืง” ออกและยุบตาํแหนง “ผูประศาสนการ” หนัมาใชตาํแหนง “อธกิารบด”ี 

แทน แลวไดยกเลิกระบบ “ตลาดวิชา” เพื่อจํากัดจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกป 

ทางมหาวิทยาลัยจัดใหมีการสอบคัดเลือกเขาศึกษาเปนครั้งแรกและกลายเปน

มหาวิทยาลัยปดตั้งแตนั้นเปนตนมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร และ
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เนื่องจากพื้นท่ีจํากัดของทาพระจันทรจึงมีเพิ่มสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ รวมไปถึง การกระจายศูนยการเรียนการสอนไปที่ศูนยรังสิต 

จากนั้นก็มีการกระจายศูนยการเรียนการสอนไปยังศูนยพัทยา และลําปางตามลําดับ

โดยมีพื้นฐานการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนธรรมศาสตร ดังเชน จิตวิญญาณ

ธรรมศาสตรทาพระจันทร

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมีวิสัยทัศนหมายมั่นเปนสถาบันวิชาการชั้นนํา

ของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต การสรางองค

ความรู และการแกปญหาของประเทศ โดยมีพันธกิจที่สําคัญตางๆ อาทิ การจัดการ

การศกึษาดานสงัคมศาสตร มนษุยศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีวทิยาลยัสขุภาพ 

และคาํนงึการกระจายโอกาสใหกบัผูดอยโอกาสในการศกึษา การจดัการการศกึษาให

สําคัญกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู

ความสามารถ ยึดมั่นในความเปนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และทํา

ประโยชนเพื่อสวนรวม

 ดังนั้นจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กลาวมาขางตนทําใหมีความจําเปน

ที่จะตองมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความเขาใจและ

ใหขอมูลที่ถูกตองตอสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนเกิดภาพลักษณที่ดีตอสถาบัน 

แตทั้งนี้การท่ีจะเกิดภาพลักษณในดานบวกหรือดานลบนั้นขึ้นอยูกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร และประสบการณ รวมทั้งการเปดรับสื่อของแตละบุคคล 

 สถานการณในปจจุบันพบวาการสื่อสารและเทคโนโลยีไดมีความเจริญ

กาวหนาอยางมากโดยเปนโลกแหงขอมูลขาวสารในยุคการส่ือสารไรพรมแดน ซ่ึง

นอกจากการใชสือ่มวลชน อาท ิวทิย ุโทรทศัน และหนงัสอืพมิพ เพือ่การเผยแพรขอมลู

ขาวสารแลว พบวายังมีสื่อใหมคือ สื่ออินเทอรเน็ต ที่กําลังแยงพื้นที่การสื่อสารอยาง

หนักจากประชาชน แตท้ังน้ีท้ังน้ันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเองไดจัดทําส่ือ เว็ปไซต

(website) ขึ้น ไดแก http://www.tu.ac.th รวมทั้ง การสรางเครือขายทางสังคม 

เชน เฟซบุค (facebook) หรือ ทวิสเตอร (twitter) เปนตน เพื่อใหประชาชนสามารถ

รับทราบขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดงายขึ้น 

 พรทิพย พิมลสินธุ (2540, น.75) ยังไดกลาวถึงภาพลักษณเปนเรื่องของ

ภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลที่มีตอบุคคลอื่น วัตถุ หรือสถาบัน โดยไดรับอิทธิพลจาก
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การรูจกั การมปีระสบการณดวย ทัง้นีจ้ะตองมคีวามประทบัใจเพยีงพอทีจ่ะสรางภาพ

อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจเปนภาพทางบวกหรือทางลบได

 ดังนั้นจากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีวิสัยทัศนหมายมั่นเปนสถาบัน

วิชาการชั้นนําของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต การ

สรางองคความรูและการแกปญหาของประเทศแลว ยอมตองการการประชาสัมพันธ

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลกับ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและระหวางบุคคลทั่วไปหรือหนวยงานภายนอกเพื่อ

เปนศูนยกลางประสานงานดานประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนและ

สังคมโดยสวนรวม ทั้งเปนศูนยกลางของขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยโดยใชระบบ

คอมพวิเตอรเพือ่ใหบรกิารประชาสมัพนัธในดานตางๆ แกหนวยงานภายใมหาวทิยาลัย

และเพือ่สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางผูบรหิาร คณาจารย ขาราชการ ศษิยเกา และ

ศิษยปจจุบัน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่ตองการศึกษาถึงความคิดเห็น

ของประชาชนทีม่ตีอมหาวทิยาลยัเพือ่ทีจ่ะไดทราบถงึภาพลักษณทีเ่กดิขึน้วาเปนภาพ

ลักษณเชิงบวกหรือเชิงลบอยางไรบางในการรับรูของผูประชาชนกับมหาวิทยาลัย 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของประชาชน

เขตกรุงเทพมหานครในประเด็นตางๆ ซ่ึงผลการวิจัยจะชวยพัฒนาการวางแผนเพื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาภาพลกัษณของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ในดานตางๆ ไดแก 
ดานองคการ ดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานคุณภาพบัณฑิต 
และดานสังคม ของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร
 2. เพ่ือศึกษาการเปดรับสื่อเก่ียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของ
ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร
 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางการเปดรบัสือ่กบัภาพลกัษณมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตรของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร
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แนวคิดที่ใชในการวิจัย

 การวิจัยเรื่องภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากการรับรูของ

ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

มาศึกษาเพือ่ใชเปนแนวทางในการทาํวจัิยดงันี ้ 1. แนวคดิเร่ืองภาพลกัษณ  2. แนวคดิ

เรื่องการประชาสัมพันธ  3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ  4. แนวคิดเกี่ยวกับการรับ

รู และ  5. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร โดยนํามาสรางกรอบ

แนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ไดดังตอไปนี้

คุณลักษณะทางประชากร

ของประชาชนเขต

กรุงเทพมหานคร

-  กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย   

 (Stakeholder)

- เพศ

-  อายุ

- ระดับการศึกษา

- อาชีพ

- รายไดตอเดือน

การเปดรับสื่อประชาสัมพันธ

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- จุลสารธรรมศาสตร

- จดหมายขาวประชาสัมพันธ

- ปายโฆษณา

- บอรดประชาสัมพันธ

- เว็บไซต www.tu.ac.th

- การจัดกิจกรรม

- อื่นๆ

ภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ดานองคการ
- ดานการบริหารจัดการ
- ดานวิชาการ
- ดานบุคลากร
- ดานคุณภาพบัณฑิต
- ดานสังคม

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
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วิธีการวิจัย

 ในการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากการรับรู

ของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) 

ในประเภทของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

 กลุมประชากรทีท่าํการศกึษาวจิยัครัง้นีห้มายถึง ประชาชนทีอ่าศัย ประกอบ

อาชีพ และศึกษาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ TARO YAMANE ที่

กําหนดวาประชากรมากกวา 100,000 คน ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ตองใชกลุม

ตัวอยางมาทําการวิจัยอยางนอย 398 คน (วิเชียร เกตุสิงห, 2543) ซึ่งการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกมา 5 

กลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูที่รูจักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได

กําหนดเปน ศิษยเกา นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา สื่อมวลชน นักธุรกิจ และชุมชนโดย

รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท้ังทาพระจันทรและรังสิต เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไมสามารถอยูอยางโดดเดี่ยวไดในสังคม จําเปนตองอาศัยแรงเสริมและ

สนับสนุนทั้งจากคนในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ 

 การศึกษาวิจัยน้ีใชแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นโดยการคนควาจากหนังสือและ

เอกสารตางๆ ซึ่งแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended 

Question) และคาํถามปลายเปด (Open-ended Question) ซึง่ประกอบดวย 4 สวน

ดังนี้

 สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผู ตอบ

แบบสอบถาม ไดแก กลุมผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder) เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน

 สวนที่ 2 คาํถามเก่ียวกบัการเปดรับสือ่เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

 สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของ

ประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร

 สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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 โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมี 2 ประเภท 
ไดแก
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการอธิบายขอมูล
เปนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สําหรับพรรณนาตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร ประเภทของสื่อที่
เปดรับ รวมทั้งการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการทดสอบความ
สมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว โดยสถติทิีว่เิคราะห 
ไดแก Chi-Square, t-test, One-way ANOVA และ Pearson’s Correlation

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 1. ขอมูลทั่วไป
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษามากที่สุดเกินกวาครึ่งของจํานวน
กลุมตัวอยางท้ังหมด รองลงมาคือ ศิษยเกา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้ง
ทาพระจันทร/รังสิต สวนท่ีเหลือเปนนักธุรกิจและส่ือมวลชน เมื่อพิจารณาจากเพศ
และอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุของกลุมตัวอยางอยูระหวาง 
21-30 ป รองลงมาคือ นอยกวาหรือเทากับ 20 ป สวนที่เหลืออายุมากกวา 30 ป 
เมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวากลุมตัวอยาง
มีระดับการศึกษาอยูท่ีระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ ตํ่ากวาปริญญาตรี 
สวนทีเ่หลอืคอืสงูกวาปรญิญาตร ีอาชพีของกลุมตวัอยางเปน นกัเรยีน/นสิิต/นกัศึกษา
มากทีส่ดุ รองลงมาคอื พนกังานเอกชน นกัธรุกจิ/เจาของกิจการหรอือืน่ๆ ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ครู/อาจารย และสื่อมวลชน สําหรับรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง
ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท 
สวนที่เหลือมีรายไดมากกวา 20,000 บาท 

 2. การเปดรับสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประเภทของสื่อท่ีเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ในชวง 3 เดอืน พบวา กลุมตวัอยางมกีารเปดรบัสือ่อนิเทอรเนต็/เวบ็ไซตมหาวทิยาลยั
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ธรรมศาสตร มากที่สุด รองลงมาคือ โทรทัศน หนังสือพิมพ และบอรดประชาสัมพันธ 

สวนที่เหลือมีการเปดรับเล็กนอย คือ นิตยสาร/วารสาร วิทยุกระจายเสียง จดหมาย

ขาว และการจัดกิจกรรม ความถี่ในการเปดรับสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรโดยรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาแยกประเภทของสื่อพบวา สื่อ

ประชาสัมพันธที่กลุมตัวอยางเปดรับสูงสุด คือ อินเทอรเน็ต/เว็บไซต www.tu.ac.th 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองลงมา คือ บอรดประชาสัมพันธ ปายโฆษณา 

สวนสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ การจัดกิจกรรม จดหมายขาวประชาสัมพันธ จุลสาร

ธรรมศาสตรมีการเปดรับในระดับนอยที่สุด 

 3. ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 กลุมตวัอยางเหน็วามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมบีทบาทเดนเกีย่วกับการเมอืง

มากที่สุด รองลงมาคือ แหลงเรียนรูทางวิชาการ และเสรีภาพ สวนที่เหลือมีคาเฉลี่ย

ภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบ

วา กลุมตัวอยางมีภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานองคการ ดานวิชาการ 

ดานบคุลากร (อาจารย) ดานคณุภาพบณัฑติ/นกัศกึษา อยูในระดบัมากทีส่ดุ สวนดาน

สังคม ดานบุคลากร (พนักงาน เจาหนาที่มหาวิทยาลัย) และดานบริหารจัดการ อยูใน

ระดับมาก ระดับการรับรูตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานองคกร พบวา 

กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานองคการโดยรวมใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีภาพลักษณมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรดานองคการสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เปน

มหาวิทยาลัยเกาแก ดั้งเดิม และเปนมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงและนาเชื่อถือ อยูใน

ระดับมากที่สุด สวนเรื่องที่มีคาเฉลี่ยภาพลักษณตํ่าสุดสามอันดับแรก คือ เปนผูนํา

ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย เปนองคการที่ซื่อสัตยสุจริต เคารพกฎหมาย และ

เปนผูนําทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานบริหาร

จัดการโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานบริหารจัดการสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เร่ืองผูบริหารมี

ความเปนผูนํา มีหองสมุดและศูนยสารสนเทศที่ทันสมัย และผูบริหารมีวิสัยทัศนและ

ความรูความสามารถ สวนเรือ่งทีม่คีะแนนการรบัรูตํา่สดุสามอนัดบัแรก คอื มโีรงอาหาร
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ที่สะอาดเพียงพอกับความตองการ มีการจัดระบบขนสงเพื่ออํานวยความสะดวก

ระหวางศนูยการศกึษาอยางเพียงพอ มกีารจดัเตรยีมทีพ่กัสาํหรบันกัศกึษาอยางเพยีง

พอและเหมาะสม 

 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานวิชาการ

โดยรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานวิชาการสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เรื่องมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเปนแหลงคนควาขอมูลทางวิชาการ มีหลักสูตรที่เนนใหเห็นความสําคัญ

ของประชาชนและสงัคมเปนสาํคญั มหีลกัสตูรทีส่นองตอบความตองการในการพฒันา

ประเทศและพัฒนาธุรกิจ อยูในระดับมาก สวนเรื่องที่มีคาเฉล่ียภาพลักษณตํ่าสุด 

3 อันดับแรก คือ คณาจารยมหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพรทั้งในและ

ตางประเทศ และมีการเปดโอกาสใหกลุ มผู พิการและผูดอยโอกาสเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานบุคลากร 

(อาจารย) โดยรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีภาพ

ลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานบุคลากร (อาจารย) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ มี

อาจารยที่มีความรูความสามารถ อาจารยเปน ผูมีคุณวุฒิดีนาเชื่อถือ และอาจารยเปน

ผูนําทางความคิดใหสังคมไดอยูในระดับมากที่สุด สวนเรื่องที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับ

แรก คือ อาจารยสามารถเปนแบบอยางใหแกวิชาชีพอาจารยไดเปนอยางดี จํานวน

คณาจารยเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในแตละป และคณาจารย ผลิต

เอกสาร งานวิชาการและงานวิจัยที่มีประโยชนสูสังคม 

 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานบุคลากร 

(พนักงาน เจาหนาที่มหาวิทยาลัย) โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

กลุมตัวอยางมภีาพลกัษณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรดานบคุลากร (พนกังาน เจาหนาที่

มหาวิทยาลัย) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ พนักงานในแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัยมี

ความเปนกันเอง พนักงานมีการใหบริการท่ีดี พนักงานในแตละหนวยงานมีความรับ

ผดิชอบตอหนาที ่อยูในระดบัมาก สวนเรือ่งทีม่คีาเฉล่ียภาพลกัษณตํา่สดุ คอื พนกังาน

ในแตละหนวยงานมมีนษุยสมัพนัธด ีและพนกังานของมหาวทิยาลยัในหนวยงานตางๆ 

ใหบริการเปนอยางดี ติดตองาย ไมยุงยาก 
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 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานคุณภาพ

บัณฑิต/นักศึกษา โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมี

ภาพลกัษณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรดานคณุภาพบณัฑติ/นกัศกึษา สงูสดุ 3 อนัดบัแรก 

คอื มศีษิยเกาไปดาํรงตาํแหนงสงูๆ ในสายอาชพีตางๆ นกัศึกษาทีจ่บจากมหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตรเปนทีย่อมรบั และนกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มคีวามมุงมัน่ สูงาน

อยูในระดับมาก สวนเรื่องที่มีคาเฉลี่ยภาพลักษณตํ่าสุด คือ นักศึกษาที่จบไปสามารถ

ปฏบิตังิานไดจรงิ และนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเปนผูมรีะเบยีบวนิยัเรยีบรอย 

 กลุมตวัอยางมคีาเฉลีย่ภาพลกัษณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรดานสงัคม โดย

รวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลุมตัวอยางมีภาพลักษณมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรดานสังคม สูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีการจัดงานการกุศล เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภยั มกีารทาํกจิกรรมสรางสรรค เพือ่ตอบแทนสงัคม มหาวทิยาลยัมกีจิกรรม

บาํเพญ็ประโยชนทีช่วยเหลอืเยยีวยาสงัคมมาโดยตลอด อยูในระดับมาก สวนเรือ่งทีม่ี

คาเฉลี่ยภาพลักษณตํ่าสุด คือ เปนที่พึ่งพายามยากของประชาชน การจัดกิจกรรมเผย

แพรความรูและสงเสรมิอาชพีใหกบัชมุชน และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมกีารสงเสรมิ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูเสมอ 

 4. ขอเสนอแนะ
 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานองคการคือ ควรมีการ

บริหารการจัดการใหเปนหนึ่งเดียวกันระหวางศูนยการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหทัน

สมัย พัฒนาองคกรที่สะอาด โปรงใส ตรวจสอบได ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสะอาด 

สวยงาม และการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการคือ 

ควรใหมีการเพิ่มที่จอดรถ (ศูนยทาพระจันทร) ใหเพียงพอ สะดวกและปลอดภัย

มากที่สุด รองลงมาคือ พัฒนาระบบการบริการดานงานทะเบียนและประมวลผลให

ถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว ปรับปรุงโรงอาหารใหสะอาดและเพิ่มท่ีนั่งใหเพียงพอ 

พัฒนาระบบการใหบริการใหรวดเร็ว และปรับปรุงพื้นที่ที่เกาและชํารุด

 กลุ มตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานวิชาการคือควรใหมี

หลกัสตูรและกจิกรรมการเรียนการสอนทีด่ ีปรบัปรงุหลักสตูรใหทนัสมยั นาํไปประยกุต

ใชไดจริง ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพิ่มหลักสูตรภาษา
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อังกฤษ/ภาษาที่ 3 ใหกับนักศึกษาทุกคนไดเลือกอยางเสรี สนับสนุนทุนเพื่อเพิ่มองค

ความรูของคณาจารยใหเพิ่มขึ้น และเพิ่มจํานวนอาจารยใหเพียงพอกับความตองการ

 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานบุคลากรคือ บุคลากรให

บรกิารดวยความเปนกนัเอง มมีนษุยสมัพนัธด ีมใีจรกัในงานบรกิาร มากทีส่ดุ รองลงมา

คอื ควรพัฒนาบคุลากรดานความรู และคณุธรรมจรยิธรรมอยางสมํา่เสมอ อาจารยยงั

ไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาระดับปริญญาโท อาจารย

สอนดีมีอิสระ และอาจารยบางทานมีภาระงานสอนมาก ตามลําดับ

 กลุมตวัอยางมคีวามคดิเหน็และขอเสนอแนะดานคณุภาพบณัฑติ/นกัศกึษา

คือ บัณฑิตควรมีความพรอมในการทํางานในอนาคต มากที่สุด รองลงมาคือ คุณภาพ

อยูในเกณฑด ีควรมรีะเบยีบวนิยั ออนนอมกบัผูอืน่ และเกงภาษา และทํางานไดด ีตาม

ลําดับ

 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสังคมคือ มหาวิทยาลัย

ควรมสีวนรวม และชวยเหลอืสงัคมมากขึน้ มกีจิกรรมควรเนนการทาํความเขาใจสภาพ

ปญหาที่แทจริงของสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ วางตัวเปนกลางในการจัดการสังคม

และรับฟงปญหาของประชาชน สืบสานจิตวิญญาณธรรมศาสตรที่ทําเพื่อสังคม และ

จัดกิจกรรมที่หลากหลายสรางบรรยากาศความเปนมหาวิทยาลัย ตามลําดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
 ผูวจิยัไดทาํการทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัความสมัพนัธระหวางขอมลูทัว่ไป 

การเปดรับสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรของผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการศึกษามีดังนี้

 - ความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับการเปดรับส่ือของมหาวิทยาลัย 
  ธรรมศาสตร
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับการเปดรับสื่อ

ประชาสมัพนัธของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร สรปุไดวา ขอมลูทัว่ไปไดแก กลุมผูมสีวน

ไดสวนเสีย ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับการเปดรับ

สื่อของมหาวิทยาลัยเกือบทุกประเภท สวนขอมูลทั่วไปไดแก อายุ และเพศ มีความ
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สมัพนัธกบัการเปดรับสือ่ประชาสมัพนัธบางประเภท เชน อายขุองกลุมตวัอยางมคีวาม

สัมพันธกับการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพและอินเทอรเน็ต 

ในขณะที่เพศมีความสัมพันธกับการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต/เว็บไซตมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร บอรดประชาสัมพันธ เปนตน

 - ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับภาพลักษณของ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปกับภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรสรุปไดวาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยรวม และรายดานเกือบทุกดานยกเวน

ดานคุณภาพบัณฑิต/นักศึกษา คือ กลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย อายุ อาชีพ และรายได

ตอเดือน สวนขอมูลทั่วไปดานอื่นคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธเฉพาะกับภาพ

ลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานบุคลากร (อาจารย) และเพศมีความสัมพันธ

เฉพาะกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานสังคม

 - ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อของมหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตรกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรกบัภาพลกัษณของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร สามารถสรปุไดวาการเปดรบั

สื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสารจดหมายขาว และบอรดประชาสัมพันธ 

มีความสัมพันธกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดานองคการ โดยกลุม

ตวัอยางทีเ่ปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธเหลานีม้ภีาพลกัษณของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

สงูกวาผูทีไ่มเปดรบัสือ่ และความถีใ่นการเปดรบัสือ่อนิเทอรเนต็/เวบ็ไซต www.tu.ac.th 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีความสัมพันธทางบวกกับคาเฉล่ียภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเกือบทุกดาน
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อภิปรายผลการวิจัย

การเปดรับสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ประเภทของสือ่ทีเ่ปดรบัขอมลูขาวสารเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใน

ชวง 3 เดือน พบวา กลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่ออินเทอรเน็ต/เว็บไซตมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร มากทีส่ดุ รองลงมาคอื สือ่โทรทศัน หนงัสอืพมิพ และบอรดประชาสมัพนัธ 

สอดคลองกับงานวิจัยของประภาส ทรงหงษา (2552, น.92-99) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

กลุมตัวอยางสวนใหญเปน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา อายุตํ่ากวา 20 ป ศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท ซึ่งนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

มกัจะมกีารใชอนิเทอรเน็ตอยูเปนประจาํอกีทัง้ยงัสามารถเขาถงึงายและสะดวกตอการ

เปดรับขอมูลขาวสาร สามารถใชไดตลอดเวลาผานทางคอมพิวเตอร/โนตบุค หรือ

สมารทโฟน สวนกลุมตัวอยางกลุมอื่นๆ มีการเปดรับผานสื่อโทรทัศน มากที่สุด 

สอดคลองกับรวีวรรณ เลียดทอง (2550, น.97-102) และ ป. ทางทอง (2555, น.

115-125) ทีก่ลาววา ประชาชนเปดรับสือ่ทางโทรทศันมากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก

การเปดรับขาวสารจากสื่อโทรทัศนนั้นมีความนาสนใจ เพราะสามารถรับขาวสาร

ไดหลายชองทาง ไมวาจะเปนจากการฟง การมองเห็นภาพ และการอานขอความ

บนจอภาพ ซึง่นอกจากสือ่โทรทศันจะใหความรูแลวยงัใหความบนัเทงิรอบดานมากกวา

สื่อประเภทอื่นๆ ซ่ึง Schramm (1970) ไดกลาววา ในโครงการรณรงคหรือการ

ประชาสัมพันธตางๆ นิยมใชสื่อที่มีโอกาสเขาถึงประชาชนมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน 

เพราะประชาชนใชความพยายามในการดูนอยที่สุดเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ คือไมตอง

อานออกเขยีนไดกส็ามารถรบัสือ่ได ประสทิธผิลของสือ่โทรทศันสามารถเขาถงึผูรบัได

จํานวนมากและกระจายขาวสารไปถึงผูชมจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว และผลการ

ศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ แคลปเปอร (Klapper, 1960 อางใน อุษา 

โหราเรือง, 2540) ที่กลาววา ถาคนถูกจํากัดใหเลือกรับสื่อใดสื่อหนึ่ง โทรทัศนจะเปน

สื่อที่คนตองการมากที่สุดและเห็นวาเปนสื่อที่นาเช่ือถือมากที่สุด และสอดคลองกับ 

ตรึงตรา ทรัพยสงแสง (2542) ที่พบวา ชองทางและการเปดรับขาวสาร พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปดรับขาวสารผานทางสื่อโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อที่ตรงตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 
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ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 การศึกษาภาพลกัษณของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร พบวากลุมตวัอยางเหน็

วามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีบทบาทเดนเกี่ยวกับการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือ 

แหลงเรียนรูทางวชิาการ และเสรภีาพ ซึง่ภาพลกัษณทีส่ะทอนออกมาผานกลุมตวัอยาง

สวนใหญนั้นอาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรขึ้นชื่อวาเปนมหาวิทยาลัยที่มี

บทบาททางดานการเมือง และสิทธิเสรีภาพ ตามชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยคือ 

“มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง” ประกอบกับแนวคิดมหาวิทยาลัย

ที่กลาวถึงการมี “เสรีภาพทุกตารางน้ิว” ดังนั้นสอดคลองกับแนวคิดของพรทิพย 

พิมลสินธุ (2551, น.37-38) ท่ีกลาวถึงภาพลักษณของสถาบัน (Institute Image) 

ที่เนนตัวสถาบันหรือองคการ ความรับผิดชอบของสถาบันที่มีตอสังคม ความเปน

สถาบันที่มั่นคง เจริญกาวหนา อีกทั้งภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจคนที่เห็น

สถาบนัเปนภาพในลกัษณะทีไ่ดรบัอทิธพิลจากส่ิงหนึง่สิง่ใด หรอืหลายสิง่ทีเ่กีย่วพนักบั

สถาบนันัน้ ทัง้ทีป่ระจกัษและไมประจกัษ ภาพลกัษณสามารถสรางได แกได และรกัษา

ใหคงอยูในใจตลอดไปได ภาพลักษณอาจมีท้ังบวก หรือลบ หรือเกิดการสับสนได 

เพราะภาพลักษณเปนสิ่งที่สรางการรับรูใหเกิดขึ้น ผานกระบวนการเกิดภาพลักษณ 

เริ่มตั้งแตการนึกวาดภาพในใจ (Mental Picture) หรือการสรางจินตนาการเอง และ

เมื่อกระบวนการรับรู  (Perception) ไดเกิดขึ้นกับบุคคลจากประสบการณตรง

เปนเหตุการณจริงท่ีไดสัมผัสมาหรืออาจจะเกิดจากการรับรูผานส่ือตางๆ ถาการรับรู

นั้นไมประทับใจก็จะไมจดจําไมใสใจ ลืมเลือนหายไป แตหากวาการรับรูนั้นประทับใจ 

(Impression) ก็จะเกิดการจดจํา และสะสมเปนภาพในความนึกคิด ถามีการตอกยํ้า 

ปริมาณความจดจําก็จะมีมากขึ้น เชนเดียวกับการเผยแพรประชาสัมพันธ ถาสถาบัน

มกีารตอกยํา้อยางสมํา่เสมอ ความทรงจาํก็จะมไีปนานเทานาน เปนภาพลักษณทีค่งทน

ถาวรอยูในใจของสาธารณชนและมีผลสะทอนออกมาทางพฤติกรรมหรือการกระทํา 

เชนการบอกตอไปยังบุคคลอื่น (พรทิพย พิมลสินธุ, 2552, น.14-8)

 นอกเหนอืจากนีย้งัสอดคลองกับ Irving (1965, p.67) ทีก่ลาวถงึภาพลกัษณ

ทีบ่คุคลหรอืประชาชนทีม่ตีอองคกรหรอืสถาบันจะเปนเชนไรนัน้ ขึน้อยูกบัประสบการณ

โดยตรงและโดยออมจากขอมูลขาวสารที่ไดรับดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกอตัวขึ้นแลวแต

พฤติกรรมหรือองคการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีตองทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และภาพลักษณ
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ดังกลาวนอกจากจะเปนเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทําขององคกรหรือสถาบัน

แลว ยงัตองอาศยัการใหขาวสารความรู และประสบการณอยางเพยีงพอแกประชาชน

อีกดวย

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 1. ควรมีการประชาสัมพันธผานส่ือประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยเพิ่ม

มากข้ึนโดยเฉพาะ สื่ออินเทอรเน็ต เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายหลักไดแกนักเรียน/

นิสิต/นักศึกษา ทั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนาเครือขายทางสังคมผานสื่ออินเทอรเน็ต เชน 

เฟซบุค, ไลน เปนตน 

 2.  ควรมกีารเนนเรือ่งการเลอืกเนือ้หาและขอความ เพือ่ความถกูตองชัดเจน

และเปนที่ดึงดูดความสนใจ 

 3.  ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อสืบสานจิตวิญญาณธรรมศาสตรที่ทําเพ่ือสังคม 

และจัดกิจกรรมที่หลากหลายสรางบรรยากาศความเปนมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป
 1. การวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจากการรับรู

ของประชาชนกรงุเทพมหานคร” เปนการวิจยัเฉพาะกลุมตวัอยางในเขตกรงุเทพมหานคร

เทานัน้ ยงัไมรวมถงึเขตปรมิณฑล ดงันัน้ควรศกึษาจากกลุมตวัอยางทีเ่ปนกลุมตวัอยาง

ทั้งจากประชาชนในเขตปริมณฑล หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เพื่อทําการ

ศึกษาวามีผลการวิจัยตรงกันหรือแตกตางกันกับการวิจัยในครั้งน้ีที่กลุมตัวอยางเปน

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น

 2.  การวจิยัครัง้นีเ้ปนการศกึษาภาพลักษณทีม่คีวามสัมพนัธกบัการเปดรบั

ขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทาน้ัน ซึ่งยังมีปจจัยอื่นๆ อีกที่อาจมีสวน

เกีย่วของหรอืมคีวามสัมพนัธกับการเปดรับขาวสารดงักลาวดวยแตยงัไมไดมกีารศกึษา 

เชน ตัวแปรในเรื่องโอกาสในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความคาดหวังเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หรือความพึงพอใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เปนตน 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปจึงควรหยิบยกตัวแปรเหลานี้มาศึกษาเพิ่มเติมดวย
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 3.  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถามวัดผลเพียง

อยางเดยีวและเปนการวดัครัง้แรก ดงันัน้การวจิยัครัง้ตอไปควรมกีารวจิยัในเชงิลกึโดย

ใชแบบสัมภาษณ โดยศึกษาถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเปดรับขาวสารและการรับรู

ภาพลักษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเปรียบเทียบและประเมินแนวโนมการรับรู

ภาพลักษณมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 4.  ควรมีการศึกษาเจาะลึกแยกตามสื่อประชาสัมพันธ เชน อินเทอรเน็ต 

โทรทัศน หนังสือพิมพ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่มีความลุมลึกมากขึ้นและนําไปใชในการ

ผลิตสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายตอไป

 5.  ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเก่ียวกบักระบวนการสรางภาพลักษณและภาพ

ลักษณของมหาวิทยาลัยกับการเลือกศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวามีความสัมพันธกัน

หรือไมและอยางไร

 6.  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับประสิทธิผลของสื่อที่มีตอภาพ

ลักษณของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหงานวิจัยสามารถนําไปใชเปนประโยชนตอการผลิตส่ือ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยตอไป
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การศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดและนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม

แฟชัน่ไทยของนติยสารโวกไทยแลนด เปนการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่

ศึกษา การจัดการองคกรของนิตยสาร การสื่อสารการตลาด นโยบายสนับสนุน

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยของนิตยสารโวกไทยแลนด ตลอดจนความคิดเห็นของ

ดไีซเนอรไทยตอนิตยสารโวกไทยแลนด

 ผลการศึกษาพบวา นิตยสารโวกไทยแลนดเปนองคกรขนาดกลางโดยมี

โครงสรางองคกรแบบเรียบงายและแบบโครงสรางตามหนาที่ โดยมีการประสานงาน

กันในทีมอยูตลอดเนื่องจากการแขงขันทางการตลาดในธุรกิจนิตยสารคอนขางสูง

จึงตองการความรวดเร็วดานการตัดสินใจ หัวหนาในแตละฝายจึงสามารถตัดสินใจ

ไดเอง โดยผานคําปรึกษาจากผูบริหารเฉพาะโครงการใหญๆ เทานั้น

 จากการศึกษาพบวานิตยสารโวกไทยแลนดใชสวนประสมการสงเสริมการ

ตลาดในการสื่อสารการตลาด อันไดแก การประชาสัมพันธ การโฆษณา การสงเสริม

การขาย การตลาดเชิงกิจกรรม และหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) ฝายการตลาดของนติยสารโวกไทยแลนด

วางแผนและใชสื่อตางๆ ตามความเหมาะสมของงาน โดยกิจกรรมทางการตลาดของ

นิตยสารโวกไทยแลนดจะเนน การสราง Brand Awareness เนื่องจากเปนนิตยสาร

ทีเ่พิง่เปดใหม และมจีดุเดนในการประชาสมัพนัธผานสือ่ดจิทิลัทกุๆ ชองทาง เพือ่เพิม่

จาํนวนกลุมเปาหมายใหรูจกันติยสารโวกไทยแลนดและกลายเปนผูอานประจาํในทีส่ดุ 

 นิตยสารโวกไทยแลนดมีนโยบายหลักคือนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม

แฟชัน่ไทยโดยนโยบายหลกันีจ้ะสมัพนัธกับกิจกรรมการสือ่สารการตลาดของนติยสาร

โวกไทยแลนดในแตละครัง้รวมถงึเนือ้หาของนติยสารภายในเลมจะตองมกีารสนบัสนนุ

สนิคาแบรนดไทยและดไีซเนอรไทยในแตละเลมเพือ่ใหสอดคลองกบันโยบายหลักของ

นิตยสารโวกไทยแลนดที่ไดกําหนดไว

คําสําคัญ: การสือ่สารการตลาด, อุตสาหกรรมแฟชัน่ไทย, การจดัการองคกร, สนิคา

แบรนดไทย, นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย, ดีไซเนอรไทย

บทคัดยอ
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 A study of marketing communication and policy for supporting 
Thai fashion industry of Vogue Thailand magazine qualitative research 
that aim to study about magazine organization’s management, marketing 
communication and policy for supporting Thai fashion industry of Vogue 
Thailand.
 The study’s found that Vogue Thailand magazine is medium 
organization with simple structure and function structure that the team’s 
always cooperate. Because of high competition in magazine’s business, 
they need to consider as fast as possible. Each team must consider by 
themselves and they can consult with CEO only in the necessary project.
 The study is found that Vogue Thailand use promotion mix in 
marketing communication such as PR, advertising and marketing activities 
that lead from integrated marketing communication. Vogue Thailand’s 
Marketing department plan and use every channel that suit with each 
project. Vogue Thailand’s marketing activities insist building Brand 
Awareness in case that Vogue Thailand just launched and have the good 
point in PR by digital channel for increasing the target and becoming the 
Vogue fan.
 Vogue Thailand magazine’s composed of the main supporting 
policy for Thai fashion industry and this policy relate with marketing 
communication activities of Vogue Thailand magazine and also with 
magazine’s content that included in supporting Thai brand merchandises 
and Thai designers.

Keywords: marketing communication, Thai fashion industry, organiza-
tion’s management, Thai merchandises, Thai designers, 
supporting policy for Thai fashion industry

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจบุนัอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยมแีนวโนมการเตบิโตทีด่โีดยเฉพาะการสง

ออกแมวาประเทศคูคาหลักของไทยอยางประเทศในแถบยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาจะ

เกดิปญหาทางเศรษฐกจิ และดานรฐับาลเลง็เหน็เนือ่งจากความมเีอกลกัษณของสนิคา

ไทย ทาํใหสนิคาทางดานแฟช่ันไทยเปนทีต่องการของตลาด และเปนอตุสาหกรรมหนึง่

ในประเทศทีม่กีารขยายตวัมากขึน้ในแตละปการเตบิโตของอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยจึง

เปนสวนหนึ่งที่ทําใหวงการนิตยสารผูหญิงดานแฟชั่นกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อตนป 

พ.ศ. 2555 นิตยสารหัวนอกหลายฉบับ เขามาเปดตัวในตลาดประเทศไทยหลายหัว

ดวยกัน จนนิตยสารหัวนอกที่มีอยูเดิม ตองเรงปรับกลยุทธ ปรับปรุงแผนการสื่อสาร

ตลาดใหเขมขนมากยิง่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะสามารถแขงขันกบับรรดานติยสารหวันอกทีเ่ขามา

ใหมเและยงัคงกลุมผูอานกลุมเดมิใหคงอยูได ตลอดจนสรางกลุมผูอานใหมใหเพิม่มาก

ขึ้น นิตยสารหัวนอกที่เขามาใหมนั้นคงหนีไมพนนิตยสารผูหญิงที่เนนดานแฟชั่น ที่ยัง

ครองกลุ มผู อานกลุ มใหญในตลาดประเทศไทยมากที่สุด (ประชาชาติธุรกิจ, 2 

พฤษภาคม 2556) นิตยสารที่นับไดวาเปนนิตยสารแฟชั่นอันดับ 1 ของโลก และเปน

นิตยสารผูหญิงที่อยูในวงการนิตยสารตางประเทศมายาวนานที่สุด คือ นิตยสารโวก 

(Vogue) นําทีมการบริหารโดย สิรี อุดมฤทธิรุจ ประธานกรรมการบริหารบริษัท 

เซเรนดิพิตี้ จํากัด โดยมีกุลวิทย เลาสุขศรี ดํารงตําแหนงบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร

โวกไทยแลนดถือวาเปนนิตยสารโวกประเทศที่ 21 ของโลก 

 นิตยสารโวก นิตยสารแฟช่ันประเภทที่ไดรับการยอมรับวาเปนนิตยสาร

แฟชั่นทรงอิทธิพลที่สุดเลมหนึ่งของโลก และไดรับการกลาวถึงในฐานะเปนนิตยสาร

แฟชั่นโลกมากกวา 120 ป ภายใตลิขสิทธิ์จากบริษัทสิ่งพิมพขนาดใหญของประเทศ

สหรัฐอเมริกาอยาง กองเด นาสต (Conde Nast) ผูถือลิขสิทธนิตยสารกวาสิบหัว การ

มาของนติยสารโวก ทาํใหเกดิความตืน่ตวัในวงการนติยสารและแฟชัน่ในประเทศไทย

มากขึ้น โดยนิตยสารโวกไทยแลนดจะตองมีรูปแบบที่ชัดเจนและไมซ้ํากับประเทศใด 

ตั้งแตรูปแบบปกของนิตยสารที่ดําเนินงานถายทําเอง ไมไดมีการใชปกซํ้ากับประเทศ

อื่นอยางท่ีนิตยสารหัวนอกเลมอื่นทํา สังเกตไดวาเม่ือนิตยสารโวกเขาสูประเทศไทย
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เปนสญัญาณสะทอนใหเหน็วาประเทศนัน้ๆ มแีนวโนมการเตบิโตในอตุสาหกรรมแฟชัน่ 

บริษัท กองเด นาสต (Conde Nast) ใชเวลาถึง 5 ป ในการศึกษาภาพรวมของตลาด

ของประเทศไทยในดานอุตสาหรรมแฟชั่น กอนเขามาใหลิขสิทธิ์แบรนดโวกกับ

ประเทศไทย จากชื่อเสียงของตัวนิตยสารรวมถึงสโลแกนในการสรางแรงบันดาลใจ

พรอมสะทอนความเปนไทยใหกับผู หญิงยุคใหม รวมถึงนโยบายการสนับสนุน

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในแตละฉบับ (สิรี อุดมฤทธิรุจ, 2555)

  นิตยสารโวกไทยแลนดวางแผงฉบับปฐมฤกษ ฉบับเดือนกุมภาพันธ เมื่อ

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงแมโวกจะเปนแบรนดขนาดใหญระดับโลก แตก็ยัง

เปนหัวใหมในประเทศไทย ขณะที่นิตยสารหัวอื่นไดวางรากฐานไวนานมากแลว โจทย

อยูท่ีวาจะทําใหนิตยสารโวกเขากับสังคมไทยไดอยางไร ซึ่งเปนส่ิงที่นาทาทายมากใน

การทํานิตยสารใหถึงมาตรฐานระดับสากลแตผานความเขาใจของคนในประเทศไทย 

นอกเหนอืจากนัน้บทบาทหลกัของนติยสารโวกไทยแลนด คอืความตัง้ใจทีจ่ะสนบัสนนุ

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยที่ขนาดของ

ตลาดมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ นิตยสารโวกไทยแลนดจึงมีนโยบายหลักเพื่อเปนสวน

หนึ่งในการสนับสนุนแฟช่ันไทย โดยรับบทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ

เสื้อผาและกระตุนอุตสาหกรรมภายในประเทศไปสูเวทีโลกอีกดวย ไมวาจะเปนการ

สนับสนุนชางภาพ นางแบบ วัฒนธรรมไทยนักออกแบบเส้ือผารุนใหม และสินคา

แบรนดไทยใหมโีอกาสพฒันาและนาํผลงานออกสูสากล การสือ่สารการตลาดบรูณาการ

จึงมีความสําคัญกับนิตยสารโวกไทยแลนด ผลักดันนิตยสารใหเปนที่รูจักในวงกวาง

และอยางรวดเรว็ ซ่ึงเปนกลยทุธทีจ่ะทาํใหกลุมเปาหมายหรอืคนทีเ่ราสือ่สารดวยสนใจ 

โดยการพยายามหาชองทางการสื่อสารและสรางความสัมพันธในระยะยาวระหวาง

นิตยสารและกลุมผูอาน การสื่อสารการตลาดบูรณาการจะเปนสวนชวยใหเห็นภาพ

ของนโยบายหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยและดีไซเนอรไทยไดชัดเจน

มากยิง่ขึน้ โดยจะแสดงใหเหน็ความแตกตางทัง้ดานบทบาทของนติยสารโวกไทยแลนด

ที่มีความชัดเจนและโดดเดนกวานิตยสารแฟชั่นทั่วไปซึ่งเปนประเด็นหลักที่ดีไซเนอร

ไทยจับตามองในการมาของนิตยสารโวกไทยแลนด นิตยสารที่ไดชื่อวาเปนแหลงรวม

และผูนาํแฟช่ันของโลกและการจดัการองคกรในสวนของการตลาดสําหรบัการส่ือสาร

การตลาดผานการใชสื่อ เครื่องมือและการจัดการดานตางๆ 
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 ดงันัน้ การศกึษาการสือ่สารการตลาดและบทบาทการสนบัสนนุอตุสาหกรรม

แฟชัน่ไทยนัน้จงึเปนสวนสาํคญัในการศกึษาครัง้นีร้วมถงึการจดัการองคกรในฝายการ

ตลาด เพื่อชี้ใหเห็นแผนการตลาดท่ีเปนจุดแข็งของนิตยสารโวกประเทศไทยและ

เพื่อเขาถึงกลุมผูอานและความเขาใจของกลุมผูอานเปนไปในทิศทางที่ตัวนิตยสาร

โวกไทยแลนดตัง้ไว ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้น้ีจงึมวีตัถปุระสงค เพ่ือศกึษาการส่ือสารของ

นิตยสารโวกไทยแลนด การจัดการองคกรในฝายของการตลาดและนโยบายของ

นิตยสารโวกไทยแลนดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และทําใหเห็นความ

หลากหลายของกลยุทธการสือ่สารการตลาดของนติยสารโวกไทยแลนด และความคดิ

เห็นของดีไซเนอรไทยตอนอกจากน้ันงานวิจัยชิ้นนี้ยังศึกษาความคิดเห็นหลักของ

ดไีซเนอรไทยตอการสือ่สารการตลาดและนโยบายการสนบัสนนุอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย

ของนิตยสารโวกไทยแลนดซึ่งเปนจุดแข็งสรางความแตกตางของนิตยสาร พรอมทั้ง

รวบรวมหลักการสื่อสารการตลาดทั้งหมดที่นิตยสารโวกไทยแลนดเคยทํามา และ

นําไปวางแผนตอการสื่อสารการตลาด และเนื้อหาของนิตยสาร รวมถึงเปนประโยชน

ตอผูที่ตองการศึกษาการสื่อสารการตลาดในธุรกิจนิตยสารในอนาคต

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาการจัดการองคกรของนิตยสารโวกไทยแลนด

 2.  เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดของนิตยสารโวกไทยแลนด

 3.  เพื่อศึกษานโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยของนิตยสาร

โวกไทยแลนด

 4.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของดีไซเนอรไทยตอนิตยสารโวกไทยแลนด

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดบูรณาการ

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนิตยสาร
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วิธีการวิจัย

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช

เครื่องมือวิจัยดังนี้

 การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) กลุมผูบริหารและทีมงาน

นิตยสารโวกไทยแลนด กลุมเอเยนซี่และออแกไนเซอรเพื่อทําการศึกษาขอมูลการ

สือ่สารการตลาดและนโยบายการสนบัสนนุอตุสาหกรรมแฟช่ันไทย การจดัการองคกร

ฝายการตลาด การวางแผนเครื่องมือและสื่อของเอเยนซี่และออแกไนเซอร 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

 สวนที่ 1 การจัดการองคกรของนิตยสารโวกไทยแลนด
จากการศึกษาพบวา นิตยสารโวกไทยแลนดมีหลักการจัดการองคกร โดย

แบงตามหนาที่ ดังนี้ 

1.1 การวางแผน (Planning) 

 จากการศึกษาพบวานิตยสารโวกไทยแลนดใหความสําคัญกับการวางแผน

ระยะยาวทั้งในสวนนโยบายการสื่อสารการตลาด และเนื้อหาของนิตยสารในแตละ

เดือน โดยการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดนั้นจะวางแผนลวงหนา 

1 ปถึง 2 ปและเนื้อหาของนิตยสารและรายละเอียดในการทํางานของฝายการตลาด

และฝายโฆษณาในแตละเดือนมีการวางแผนลวงหนา 1 เดือนตามลําดับ 

 การวางแแผนระยะยาว โดยการจดัการประชมุประจาํป เพือ่กาํหนดเนือ้หา

หลัก หรือ Theme ในแตละเลมตลอดทั้งป โดยมีแตละฝายเขารวมประชุมอันไดแก 

ฝายกองบรรณาธิการ ฝายโฆษณา และฝายการตลาด เพื่อใหแตละฝายมีแนวทางใน

การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

 การวางแผนระยะสัน้โดยการจดัใหมกีารประชมุเดอืนละครัง้ของแตละฝาย 

จดุประสงคเพือ่แจกแจงหนาที ่รายละเอยีด ข้ันตอนการทาํงาน การกาํหนดการสงงาน 

และปญหาที่เกิดขึ้นในแตละฝาย
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1.2 การจัดองคกร (Organizing)

การจัดการองคกรของนิตยสารโวกไทยแลนด ผูบริหารเล็งเห็นวาวงการ

นติยสารมกีารแขงขนัสงู ตองการความรวดเรว็ในการตดัสินใจ ผูบรหิารจงึคาํนงึถงึการ

จัดการองคกร โดยใหหัวหนาในแตละฝายมีอํานาจในการตัดสินใจได เพื่อสะดวกใน

การบริหารงาน ไมตองผานขั้นตอนการสั่งการที่ซับซอนหรือหลายข้ันตอน เพ่ือการ

ตัดสินใจใหทันเวลา ใหทันนิตยสารคูแขง อํานาจในการตัดสินใจขึ้นอยูกับหัวหนาของ

แตละฝายเพือ่ความรวดเรว็ และมผีูบรหิารคอยดูแล ใหคาํปรกึษาและตัดสินใจในบาง

กรณี โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ

 1.3 การสั่งการ 

 จากการศกึษาพบวานติยสารโวกไทยแลนดมกีารสัง่การหรอืมอบหมายงาน

โดยมีลักษณะคือ การติดตอสื่อสารในองคกรเปนการพูดคุยสอบถามความคิดเห็น

ระหวางบรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ฝายตางๆ และผูบริหาร มีการเปดให

แสดงความคดิเหน็อยางอสิระ รบัฟงความคดิเหน็และขอเสนอในการดาํเนนิงานตางๆ 

หรอืรบัฟงแนวคดิใหมๆ  และความคดิเหน็เพือ่นาํไปสูรูปแบบอนัหลากหลายและโครง

การใหมๆ ในแตละครั้ง

 การตัดสินใจภายในกองบรรณาธิการทั้งหมด จะขึ้นอยูกับบรรณาธิการ

บริหาร และการดาํเนนิงานของแตละฝาย อาจมบีางการตดัสนิใจทีมี่สวนตดัสนิใจดวย

 1.4 การประสานงาน

 จากการศึกษาพบวา นิตยสารโวกไทยแลนดแบงการประสานงานออกเปน 

2 สวนคือ การประสานงานภายในองคกร และการประสานงานภายนอกองคกรโดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้

   1.4.1 การประสานงานภายในองคกร

  นิตยสารโวกไทยแลนดจะมีการประสานงานแตละฝายอยางเปน

ทางการโดยการจดัประชุมโดยพนกังานทกุคนในบรษิทัจะเขารวมการประชมุนีท้ัง้หมด

ในทุกๆ เดือนเพื่อใหแนวคิดหลักในเลมและการดําเนินงานในระยะส้ันและระยะยาว

เปนไปในทศิทางเดยีวกันการประสานงานอยางเปนทางการระหวางฝายกองบรรณาธกิาร

และฝายการตลาดที่จะตองก็มีการประสานงานหรือ coordinating กันอยูตลอดเพื่อ

จะไดทําการสื่อสารการตลาดท่ีสอดคลองกันกับในเลมและเปนแผนงานที่มีคุณภาพ

และเขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด
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  การประสานงานแบบไมเปนทางการน้ัน แตละฝายใชวิธีการส่ือสาร

โดยการพูดคุยกันตอหนา ทางโทรศัพท ทางไลนและทางอีเมล เพ่ือความรวดเร็วใน

การปรึกษาหารือ การแกไขปญหาหรือการตัดสินใจเรงดวน

  1.4.2 การประสานงานกับองคกรภายนอก

  ฝายการตลาดมีการประสานงานกับเอเยนซี่ขางนอกในการวางแผน

จัดทําสื่อตามวัตถุประสงคที่นิตยสารโวกไทยแลนดกําหนด 

  ฝายการตลาดของนิตยสารโวกไทยแลนดรวางแผนที่จะทําโครงการ

จดังาน หรอืทาํสือ่สาํหรบัประชาสมัพนัธนติยสารจะตองมกีารประชมุภายในฝายตางๆ 

ของนิตยสารโวกไทยแลนดกอนเพื่อหาขอสรุป Theme ของงานและแนวคิดของงาน

แตละชิ้น

  เจาหนาทีใ่นฝายการตลาดจะตดิตอเอเยนซีท่ีต่างๆ ทางบรษิทัพจิารณา

วาเหมาะสมกับงานที่จะทําเอเยนซ่ีแตละท่ีจะเขามาพูดคุยกับทีมงานฝายการตลาด

เพื่อเสนองานตามวัตถุประสงคของทีมงานนิตยสารโวกไทยแลนด

  การสือ่สารโดยผานเครือ่งมอืแตละประเภทขึน้อยูกบัรายละเอยีดของ

งานครั้งนั้น ถาเปนทางดานโครงสรางตองมีการอนุมัติ การตัดสินใจหรือเปนเรื่องเงิน 

จะใหเอเยนซีเ่ขามาประชมุ ถาเปนเรือ่งเกีย่วกบัการแกไขโครงสรางจะใชการตดิตอทาง

อเีมลเพือ่ใหเหน็ภาพและเปนหลกัฐานชดัเจน สวนรายละเอยีดเล็กๆ นอยๆ ทีต่องการ

แกไข หรือเรงดวนจะติดตอทางโทรศัพทและทางไลน

 1.5 การควบคุม (Controlling)

 จากการศึกษาพบวาองคกรมีการติดตามและการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในองคกร โดยการเปรียบเทียบผลงานของเปาหมายที่ตั้งไววาพนักงานแตละคนมี

บทบาทหรือการปฏิบัติงานมีคุณภาพเพียงใด มีความละเอียด รอบคอบ ความเขาใจ

ในงานของตนมากนอยแคไหนมปีระสทิธภิาพแคไหน และตรงตามเปาหมายทีก่าํหนด

ไวหรือไม โดยนิตยสารโวกไทยแลนดไดแบงการควบคุมออกเปน 2 ฝายไดแก 

การควบคุมของฝายบริหารและการควบคุมของฝายกองบรรณาธิการ

 หัวหนางานในแตละฝายดานการบริหารจะดูการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ในฝายของตวัเองอยางเครงครัดรวมถึง เวลาการเขาออกงานใหเปนไปตามกฎระเบยีบ

ที่องคกรกําหนด โดยมีการประเมินสัดสวนในคุณภาพการปฏิบัติงานและการ

เขาออกงานในสัดสวนที่เทากัน
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 การควบคุมของฝายบริหารและกองบรรณาธิการจะมีการประเมินผลทุกๆ 
สิ้นปเพื่อเปนวิธีชี้วัดคุณภาพของแตละบุคคลโดยจะทําการประเมินโดยหัวหนาฝาย
แตละฝาย ผูบริหารและฝายบุคคล เพื่อประเมินผลและนําไปสูการเลื่อนตําแหนงและ
ปรับเงินเดือนตามโครงสรางขององคกรตอไป
 กลาวโดยสรปุคอืนติยสารโวกไทยแลนดมกีารจดัโครงสรางองคกรแบบเรยีบ
งายและตามหนาที่ผสมผสานกัน โครงการบางโครงการผูบริหารจะตองเปนผูอนุมัติ
กอน และบางสวนสามารถใหหัวหนาในแตละฝายตัดสินใจไดเลย โดยการส่ือสาร
ภายในองคกรเปนการสื่อสารแบบสองทาง พนักงานแตละคนรับฟงความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั สามารถเสนอแนวคดิ และขอคดิเหน็ใหกบัผูบรหิารได โดยแผนการทาํงาน
ขององคกรนัน้เปนทัง้แบบวางแผนระยะยาวและระยะสัน้ ซึง่เปนประโยชนตอองคกร
ในการวางแผนลวงหนา และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได รวมถึงมีการประสาน
งานกับฝายตางๆ เพื่อใหงานแตละช้ินตรงตามเปาหมายและมีคุณภาพ โดยผานการ
ควบคุมของผูบริหารและมาตรฐานขององคกร

 สวนที่ 2 การสื่อสารการตลาดของนิตยสารโวกไทยแลนด
 จากการศึกษาพบวาการสื่อสารการตลาดของนิตยสารโวกไทยแลนด 

เริ่มตนจากการประชุม กําหนดและวางแผนการส่ือสารระยะยาว เน่ืองดวยนิตยสาร
โวกไทยแลนดเปนนิตยสารหัวนอกท่ีเพิ่งเขามาในประเทศไทย ฝายการตลาดตอง
วางแผนเพื่อใหกลุ มเปาหมายเขาถึงเราใหมากที่สุด ฝายบริหารและฝายกอง
บรรณาธิการของนิตยสารโวกไทยแลนดไดกําหนดมีการกําหนดสวนประสมทางการ
ตลาดตามความเหมาะสมเพื่อใหกลุมเปาหมายพอใจสามารถเขาถึงและตัดสินใจ
ซื้อนิตยสารในที่สุดดังตอไปนี้
 1. ผลิตภัณฑ (Product)
 สิง่ทีท่าํใหนติยสารโวกแตกตางจากนติยสารหวันอกเลมอืน่คอื ในแตละเดอืน
นิตยสารโวกแตละประเทศจะตองแชรรูปภาพและเน้ือหาออนไลนในระบบของ
บริษัท กองเด นาสต (Conde Nast) โดยเปนระบบเครือขายของนิตยสารในเครือ
กองเด นาสต (Conde Nast) สามารถเขาถึงได ทําใหรูปภาพ สินคา หรือผลงานการ
ออกแบบเสือ้ผา มโีอกาสไดตพีมิพลงในนติยสารโวกแตละประเทศไดงายขึน้ เนือ่งจาก
นิตยสารหัวโวกดวยกันสามารถใชรูปภาพจากโวกแตละประเทศได จากฐานคลังภาพ
ออนไลนนี ้เปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยใปสูสายตาตางชาติมากขึ้น 
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จุดเดนอีกประการหน่ึงของนิตยสารโวกไทยแลนดคือการนําเสนอขอมูล

ที่เจาะลึกหรือการไดสัมภาษณบุคคลที่ไมมีนิตยสารใดไดสัมภาษณและการไดสิทธิใน

การเลือกแบรนดเสื้อผากอนนิตยสารหัวอื่น ชวยเพ่ิมขอแตกตางระหวางนิตยสาร

โวกไทยแลนดกับนิตยสารหัวนอกเลมอื่น

 2. ราคา (Price)

 นิตยสารโวกไทยแลนดกําหนดราคาขายโดยคํานึงถึงตนทุนของนิตยสาร

และคูแขงในนติยสารหวันอกในตลาดทีส่วนใหญอยูในราคา 90-120 บาท โดยนติยสาร

โวกไทยแลนดกําหนดราคาอยูที่ 100 บาทตอเลม

 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)

 จากการศึกษาพบวา นิตยสารโวกไทยแลนดมีโครงสรางของชองทางการ

จัดจําหนายดังนี้

 นิตยสารโวกไทยแลนดมีการแบงจํานวนนิตยสารออกเปน 2 สวน 70% 

ของนิตยสารที่ตีพิมพทั้งหมดสําหรับวางแผง และ 30% สําหรับสมาชิก

 นิตยสารโวกไทยแลนดมีการแบงจํานวนนิตยสารออกเปน 2 สวน 70% 

ของนิตยสารที่ตีพิมพทั้งหมดสําหรับวางแผง และ 30% สําหรับสมาชิก

 เปาหมายในการจดัจาํหนายของนติยสารโวกไทยแลนดในปหนาคอืการเพิม่

ยอดสมาชกิใหเพิม่ขึน้จาก 30% เปน 50% เพือ่เปนเพิม่รายรบัจากยอดการจดัจาํหนาย

ที่คงที่มากขึ้นโดยฝายนิตยสารจะแบงนิตยสารออกเปน 2 สวน สวนแรกจะใชสําหรับ

ทาํ Back Issue หรอืทาํหนาโฆษณาสัง่นติยสารยอนหลงั สวนทีเ่หลอืจะใชทาํกจิกรรม

ทางการตลาดตางๆ เชน เปนของรางวัล หรือใชแจกใหกับผูที่เขารวมโครงการตางๆ 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสื่อสารการตลาดของ

นติยสารโวกไทยแลนดมคีวามสมัพนัธกบัการวางแผนการตลาดอยางใกลชดิเน่ืองจาก

การวางแผนการสื่อสารการตลาดน้ันเปนการดําเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสรางการ

ตระหนัก การรับรูและความเขาใจ เพื่อใหผูอานเขาถึงนิตยสาร และตอบสนองตาม

วัตถุประสงคทางการสื่อสารการตลาดท่ีทางนิตยสารโวกไทยแลนดกําหนดไวซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้
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  1) การกําหนดกลุมเปาหมายของนิตยสารโวกไทยแลนด 

  จากการสัมภาษณผูวิจัยพบวา นิตยสารโวกไทยแลนดกําหนดกลุม

เปาหมายเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เปนกลุมผูอานเพศหญิงอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป 

หรือระดับการศึกษาตั้งแตมหาวิทยาลัยขึ้นไป และกลุมที่ 2 คือ กลุมดีไซเนอรไทย 

เนื่องจากเปนกลุมหลักที่นิตยสารโวกไทยแลนดตองการสนับสนุน

  2) การกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสาร

  นิตยสารโวกไทยแลนดกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสารออกเปน 3 

วัตถุประสงคไดแก

   1. การสราง Brand Awareness

   2. การสรางการมีสวนรวม

   3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

  3) การออกแบบสาร

  นติยสารโวกไทยแลนดกาํหนดบทบาทของนติยสารเปนนติยสารแฟชัน่

หัวนอกที่มีมาตรฐานเปนสากลสรางแรงบันดาลใจใหกับผูหญิงและมีนโยบายหลักใน

การสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยใหกับกลุมผูอานทั่วไปและกลุมดีไซเนอรไทย

  นติยสารโวกไทยแลนดมกีารสรางความเปนไทยผสมผสานกบัความเปน

สากลโดยการพยายามนําเสื้อผาแบรนดไทยไปถายในตางประเทศ หรือนํานางแบบ

ระดับโลกมาถายในสถานที่สําคัญตางๆ ในประเทศไทย แสดงใหเห็นถึงการพยายาม

ผสมผสานความเปนไทยและความเปนสากลเขาดวยกัน

  4) เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารการตลาด

  ภาพรวมของการทําแผนการสื่อสารการตลาดบูรณาการของนิตยสาร

โวกไทยแลนดในชวงเดือนมกราคม 2556 - กุมภาพันธ 2557 

  จากวัตถุประสงคทางการสื่อสารการตลาดสามารถสรุปกลุมเปาหมาย

และการใชเครื่องมือแตละประเภทไดดังตอไปนี้
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 5. การกําหนดงบประมาณสําหรับชองทางการสื่อสารทั้งหมด 

 ฝายการเงินของนิตยสารโวกไทยแลนดจะประเมินคาใชจายของแตละฝาย

ออกมาซ่ึงเปนการวางแผนในระยะยาว มีการกําหนดงบประมาณที่เปนจํานวนยอด

ที่แนนอน แตบางครั้งงบประมาณของฝายการตลาดและฝายกองบรรณาธิการจะไมมี

งบประมาณทีแ่นนอนแตสามารถใชงบประมาณเทากบัคาใชจายของงานนัน้ๆ หัวหนา

แตละฝายจะดูแลงบประมาณของแตละฝาย โดยมีฝายการเงินคอยควบคุมและให

คําปรึกษาในแตละฝายอีกครั้ง

 สวนท่ี 3 นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยของนิตยสาร
   โวกไทยแลนด

ความคิดเห็นของทีมงานนิตยสารโวกไทยแลนดตออุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

ในปจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยโดยรวมมีการเติบโตคอนขางสูง เน่ืองจากหาง

สรรพสินคาและแบรนดสินคาแฟชั่นเกิดขึ้นมาจํานวนมาก รวมถึงนิตยสารหัวนอกใน

ชวงปที่ผานมาเขามาเปดตัวในประเทศไทยหลายแบรนดดวยกัน นอกจากนี้แบรนด

สนิคาไทยไดรบัความสนใจจากคนในประเทศ โดยสังเกตจากจาํนวนแบรนดสินคาไทย

ที่เพิ่มมากขึ้น และการปรับราคาสินคาแบรนดไทยที่มีจํานวนสูงขึ้นเชนกัน

 ดไีซเนอรไทยจะตองมองแบรนดสนิคาของตนไมเพยีงแคทาํขายในประเทศ

เทานั้น แตควรเพิ่มศักภาพทางดานการออกแบบใหสามารถสงออกแบรนดสินคาไทย

ใหกับตางประเทศและอยูในระดับมาตรฐานสากลได

 การเติบโตของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย มีการเติบโตเฉพาะภายในประเทศ

เทานั้น เนื่องจาระบบการจัดการ และการประชาสัมพันธ ยังไมอยูในมาตรฐานระดับ

สากลซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีการเติบโตเฉพาะภายในประเทศ

เกิดจากการตลาดและการประชาสัมพันธรวมถึงการพัฒนาทางดานธุรกิจแฟชั่นไทย

ยังไมเพียงพอที่จะไปสูระดับสากลได

 ความคิดเห็นของทีมงานนิตยสารโวกไทยแลนดตอนโยบายสนับสนุน

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

ทีมงานของนิตยสารโวกไทยแลนดจะนํานโยบายอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

มาเปนสวนหนึง่ของการสือ่สาร เนือ่งจากเปนนโยบายหลกัของนติยสาร รวมถงึตองการ

ผลักดันแบรนดไทยสูระดับมาตรฐานสากล โดยนิตยสารโวกไทยแลนดจะจัดกิจกรรม
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ดานการตลาดของนิตยสารโวกไทยแลนดท่ีสําคัญและมีสวนในการสนับสนุนนโยบาย

นี้ไดแก Vogue Fashion’s Night Out และ Vogue Who’s on Next 

 Vogue Fashion’s Night Out เปนโครงการทีจ่ดัขึน้สาํหรบักลุมผูอานและ

เพื่อประชาสัมพันธใหคนทั่วไปรูจักนิตยสารโวกไทยแลนดมากขึ้น และจะมีการจัดขึ้น

ในทุกๆ เดือนกันยายนของทุกป

 Vogue Fashion’s Night Out เปนโครงการที่สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรม

แฟชั่นไทยและอุตสาหกรรมแฟชั่นตางๆ ในประเทศไทย โดยการกระตุนใหคนทั่วไป

ออกมาจับจายซื้อของกันมากขึ้นในชวงงาน มีการจัดทําสินคา limited edition การ

แสดงคอนเสิรต แฟชั่นโชวและกิจกรรมดานความงามที่ใหคนทั่วไปเขารวมได

 Vogue Who’s on Next เปนโครงการที่จัดขึ้นในป 2556-2557 เปน

กิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายเปนกลุมดีไซเนอรไทย ใชระยะเวลาของโครงการเปนระยะ

เวลา 2 ป โครงการ Vogue Who’s on Next มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมใหดีไซเนอร

ไทยมีความรูในดานการประกอบธุรกิจ ทั้งดานการออกแบบดานการลงทุน ดานการ

ตลาดและการประชาสัมพันธ เปนโครงการท่ีชวยผลักดันดีไซเนอรไทยใหมีความ

เชีย่วชาญรอบดานเพือ่กาวไปสูการทาํธรุกจิในอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยอยางมคีณุภาพ

 ดีไซเนอรมีความเห็นวานโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยของนิตยสาร

โวกไทยแลนดนั้นเปนนโยบายที่ตอบสนองอาชีพดีไซเนอรและสินคาแบรนดไทย

โดยตรง และดวยมาตรฐานความเปนนิตยสารโวกทําใหดีไซเนอรทุกคนมีความตื่นตัว 

พัฒนางานของตัวเองเพื่อใหนิตยสารโวกไทยแลนดเห็นผลงานและเปนส่ือที่ชวยผลัก

ดันแบรนดไทยไปสูระดับสากลได และสามารถผสมผสานความเปนไทยและสากลได

อยางดี

 สวนที่ 4 ความคิดเห็นของกลุมดีไซเนอรตอนิตยสารโวกไทยแลนด
 ความคิดเห็นขอเสนอแนะตอคอลัมนตางๆ ของนิตยสารโวกไทยแลนด

 ความคิดเห็นตอคอลัมนภาพถายแฟชั่น 

 คอลัมนภาพถายแฟช่ันซ่ึงเปนคอลัมนในนิตยสารโวกไทยแลนดที่มีการ

คัดสรรผลงานและองคประกอบที่ดี ในการถายทอดภาพถายแฟชั่น ไมวาจะเปน การ

เลือกชางภาพ สไตลิสต การออกแบบฉาก เปนตน โดยถาในคอลัมนมีภาพถายแฟชั่น

สนิคาแบรนดไทยปรากฏอยู จะทาํใหดไีซเนอรรูสกึวาผลงานของตนอยูในระดบัมาตรฐาน
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 นอกเหนือจากนั้นคอลัมนภาพถายแฟช่ันสามารถผสมสานความเปนไทย

ระหวางแบรนดสินคาของไทยและตางประเทศไดอยางกลมกลืนอยางสากล

 ความคิดเห็นตอคอลัมนบทสัมภาษณ

 คอลัมนบทสัมภาษณของนิตยสารโวกไทยแลนดมีความนาสนใจ เพราะ

การคัดเลือกบุคคลที่ใหสัมภาษณแตละครั้งพิเศษและไมซ้ํากับนิตยสารหัวอื่นในไทย 

รวมถึงการนําเสนอประวัติการทํางาน แนวคิดตางๆ ผานบทสัมภาษณ

 ดีไซเนอรไทยไดใหขอเสนอแนะตอคอลัมนบทสัมภาษณของนิตยสารโวก

ไทยแลนด คือควรจะมีการสัมภาษณดีไซเนอรไทยใหมากขึ้นกวานี้

 ความคิดเห็นตอคอลัมนบทความเกี่ยวกับสินคาแบรนดไทย

คอลัมนบทความเก่ียวกับสินคาแบรนดไทยเปนการนําเสนอสินคาแบรนด

ไทยหรือรายละเอียดเก่ียวกับคอลเล็กชั่นใหม เปนคอลัมนที่อานงาย เหมาะกับกลุม

เปาหมายวัยรุน พรอมเพิ่มยอดขายใหกับสินคาแบรนดไทยที่ไดรับการตีพิมพลงใน

คอลัมน

 ในทางตรงกันขามดีไซเนอรบางสวนไดใหความคิดเห็นวาคอลัมนบทความ

เก่ียวกับสินคาแบรนดไทยไมนาสนใจนัก การที่สินคาแบรนดไทยอยูในแฟชั่นเซตจะ

ชวยเพิ่มมูลคาของสินคา และจุดเดนของนิตยสารโวกคือ ภาพถายแฟช่ันเซต กลุมผู

อานนาจะมีความสนใจในคอลัมนภาพถายแฟชั่นมากกวา

ผลตอบรับของสินคาแบรนดไทยหลังจากไดตีพิมพลงในนิตยสาร
โวกไทยแลนด
 การทีน่ติยสารโวกไทยแลนดตีพมิพสนิคาแบรนดไทยนัน้เปนการสรางโอกาส

ใหกับดีไซเนอรไทยใหมีโอกาสแสดงผลงานของแบรนดไทยไปสูระดับสากล

 ดีไซเนอรและสินคาแบรนดไทยเปนที่รูจักในวงกวาง คนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศรูจักแบรนดสินคาไทยมากขึ้นจากการตีพิมพลงในนิตยสารและการ

ประชาสัมพันธของสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับนิตยสารโวกไทยแลนด

นอกเหนือจากน้ันการตีพิมพสินคาแบรนดไทยลงในนิตยสารโวกไทยแลนด

ไดสรางชื่อเสียงใหกับแบรนดไทย นิตยสารโวกในประเทศตางๆ ไดใหความสนใจกับ

แบรนดสนิคาไทยเพิม่มากขึน้ โดยสนิคาแบรนดไทยไดรบัคดัเลอืกไปตพีมิพในนติยสาร
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ตางประเทศ ซ่ึงเปนการเพิ่มช่ือเสียงใหกับดีไซเนอรใหเปนที่รู จักในตางประเทศ

เพิ่มมากขึ้น

ความคดิเหน็ตอนโยบายหลักของนติยสารโวกไทยแลนดในการสนบัสนนุ

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

 นิตยสารโวกไทยแลนดมีนโยบายหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่น

ไทยทัง้ในเนือ้หาของนติยสารเองและการสือ่สารการตลาดทีพ่ยายามผลกัดนัอตุสาหกรรม

แฟชั่นไทยในหลายๆ ดาน โดยแบรนดสินคาตางๆ ถือเปนกลุมเปาหมายหลักของ

นิตยสารโวกไทยแลนดในการสนับสนุน

ดีไซเนอรทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกันวาเมื่อนิตยสารโวกไทยแลนด

เขามาพรอมนโยบายหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยทําใหธุรกิจ

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมีการตื่นตัวมากขึ้น รวมถึงแตละดีไซเนอรจะตองพยายาม

พัฒนาแบรนดของตัวเองเพื่อไดรับการสนับสนุนจากนิตยสารโวกใหอยูในระดับสากล

ไดและสามารถผสมผสานความเปนไทยและสากลไดอยางดี

 

การเปดรบัและความคดิเหน็ตอเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดและกจิกรรม
ทางการตลาดแตละประเภท
 จากการศึกษาพบวาดีไซเนอรทั้ง 5 คนไดมีการเปดรับเครื่องมือการสื่อสาร

และกิจกรรมทางการตลาดหลายชองทาง อันไดแก Facebook Website Mobile 

App Line และ Instragram สวนดานกิจกรรมการตลาดไดแก Vogue Fashion’s 

Night Out และ Who’s On Next โดยดีไซเนอรแตละทานไดมีความเห็นไปในทาง

ทิศทางเดียวกันวา สื่อแตละอยางที่โวกไทยแลนดใชมีความทันสมัยและแตกตางกับ

นิตยสารแฟชั่นหัวนอกอื่น โดยมีความสัมพันธกับนโยบายสนับสนุนแฟชั่นไทย

สือ่สงัคมออนไลนของนติยสารโวกไทยแลนดมกีารอพัเดตขาวสารดานแฟชัน่ 

และสินคาแบรนดไทยอยูเสมอ และเปนพื้นที่แสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับสินคา

แบรนดไทย ดไีซเนอรไทยสามารถทราบถงึความพงึพอใจของกลุมผูอานเกีย่วกบัสินคา

ของดีไซเนอรแตละคนได

สือ่สงัคมออนไลนทีมี่การเขาถึงมากทีส่ดุคือ อนิสตราแกรม เฟซบุก Mobile 

App และไลน เพราะเปนการอัพเดตเรื่องราวสั้นๆ ไมตองใชเวลามาก สวนเว็บไซตจะ
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เปนสือ่สงัคมออนไลนทีม่กีารเขาถงึนอยทีส่ดุ เนือ่งจากเนือ้หาทีมี่ขนาดยาวและใชเวลา

ในการรับขาวสารนาน จึงถูกเขาถึงนอยที่สุด

กิจกรรมทางการตลาดของนิตยสารโวกไทยแลนดไดแก Vogue Fashion’s 

Night out และ Vogue Who’s on Next ดีไซเนอรใหความสนใจและเขารวมเปน

อยางดี เพราะเปนโครงการที่ชวยกระตุนยอดขายของสินคาแบรนดไทย และเปน

กิจกรรมที่สนับสนุนดีไซเนอรไทยใหมีความรูในดานธุรกิจ รวมทั้งสามารถพัฒนา

ผลงานใหเทียบเทาสากลได

สรุปและอภิ ปรายผล

 สวนที่ 1 การจัดการองคกรนิตยสารโวกไทยแลนด  
ดานการวางแผนนิตยสารโวกไทยแลนดใหความสําคัญกับการวางแผนใน

ระยะยาวมีการวางแผนลวงหนาเพ่ือวางแผนรายละเอียดองคประกอบในดานการ

สื่อสารการตลาด และกําหนดกิจกรรมลวงหนาระยะยาวภายใน 1 ป มีการวางแผน

รวมกับฝายบรรณาธิการ ฝายโฆษณา เพื่อใหการสื่อสารการตลาดมีความเชื่อมโยงกับ

ตัวเลมซึ่งสงผลดีและใหความสําคัญกับการจัดการประชุมโดยมีหัวหนาในแตละฝาย

เขารวม หัวหนาแตละฝายสามารถรับรูแผนงานตลอดทั้งป การวางแผนระยะยาวนั้น

มขีอดคีอืองคกรสามารถจัดสรรและมอบหมายงานตางๆ ใหกบัเจาหนาทีใ่นฝายไดและ

ตรงตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงศ (2539) ที่กลาววา 

การวางแผนระยะยาวเปนการกําหนดเปาหมายในอนาคต ซ่ึงจะชวยใหแนวทางงาน

ปฏิบัตินั้นออกมาดีแลว จะชวยใหเจาหนาที่สามารถทํางานไดบรรลุเปาหมาย

สวนการวางแผนระยะสัน้จะมกีารจดัใหมกีารประชมุเดือนละครัง้ของแตละฝาย 

จดุประสงคเพือ่แจกแจงหนาที ่รายละเอยีด ข้ันตอนการทาํงาน การกาํหนดการสงงาน 

และปญหาท่ีเกิดขึ้น มีตารางเวลาการสงงานของแตละคนอยางชัดเจน เนื่องดวย

นติยสารโวกไทยแลนดเปนนติยสารรายเดอืน ฝายกองบรรณาธกิารจงึตองสงงานตาม

กําหนด หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในแตละเดือนขึ้น การวางแผนในระยะสั้น

จึงมีขอดีคือ เจาหนาที่ในองคกรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในแตละเดือน 

รับรูถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และสามารถทํางานไดตามกําหนด
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จากผลการศึกษาดานการจัดการโครงสรางขององคกร นิตยสารโวกไทย

แลนดมกีารจดัองคกรโดยใชโครงสรางขององคกรแบบผสมผสานกันระหวางโครงสราง

แบบเรยีบงาย (Simple Structure) และโครงสรางตามหนาที ่(Function Structure) 

เนื่องจากองคกรของนิตยสารโวกไทยแลนดอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทที่จัด

จาํหนายเฉพาะนติยสารโวกไทยแลนดฉบบัเดยีว จงึสอดคลองกับแนวคดิของโครงสราง

แบบเรียบงาย (Simple Structure) ที่ เมธาจิตนชร ไตรยภาพ (2542) กลาวไววา 

โครงสรางแบบเรียบงายจะใชกับบริษัทที่สรางผลิตภัณฑเพียงอยางเดียว ผูบริหารมี

อํานาจตัดสินใจในสวนที่สําคัญ ผูบริหารของนิตยสารโวกไทยแลนดจะเปนผูตัดสินใจ

หรืออนุมัติในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการสื่อสารภายในองคกรที่บอยครั้งและ

โดยตรง ทําใหเกิดการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยางรวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจประเภท

นิตยสารที่มีการแขงขันคอนขางสูง ผูบริหารจึงใหหัวหนาในแตละฝายมีอํานาจในการ

ตดัสนิใจได เพือ่สะดวกในการบรหิารงาน ไมตองผานขัน้ตอนการส่ังการทีซ่บัซอนหรอื

หลายขั้นตอน และมีการผสมผสานลักษณะเปนโครงสรางตามหนาที่ คือ หัวหนาใน

แตละฝายจะมอบหมายหนาที่ใหแตละฝายแบงงานกันทําตามชัดเจนและรวมกลุม

บุคคลที่มีหนาที่และความเชี่ยวชาญในลักษณะเดียวกันเขาดวยกันโดยเจาหนาที่ของ

นิตยสารโวกไทยแลนดจะปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ ทําใหงานนั้นๆ 

บรรลุเปาหมายเปนอยางดี เน่ืองจากแตละฝายมีความถนัดในงานที่ไดรับมอบหมาย

และเขาใจในลักษณะของงานไดเปนอยางดี

 ดานการสั่งการ ผลการศึกษาพบวา การสั่งการของนิตยสารโวกไทยแลนด 

หวัหนาแตละฝายจะแบงหนาทีเ่จาหนาทีแ่ตละคนอยางชดัเจนวามอบหมายงานใหใคร

กาํหนดสงเมือ่ไหร โดยมตีารางการสงงาน และแผนการดาํเนนิงานของฝายตางๆ อยาง

ชดัเจน โดยหวัหนาแตละฝายจะเปนผูกาํหนดและมอบหมายงานตามหนาทีข่องแตละ

คน ทําใหงานแตละชิ้นสงไดตรงตามตารางที่กําหนด การที่หัวหนาแตละฝายมีอํานาจ

ในการสัง่การการกาํหนดตารางสงงานทีช่ดัเจนของนติยสารโวกไทยแลนดนัน้สามารถ

กระตุนใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อใหงานบรรลุผล

สําเร็จได การสั่งการแนวดิ่งแบบบนลงลางระหวางผูบริหารกับหัวหนาแตละฝายใช

สาํหรบัการตดัสนิใจในโครงการขนาดใหญทีต่องอนมุตังิบประมาณจาํนวนมากเทานัน้

แตในดานอืน่ๆ ผูบรหิารใหหวัหนาแตละฝายตัดสินใจในดานทีร่บัผดิชอบไดดวยตนเอง 
เนือ่งจากธรุกจินติยสารมกีารแขงขนัคอนขางสงู และตองการความรวดเรว็ในการตดัสนิใจ 



JC JournalJournalJC 386

การใหอํานาจการสั่งการโดยไมผานผูบริหาร สามารถทําใหงานบรรลุตามเปาหมาย
อยางรวดเร็วได
 จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา นิตยสารโวกไทยแลนดใหความสําคัญใน
ดานการประสานงานเปนอยางมาก โดยสามารถสรปุการประสานงานไดเปน 2 ประเภท
คือ การประสานงานภายในองคกรและภายนอกองคกร และการประสานงานภายใน
องคกรสามารถแบงออกไดอีกเปน 2 ประเภทคือการประสานงานแบบเปนทางการ 
และไมเปนทางการ การประสานงานแบบเปนทางการของนิตยสารโวกไทยแลนด 
ซึ่งการประสานงานนั้นจะแบงเปนการประชุมพนักงาน ประชุมกองบรรณาธิการ 
ประชุมระหวางฝาย การจัดการประสานงานโดยการประชุมโดยแบงประเภทของการ
ประชมุนัน้ ทาํใหเกดิความรวดเรว็ในการประสานงานและไดขอมลูตามจดุประสงคของ
การประสานงานแตละครั้ง โดยแตละฝายมีความเขาใจในทิศทางของนิตยสารตามที่
ไดวางแผนไว การประสานงานแบบไมเปนทางการ การประสานงานแบบไมเปน
ทางการนัน้แตละฝายใชวธิกีารสือ่สารโดยการพดูคยุกนัตอหนา ทางโทรศพัท ทางไลน
และทางอเีมล เพือ่ความรวดเร็วในการปรกึษาหารอื การแกไขปญหาหรอืการตดัสนิใจ
เรงดวน เนือ่งจากสือ่นิตยสารตองการความรวดเรว็ในการตดัสินใจ จงึตองใชชองทาง
การสือ่สารท่ีสะดวกและรวดเรว็ในการประสานงาน รวมถงึการประสานงานกบัองคกร
ภายนอก ทีต่องใหความสาํคญัในขัน้ตอนนีเ้ปนอยางมากเพราะเปนการมอบหมายงาน
ในโครงการใหญๆ  ของนติยสารในแตละครัง้ เปนการวางแนวคดิกบัแตละเอเยนซีเ่พือ่
ใหแนวคิดหลักของงานไปในทิศทางเดียวกัน นิตยสารโวกไทยแลนดมีระบบการ
ประสานงานที่ดี ไมซํ้าซอน ทําใหงานสําเร็จไดตามเวลาและตามเปาหมายที่วางไว 

ดานการควบคุม จากการศึกษาพบวา การควบคุมของฝายบริหาร หัวหนา
ในแตละฝายจะคอยซักถามถึงงานที่ไดรับมอบหมาย และระยะเวลาที่กําหนดในการ
มอบหมายงานแตละครั้งอยูเสมอ และมีการควบคุมการเขา ออกงาน ตามเวลาควบคู
ดวย ซึ่งตางจากฝายกองบรรณาธิการ ที่จะควบคุมการสงงานและคุณภาพของงาน
มากกวา ทัง้นีท้กุฝายจะมกีารประเมนิผลทกุๆ สิน้ปเพือ่เปนวธิชีีว้ดัคณุภาพของแตละ
บุคคล โดยจะทําการประเมินโดยหัวหนาฝายแตละฝาย ผูบริหารและฝายบุคคล เพื่อ
ประเมนิผลและนาํไปสูการเลือ่นตาํแหนงและปรบัเงนิเดอืนตามโครงสรางขององคกร
ตอไป ซึง่สอดคลองกบัความหมายของการควบคุม มกีารตดิตามดงูานและกาํกับใหผล
งานของผูทํางานเปนไปตามเปาท่ีตั้งไว โดยใชเทคนิคในการควบคุม กระทําโดยการ
ประเมินผลงาน 
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 สวนที่ 2 การสื่อสารการตลาดของนิตยสารโวกไทยแลนด
 ฝายบริหารและฝายกองบรรณาธกิารจะมกีารวางแผนการส่ือสารการตลาด

ตามความเหมาะสมเพือ่ใหกลุมเปาหมายพอใจสามารถเขาถงึและตดัสินใจซือ้นติยสาร

ในที่สุดดังตอไปนี้

ผลทีไ่ดจากการศกึษาดานการกาํหนดกลุมเปาหมายของนิตยสารโวกไทยแลนด 

นิตยสารโวกไทยแลนดกําหนดกลุมเปาหมายเปนเพศหญิงอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป หรือ

ระดับการศึกษาตั้งแตมหาวิทยาลัยขึ้นไป เนื่องจากจะเปนกลุมที่เปนกลุมเปาหมาย

ประจําของนิตยสารไปจนชวงอายุที่เยอะขึ้น การกําหนดกลุมเปาหมายที่เปนกลุม

วยัรุน จะทาํใหกลุมอายเุหลานัน้ กลายเปนกลุมผูอานในระยะยาวได และเปนการเพิม่

ฐานกลุมผูอานไดมากขึ้น ตามระยะเวลาของนิตยสาร และกลุมเปาหมายกลุมที่ 2 คือ 

กลุมดีไซเนอรไทย เน่ืองจากเปนกลุมหลักท่ีนิตยสารโวกไทยแลนดตองการสนับสนุน 

โดยนติยสารโวกไทยแลนดกาํหนดขอมลูเบือ้งตนของกลุมเปาหมายพือ่ใชในการกาํหนด

วัตถุประสงคในการสื่อสารตอไป

ดานการกําหนดวัตถุประสงคในการสื่อสาร วัตถุประสงคที่ดีจะตองมีการ

กาํหนดกลุมเปาหมายทีช่ดัเจน นติยสารโวกไทยแลนดมกีารกาํหนดเปาหมายทีชั่ดเจน

โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูอานทั่วไปและกลุมดีไซเนอรไทย และมีการกําหนด

เปนการสื่อสารท่ีชัดเจนท่ีตองการสื่อไปยังกลุมเปาหมาย โดยนิตยสารโวกไทยแลนด

ไดกาํหนด ดงันัน้นติยสารโวกไทยแลนดจึงมกีารกาํหนดวตัปุระสงคทางการสือ่สารการ

ตลาดที่ชัดเจนคือ การสราง Brand Awareness การสื่อสารเพื่อการมีสวนรวม และ 

การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สอดคลองกับแนวคิดของ ธเนศ 

ยุคันตวนิชชัย (2553) ที่กลาวไววาวัตถุประสงคในการส่ือสารการตลาดที่กําหนด

จะตองมีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงวาขอความที่บริษัทตองการจะส่ือใหกลุม

เปาหมายรับทราบคืออะไร 

ดานการสรางขาวสารของนิตยสารโวกไทยแลนด ผูศกึษาสามารถสรุปไดวา 

นิตยสารโวกไทยแลนดกําหนดบทบาทของนิตยสารเปนนิตยสารแฟช่ันหัวนอกที่มี

มาตรฐานเปนสากลสรางแรงบนัดาลใจใหกบัผูหญิงและมีนโยบายหลักในการสนบัสนุน

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทยโดยสอดคลองกับการสรางขาวสารที่ดีคือ ขาวสารนั้นจะตอง

มคีวามดึงดดูใจทาํใหผูรบัสารนัน้เกดิการจดจํา แบรนดสนิคาจะตองบอกลกัษณะขอดี
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ของสินคา เพือ่ใหผูบรโิภคตดัสนิใจซือ้เนือ้หานัน้ได ขอดขีองนติยสารโวกไทยแลนดคือ

การสรางความเปนไทยผสมผสานกบัความเปนสากลโดยการพยายามนาํเส้ือผาแบรนด

ไทยไปถายในตางประเทศหรือนํานางแบบระดับโลกมาถายในสถานที่สําคัญตางๆ ใน

ประเทศไทย แสดงใหเหน็ถึงการพยายามผสมผสานความเปนไทยและความเปนสากล

เขาดวยกัน

 ดานครื่องมือท่ีใชในการสื่อสารการตลาด จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา 

นติยสารโวกไทยแลนดไดเลอืกใชเครือ่งมอืในการส่ือสารการตลาดมากกวา 1 ประเภท 

มาใชผสมสานกันอยางตอเนื่อง โดยประกอบดวย การโฆษณาการประชาสัมพันธการ

สงเสรมิการขายกจิกรรมการตลาดการขายผานบคุคลการส่ือสาร ณ จดุขาย การจดัการ

แขงขันและการสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการส่ือสารการตลาด

บูรณาการของธีรพันธ โลทองคํา คือ การสื่อสารการตลาดบูรณาการจะมีการเลือกใช

เครือ่งมือเพือ่เปนชุดตดิตอในชวงเวลาหนึง่ๆ และนติยสารโวกไทยแลนดมกีารกาํหนด

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสื่อสารการตลาด 

คือ สวนตามวัตถุประสงคของการสื่อสารคือ  1. การสราง Brand Awareness  

2. การสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวม และ  3. การสื่อสารเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม

แฟชัน่ไทย ทาํใหสามารถมองภาพรวมของเครือ่งมอืทีใ่ชเปนขัน้ตอนการสือ่สารไดอยาง

ชัดเจน ดานการโฆษณา นิตยสารโวกไทยแลนดใชตัวแทนโฆษณา (Advertising 

Agency) แบบ Full Service Advertising Agency ในดานการออกแบบโฆษณา 

การผลติงานโฆษณา และตดิตอซือ้สือ่โฆษณา โดยทมีการสือ่สารการตลาดของนติยสาร

โวกไทยแลนดเปนผูวางรูปแบบหรือแนวคิดหลักของแตละงานใหเทานั้น การใชเอเยนซี่

ในการดําเนินงานเปนขอดี เนื่องจากเอเยนซี่มีความเชี่ยวชาญทางดานโฆษณาอยูแลว 

ทําใหการโฆษณาท่ีนิตยสารโวกไทยแลนดไดวางแนวคิดไวออกมามีคุณภาพตามที่

คาดหวังและสามารถสื่อสารเพื่อรับรูในวงกวาง เปนที่สะดุดตาตอผูที่พบเห็น แตอาจ

ตองใชงบประมาณจํานวนมากสําหรับชองทางนี้ซึ่งอาจไมเหมาะกับธุรกิจนิตยสารที่มี

ขนาดเล็กนัก

 จากการศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ผูวิจัยพบวา นิตยสารโวกไทย

แลนดเนนกิจกรรมการตลาดในการสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวมซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของเสรี วงษมณฑา (2547) ท่ีกลาวไววา กิจกรรมการตลาดเปนการส่ือสาร
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การตลาดที่กอใหเกิดการมีสวนรวม (Participation) เกิดการตอบสนอง (Response) 

และสามารถวัดผลของการกระทําไดจากจํานวนของผูคนที่เขามารวมในกิจกรรมและ

สนใจติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น และ การสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของนิตยสารโวก

ไทยแลนดคือนิตยสารโวกไทยแลนดมีการมอบรายไดหลังจากหักคาใชจาย จาก

กิจกรรมการตลาดและบริจาคใหกับผูปวยยากไรในมูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งถือเปนการ

สนับสนุนเงินใหกับมูลนิธิ สงผลตอภาพลักษณของผลิตภัณฑ เปนการสราง Brand 

Image ทางหน่ึง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) ท่ี 

Duncan (2008) ไดกลาวไววา การสนับสนุนกิจกรรมเปนการตอกยํ้าภาพลักษณของ

สินคาและมีผลตอการรับรูตราสินคา

ดานของสื่อที่ใชในการสื่อสารการตลาด จากการศึกษาพบวา นิตยสารโวก

ไทยแลนดมีการใชสื่อแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1. สื่อมวลชน (Mass Media) ไดแก วิทยุและหนังสือพิมพ หรือส่ือ 

Outdoor ขอดีของวิทยุคือ การสามารถมีพื้นที่ท่ีกวางมาก และสามารถเขาถึงคน

ทุกกลุมและทุกระดับชั้น ขอดีของสื่อหนังสือพิมพคือ การมีภาพประกอบที่นาสนใจ 

มีราคาถูกสามารถซื้อไดง าย และสามารถเขาถึงกลุ มคนไดหลากหลายอาชีพ 

สื่อ Outdoor ที่มีขอดีในการสรางความโดดเดนและความสนใจ และสะทอนใหเห็น

ภาพลักษณในองคกรเปนอยางดีทําใหนิตยสารโวกไทยแลนดสามารถประชาสัมพันธ 

สรางการรับรูในวงกวางจากการใชสื่อ Mass Media แตสื่อ Mass Media ที่นิตยสาร

โวกไทยแลนดใช มีการใชเฉพาะในกรุงเทพมหานครเทานั้น เปนเพราะนิตยสารโวก

ไทยแลนดเพ่ิงเปดตัวไดไมนาน และกลุมเปาหมายสวนใหญเปนวัยรุนในเมือง จึง

ตองการสรางฐานกลุมผูอานที่เปนกลุมหลักในกรุงเทพมหานครเปนกลุมแรก 

2. นอกจากน้ีนิตยสารโวกไทยแลนดยังเนนการใชสื่อสังคมออนไลน 

อันไดแก เฟซบุก เพือ่เผยแพรขาวสารและเปนสือ่ในการประชาสัมพนัธ ซ่ึงสอดคลองกับ

จุดประสงคของเฟซบุกตามการศึกษาของ พงษศักดิ์ สาระภักดี (2553) ในการเปน

ชองทางในการเผยแพรขาวสาร และเปนชองทางในการติดตอกับลูกคาและสรางการ

รับรูเกีย่วกบัสนิคาได ซ่ึงมีผลวจิยัวาประเทศไทยนยิมใชเฟซบุกเปนการประชาสัมพนัธ

ผานสื่อออนไลนมากที่สุด

นอกจากนั้นนิตยสารโวกไทยแลนดมีการนําไลน Official มาใชในการ

เผยแพรขอมูล มีการจัดทําสติ๊กเกอรไลนขึ้นเพื่อสรางการรับรูในกับกลุมเปาหมาย
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และจากการศึกษาของ ประภัสรา โคตะขุน (2555) ไดกลาวไววา Line ประสบความ

สําเร็จอยางมากดวยยอดผูใชสูงถึง 10 ลานและผูใชไลนมีการเติบโตตอเนื่องประมาณ 

80.3% ตอเดอืน การใชไลนเปนสือ่ในการสือ่สารการตลาดของนติยสารโวกไทยแลนด

จึงชวยเพิ่มกลุมเปาหมายของนิตยสารเปนจํานวนมากได

ดานงบประมาณของนิตยสารโวกไทยแลนด มีการกําหนดงบประมาณโดย

ใชหลกัเกณฑ การกาํหนดเปนยอดเงนิทีบ่รษิทัสามารถจายได (Affordable Method) 

ซึ่งเปนขอดีที่งายตอดานการวางแผน แตอาจเกิดขอเสียได เพราะไมไดคํานึงถึง

ยอดขาย การสื่อสารการตลาดจึงอาจสงผลเสียกับยอดขายและไมสามารถวางแผน

การตลาดในระยะยาวได

จากผลสรุปในสวนของนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยของ

นติยสารโวกไทยแลนดพบวา นโยบายหลกัของนิตยสารโวกไทยแลนดในการสนบัสนุน

อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยน้ันสงผลตอภาพลักษณขององคกร ซึ่งสามารถสรางความ

แตกตางระหวางนิตยสารดวยกัน เพิ่มมูลคาของสินคาและองคกรที่เปนผูสนับสนุน

เปนแนวทางในการสราง Brand Image ของ Duncan วิธีหนึ่ง (2008)

นติยสารโวกไทยแลนดผลกัดนันโยบายนีผ้านทางกจิกรรมดานการตลาดของ

นิตยสารโวกไทยแลนดท่ีสําคัญและมีสวนในการสนับสนุนนโยบายนี้ไดแก Vogue 

Fashion’s Night Out และ Vogue Who’s on Next และทางดานเนือ้หาของคอลมัน

ตางๆ ท่ีมีการสอดแทรกความเปนไทยจากแบรนดสินคาไทยและผสมผสานกับความ

เปนสากลแตหากศึกษาจากโครงสรางองคกรแลว ผูวิจัยพบวานิตยสารโวกไทยแลนด

มีนโยบายอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย แตยังไมมีฝายที่ดูแลดานนี้อยางชัดเจน จึงอาจเกิด

การทาํงานซํา้ซอนและสงผลกระทบในระยะยาวได จงึเสนอแนะใหมฝีายท่ีรบัผดิชอบ

ในดานนี้โดยตรง

ดานความคิดเห็นของดีไซเนอรไทยท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักของนิตยสาร

โวกไทยแลนด มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ในเรื่องของนิตยสารโวกไทยแลนดที่เปน

นิตยสารแฟช่ันหัวนอกที่มีมาตรฐานเปนสากล และมีนโยบายในการสนับสนุน

อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย โดยวัดผลจากผลตอบรับที่ดีไซเนอรไทยไดจากการตีพิมพ

สินคาแบรนดไทยลงในนิตยสารโวกไทยแลนด เปนพื้นที่ใหดีไซเนอรไทยไดแสดง

ผลงาน จนเปนที่รูจักในวงกวางจากคนในประเทศและตางประเทศพรอมทั้งไดสราง



ชื่อเสียงใหกับแบรนดไทยจนตางประเทศไดใหความสนใจกับแบรนดสินคาไทยเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มชื่อเสียงใหกับวงการดีไซเนอรไทย

 จากผลการศึกษาโดยสรุปจากความคิดเห็นของดีไซเนอรไทยตอนิตยสาร

โวกไทยแลนดมีประเด็นท่ีสอดคลองในมิติของการสรางตราสินคา 4 ดาน (4-D 

Branding) คือ

 นติยสารโวกไทยแลนดมจีดุเดนในการสนบัสนนุแบรนดแฟชัน่ไทยและสราง

ความเปนไฮเอนดและสากลใหกับแบรนดสินคามากกวานิตยสารอื่น เปนเหมือนผูนํา

เทรนดในดานแฟชัน่ และสรางแรงบนัดาลใจใหกบัผูหญงิซ่ึงสอดคลองกบัมติดิานหนาที่ 

(Functional dimension) คือการเปนตราสินคาที่มีประโยชนใชสอยคุมคา เหมาะที่

จะตัดสินใจซื้อ

 นติยสารโวกไทยแลนดเปนเหมอืนผูนาํเทรนดในดานแฟชัน่ สรางแรงบนัดาล

ใจใหกับผูหญิงและเปนนิตยสารที่สามารถผสมผสานความเปนไทยกับสากลไดอยาง

ลงตัวสอดคลองกับมิติดานความคิด (Mental dimension) คือทําใหผูบริโภครูสึกวา

ตนเองเปนใคร เมื่อใชสินคาดังกลาว

 การทีนิ่ตยสารโวกไทยแลนดตพีมิพสนิคาแบรนดไทยนัน้เปนการสรางโอกาส

ใหกับดีไซเนอรไทยใหมีโอกาสแสดงผลงานของแบรนดไทยไปสูระดับสากลดีไซเนอร

และสินคาแบรนดไทยเปนท่ีรูจักในวงกวาง สอดคลองกับมิติดานสังคม (Social 

dimension) คือแสดงใหเห็นวาตราสินคานั้นมีความรับผิดชอบตอสังคม

 นอกเหนือจากนั้นการตีพิมพสินคาแบรนดไทยลงในนิตยสารโวกไทยแลนด

ไดสรางชื่อเสียงใหกับแบรนดไทย นิตยสารโวกในประเทศตางๆ ไดใหความสนใจกับ

แบรนดสนิคาไทยเพิม่มากขึน้ โดยสนิคาแบรนดไทยไดรบัคดัเลอืกไปตพีมิพในนติยสาร

ตางประเทศ ซ่ึงเปนการเพิ่มชื่อเสียงใหกับดีไซเนอรใหเปนท่ีรูจักในตางประเทศเพิ่ม

มากขึน้สอดคลองกบัมติดิานจติใจ (Spiritual dimension) คือ ทาํใหผูบรโิภคเกดิความ

ภาคภูมิใจจากการใชสินคาภายใตตราสินคานั้น
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ขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาเรือ่งการสือ่สารการตลาดและนโยบายสนับสนนุอตุสาหกรรม

แฟชั่นไทยของนิตยสารโวกไทยแลนด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังตอไปนี้

 1. นิตยสารโวกไทยแลนดมีนโยบายหลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

แฟช่ันไทย แตเม่ือศึกษาในสวนของโครงสรางองคกรแลวพบวาไมมีเจาหนาที่ดูแลใน

สวนนีโ้ดยตรง ผูศกึษาจงึเสนอแนะใหมฝีายทีด่แูลเรือ่งนโยบายสนบัสนนุอตุสาหกรรม

ไทยโดยเฉพาะเพือ่การทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพในระยะยาวและสรางการรบัรูเก่ียวกบั

นโยบายไดชัดเจนยิ่งขึ้น

 2. นิตยสารโวกไทยแลนดมีการติดตอประสานงานทั้งในองคกร และ

ภายนอกองคกร และไดใหความสําคัญกับการประสานงานภายนอกองคกรเกี่ยวกับ

การสือ่สารการตลาด จากผลการวจิยัพบวา ฝายการตลาดมอบหมายใหเจาหนาทีเ่พยีง

คนเดยีวในการประสานงานกบัแตละเอเยนซ่ี เพือ่ไมใหเกดิความซบัซอนในการทาํงาน 

แตอาจเกิดขอผิดพลาดในการสื่อสาร หรือขอมูลที่ไมครบได จึงเสนอแนะใหเพิ่ม

เจาหนาที่ฝายการตลาดใหมากข้ึน เพื่อรองรับงานตางๆ ในฝายการตลาดและเพิ่ม

เจาหนาทีใ่นการตดิตอประสานงานกบัแตละเอเยนซีใ่หมากข้ึน เพือ่ปองกนัขอผิดพลาด

ในการประสานงาน ไดขอมูลที่ครอบคลุมและถูกตองมากขึ้น

 3. จากผลการวิจัยพบวา นิตยสารโวกไทยแลนดนําสื่อสังคมออนไลนและ

ดจิิทลัมาใชในการสือ่สารการตลาดคอนขางมาก การทาํหนาทีข่องฝายการตลาดมกีาร

ทาํงานรวมกบัฝายดจิทัิลอยูตลอด ดงันัน้หากเพ่ิมตาํแหนงฝายดิจทิลั ใหอยูในการดแูล

ของฝายการตลาดดวย จะทําใหการสื่อสารการตลาดมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมาก

ยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลองกบัสือ่นิตยสารทีม่กีารแขงขนัคอนขางสูง และตองการความรวดเรว็

ในการประสานงาน

 4. จากผลการวิจัยพบวา กิจกรรมการตลาดและส่ือประชาสัมพันธที่

นิตยสารโวกไทยแลนดจัดขึ้นอยูในกรุงเทพมหานครเปนสวนใหญ นิตยสารโวกไทย

แลนดควรเพิ่มกิจกรรมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธตามตางจังหวัดมากขึ้น เพื่อ

ขยายกลุมผูอานของนิตยสารในวงกวางและครอบคลุมขึ้น 
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 5. จากผลการวจิยัพบวา เครือ่งมอืและส่ือทีใ่ชในการส่ือสารการตลาดของ

นิตยสารโวกไทยแลนด ไดนํานโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยเขาไปเปน

แนวคิดหลัก แตจากผลของความคิดเห็นของดีไซเนอรไทยตอการสื่อสารการตลาดยัง

มคีวามเขาใจตอการสือ่สารการตลาดเพือ่สนบัสนนุนโยบายนีไ้มชดัเจนนกั เชน กจิกรรม

การตลาด Vogue Fashion’s Night Out จากความคดิเหน็ของดไีซเนอรไทยบางทาน

ยังไมเขาใจถึงลักษณะของงานที่ชัดเจน จากสื่อโฆษณาและส่ือประชาสัมพันธ โดย

หลักของงานคือการสนับสนุนอุตสาหกรรม จึงมีขอเสนอแนะใหบอกรายละเอียดและ

ขาวสารของกิจกรรมโดยสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

เพื่อตอบสนองนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยและเพื่อใหกลุมเปาหมาย

มีความเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 6. ดีไซเนอรไทยมีความเห็นตอสื่อสังคมออนไลน โดยมีการเขาใชเว็บไซต

ของนิตยสารโวกไทยแลนดนอยท่ีสุด แตนิตยสารโวกไทยแลนดมีการพัฒนาเว็บไซต

อยูตลอดและใชเว็บไซตเปนสื่อสังคมออนไลนหลักที่สรางความแตกตางใหกับ

นิตยสารโวกไทยแลนดและนิตยสารแฟชั่นหัวนอกเลมอื่น จึงมีขอเสนอแนะใหเพิ่ม

เนือ้หาทีม่คีวามนาสนใจ และมกีารประชาสมัพนัธมากขึน้ เพือ่ใหเวบ็ไซตของนติยสาร

มีการเขาถึงจากกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 
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วิจารณโดย

 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุนผาน
แอพพลเิคชัน่แตงรปู” เปนงานวจิยัทีส่ือ่สารเกีย่วกบัเรือ่งการสือ่สารอตัลกัษณกบัการ
ประกอบสรางและตอรองอัตลักษณของวัยรุน อายุ 12-22 ป ศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพ-
มหานครและปริมณฑล ในฐานะของกลุมวัฒนธรรมยอยของสังคมกลุมหนึ่ง งานวิจัย
ชิ้นนี้ไดศึกษาภาพถายท่ีภาพการประกอบสรางอัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป
ของวัยรุนกับวิธีการท่ีวัยรุนใชอํานาจในการตอรองกับสังคม เพื่อหาคําตอบวาวัยรุน
มวีธิกีารใชอํานาจในการสือ่สารเพือ่ประกอบสรางและตอรองอตัลกัษณผานแอพพลเิคชัน่
แตงรูปอยางไร
 วิธีวิจัยที่ผูวิจัยเลือกมาใชในครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ซ่ึงเนนการวิเคราะหตัวบท (texual analysis) โดยนําเอาแนวคิดเรื่อง
เทคโนโลยีเปนตัวกําหนด แนวคิดเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
ประชานิยม และแนวคิดเรื่องการถายภาพมาใชเปนกรอบในการวิเคราะห โดยการ
วิเคราะหและศึกษาเน้ือหาสารท่ีเปนภาพถาย (message) มาใชเพื่อเปนแนวทาง
ประกอบการศึกษาในงานครั้งนี้และใชการสัมภาษณ/วิเคราะหผูสงสาร (sender 
analysis) ของกลุมวยัรุนหญงิและวยัรุนชาย โดยมวีธิกีารเลอืกกลุมตวัอยางใหมคีวาม
หลากหลายทัง้จากเพศสภาพ (gender) เพศชายและเพศหญงิและเพศวถีิ (sexuality) 
ความปรารถนาในอัตลักษณทางเพศ ไมวาจะเปนเพศหญิงแท ทอมดี้และเลสเบ้ียน
หรือเพศชายแท เกยและกะเทย เปนตน
 ในการศึกษาการสื่อสารกับการประกอบสรางและตอรองอัตลักษณของ
วัยรุนผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป ทุกคนมีการใชแอพพลิเคช่ันที่สําคัญ คือ แกสีของ
ภาพถายเพื่อสื่อสารถึงอารมณความรูสึก โดยเฉพาะเรื่องของ “ความขาว” เปนเฉดสี
ทีท่กุคนเลอืกใชแอพพลเิคชัน่ในการประกอบสรางและตอรองอตัลกัษณทีเ่นนเร่ืองของ
ผิวเปนสําคัญ 
 การท่ีวยัรุนใชแอพพลเิคช่ันแตงรปูเพือ่สรางคนในจนิตนาการขึน้มาบนโลก
ออนไลนนั้น พวกเขาสรางภาพตัวแทน (representation) ของรางกายที่เปนรางกาย
ทีม่คีวามกํา่ก่ึงระหวางความเปนตนเองแบบไมรอยเปอรเซน็ตและไมไดเปนคนอืน่แบบ

บทคัดยอ
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รอยเปอรเซ็นต (In-between) โดยทั้งหมดเกิดจากเบื้องหลังที่ซอนอยู คือ ความรูสึก
ไมมั่นใจหรือไมพอใจในเรือนรางของตนเอง โดยสวนหนึ่งเกิดมาจากการที่วัยรุนไดถูก
หลอหลอมและรบัเอาคานยิมเรือ่งความงามในแบบทีส่งัคมและสือ่มวลชนไดนยิามเอาไว
 ดวยคณุลกัษณะของเทคโนโลยแีอพพลเิคช่ันแตงรปู ทีเ่อ้ือประโยชนในการ
ใชงาน ใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา และวัยรุนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีนี้ 
จึงทําใหวัยรุนยุคปจจุบัน เสพติดการถายภาพและยึดติดกับภาพถายที่ดูดีของตัวเอง 
โดยมีแอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือในการรังสรรคออกแบบเรือนรางจากรางธรรมชาติ 
(natural body) สูรางกายทีผ่านการออกแบบ (designed body) โดยไมไดผานอาํนาจ
ของใครแตผานอํานาจของวัยรุนเอง (self-design) 
 สรุปไดวา การสือ่สารกบัการประกอบสรางอตัลกัษณของวัยรุนผานแอพพลิ-
เคช่ันแตงรูปน้ันวัยรุนใชพื้นท่ีของสังคมออนไลนเปนพื้นที่ในการตอรองกับสังคมพวก
เขาไมตอตาน ไมปฏเิสธแตจะใชอาํนาจเขาไปตอรอง โดยมอีาวธุในการตอรองกบัสงัคม
ในครัง้นี ้คอื แอพพลเิคชัน่แตงรปูดวยวธิกีารนาํเสนอภาพถายทีผ่านการประกอบสราง
อัตลักษณแตงรูปของวัยรุน ตอรองกับสถาบันหลักของสังคม ไมวาจะเปนสถาบันการ
ศกึษา สถาบนัครอบครวั สือ่มวลชนหรอืแมแตสถาบนัศาสนา พวกเขาไมไดปฏเิสธการ
มีอยูของสถาบันเหลานี้ แตพวกเขาเลือกที่จะเขาไปตอรองในแบบฉบับของพวกเขา มี
การผสมผสานวัฒนธรรมในแบบของวัยรุนเขาไป (cut and mix) เปนการตอรองกัน
ของปจเจกและสังคม ที่หากเปรียบเปนกีฬา คงเปรียบไดเปนกีฬาชักกะเยอ ระหวาง
ปจเจกและสังคมอยูกันคนละปลายเชือกดึงกันไปมา โดยท่ีเกมน้ีน้ันไมมีใครแพหรือ
ใครชนะแตอยางใด
 ประเด็นที่สําคัญที่สุดในงานวิจัยเรื่องการสื่อสารกับการประกอบสราง
อัตลักษณของวัยรุนผานแอพพลิเคช่ันแตงรูป คือ เร่ืองเพศทั้งเพศสภาพ (gender) 
และเพศวิถี (sexuality) เปนตัวแปรตน หากมองในตัวแปรเชิงปริมาณแลว ไมวาจะ
เปนเพศหญิงหรือชายสามารถเขาถึงสื่อแอพพลิเคชั่นแตงรูปไดอยางเทาเทียม แต
วิธีการใชแอพพลิเคช่ันถูกขยับบริบทออกไปเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ เพศวิถี 
(sexuality) ที่แตกตางกันทําใหมีการใชแอพพลิเคชั่นแตงรูปแตกตางกันออกไป

คําสําคัญ: การสื่อสาร, โครงสรางอัตลักษณ, การตอรองทางอัตลักษณ, วัยรุน, 
แอพพลิเคชั่นแตงรูปภาพ
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  This research aimed to study the communication of 

adolescent with the construction and negotiation of self-identity. It was 

to study the adapted photos of teenagers’ self-identity construction 

through the use of photographic applications. This research was further 

to find out how adolescents used their self-identity construction 

methodology to bargain their power in the society. The samples of this 

study were students who study in the low secondary, high secondary 

and university level in Bangkok and perimeter areas and their age is 

between 12-22 years old.

 This is the qualitative research which focused on the textual 

analysis by using the concept of the communication technological 

determinism, communication and Identity, pop culture and photo-

graphic theory as the analytical framework. They all were employed 

to analyze photographic messages of the adolescents (sender analysis). 

The samples were various in sexuality and gender such as male, female, 

lesbian, gay and bisexual, etc. 

 The results suggested that every sample used the same 

application which is color adapted application especially the “white” 

shade pictures. This showed that everyone realized that color skin is 

important to be used as the construction of identity and social negotia-

tion. That teenager used the photographic application to create self-

imaginary tune up on the online world reveals that they built up their 

visual representative of their appearance which represents in between 

themselves and the others. This action possibly caused by the uncon-

fident perception about their appearance. This perception value was 

partly shaped by the media and society. For this reason, teenagers 

ABSTRACT
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believed that their value could be gained by using photographic applica-

tion to make them look more beautiful and confidence.

 Because the photographic application is modern and easy 

to use, therefore; it is easy for teenagers nowadays to access this 

technology. Consequently, teenagers addict, shoot and stick to their 

great looking photos by using the app functions to create their natural 

body into their designed body which is their own self-designing power. 

 It can be concluded that the adolescents constructed their 

identities by using the photographic applications to communicate and 

negotiate with the society. They did not resist or deny the major institu-

tions of the society but instead they present their good looking photos 

to negotiate their power with the institutions of education, family, media 

and religious. They cut and mix their own culture to negotiate between 

individuality and society. This situation can be comparable with a tug of 

war sport which competed between individuality and society. Finally, 

no one loses or wins in this game. The most important issue in this 

research was about gender and sexuality. Male and female could 

equally access the photographic applications. However, with the 

different of desired sexuality, the use of applications was variously 

shaped out. 

Keywords: communication, identity construction, identity negotiation, 

adolescent, photo applications
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 วัยรุนกับอัตลักษณ 
 เมือ่มนษุยผานวยัเด็กมาไดระยะหนึง่กจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงหลายประการ
เพือ่เขาสูวยัผูใหญ ทัง้การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ และทางวฒันธรรมซึง่มแีบบแผน
ปฏิบัติที่แตกตางออกไปในแตละสังคม ชวงอายุที่อยูระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญนี้
สงัคมสมยัใหมเรยีกวาชวงวยัรุน ซึง่ถอืเปนชวงทีอ่ยูระหวางการเปลีย่นผานสถานะจาก
ความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ อยูในภาวะที่กํ้ากึ่ง กํากวม สับสน วัยรุนจึงไรตัวตน 
ไรบทบาทสถานะที่แนนอนในสังคม เพียงเกาะอยูตามริมขอบของความเปนเด็กและ
ความเปนผูใหญเทาน้ัน วัยรุนจึงมีฐานะเปนคนชายขอบ (กุลภา วจนสาระ, 2544 
น.55) 
 ดงันัน้ ดวยสภาพทางดานรางกายทีกํ่าลังเขาสูการเปล่ียนแปลงและทางดาน
จติใจทีถ่กูรับรูวาไมมัน่คง วยัรุนจงึเปนวยัทีส่งัคมใหความสาํคญัและนาจับตามองมาก
เปนพิเศษ โดยเฉพาะการสื่อสารในเร่ืองอัตลักษณ เพราะอัตลักษณน้ันสามารถ
เปลีย่นแปลงไดตลอดเวลา ขึน้อยูกบับคุคลจะเลอืกนาํเอาอตัลักษณใดขึน้มา เพือ่ใชใน
การสื่อสารใหเหมาะสมกับบุคคล หรือกลุมที่ตนเองตองการจะสื่อสารดวย เชนนี้แลว
อัตลักษณจึงเปนสิ่งที่สะทอนตัวตนและสังคมของวัยรุนในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี

 การตอสู ตอรองและสรางอัตลักษณของวัยรุน
 กระแสวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ไดกลายเปนพื้นที่ของ
การตอสู ตอรองและสรางตัวตน (อัตลักษณ) ของคนกลุมตางๆ ในสังคม ในการศึกษา
ครั้งนี้ การแสดงออกซึ่งอัตลักษณของวัยรุน นั้นคือ การตอสู ตอรองและตอตานโดย
การสรางพื้นท่ีของตัวเองข้ึนมาบนสังคมออนไลนเปนพื้นที่ในการส่ือสารแสดงตัวตน
หรอือตัลกัษณของวยัรุน โดยใชแอพพลเิคชัน่แตงรปูเปนเครือ่งมอืในการตดัแตงตวัตน 
ผานชองทางใหมของการสื่อสารท่ีเปล่ียนรูปแบบ จากกลองถายรูปมาเปนกลองใน
โทรศัพทมือถือที่ถูกออกแบบมาใหมีฟงกชั่นการถายรูปทั้งแบบกลองหนาและกลอง
หลงั โดยทีก่ลองหนานัน้เพิง่มกีารพฒันาออกแบบมาเพือ่ตอบสนองการถายรูปตวัเอง
ดวยตัวเอง
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 การถายภาพถูกขยายวงออกไปไมไดถูกจํากัดเฉพาะผูมีความรูดานการ

ถายภาพและแตงภาพอีกตอไป แตเปนเรื่องที่ใครก็สามารถทําไดโดยไมตองมีตนทุน

ความรูทางดานการถายภาพหรอืมทีกัษะในการแตงภาพกส็ามารถทาํใหภาพหนึง่ภาพ

ออกมาสวยงามไดดวยตัวเอง จากที่เมื่อกอนการถายภาพเปนอํานาจของคนอื่น แต

ปจจุบนักลองในโทรศพัทที่ออกแบบมาใหมีทั้งกลองหลังและกลองหนายิ่งชวยเอือ้ตอ

การถายรูปหนาตวัเอง และแอพพลเิคชัน่แตงรปูกช็วย “ทาํใหหนาเรากลายเปนหนาที่

เราอยากใหเปนดวยตัวเราเอง “ (self-design) 

 กระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุนผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป
 แอพพลิเคชั่นแตงรูปมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารกับการประกอบสราง

อตัลกัษณของวยัรุนในยคุนี ้โดยทีส่มยักอนนัน้อตัลกัษณของวยัรุนมักถูกชวงชงิอาํนาจ

ในการใหคํานิยามจากสังคมกระแสหลักผานสื่อมวลชน ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ ฯลฯ ภาพท่ีสังคมไดรับก็ไมไดสะทอนอัตลักษณที่แทจริงของวัยรุนได

ทั้งหมดแตเลือกมาเพียงบางมุมเทานั้น โดยการสื่อสารนั้นเปนการสื่อสารผานมุมมอง

ของกลุมผูสรางหรอืผูกํากับ แตแอพพลิเคชั่นแตงรูปในโทรศัพทสมารทโฟนกลับสราง

ปรากฏการณใหมใหเกดิขึน้ในแวดวงสือ่สารมวลชน เพราะการเกดิขึน้มาของแอพพลิ-

เคชั่นแตงรูปน้ันทําใหวัยรุนสามารถสื่อสารและประกอบสรางอัตลักษณดวยสองมือ

ของวยัรุนเองโดยไมตองผานการเลาเรือ่งหรอืผานมมุมองของคนอืน่อกีตอไป ซึง่ทาํให

เชื่อไดวาแอพพลิเคชั่นแตงรูปเปนสื่อของวัยรุน โดยวัยรุน และเพื่อวัยรุนอยางแทจริง

เพราะมีฟงกชั่นการใชงานที่งายไมตองมีทักษะความรูใดๆ ดานการแตงภาพ เน้ือหา

ในแอพพลิเคชั่นก็มีตั้งแต ทําใหผิวขาว ตาโต หนาเรียว ฟนขาว จมูกโดง ฯลฯ แตการ

ออกแบบรางกายดังท่ีกลาวมาขางตนก็มีสิ่งท่ีซอนอยูเหมือนกัน คือ วัยรุนเองก็ตอง

ยอมรับวาทกรรมความงามในแบบที่สังคมนิยามมาตั้งแตแรก แปลวาสังคมก็มีอํานาจ

ในการกําหนดเรื่องความงามเอาไวอยูแลว ภาพสะทอนความงามผานแอพพลิเคช่ัน

แตงรูปก็เปนการสะทอนการสื่อสารอัตลักษณของวัยรุนในแบบที่วัยรุนตองการที่จะ

สื่อสารแตก็อยูภายใตกรอบการนิยามของสังคมหรือสถาบันส่ือมวลชนที่นิยามเรื่อง

ความงามผานโฆษณาแตอาจแตกตางตรงทีแ่อพพลเิคชัน่แตงรปูเปนสิง่ท่ีวยัรุนสือ่สาร

เรื่องความงามออกมาดวยตัวของวัยรุนเอง ซึ่งเปนเร่ืองที่สื่อมวลชนกระแสหลักไม

สามารถทาํได และแอพพลเิคชัน่แตงรปูกเ็ปนสือ่ทีว่ยัรุนสามารถเขาถงึสือ่นีไ้ดแทบจะ
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ทกุคนเพราะแอพพลเิคชัน่แตงรปูสวนใหญนัน้มกัเปนแอพพลเิคชัน่ทีใ่หโหลดฟร ีและ

ทําใหวัยรุนแทบจะทุกคนสามารถมีโอกาสเปนผูสงสารไดอยางเทาเทียม ถือเปนการ

ชวยเพ่ิมสิทธิในการสื่อสาร (right to communicate) ใหกับวัยรุนที่เปนกลุมคน

วัฒนธรรมยอยในสังคมอีกดวย

 อัตลักษณวัยรุนกับโครงสรางทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน
 การขามผานชวงวางระหวางวัยในสังคมไทยในอดีตกาลน้ัน ก็มีพิธีกรรม

สําหรับใชในการเปลี่ยนผานวัย เชน วัยรุนหนุมสาวตองบวชเรียนสําหรับผูชาย และ

เตรยีมตัวเปนแมบานแมเรอืนสําหรบัผูหญงิ อนัเปนการฝกฝนเรียนรูเพือ่ทีจ่ะเขาสูโลก

ของผูใหญ (กลุภา วจนสาระ, 2544, น.66) แตในสงัคมปจจบุนัไมมพีธิแีหงการเปลีย่น

ผานเชนพิธีโกนจุกเฉกเชนอดีตกาลท่ีผานมา วัยรุนจึงกลายเปนกลุมที่คนอื่นหรือ

วัยผูใหญเปนจํากัดความและนิยามความหมายให โดยเฉพาะสื่อมวลชน ที่เทคโนโลยี

การสือ่สารกาวหนาไปอยางรวดเร็ว สือ่ใหมเขามามบีทบาทตอวถิชีวีติวยัรุนมากยิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะความซับซอนของสื่อที่มีนอยลง คาใชจายที่ลดลง วิธีการเขาถึงสื่อทําได

งายขึน้ เพราะหากยอนไปในยคุกอนนัน้จะเหน็ไดวาสือ่มวลชนคอนขางมคีวามซับซอน

มาก การเขาถึงสื่อของวัยรุนเปนไปไดอยางยากลําบากตองผานส่ือกลางอยางเชน 

ผานเพลง ภาพยนตรหรือละคร ผานมุมมองการเลาเรื่องโดยคนอื่น แตยุคปจจุบัน

แตกตางจากอดีตอยางสิ้นเชิงเมื่อเทคโนโลยีการส่ือสารพัฒนาแบบกาวกระโดด

โดยเฉพาะการเกดิขึน้มาของสือ่ใหมอยางโทรศพัทสมารทโฟนและแอพพลิเคช่ันตางๆ 

ที่เติบโตมาพรอมกัน จึงเปนตัวเชื่อมและเปนตัวชวยที่เอื้อใหวัยรุนเขาถึงสื่อ และเปน

เครื่องมือในการสรางอํานาจของวัยรุน โดยเฉพาะการสรางตัวตนหรืออัตลักษณของ

ตนเองขึ้นมาตอรองกับอํานาจหลักในสังคมแตภายใตอํานาจที่วัยรุนมีอยูในมือนั้น 

วยัรุนจะตอสู ตอรองและสรางอํานาจของวยัรุนเองไดมากนอยแคไหน โดยเฉพาะผาน

การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุน โดยที่แอพพลิเคชั่นน้ันจะเปน

อาวุธใหวัยรุนตอสูกับอํานาจหลักในสังคมและทาทายอํานาจเหลาน้ีไดมากถึงระดับ

ไหนนั้น เปนเรื่องที่ตองทาทายและตองหาคําตอบในงานวิจัยชิ้นนี้ตอไป
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ปญหานําวิจัย 
 วัยรุ นมีวิธีการใชอํานาจในการสื่อสารเพื่อประกอบสรางและตอรอง

อัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูปอยางไร

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ศกึษาวธีิการทีว่ยัรุนหญงิใชอาํนาจในการสือ่สารเพือ่ประกอบสราง

และตอรองอัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป

 2. เพือ่ศกึษาวธิกีารทีว่ยัรุนชายใชอาํนาจในการสือ่สารเพือ่ประกอบสราง

และตอรองอัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป

วิธีการวิจัย

 สําหรับวิทยานิพนธเรื่อง “การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของ

วยัรุนผานแอพพลเิคชัน่แตงรปู” นัน้ ผูวจิยัตองการศึกษาวาวยัรุนมวีธิกีารใชอาํนาจใน

การสือ่สารเพือ่สรางและตอรองอตัลกัษณผานแอพพลเิคชัน่แตงรปูอยางไร ดวยเหตนุี้

สิ่งที่ผูวิจัยตองการศึกษานั้น จึงประกอบดวย องคประกอบของการสื่อสาร คือ วัยรุน

ที่เปนผูกระทําการสื่อสาร (sender) และตัวสาร (message) ที่เปนภาพถาย ซึ่งผูวิจัย

จะเนนการศึกษาไปที่ตัวสารและผูสงสารเปนสําคัญ 

 ระเบียบวิธีวิจัยที่ผูวิจัยเลือกมาใชในที่นี้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualita-

tive research) ซึง่เนนการวเิคราะหตวับท (texual analysis) โดยนาํเอาแนวคดิเรือ่ง

เทคโนโลยีเปนตัวกําหนด แนวคิดเรื่องการสื่อสารอัตลักษณ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม

ประชานิยม และแนวคิดเรื่องการถายภาพมาใชเปนกรอบในการจัดกลุม โดยการ

วิเคราะหและศึกษาเน้ือหาสารท่ีเปนภาพถาย (message) มาใชเพื่อเปนแนวทาง

ประกอบการศึกษาในงานครั้งนี้และใชการสัมภาษณ/วิเคราะหผูสงสาร (sender 

analysis) ของกลุมวัยรุนหญิงและวัยรุนชาย โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางใหมี

ความหลากหลายทั้งเรื่องของรสนิยม วิถีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายทางเพศวิถี 

(sexuality) ไมวาจะเปนเพศหญิงแท ทอม ดี้ และเลสเบี้ยน หรือเพศชายแท เกย 
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และกะเทย โดยใชกรอบของแนวคิดดังกลาวขางตนมาเปนแนวทางในการประกอบ

การศึกษาตัวเนื้อหาของภาพถายผานแอพพลิเคชั่นแตงรูปเพื่อที่จะไดเขาใจวิธีการคิด

ของวัยรุนไดอยางถูกตองมาเปนสวนเสริมบริบทในการวิเคราะหเนื้อหาของภาพถาย

ไดอยางครอบคลุมรอบดานมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

 กลุมตวัอยางเพศหญงิและชาย อาย ุ12-22 ป ศกึษาอยูในระดบัมัธยมศกึษา

ตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และในระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลาย จากเพศสภาพ (gender) 

ความเปนหญิงและความเปนชายและเพศวิถี (sexuality) คือ ความปรารถนาใน

อัตลักษณทางเพศ ทั้งเพศหญิงแท ทอม ดี้ และเลสเบี้ยน เพศชายแท เกย และกะเทย 

ซึ่งในการศึกษาการสื่อสารกับการประกอบสรางและตอรองอัตลักษณของวัยรุนผาน

แอพพลเิคชัน่แตงรปูนัน้ วยัรุนไมวาจะมเีพศสภาพ (gender) หรอืเพศวถิ ี(sexuality) 

แบบใดก็มีการใชแอพพลิเคชั่นเหมือนกัน คือ มีการสื่อสารกับการประกอบสรางและ

ตอรองอตัลักษณดวยการแกสขีองภาพถายเพือ่สือ่สารถงึอารมณความรูสกึ โดยเฉพาะ

เรื่องของ “ความขาว” เปนเฉดสีที่ทุกคนเลือกใชแอพพลิเคชั่นในการประกอบสราง

และตอรองอตัลกัษณทีเ่นนเรือ่งของผวิเปนสาํคัญ และประเดน็ทีค่นพบในงานวจิยัเรือ่ง

การสือ่สารกบัการประกอบสรางอตัลกัษณของวยัรุนผานแอพพลิเคชัน่แตงรปู คือ เรือ่ง

เพศทัง้เพศสภาพ (gender) และเพศวถีิ (sexuality) เปนตวัแปรตน หากมองในตวัแปร

เชิงปริมาณแลว ไมวาจะเปนเพศหญิงหรือชายสามารถเขาถึงสื่อแอพพลิเคชั่นแตงรูป

ไดอยางเทาเทียม แตวิธีการใชแอพพลิเคชั่นถูกขยับบริบทออกไปเปนตัวแปรเชิง

คุณภาพ คือ เพศวิถี (sexuality) ท่ีแตกตางกันทําใหมีการใชแอพพลิเคชั่นแตงรูป

แตกตางกันออกไป

 โดยการท่ีวยัรุนใชแอพพลเิคช่ันแตงรปูเพือ่สรางคนในจนิตนาการขึน้มาบน

โลกออนไลนนั้น พวกเขาสรางภาพตัวแทน (representation) ของรางกายที่เปน

รางกายทีม่คีวามกํา่กึง่ระหวางความเปนตนเองแบบไมรอยเปอรเซน็ตและไมไดเปนคน

อื่นแบบรอยเปอรเซ็นต (In-between) โดยท้ังหมดเกิดจากเบื้องหลังที่ซอนอยู คือ 
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ความรูสึกไมม่ันใจหรือไมพอใจในเรือนรางของตนเอง โดยสวนหนึ่งเกิดมาจากการที่

วยัรุนไดถกูหลอหลอมและรบัเอาคานยิมเรือ่งความงามในแบบทีส่งัคมและสือ่มวลชน

ไดนิยามเอาไวจากความเชื่อท่ีวา “ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง” แตถูกวัยรุน

เปลี่ยนบริบทมาเปน “ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแอพ”

 ดวยคุณลักษณะของเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นแตงรูปที่เอื้อประโยชนในการ

ใชงาน ใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา และวัยรุนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีนี้ 

จึงทําใหวัยรุนยุคปจจุบัน เสพติดการถายภาพและยึดติดกับภาพถายที่ดูดีของตัวเอง 

โดยมีแอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือในการรังสรรคออกแบบเรือนราง จากรางธรรมชาติ 

(natural body) สูรางกายทีผ่านการออกแบบ (designed body) โดยไมไดผานอาํนาจ

ของใครแตผานอํานาจของวัยรุนเอง (self-design) 

 สรุปไดวา การสือ่สารกบัการประกอบสรางอตัลักษณของวยัรุนผานแอพพลิ-

เคช่ันแตงรูปนั้นวัยรุนใชพื้นที่ของสังคมออนไลนเปนพื้นที่ในการตอรองกับสังคม 

พวกเขาไมตอตาน ไมปฏเิสธแตจะใชอาํนาจเขาไปตอรอง โดยมอีาวธุในการตอรองกบั

สงัคมในคร้ังนี ้คอื แอพพลเิคชัน่แตงรปูดวยวธิกีารนาํเสนอภาพถายทีผ่านการประกอบ

สรางอตัลกัษณแตงรปูของวยัรุน ตอรองกบัสถาบนัหลักของสงัคม ไมวาจะเปนสถาบนั

การศกึษา สถาบนัครอบครวั สือ่มวลชนหรอืแมแตสถาบนัศาสนา พวกเขาไมไดปฏเิสธ

การมีอยูของสถาบันเหลานี้ แตพวกเขาเลือกที่จะเขาไปตอรองในแบบฉบับของพวก

เขา มีการผสมผสานวัฒนธรรมในแบบของวัยรุนเขาไป (cut and mix) เปนการตอ

รองกันของปจเจกและสังคม ซึ่งการตอสูในครั้งนี้น้ันไมมีผูใดเปนฝายแพหรือชนะแต

อยางใด

อภิปรายผล

1. การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุนผานแอพพลิ-
เคชั่นแตงรูป

 อตัลกัษณเปนเร่ืองของการตัง้คาํถามและการใหคํานยิามวา “ตวัเราคือใคร” 

ดวยเหตุนี้ อัตลักษณจึงเปนเรื่องของการคนหา ยืนยัน ทาทาย หรือตรวจสอบความ

เปนตวัตนทัง้ในระดบัปจเจกบคุคลและระดบัสงัคม โดยอตัลกัษณในกรณกีารประกอบ
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สรางอัตลักษณของวัยรุนผานแอพพลิเคชั่นแตงรูปนั้น เพื่อสื่อสารและนิยามตัววัยรุน

เองวา “ฉันเปนใคร” เชน ฉันเปนคนผิวขาว ฉันเปนคนผอม ฉันเปนคนจมูกโดง 

แตการนิยามอัตลักษณระดับปจเจกที่วัยรุนสื่อสารออกไปสูพื้นที่ของโลกออนไลนน้ัน 

ก็มีปฏิสัมพันธของสังคมอยู คือ สังคมก็พยายามเขาไปกํากับอัตลักษณตางๆ เหลานั้น 

เชน การถายภาพที่ถูกประกอบสรางอัตลักษณที่แตกตางไปจากความเปนจริง สังคม

ก็จะเขาไปกํากับหรือเขาไปตั้งคําถามทันทีวา “ภาพนี้ไมเหมือนเธอเลย”

 สะทอนใหเห็นวาบนพื้นที่โลกออนไลนอัตลักษณ ระหวางสังคมและ

ปจเจกบคุคล มคีวามสมัพันธกนัอยูตลอดเวลา เปนการใชอาํนาจในเชงิของการตอรอง

มากกวาการตอตาน โดยทีอ่าํนาจทีเ่กดิขึน้นัน้ เปนการดงึกันไปมาระหวางอาํนาจของ

สังคมและวัยรุน โดยที่ทั้ง 2 ฝงไมมีใครไดรับชัยชนะหรือไดรับอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ 

แตทัง้ 2 ฝง ทัง้วยัรุนและสงัคมตางพยายามตอสูเพือ่แสดงใหเหน็ถงึอาํนาจของกนัและ

กัน สังคมเองก็พยายามที่จะเขามาควบคุมวัยรุน วัยรุนก็พยายามแสดงอํานาจใหกับ

สังคมไดเห็น แตอํานาจที่เกิดขึ้นเปนวิธีการที่วัยรุนใชอํานาจเขาไปตอรองกับสังคมใน

ประเด็นตางๆ ทั้งเรื่องการตอรองเรื่องเรือนราง ตอรองเรื่องเพศ เรื่องครอบครัว ตอ

รองกบัสถาบนัการศกึษา ตอรองกบัศาสนา และตอรองกบัวฒันธรรมแฟชัน่ของวยัรุน 

วยัรุนไมตอตานหรอืปฏเิสธการมอียูของอาํนาจทางสงัคม แตวธิกีารทีว่ยัรุนสรางอาํนาจ

ของตัวเองผานการสื่อสารและประกอบสรางอัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป คือ 

การที่วัยรุนพยายามสะทอนตัวตนและสรางอํานาจหรืออัตลักษณผานการประกอบ

สรางผานภาพถายของตัวเองผานโลกออนไลนในเชิงการตอรองกับสถาบันทางสังคม

ในประเดน็ตางๆ ขางตนเปนประเดน็หลกัในการใชอาํนาจในการสะทอนอตัลกัษณของ

พวกเขาผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป

 ในการประกอบสรางอตัลกัษณผานแอพพลิเคชัน่แตงรปูในระดับปจเจกนัน้ 

คอื แรงขบัเคลือ่นภายในจติใจของวยัรุนทีส่ือ่สารผานภาพถายโดยการใชแอพพลเิคชัน่

แตงรปูเปนเครือ่งมือ โดยมเีบ้ืองหลงัความรูสกึทีซ่อนอยู คอื ความไมพอใจในเรือนราง

ธรรมชาติของตัวเอง (natural body) หรือการใชแอพพลิเคชั่นสื่อสารอารมณความ

รูสึก ณ ชวงเวลานั้น หรือแสดงความสัมพันธระหวางคนในภาพ จึงประกอบสราง

อัตลักษณของตนเองขึ้นมาตั้งแตกระบวนการถายรูปจนกระทั่งสูขั้นตอนของการใช

แอพพลิเคชั่นแตงรูป ซึ่งสิ่งที่ทับซอนกันใหเกิดการประกอบสรางอัตลักษณนั้น คือ 

ความตองการพื้นท่ีในสังคมของวัยรุนน่ันเอง จึงแสดงออกมาเปนพฤติกรรมทั้งใน
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เชิงรูปธรรมในการใชแอพพลิเคชั่นแตงรูปและเชิงสัญลักษณที่ซอนเอาไวในภาพถาย

มากมาย หากมองในแงของการสื่อสารวัยรุ นเลือกประกอบสรางอัตลักษณดวย

แอพพลิเคชั่นแตงรูป สรางพื้นที่ของสังคมออนไลนเปนเวทีในการส่ือสารและสราง

อัตลักษณของตนเอง ในสวนสัญลักษณที่วัยรุนหยิบย่ืนมาสูสังคม เกิดขึ้นไดโดยผาน

ระบบการสรางภาพตัวแทน (representation) 

 โดยภาพของตวัแทนนัน้ข้ึนอยูกบัการประกอบสรางขึน้มาโดยคนและสังคม 

เชน ในกรณีตัวแทนภาพของผูหญิงสวยในโฆษณาโทรทัศน สวยตองผิวขาว หุนดี 

หนาไดรูป ดวงตากลมโต ฯลฯ คือภาพตัวแทนของผูหญิงที่สวยที่สังคมรับรับรูและ

เขาใจตรงกันเปนสิ่งท่ีสื่อไดสรางข้ึน ดังน้ันสิ่งท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ คือ 

การพยายามประกอบสรางภาพตัวแทนของวัยรุนโดยการสรางภาพของตัวเองขึ้นมา

ดวยแอพพลิเคช่ันแตงรูป ใหกลายเปนอีกคนท่ีไมใชตัวเรารอยเปอรเซ็นตและไมได

เปลี่ยนแปลงตัวตนไปรอยเปอรเซ็นตเชนกัน แตเปนอีกคนที่ In-between ระหวาง

เปนตัวเองและเปนคนอืน่ แตจะมากจะนอยนัน้เปนเรือ่งของปจเจกบคุคลทีจ่ะตองการ

การสื่อสารอัตลักษณใดสูสังคมนั่นเอง

2. การสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุนเพศหญิงและ
เพศชายผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป

 สาํหรบังานวจิยัเรือ่ง “การสือ่สารกบัการประกอบสรางอตัลกัษณของวยัรุน

ผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป” สนใจแนวทางการศึกษาโดยสํานักวัฒนธรรมศึกษาของ 

Dick Hebdige นักวิชาการสํานักเบอรม่ิงแฮม (Birmingham/British Cultural 

School) ทีทํ่าการวเิคราะหความหมายและเช่ือมโยงมติทิางดาน “ตวับท (text) ” เชน 

กระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุน การถายภาพ การใชแอพพลิเคชั่นใน

การแตงภาพ เปนวิธีการที่วัยรุนใชตอรองอํานาจกับสถาบันหลักทางสังคม ซึ่งเขากับ

เงื่อนไขความจริงของโครงสรางทางสังคม มาใชเปนกรอบในการศึกษาเรื่องอัตลักษณ

ของวัยรุน ในฐานะที่วัยรุนเปนกลุมวัฒนธรรมยอยกลุมหนึ่งในสังคม

 โดยท่ีตัวบทที่เกิดขึ้นผานภาพที่ผานการประกอบสรางอัตลักษณดวย

แอพพลิเคช่ันแตงรูปน้ัน มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมของวัยรุนดวยกันเอง 

โดยมีตัวแปรเรื่องเพศวิถี (sexuality) เปนตัวแปรสําคัญ มีความแตกตางกันตาม
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เพศสภาพ (gender) ของความเปนหญงิและความเปนชายทีม่คีวามแตกตางทางความ

หลากหลายในเพศวถิหีรอืความปรารถนาทางอตัลกัษณทางเพศของแตละคน เพศหญงิ

และชาย (เพศสภาพ) ในการสือ่สารกบัการประกอบสรางอตัลักษณผานการใชแอพพลิ-

เคชั่นแตงรูป มีความใกลเคียงกันคอนขางสูง ไมวาจะเปนเพศแบบใดก็มีวัฒนธรรม

คลายๆ กนั คือ การนยิมทีจ่ะถายภาพตวัเองและเสพตดิภาพลกัษณทีด่ดูผีานภาพถาย 

 สวนเพศวิถีของเพศชายและหญิงนั้น เปนกลุมวัฒนธรรมที่มีความแตกตาง

กัน เชน เพศชายท่ีนิยามตัวเองวาเปนเกย กะเทย หรือเพศชายแท หรือเพศหญิงที่

นิยามตัวเองวาเปนเพศหญิงแท ทอม ดี้ และเลสเบ้ียน จะมีการส่ือสารกับประกอบ

สรางอัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป ใชเพศวิถีเปนที่ตั้งในการสรางอัตลักษณของ

ตนเอง วัยรุนทุกคนจะสื่อสารเรื่องความตองการทางดานเพศวิถี ความปรารถนาหรือ

อตัลกัษณทางเพศทีต่วัเองตองการ เปนปจจยัหลกัในการสือ่สารกบัการประกอบสราง

อัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูป

 วยัรุนมกีารประตดิประตอเชือ่มความสัมพนัธของอดตี ปจจุบนั และอนาคต 

เปนการเปลี่ยนถายสภาวะของอัตลักษณเล่ือนไหลไปมาโดยไมมีเงื่อนไขของเวลา 

(Timing) มาเปนตัวกําหนด หากแตไดเขามาเปนสวนเสริมใหมีการ “Cut” n “Mix” 

ของชวงวยัไดมากขึน้ ทาํใหวัฒนธรรมวยัรุน เปนวัฒนธรรมทีม่คีวามหลากหลาย มกีาร

ผสมผสานความเปนเด็ก วัยปจจุบันท่ีเปนตัวเขาอยู และวัยอนาคตคือผูใหญเขาดวย

กัน เชน การใชแอพพลิเคชั่นแตงรูปแตใสสติ๊กเกอรตัวการตูน, การแตงกายแบบสมัย

นยิมแตใชแอพพลเิคชัน่แตงรปูดวยแกสใีหมสีใีหดโูบราณยอนยคุ ฯลฯ ซึง่ไมอาจปฏิเสธ

ไดวาภาวะดังกลาวไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งมาจากสื่อมวลชน

3. การส่ือสารกับการตอรองอัตลักษณผานแอพพลิเคชั่นแตงรูปกับ
วัฒนธรรมประชานิยม

 งานวิจัยเรื่องการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของวัยรุนผาน

แอพพลเิคชัน่แตงรปูนัน้ ทีเ่ปนกระแสในโลกออนไลนโดยการใชกระแสวฒันธรรมปอป 

เปนพื้นที่ในการตอรอง และสรางตัวตน (อัตลักษณ) ของวัยรุนเองในยุคปจจุบัน โดย

เปนการตอรองในระดบัปจเจกและในระดบัสงัคม ตอรองกบัสถาบนัครอบครวั ตอรอง

เรื่องเพศ ตอรองเรือนราง ตอรองกับศาสนา ตอรองกับสถาบันการศึกษา และตอรอง
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กบัวฒันธรรมแฟช่ัน ดวยการแตงรปูภาพโดยใชแอพพลเิคชัน่ปกปดตวัตนหรอืจุดดอย

ในสรรีะของตวัเองเปนทีม่าของการตอรองกบัเรอืนราง รางกายทีธ่รรมชาตใิหมา และ

เปนการสื่อสารเรื่องอัตลักษณทางเพศในระดับปจเจกบุคคลอีกดวย โดยทั้งหมดนี้นั้น

ตั้งอยูบนพื้นฐานจากความสุขและความพึงพอใจที่เกิดจากความสัมพันธกับสังคม

ระหวางผูสงสารและผูรับสารผานความสัมพันธที่เกิดจากยอดกดไลคและการคอมเมนต

ที่ไดรับบนภาพถายแตละรูปท่ีวัยรุนสื่อสารผานพื้นที่สังคมออนไลน โดยที่พื้นที่น้ีนั้น

เปนพื้นที่ที่วัยรุนมีอํานาจเขาไปจัดการท้ังมีการเลือกลบภาพที่ถูกพากษวิจารณวา

ไมสวยไมหลอ หรอืมีการลบค็อมเมนตที่ไมชอบออกไปจากพืน้ที่ของพวกเขา ดงักลาว

เหลานี้แสดงใหเห็นวาพื้นท่ีโลกออนไลน เปนพื้นที่สําหรับการนําเสนออัตลักษณผาน

ภาพถายของวัยรุน

 โดยเฉพาะความพอใจของบุคคลทีจ่ะผลติความหมายของประสบการณทาง

สังคมของตนเอง และพอใจที่จะหนีจากกฎระเบียบทางสังคมของกลุมที่มีอํานาจใน

สังคม โดยที่วัยรุนไดสรางอํานาจของวัยรุนดวยตัวเองโดยไมตองไปพึ่งอํานาจจากคน

อื่น หรือจากชางภาพมืออาชีพในการแตงรูป หรือการนําเสนอภาพถายภายใตชุด

นักเรียนหรือสถานที่ในโรงเรียน ในมุมมองของพวกเขาคือ ไมใชมุมหรือเปนภาพของ

โรงเรียนที่สังคมรับรูโดยท่ัวไป มีการโพสตทา มีการใชแอพพลิเคชั่นในการแกสีของ

ภาพถาย เปนภาพทีพ่วกเขาตองการนาํเสนอออกไปสูสงัคม ซึง่เปนอกีรปูแบบหนึง่ของ

จุดยืนของวัยรุนท่ีเปนกลุมท่ีดอยอํานาจทางสังคมที่ใชตอรองกับอํานาจจากสถาบัน

หลักของสังคม

 วยัรุนสรางพืน้ทีบ่นโลกออนไลนเพือ่เปนอาณาจกัรในการตอสู ตอรอง และ

ชวงชงิอาํนาจจากสถาบนัหลกัของสงัคม เชน จากสถาบนัครอบครวั สถาบนัการศึกษา 

สถาบันศาสนารวมถึงสถาบันสื่อมวลชน ดังน้ันการแตงรูปผานแอพพลิเคชั่นจึงเปน

วฒันธรรมทีเ่กดิจากการตอรองของวยัรุนทีเ่ปนกลุมทีม่อํีานาจเปนรองทางสงัคมทีก่าํลงั

ตอรองกับอํานาจทางสังคมดังกลาว โดยวัยรุนมีอาวุธที่ใชตอรองกับอํานาจทางสังคม

ในครั้งนี้ คือ แอพพลิเคชั่นแตงรูป โดยวัยรุนไมใชวิธีการกีดกัน หรือปฏิเสธการมีอยู

ของอํานาจของสถาบันหลักทางสังคม แตเลือกใชการตอรองแทน 

 โดยทีก่ารสือ่สารอตัลกัษณผานแอพพลิเคช่ันแตงรปูนัน้ เกดิข้ึนมาจากความ

ทันสมัยของเทคโนโลยีและความซับซอนของสื่อมวลชนที่มีนอยลง วัยรุนสามารถเขา

ถึงสื่อมวลชนไดอยางงายดาย ซึ่งตางจากวิถีชีวิตของวัยรุนในสมัยกอนที่การส่ือสาร
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ไมไดเปนของวัยรุนโดยตรง แตแอพพลิเคชั่นแตงรูปกลับกลายเปนสื่อของวัยรุนทั้งใน

เรื่องของการใชงาน และองคประกอบที่มีอยูในแอพพลิเคชั่นแตงรูป เอื้อตอการสราง

อัตลักษณในแบบที่วัยรุนตองการสื่อสารดวยตัวของวัยรุนเอง

 ในการศกึษาวจิยัครัง้นีว้ฒันธรรมของวยัรุนทีเ่รยีกไดวาเปนคนชายขอบของ

สังคมอยูขอบปลายของความเปนเด็กและขอบของความเปนผูใหญ ซึ่งมีฐานะเปน

วัฒนธรรมชายขอบ (subaltern) กลุมหนึ่งของสังคม โดยการใชแอพพลิเคชั่นแตงรูป

เพือ่นยิามตนเอง (self-definition) โดยตอรองกับอาํนาจกลุมวฒันธรรม (dominant 

culture) ของสังคม โดยมีมุมมองเร่ืองหนาตาวาเปนตนทุนท่ีสูงของสังคม หนาตาดี

เปนอํานาจอยางหนึ่งที่พวกเขาถอดรหัสวามีอํานาจที่เหนือกวาคนที่หนาตาไมดี และ

พยายามสรางอัตลักษณของตัวเองในอุดมคติขึ้นมา รวมถึงการสื่อสารผานภาพถายที่

ใชตอรองกับสถาบันทางสังคมกระแสหลักที่มีความใกลชิดกับวัยรุนท้ังสถาบันการ

ศึกษา ศาสนา และครอบครัว ดวยการประกอบสรางอัตลักษณผานภาพถาย โดยเปน

ภาพทีเ่นนประกาศอาํนาจและแสดงตวัตนผานภาพถายของพวกเขาใหผูอืน่หรอืสังคม

ไดรับรูในอัตลักษณที่พวกเขาตองการสื่อสารออกไปดวยตัวของพวกเขาเอง

4. การสือ่สารกบัการประกอบสรางและตอรองอตัลกัษณของวยัรุนผาน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทสมารทโฟนโดยมีเทคโนโลยีเปนตัวกําหนด

 ปจจุบันเทคโนโลยีสื่อใหม (new media technologies) อยางโทรศัพท

ที่สามารถนําองคประกอบของสื่อหลายชนิดท่ีแยกกัน มาพวงรวมกันในชองทางการ

สื่อสารเดียว รวมไปถึงตัวสารและผูรับสาร และสังคมก็เปล่ียนแปลงผันแปรไปตาม

ความเปลี่ยนแปลงของตัวสื่อ โดยในยุคปจจุบันที่เปล่ียนชองทางการส่ือสารจาก

คอมพวิเตอรสูโทรศพัทสมารทโฟน จากชองทางการสือ่สารทีเ่ปลีย่นไปสารทีอ่ยูในชอง

ทางการสื่อสารก็เปล่ียนตาม จากโปรแกรมท่ีอยูในคอมพิวเตอรก็ถูกพัฒนาใหเปน

โปรแกรมขนาดเล็กใหอยูในโทรศัพทมือถือ ที่เรียกวา แอพพลิเคชั่น

 กับยุคการเปลี่ยนสื่อจากคอมพิวเตอรมาเปนโทรศัพทสมารทโฟน ก็สราง

ผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับประสบการณของมนุษย โดยเฉพาะการที่ผูรับ

สารเปนผูกระทําการสื่อสาร (active audience) การเกิดขึ้นมาของแอพพลิเคชั่น

แตงรปูนัน้ ผานโทรศพัทสมารทโฟนทีถู่กเช่ือมโยงกบัระบบเครอืขายอนิเทอรเนต็ ก็ได
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เปดโอกาสใหใครก็ไดเขาใชพื้นท่ีบนโลกออนไลน ส่ือสารเรื่องอัตลักษณของตนเองได

อยางที่ตนเองตองการจะสื่อสารโดยไมไดผานสื่อมวลชนกระแสหลักอยางเฉกเชนใน

อดตีทีผ่านมา ซ่ึงในการสือ่สารอตัลกัษณดวยการใชแอพพลิเคช่ันแตงรปูเปนเครือ่งมอื 

ผานการประกอบสรางอตัลกัษณบนภาพถาย และถกูโพสต ถกูแชร ไปยงัสังคมออนไลน 

รวมถึงพื้นที่เหลานี้ก็ยังมีการสรางความสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร ผาน

การกดไลคหรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพ ซึ่งเปนการส่ือสารที่สะทอน

อัตลักษณที่ผูกระทําการสื่อสารตองการและสะทอนอัตลักษณที่สังคมกําลังนิยามเรา

ไว กลายเปนรูปแบบการตอรองเรื่องอัตลักษณที่ชัดเจนอีกรูปแบบหนึ่ง

 โดยสงัคมเครอืขายจะเริม่แทรกซมึเขาไปเปนสวนหนึง่ในชวีติประจาํวนัและ

ชีวิตวัฒนธรรมของผูคน อาทิ การเกิดขึ้นมาของแอพพลิเคช่ันบนมือถือโดยเฉพาะ

แอพพลิเคช่ันการแตงรูป ท่ีถูกสรางรูปแบบการใชงานใหเชื่อมไปยังสังคมออนไลน 

เมื่อถายรูปแตงรูปเสร็จก็สามารถเชื่อมสู เฟซบุ กและอินสตราแกรมไดเลยทันที 

โดยเฉพาะสังคมออนไลนอยางเฟซบุก ที่เกิดเปนคานิยมของการเสพส่ือทางตาหรือ

ทางภาพถายนั่นเอง ซึ่งแทบจะทุกคนใชชีวิตประจําวันเปนวงจรการใชชีวิต ถายรูป 

แตงแอพ โพสต แชร แท็ก กลายเปนวงจรที่มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตของคนสมัยใหม

 ซ่ึงในสงัคมสารสนเทศนัน้ เนือ้หาสารทีเ่คยแตกตางหรอืแยกขาดกนัในแตละ

ประเภท จะถกูลบเสนแบงระหวางกนัออกไป เชน จากเดมิสารทีเ่ปนขอความตองผลิต

ผานเทคโนโลยีประเภทสิ่งพิมพเทานั้น ในขณะที่สารประเภทภาพและเสียงจะถูกเผย

แพรผานสื่อโทรทัศนเปนหลัก แตมาในยุคมัลติมีเดียไมวาจะเปนขอความ ภาพ เสียง 

หรือระบบสัญลักษณ ก็สามารถสื่อสารไดผานอินเทอรเน็ตและสื่อไรสายตางๆ โดย

เทคโนโลยีสื่อใหมจะมีลักษณะแบบอเนกประสงค (multifunctional) มากยิ่งขึ้น อัน

แปลวา ภายใตเทคโนโลยีสื่อเดียว มนุษยเราก็สามารถเลือกฟงกช่ันในการส่ือสารได

หลากหลาย เชน การมีโทรศัพทสมารทโฟน ก็สามารถเปนทั้งโทรศัพท ที่เอาไวติดตอ

สื่อสาร เปนกลองถายรูป เปนโปรแกรมสําหรับแตงรูปภาพสวยๆ โดยที่ไมตองพึ่งพา

ชางภาพหรอืคนแตงภาพมอือาชพี พรอมกบัการเช่ือมตอไปยงัอนิเทอรเนต็ โพสต แชร

สูสังคมออนไลนไดอยางงายดาย

 ดังน้ันในการศึกษาเรื่องการสื่อสารกับการประกอบสรางอัตลักษณของวัย

รุนผานแอพพลิเคชั่นแตงรูปนั้น เห็นถึงพัฒนาการของสื่อใหมที่เขามามีบทบาทตอ

สังคมคอนขางมาก โดยเฉพาะวัยรุนเขาไปมีบทบาท และเปนผูกระทําการสื่อสารดวย
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ตวัของวยัรุนเองโดยไมตองผานมมุมองความคดิ หรือการตคีวามอตัลกัษณผานส่ือกลาง

ใดๆ แตสามารถสือ่สารเรือ่งอตัลกัษณของพวกเขาดวยตวัของพวกเขาเองโดยไมไดผาน

สื่อมวลชนกระแสหลักเฉกเชนในอดีตท่ีผานมา ดังนั้นวัยรุนจึงเปลี่ยนบทบาทมาเปน

ผู กระทําการสื่อสารแบบเต็มตัว เพื่อสื่อสารอัตลักษณผานแอพพลิเคช่ันแตงรูป 

ที่เปนการสะทอนอัตลักษณของพวกเขาท่ีเปนการทาทายอํานาจของสถาบันสื่อสาร

มวลชนในปจจุบันนี้

  โดยมีคุณลักษณะของเทคโนโลยีของแอพพลิเคชั่นแตงรูป คือ วัยรุนมีการ

เลือกใชแอพพลิเคช่ันแตงรูปเปนเครื่องมือในการส่ือสารเร่ืองอัตลักษณเพราะวัยรุน

ทกุคนไมวาจะมีเพศสภาพหรอืเพศวถีิแบบใดกต็ามก็สามารถเขาถงึเทคโนโลยไีดเทาๆ 

กันและดวยฟงกชั่นการใชงานที่งายและไมซับซอนเม่ือเทียบเทากับการใชโปรแกรม

แตงรูป (โฟโตชอป) ซ่ึงมันกลายเปนเรื่องของการตอรองเรื่องวัฒนธรรมแฟช่ันของ

วัยรุน วัยรุนไมตองการท่ีจะทําใหภาพน้ันแตงออกมาเทียบเทาภาพถายจากนิตยสาร 

แตพวกเขาใชวิธีการตอสูในชีวิตประจําวันแตงภาพเพียงแคปรับเฉดสีของภาพใหขาว

ดวยแอพพลเิคชัน่แตงรปูในชวีติประจาํวนัของพวกเขาเทานัน้ ความสะดวกสบายกเ็ปน

อีกหนึ่งลักษณะของเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นแตงรูปซึ่งวัยรุนสามารถใชงานไดทุกที่ 

ทกุเวลาหากมีการออนไลนผานเครอืขายอนิเทอรเนต็ และอกีสิง่หนึง่ทีเ่ปนคณุลกัษณะ

ของแอพพลิเคช่ันแตงรูปท่ีผูกระทําการสื่อสารอยางวัยรุนชื่นชอบมากที่สุด คือ การ

สรางปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสารที่สามารถเกิดขึ้นและตอบโตกันไดแบบ

ทันที ผานการโพสต ติดแท็ก แชร หรือการค็อมเมนต เปนสิ่งที่ทําใหวัยรุนรูสึกวาพวก

เขากําลังไดรับความสนใจและรูสึกวาตัวเองสําคัญ

  นอกจากนีแ้ลวคณุลกัษณะของเทคโนโลยขีองแอพพลิเคช่ันแตงรปูทีสํ่าคัญ

อีกประการหน่ึงเลยก็คือ แอพพลิเคชั่นแตงรูปนั้นจะมีการอัพเดทฟงกชันการใชงาน

แบบใหมๆ อยูสม่ําเสมอ อีกท้ังยังมีความอเนกประสงค คือ แอพพลิเคช่ันแตงรูป

สามารถถายรูปผานแอพพลิเคช่ัน แลวเช่ือมไปยังสังคมออนไลนอยางเฟซบุกและ

อนิสตราแกรมไดเลยในทนัท ีและประการสดุทาย แอพพลิเคชัน่แตงรปูคอนขางมคีวาม

หลากหลายในการใชงาน คอื มฟีงกชัน่ทัง้การแกส ีชวยปรบัความคมชดัใหกบัภาพถาย

ที่ถายไมชัด ใสกรอบ แตงหนา ใสสติ๊กเกอรการตูน ใสตัวหนังสือ และปรับเปลี่ยน

รางกายในภาพถาย ทั้งเรือนรางและสรีระทางรางกายไดตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา
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5. การถายภาพกับการส่ือสารประกอบสรางและตอรองอัตลักษณผาน
แอพพลิเคชั่นแตงรูป

 ดวยการออกออกแบบฟงกชัน่การใชงานของโทรศัพทสมารทโฟนทกุเครือ่ง 

ทุกรุนและทุกยี่หอ ตองมีฟงกชั่นการถายรูปเปนสวนประกอบที่สําคัญ กลายเปน

การตลาดโดยเลือกใชคุณภาพของกลองในโทรศัพทมาใชเปนจุดขายของสินคา ซึ่ง

เทคโนโลยกีารถายภาพในโทรศพัทมอืถือนัน้ไดถกูพฒันามาเร่ือยๆ จากกลองทีคุ่ณภาพ

ไมชัดก็พัฒนาใหมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น ตอมาในชวงหลังยังมีการเพิ่มฟงกชั่นของ

กลองหนาในโทรศพัทเขามาอกี และยงัเพิม่คณุภาพของการถายภาพใหมคีวามชดัใกล

เคียงกลองถายรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นดวย จนทําใหการถายรูปจากโทรศัพทกลาย

เปนที่นิยมของคนในยุคปจจุบันท่ีตองการสื่อสารอัตลักษณของตัวเองตลอดเวลา 

โดยเฉพาะการถายรปูตวัเองผานโทรศพัทมอืถอื ทีม่กีลองหนาทีอ่อกแบบเพือ่ใชสาํหรบั

การถายรูปตัวเองเปนการประกอบสรางอัตลักษณในระดับปจเจกบุคคลที่วัยรุนนิยม

ทํามากที่สุด หรือหลายๆ คนถึงขั้นเสพติดการถายรูป การถายภาพกลายเปนกิจวัตร

ประจําวัน ดวยการถายภาพแทบจะทุกกิจกรรมที่ทําในชีวิตประจํา ทุกอิริยาบถและ

สือ่สารไปยงัสงัคมออนไลนเกอืบตลอดทัง้วนั เพราะความสะดวกและงายในการใชสื่อ

เหลานี้นั่นเอง

 ซ่ึงความนิยมในการถายภาพของวัยรุนในยุคปจจุบันที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ

อธิบายไดวา การถายภาพเปนท่ีนิยมของกลุมวัยรุนเพราะการส่ือสารโดยใชภาษา

ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนคอนขางมีความยุงยากและซับซอน แตถาเปนการสื่อสาร

ดวยภาพ ประเด็นที่สําคัญเลยของภาพถาย คือ มันมีความเหมือนกับตนฉบับ เหมือน

กับตัวจริง เพราะฉะน้ัน หากวัยรุนจะเปลี่ยนรางกายในโลกของความเปนจริง ซึ่งจะ

ตองลงทุนกับการทําศัลยกรรม ซึ่งตองมีองคประกอบอื่นๆ รวมดวยอีกมากมาย โดย

เฉพาะเรือ่งของทนุทรพัยและรางกายทีย่งัไมเจรญิเตบิโตเตม็ที ่เพราะฉะนัน้สิง่ทีว่ยัรุน

เลือกทําคือ การเปลี่ยนอัตลักษณรางกายตัวเองดวยการเปลี่ยนที่สื่อ คือ ตัวสารที่มัน

ใกลกับความเปนวัยรุนมากที่สุด 

 ดังน้ัน “ภาพถาย” จึงเปนสิ่งท่ีวัยรุนเลือกมาใชในการสรางอัตลักษณของ

พวกเขา เพราะการเปลี่ยนตัวเองดวยภาพมีความใกลกับตัวจริงของวัยรุนมากที่สุด 

โดยที่ถึงแมวาจะไมไดเปลี่ยนท่ีโลกของความจริงแตอยางนอยก็สามารถท่ีจะเปลี่ยน
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ไดทีโ่ลกของจนิตนาการ สวนสือ่ทีว่ยัรุนเลอืกทีจ่ะนาํมาเปล่ียนตวัเองกคื็อ “ภาพถาย” 

นั่นเอง

 โดยงานวจิยัในเรือ่งนีเ้ปนภาพทีเ่ปนกระจกสะทอนเงาแหงชวีติของวยัรุนใน

ยคุปจจบุนั เปนการสือ่สารภาพถายทีแ่สดงอตัลกัษณในระดบัปจเจก เนนความสาํคญั

ในเรื่องรูปรางและหนาตา เรื่องราวในชีวิตประจําวัน อารมณความรูสึกของผูกระทํา

การสือ่สารเปนสาํคญั หรอืเปนภาพถายทีถ่กูประกอบสรางขึน้ใหอยูในโลกจนิตนาการ 

โดยการถายประเภทท่ีมักเปนภาพท่ีแสดงความสวยงาม หรือเรื่องราวที่เปนความพึง

พอใจของผูถายเอง โดยเนนการถายรูปตัวเองเปนหลัก และเปนภาพที่แสดงใหเห็นถึง

แนวความคิดของคนถายอารมณความรูสึกของคนถาย 

 ในงานวจิยัในครัง้นีน้ัน้เทคนคิการเพ่ิมคุณคาใหกบัภาพถายเปลีย่นรปูแบบ

ไปจากเดิมเปนอยางมากหากเปลี่ยนจากกลองถายรูปมาเปนกลองในโทรศัพท

สมารทโฟนน้ัน แอพพลิเคชั่นในการแตงรูปจะถูกนํามาใชในการเพิ่มคุณคาใหกับ

ภาพถายแทน ไมวาจะเปนการเลือกมุมกลองที่สงเสริมรูปรางหรืออําพรางรูปราง

ของผูกระทําการสื่อสาร การจัดสัดสวนของภาพ การใสกรอบ การแกสี แตในที่น้ี

แอพพลิเคชั่นแตงรูปสามารถทําไดมากมายกวาโปรแกรมแตงรูปในคอมพิวเตอรเสีย

อีก เชน แตงหนา ทําผม หรือแกไขจุดบกพรองไดทุกสัดสวนรูปหนา ดวงตา จมูก ปาก 

สีผิว ความอวน ความผอม หรือแมแตสีของฟน ฯลฯ แตแอพพลิเคชั่นฟงกชั่นการใช

งานเหลานี้วัยรุนสวนใหญมีการเลือกใชแอพพลิเคชั่นงานในระดับที่เหมาะสม คือ 

ไมไดเปลี่ยนตัวเองเปนคนอื่น แตเพียงเพิ่มภาพคุณคาใหภาพถายดวย “การทําใหเรา 

เปนเราในแบบที่ดูดีขึ้น”เทานั้นเอง

ขอเสนอแนะ

 1. สําหรับผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแอพพลิเคชั่นแตงรูป
  1.1 ผูวิจัยแนะนําใหศึกษากลุมเปาหมายที่ใชแอพพลิเคชั่นแตงรูปที่
ใชฟงกชัน่การตดัแตงรางกายทีเ่ปลีย่นตวัเองจากโลกความเปนจรงิใหแตกตางจากโลก
ออนไลน เปนการสื่อสารเรื่องอัตลักษณที่ทําใหเห็นถึงมิติที่ขยายออกไป 
  1.2 โดยการศกึษาในครัง้นีน้ัน้ผูวจิยัเนนการศกึษาเนือ้หาของภาพถาย
ที่มีผูกระทําการส่ือสารคือวัยรุน แตหากเลือกศึกษาแอพพลิเคชั่นแตงรูป ที่สะทอน
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มุมมองผานคนสรางแอพพลิเคชั่น ในฐานะเปนผูสงสาร (Sender) เปนผูผลิตเนื้อหา

ในแอพพลิเคชั่นแตงรูป (Message) และเปนชองทางการสื่อสาร (Chanel) จะชวย

ขยายขอบเขตการศึกษาเรื่องแอพพลิเคชั่นแตงรูปเพิ่มเติมไปอีกมิติหนึ่ง

 2. สําหรับผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอัตลักษณวัยรุน

  2.1  การศึกษาครั้งน้ีน้ันเห็นไดชัดเจนวา กลุมเปาหมายที่มีเพศหญิง 

คอนขางมีประเด็นเรื่องการใชแอพพลิเคชั่นที่นาสนใจ มีรายละเอียดการใชแอพพลิ-

เคชั่น มีรหัสอะไรบางอยางที่ซอนอยูในการใชแอพพลิเคชั่น 

  2.2 หากผูวิจัยสนใจวิธีการตอรองของวัยรุน โดยเฉพาะการตอสู 

ตอรอง และตอตานมเีปนประเดน็ทีน่าสนใจมาก โดยเฉพาะการตอรองของเพศชายเทยีม

และเพศหญงิเทยีม มกีารตอรองอตัลกัษณมากกวาเพศชายแทและเพศหญงิแท เพราะ

เปนอตัลกัษณเรือ่งเพศทีม่กีารกดทบัของสงัคมไทย การตอสูเรือ่งการใชแอพพลเิคชัน่

ของวัยรุนกลุมนี้จึงเปนประเด็นที่นาทําการศึกษาใหลึกซึ้งตอไป
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วิจารณโดย

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษามีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาลักษณะ

ทางประชากร พฤติกรรมการเปดรบั ความคาดหวงั และความพงึพอใจ ของประชาชน 

ตอสือ่ประชาสมัพนัธโครงการ “นครศรดีีดี๊” ผูวจิยัไดใชวธิกีารวจัิยเชงิปรมิาณ (Quan-

titative Research) ในรปูแบบของการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) แบบวดัผล

ครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงในการรวบรวมขอมูลวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว 

(One–shot Descriptive Study) และใหผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Ad-

ministered Questionnaire) ซึง่กลุมตวัอยางในการศกึษาวจิยัครัง้นี ้คอื นกัทองเทีย่ว

ชาวไทยทั้งชายและหญิงที่มาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุตั้งแต 18-50 ป 

จํานวน 400 คน ในการวิเคราะหผลขอมูลนั้นใชคาสถิติในการวิเคราะห ทั้งสถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเดินทาง

ทองเที่ยวภายในประเทศ 1-3 ครั้ง/ป ซึ่งกอนเดินทางนักทองเที่ยวจะหาขอมูลการ

ทองเทีย่วดานแหลงทองเทีย่วกบัทีพั่ก สวนแหลงทองเทีย่วทีน่กัทองเทีย่วใหความสนใจ

จะเปนรูปแบบทองเที่ยวแหลงธรรมชาติ (ภูเขา, ทะเล, นํ้าตก) สําหรับวัตถุประสงค

ในการเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมาทองเที่ยว/พักผอน โดยใชรถสวนตัว

เดินทางมากับครอบครัว/ญาติ และกลุมเพื่อนสนิท โดยมีพฤติกรรมการเปดรับส่ือ

ประชาสัมพันธทุกประเภทนอย ทวา มีความคาดหวังตอสื่อประชาสัมพันธโครงการ 

“นครศรดีีด๊”ี สงู ในขณะทีม่คีวามพึงพอใจตอสือ่ประชาสมัพันธโครงการ “นครศรดีีดี๊” 

ระดับปานกลาง

คําสําคัญ: พฤตกิรรมการเปดรบั, ความคาดหวงั, ความพงึพอใจ, สือ่ประชาสมัพนัธ, 
การทองเที่ยวและกีฬา
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 A study on “Media Exposure, Expectation, and Satisfaction of 
Tourists on Public Relations Media of Nakorn Si Dee Dee Project” was 
purposed to reveal demographic characteristics, media exposure behavior, 
expectation, and satisfaction of the tourists towards PR media using in 
Nakorn Si Dee Dee Project.
 Quantitative Research had been applying. Survey research by 
cross-sectional study technique had been used for data collecting. 
Questionnaires were handed out to the samples - 400 Thai male and 
female tourists in Nakorn Si Thammarat province, aged between 18-50. 
Data were analyzed by applying both descriptive and inferential statistics.
 Results on tourists’ behaviors revealed that most tourists would 
travel within the country around 1-3 times a year and search information 
of travelling places by themselves before the trip.  Most interesting tourist 
attraction was nature, such as, mountain, waterfalls, and seaside. 
Recreation was the reason for travelling. Personal cars were used when 
they started a trip, with their family and friends.  Media exposure behavior 
of tourists towards PR media was low, while expectation was high, 
satisfaction was in average.

Keywords: Media Exposure, Media Expectation, Satisfaction, 
Thai tourists, Public Relations media

ABSTRACT
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บทนํา

ที่มาและความสําคัญ
 สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไดจัดโครงการ 
“นครศรีดี๊ดี ที่เดียวเที่ยวครบเครื่อง เมืองเดียวเที่ยวทั้งป” ชูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ซึ่งเปนโครงการประชาสัมพันธที่มีวัตถุประสงค เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และกระตุนการทองเที่ยวเพื่อเปดเมืองนครศรีธรรมราชใหกลุม
นกัทองเทีย่วไดเหน็ความพรอมของเมอืง ทัง้ในดาน เศรษฐกจิ ทองเทีย่ว และวฒันธรรม 
ผานวัฒนธรรมประเพณี แหลงทองเท่ียว เทศกาล อาหาร และผลิตภัณฑพื้นเมือง 
ที่สําคัญยังมีสวนชวยปลุกกระแสรักบานเกิดใหกับประชาชนในจังหวัด และใหนัก
ทองเที่ยวทั่วประเทศ ไดรูจักของดีดี ของจังหวัด เพื่อใหไดทราบถึงความหลากหลาย
ในการทองเท่ียวของนครศรีธรรมราช คือมาที่เดียวแลวไดครบหมดทั้งชายทะเล 
ปาเขาลําเนาไพร สวนเกษตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
 โครงการ “นครศรีดี๊ดี” ดานการประชาสัมพันธและการตลาด ที่สํานักงาน
ทองเทีย่วและกฬีาจงัหวดันครศรธีรรมราชไดรวมกบัทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ จดัทาํข้ึน
เพื่อการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและการสงเสริมการตลาดสินคาโอทอป ผลิตผล
ทางการเกษตร รวมท้ังการสนับสนุนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสูมรดกโลก และ
การเตรยีมความพรอมของจงัหวดัในการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดวย ภายใต
โครงการดังกลาว มีจดุมุงหมายทีจ่ะสรางภาพลักษณ (Image) ใหจงัหวดันครศรธีรรมราช
ไดรับการจดจาํในฐานะ “นครแหงการทองเทีย่ว” ดวยคาํขวัญ “ทีเ่ดยีวเทีย่วครบเครือ่ง 
เมอืงเดยีวเทีย่วทัง้ป” รวมถึงการเปน นครประวัติศาสตรและนครวัฒนธรรม ซึ่งมี
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเปนจุดสําคัญดั่งคําขวัญ “เกิดมาหนึ่งชาติขอไดกราบ
พระธาตเุมอืงคอน” เช่ือมโยงไปถึงการทองเทีย่วเชงิพทุธ ดวยแนวคดินครศรธีรรมราช: 
นครแหงธรรม ธรรมะ - ธรรมชาติ - วัฒนธรรม 
 ภายใตโครงการดังกลาวไดเปดมุมมองใหมของ “เมืองนคร” ผานกิจกรรม
ที่หลากหลายและมีการจัดทําสื่อตางๆ ดังตอไปน้ี ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อปายโฆษณากลางแจง สื่อนอกบาน และสื่อออนไลน ทั้งนี้
การดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของโครงการ “นครศรีดี๊ดี” นั้น เปนส่ิง
สําคัญที่จะทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
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 ดังนั้น การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง และความพึง

พอใจของประชาชนตอสือ่ประชาสมัพนัธ ของสาํนกังานการทองเทีย่วและกฬีาจงัหวดั

นครศรีธรรมราช โครงการ “นครศรดีีด๊”ี” เพือ่เปนแนวทางในการพฒันาและปรับปรงุ

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ ในปตอๆ ไปใหเหมาะสมและสอดคลองกับกลุมเปาหมาย

ที่ไดวางไว โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดวยกัน 5 ขอ ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรท่ีมีผลตอความ

คาดหวัง ในสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี”

 2. เพือ่ศกึษาความแตกตางของลกัษณะทางประชากรทีมี่ผลตอพฤตกิรรม 

การเปดรับสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี”

 3. เพือ่ศกึษาความแตกตางพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วทีม่ผีลตอพฤตกิรรม 

การเปดรับสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี”

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังในส่ือประชาสัมพันธ

โครงการ “นครศรีดี๊ดี” กับพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรี

ดี๊ดี”

 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมการเปดรบัส่ือประชาสัมพนัธ

โครงการ “นครศรีดี๊ดี” กับความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี”

สําหรับการศึกษามีการตั้งสมมติฐานวิจัยดังนี้

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตาง

กันจะมีความคาดหวังในสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี”แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกตาง

กันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” แตกตางกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความคาดหวงัในส่ือประชาสัมพนัธโครงการ “นคร

ศรีดี๊ดี” มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธ

 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพันธโครงการ 

“นครศรดีีด๊”ี มคีวามสมัพนัธกบัความพงึพอใจในส่ือประชาสัมพนัธโครงการ “นครศรี

ดี๊ดี”
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 สําหรับระเบียบวิธีการวิจัย จะเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) แบบสาํรวจ (Survey Research Method) เกบ็ขอมลู ณ ชวงเวลาใดเวลา

หนึ่ง (cross-sectional descriptive study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร

ทางสถิติของ ทาโร ยามาเน (TaroYamane) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

และกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดจํานวนตัวอยาง

เทากับ 400 ท้ังชายและหญงิทีม่าเทีย่วในจงัหวดันครศรธีรรมราช ทีม่อีายต้ัุงแต 18-50 

ป โดยทาํการสุมตวัอยางแบบไมใชทฤษฎคีวามนาจะเปน (Non-probability Sampling) 

โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกสถานท่ีทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงและมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก 10 แหง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางและขอมูลที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยเดินทางไปเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง ระหวางเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2557

 ทั้งนี้แบบสอบถามไดแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะประชากร

 สวนที่ 2  พฤติกรรมของนักทองเที่ยว

 สวนที่ 3  ความคาดหวังในสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” 

 สวนที่ 4  พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธเกีย่วกบัโครงการ “นคร

ศรีดี๊ดี”

 สวนที่ 5  ความพึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” 

 สวนที่ 6  ขอเสนอแนะทั่วไป

 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว 

จึงนําไปประมวลผลขอมูลหาคาทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล ได

ผลสรุปการศึกษาวิจัย ดังนี้

 กลุมตัวอยางในงานวิจัยไดแกประชากรที่เปนนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งชาย

และหญิงที่มีอายุตั้งแต 18-50 ป ซึ่งมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทั้งที่มี

ภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและไมไดมีภูมิลําเนา

หรือไมไดพักอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน พบวา 
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กลุมตวัอยางเพศหญงิมากกวาเพศชาย มอีาย ุ30-39 ป ซึง่สวนใหญนบัถอืศาสนาพทุธ 

และกลุมตวัอยางคอนขางมรีะดบัการศกึษา นัน่คอืมากกวาครึง่หนึง่มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา พบวา กลุมตวัอยางมรีายไดคอนขางสงู คอื 15,001-20,000 

บาท สาเหตุอันเน่ืองมาจากการมีอาชีพท่ีแตกตางกัน กลาวคือสวนใหญจะมีอาชีพ

เปนพนักงานบริษัทเอกชน อาชีพท่ีนอยท่ีสุดคือ อาชีพรับจาง/คาขาย รวมทั้งกลุม

ตัวอยางมีระดับการศึกอยูในระดับคอนขางสูง ซึ่งสวนใหญเปนระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา จึงสงผลใหความแตกตางของ

ลักษณะทางประชากรคอนขางจะแตกตางกัน

 ดังน้ัน กลุมตัวอยางท่ีมาทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีลักษณะ

ทางประชากรทีแ่ตกตางกนั จะมคีวามคาดหวงัในสือ่ประชาสมัพนัธโครงการ “นครศรี

ดีด๊”ี แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางดานประชากรของ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ 

(2543) ทีเ่ชือ่ในความคดิทีว่าคนมคีณุสมบตัทิางประชากรทีแ่ตกตางกนัจะมพีฤตกิรรม

ที่แตกตางกันไปดวย โดยสามารถสรุปผลการอภิปราย ไดดังนี้

สรุปผลการอภิปราย

 ผลการศึกษา พบวา เพศท่ีแตกตางกันจะมีความคาดหวังในส่ือประชา-

สัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” แตกตางกัน นั่นคือ เพศชายมีความคาดหวังใน

สือ่ประชาสมัพนัธโครงการ “นครศรดีีด๊”ี มากกวากลุมตวัอยางเพศหญงิ และเพศชาย

มพีฤติกรรมการเปดรบัสือ่วทิย ุโทรทศัน สือ่นอกบาน สือ่ส่ิงพมิพ หนงัสอืพมิพ นติยสาร

สื่อปายโฆษณา สื่อออนไลน มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง ซึง่สอดคลองกบัการศึกษา

ของยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2534) ซึ่งพบวา ผูชายอานหนังสือพิมพมากกวาผูหญิง สวน

ผูหญิงมักดูโทรทัศนมากกวาผูชาย เนื่องจาก เพศหญิงมักมีเวลาอยูบานมากกวา และ

ในขณะที่อยูบานก็มักมีกิจกรรมที่ตองทําอยูตลอดเวลา เชน ทํางานบานหรือดูแลเด็ก

สื่อที่สามารถจะทําควบคูกันไปกับกิจกรรมเหลาน้ีไดคือส่ืออิเล็กทรอนิกส สวนผูชาย

นั้นเวลาที่อยูบาน จะเปนเวลาพักผอนสวนใหญ สามารถอานหนังสือไดเนื่องจากไมมี

กิจกรรมที่ตองทําตลอดเวลา และยังอานหนังสือไปพรอมๆ กับเปดสื่ออิเล็กทรอนิกส

เชน ฟงเพลงจากวิทยุ เทป หรือดูโทรทัศนไปดวยก็ได และใกลเคียงกับผลการศึกษา 

ของ พรศุกร พิพัฒนวิไลกุล เรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูอานหนังสือพิมพ
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ซงิเสยีนเยอะเปา ความคาดหวัง และความพงึพอใจในการเปดรบัหนงัสอืพมิพซงิเสยีน-

เยอะเปา ซึ่งผูอานสวนใหญเปนเพศชาย

 สาํหรบัระดบัการศกึษาทีแ่ตกตางกนัจะมคีวามคาดหวังในสือ่ประชาสมัพนัธ

โครงการ “นครศรีดี๊ดี” แตกตางกัน นั่นคือ กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา จะมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเปดรับสื่อโทรทัศนมากกวากลุมตัวอยาง

ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา และกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา

มธัยมศึกษาหรอืเทยีบเทา จะมพีฤตกิรรมการเปดรบั ส่ือนอกบาน สือ่ออนไลน มากกวา

กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาและระดับปริญญาโทหรือ

สูงกวา ซึ่งจะสอดคลองกับการศึกษาของยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2543) ซ่ึงพบวา การ

ศึกษาหรือความรู เปนลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร การที่คนไดรับ

การศกึษาทีต่างกนั ในยคุสมยัทีต่างกนั ในระบบการศกึษาทีแ่ตกตางกนัจงึยอมมคีวาม

รูสกึนกึคดิ อดุมการณ และความตองการทีแ่ตกตางกนั คนทัว่ๆ ไปมกัจะสนใจหรอืยดึ

แนวความคิดในแนวสาขาของตนเปนสําคัญ และบุคคลมักมีลักษณะบางประการที่

แสดงหรือบงช้ีถงึพืน้ฐานการศกึษาหรอืสาขาวชิาทีเ่รยีนมา เน่ืองจากสถาบันการศกึษา

เปนสถาบนัทีอ่บรมกลอมเกลาใหบคุคลมบีคุลกิภาพไปในทศิทางทีแ่ตกตางกนั ทางดาน

ครูผูสอนก็มีอิทธิพลตอความคิดของผูเรียนโดยการสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของตัว

ใหแกผูเรียน ดังนั้นการศึกษาจึงเปนตัวกําหนดในกระบวนการเลือกสรรของผูรับ

 อาชพีทีแ่ตกตางกนัจะมคีวามคาดหวงัในสือ่ประชาสมัพนัธโครงการ “นคร

ศรดีีด๊”ี แตกตางกนั โดยกลุมตวัอยางทีม่อีาชพีประกอบกจิการสวนตวั จะมคีวามคาด

หวังในสื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” มากกวากลุมตัวอยางอาชีพพนักงาน

บรษัิทเอกชน ขาราชการ/รฐัวสิาหกจิ อาชพีอืน่ๆ เชน วางงาน พอบาน/แมบาน ลกูจาง

ชัว่คราว และอาชพีรบัจาง/คาขาย จะมพีฤติกรรมการเปดรบัสือ่โทรทศัน มากกวากลุม

ตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 อกีทัง้กลุมตวัอยางทีม่อีาชพีประกอบกจิการสวนตวั จะมคีาเฉลีย่พฤตกิรรม

การเปดรับสื่อโทรทัศน มากกวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พนักงาน

บริษัทเอกชน และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 กลุมตัวอยางที่มีชวงอายุ 18-24 ป จะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสิ่งพิมพ 

หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อนอกบาน สื่อออนไลน มากกวากลุมตัวอยางที่ชวงอายุ 

30-39 ป
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 นอกจากนี ้ยงัพบวา กลุมตวัอยางทีมี่ทีอ่ยูอาศยัท่ีแตกตางกนัจะมพีฤตกิรรม

การเปดรับสื่อออนไลน ที่แตกตางกัน นั่นคือ กลุมตัวอยางที่อาศัยในภูมิลําเนาจังหวัด

นครศรีธรรมราชจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อออนไลนมากกวากลุมตัวอยางที่ไมไดมี

ภูมิลําเนาจังหวัดนครศรีธรรมราชแตกลุมตัวอยางที่มีที่อยูอาศัยที่แตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการเปดรับ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อปาย

โฆษณา ไมแตกตาง ทัง้นีส้อดคลองกบัการศกึษาของยบุล เบญ็จรงคกจิ (2543) ซึง่พบ

วา สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกจิ (Socio-Economic Status) อนัไดแก เชือ้ชาติ

และชาติพันธุ ถิ่นฐาน ภูมิลําเนา พื้นฐานของครอบครัว อาชีพ รายไดและฐานะทาง

การเงนิ ปจจยัเหลานีม้อีทิธพิลอยางสาํคญัตอผูรบั ซึง่ในการวจิยัทางดานนเิทศศาสตร

ไดชี้ใหเห็นวาสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผูรับสารมีอิทธิพลอยางสําคัญตอ

ปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร และสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหคน

มีวัฒนธรรมที่ตางกัน มีประสบการณที่ตางกัน มีทัศนคติ คานิยม และเปาหมาย

ที่ตางกัน

 พฤติกรรมของนักทองเท่ียว พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ 1-3 ครั้ง/ป ซึ่งกอนเดินทางนักทองเที่ยวจะหา

ขอมูลทองเที่ยวดานแหลงทองเท่ียวกับท่ีพัก สวนแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวให

ความสนใจจะเปนแหลงธรรมชาติ (ภูเขา, ทะเล, นํ้าตก) สําหรับวัตถุประสงคในการ

เดนิทางมาจงัหวดันครศรธีรรมราชเพือ่มาทองเทีย่ว/พกัผอน โดยใชรถสวนตวัเดนิทาง

มากับครอบครัว/ญาติ และกลุมเพ่ือนสนิท โดยนักทองเที่ยวมีความคาดหวังส่ือ

ประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” ในระดับมาก 

 นอกจากนี ้ยังพบวา กลุมตัวอยางทีเ่ดินทางมาทองเทีย่วจงัหวดันครศรธีรรมราช

นัน้ มพีฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธเกีย่วกบัโครงการ “นครศรดีีด๊”ี โดยภาพ

รวมในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับ เคลย (Clay, 1988, p.252) ไดกลาวถึงความ

คาดหวังตอการกระทําหรือสถานการณวาเปนการคาดการณลวงหนาถึงอนาคตที่ดี 

เปนความมุงหวังที่ดีงาม เปนระดับหรือคาความนาจะเปนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว 

ความหวงัจากสือ่ เปนอกีทฤษฎหีนึง่ทีอ่ธบิายพฤตกิรรมของผูรบัสาร โดยเปนทฤษฎทีี่

พฒันามาจากแนวทฤษฎพีฤตกิรรมและแรงจงูใจ (Action/Motivation Perspective) 

และแนวทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงใจ (Uses & Gratifications Theory) 

โดยเนนในเรื่องการใชสื่อวาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางมีเปาหมายและเหตุผลตาม
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หลักการที่ Alfred Schutz (1972) นักสังคมวิทยาไดเสนอแนวคิดเชิงโครงสราง 
(Structural Approach) วา พฤตกิรรมของมนษุยลวนแลวแตเปนพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้
โดยตั้งใจ เนื่องจากกอนที่มนุษยจะลงมือทําสิ่งใด ตองวาดไวในใจกอนแลววา นี่คือสิ่ง
ที่ตัวเองตองการทํา นอกจากนี้ยังใกลเคียงกับการศึกษาของ ดวงกมล รักขยัน (2552) 
ไดศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาทองเที่ยวตอการบริหารจัดการ
การทองเทีย่วเชงิเกษตร จงัหวดัสพุรรณบุร”ี ผลการวจิยัพบวาผูมาทองเทีย่วสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,500-10,000 บาท มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มีสถานภาพโสด ซึ่งผูมา
ทองเที่ยวสวนใหญทราบขอมูลการทองเที่ยวจากญาติ และเพื่อนแนะนํา โดยเดินทาง
มาเที่ยวเพ่ือพักผอนในชวงเสาร-อาทิตย เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว สวนใหญมา
เปนครั้งแรก และใชจายตอครั้ง ในการมาทองเที่ยวไมเกิน 500 บาท มีระดับความ
คดิเหน็ตอการบรหิารจดัการการทองเทีย่วเชงิเกษตร โดยรวมเหน็ดวยอยูในระดบัมาก
ในดานการวางแผน ดานการจัดองคกร และดานการควบคุม สวนดานการจูงใจผูมา
ทองเทีย่วเหน็ดวยอยูในระดบัปานกลาง และมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมอยูในระดบั
มากทุกดาน คือ ดานการบริการของเจาหนาที่ ดานสถานที่ทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ดานการอํานวยความสะดวก และดานการสงเสริมการทองเที่ยว
 สวนความคาดหวงัของกลุมตัวอยางทีม่ตีอการประชาสัมพนัธโครงการ “นคร
ศรีดี๊ดี” โดยรวมระดับมาก ซ่ึงคาดหวังในประเด็นที่วา ขาวสารที่ส่ือออกไปมีเนื้อหา
ที่ถูกตอง และมีประโยชน รองลงมาคือ ภาพหรือภาษาท่ีใชในสื่อประชาสัมพันธ 
สั้น กระชับ ชัดเจน เขาใจงาย มีสื่อประชาสัมพันธที่ใชมีความนาเชื่อถือ มีการใช
สื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สื่อประชาสัมพันธที่ใชมีคําอธิบาย
ทีช่ดัเจน และสือ่ประชาสมัพนัธทีส่ามารถเขาถงึไดอยางสมํา่เสมอ อกีทัง้ความคาดหวงั
ตอภาพหรือภาษาทีใ่ชในสือ่ประชาสมัพนัธ สัน้ กระชบั ชดัเจน เขาใจงายมคีวามสมัพนัธ
กับพฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพ นิตยสาร 
สื่อปายโฆษณากลางแจง ซึ่งสอดคลองกับ อัลเฟรด ชูทซ (Alfred Schutz, 1972) วา
เปนพฤติกรรมของมนุษยลวนแลวแตเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจ เนื่องจากกอน
มนษุยจะลงมอืทาํสิง่ใด จะตองวาดภาพไวในใจกอนแลววานีค่อืสิง่ทีต่นตองการกระทาํ 
นักวิชาการส่ือสารจึงไดนําแนวทฤษฎีน้ีมาใชกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของ
มนษุยโดยเฉพาะอยางยิง่ ในสถานการณทีก่ารใชสือ่มลัีกษณะเกดิขึน้อยางมเีปาหมาย 

และผูรับสารสามารถอธิบายทางเลือกของเขาได
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 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการประชาสัมพันธในโครงการ “นคร

ศรีดี๊ดี” ของสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก เน้ือหา

เปนประโยชนตอการทองเท่ียว ความนาสนใจในรูปแบบ/วิธีการนําเสนอในสื่อ

ประชาสมัพนัธ และความเหมาะสมของเวลา/สถานทีใ่นการนาํเสนอสือ่ประชาสมัพนัธ 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ ปาลมกรีน และ เรยเบิรน 

(Palmgreen & Rayburn, 1985, อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2553, น.294) ได

แยกแยะระหวางความคาดหวังวาจะไดรับความพอใจหรือการแสวงหาความพึงพอใจ 

(Gratifications sought) และ การรับรูความพึงพอใจที่ไดรับหรือความพึงพอใจที่ได

รับจริง (Gratifications obtained) นอกจากนี้ยังมีตัวแปรเรื่องความพอใจที่เพิ่มขึ้น

หลังจากที่ไดใชสื่อเปนเวลานานพอสมควร ซึ่งในกรณีที่ความพึงพอใจที่ไดรับจริงมีคา

มากกวาความคาดหวังที่จะไดรับความพอใจ กลาวคือ ความพอใจที่เกิดขึ้นจริงดีกวา

ที่คาดหวังเอาไว ก็จะมีผลทําใหผูรับสารมีความพอใจส่ือในระดับสูงมาก อัตราความ

ชื่นชมและความสนใจก็จะเพิ่มข้ึนไปดวย ในทํานองเดียวกันหากเปนกรณีที่ความ

พงึพอใจทีไ่ดรบัจรงิมคีาความพงึพอใจเปนความรูสกึของบคุคลในทางบวก ความชอบ 

ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตางๆ หรือเปนความรูสึกที่พอใจ

ตอสิง่ทีท่าํใหเกดิความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสกึทีบ่รรลถุงึความตองการ 

อันเกิดจากความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน ซึ่งเปนอยูกับแตละบุคคล

วาจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและไดรับ

การตอบสนองดวยดี จะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือ

ไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่ง

ที่ตนตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอย

 ดังน้ันการแสวงหาความพึงพอใจจากส่ือเกิดจากความคาดหวังและการ

ประเมินคาของบุคคล การแสวงหาความพึงพอใจและความคาดหวังวาจะไดรับความ

พึงพอใจจะนําไปสูการเปดรบั ซึง่จะสงผลยอนกลับไปสนบัสนนุหรอืเปล่ียนแปลงความ

เชื่อหรือความคาดหวังที่มีอยูแตเดิมของบุคคลเกี่ยวกับคุณสมบัติของส่ือและเนื้อหา

ของสื่อที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ แตจะไมมีผลตอการประเมินคา เนื่องจากการ

ประเมินคาเปนตัวแปรคงที่ ซึ่งเปนผลของความตองการและคานิยมของแตละบุคคล

อีกดวย
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ขอเสนอแนะทั่วไป
 1. จากการศกึษาพบวา พฤตกิรรมการเปดรบัสือ่ประชาสมัพนัธโครงการ 

“นครศรีดีด๊”ี ทกุประเภท กลุมตวัอยางมกีารเปดรบัในระดบันอย ทวามคีวามคาดหวงั

ตอสื่อประชาสัมพันธ สูง ในขณะท่ีมีความพึงพอใจตอสื่อประชาส่ือประชาสัมพันธ

โครงการ “นครศรดีีด๊”ี ระดบั ปานกลาง ดงันัน้ สาํนกังานการทองเทีย่วและกฬีาจังหวดั

นครศรีธรรมราช จึงควรนําผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปวางแผนการในการใชสื่อ

ประชาสมัพนัธ เพือ่ใหเกิดประโยชนสงูสดุและเขาถงึกลุมเปาหมายมากขึน้

 2. จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรของกลุมตวัอยางทีม่คีวามแตกตาง

กันไป ดังนั้นสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงควรเผยแพร

สื่อประชาสัมพันธโครงการ “นครศรีดี๊ดี” เพื่อใหตอบสนองกับลักษณะประชากรที่ได

คนพบในการศึกษาครั้งนี้ 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
 1. การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งตอไป ควร

เพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดผลการศึกษาเชิงลึก โดยอาจใชการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) สนทนากลุม (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลในเชิง

ลึกมากยิ่งขึ้น

 2. ควรศึกษาความพงึพอใจเปนระยะๆ เนือ่งจากความพงึพอใจ เปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ลวนสงผลใหความพึงพอใจ

เปลี่ยนแปลงไป
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วิจารณโดย

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิง

คุณภาพ มีวัตถุประสงคคือเพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรและลักษณะทาง

บุคลิกภาพของบุคลากรที่สงผลตอการแบงปนองคความรูระหวางเจาหนาที่ของ

โครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาตสิาํนกังานภูมภิาคเอเชยีแปซฟิก โดยประชากร

ในการวจิยันีค้อื เจาหนาทีข่องโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาตสิาํนักงานภูมภิาค

เอเชยีแปซฟิกกรุงเทพมหานคร มจีาํนวนทัง้หมด 33 คน ทาํการสุมตัวอยางแบบสัดสวน

ของเจาหนาท่ีในแตละแผนก ไดกลุมตัวอยาง 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย 

คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุปจจัย 

ประชากรในการวจิยัเชงิคณุภาพ คอื เจาหนาทีร่ะดบั National Officer จาก 3 แผนก 

ไดแก แผนกธุรการ แผนกบุคคล และ แผนกไอที เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ

คือแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น

ที่กรองมาจากแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร ลักษณะทางบุคลิกภาพของ

บุคลากร และการแบงปนองคความรูระหวางกัน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทาง

บุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) มีอิทธิพลตอการแบงปนองคความรูอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคกร, ลักษณะทางบุคลิกภาพ, การแบงปนองคความรู 

บทคัดยอ
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 This Individual Study is aimed at studying the impact of organi-

zational culture and personality type on knowledge sharing among 

employees of UN World Food Programme Asia Pacific Regional Bureau. 

The instrument used for gathering data was questionnaire and interview. 

The sample population in this research is limited to 30 staff of UN World 

Food Programme Asia Pacific Regional Bureau, located in Bangkok. The 

researcher interviewed 3 National Officers from Administration, Human 

Resources, and IT department. The statistics used for analyzing data were 

mean, percentage, standard deviation and multiple regression analysis. 

The result indicated that Introvert Personality type factor is related to 

knowledge sharing among employees of UN World Food Programme Asia 

Pacific Regional Bureau at statistically significant at 0.05.

Keywords: Organizational Culture, Personality Type, Knowledge 

Sharing

ABSTRACT
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โครงการอาหารโลก เปนหนวยงานในสังกัดองคการสหประชาชาติ ซึ่งมี

หนวยงานตั้งอยูตามประเทศตางๆ ทั่วโลกกวา 90 ประเทศ สําหรับสํานักงานตัวแทน

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่ตั้งอยูในประเทศไทยมีเจาหนาที่ทํางานรวมกัน 33 คน 

ซึ่งมีความทาทายอยางมากท่ีจะบริหารจัดการเชนไร ใหเจาหนาที่ขององคกรมีความ

สามารถในการรับรูและเขาถึงขอมูล และมีการแบงปนองคความรูระหวางกันและกัน 

เพื่อใหการทํางานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการชวยเหลือประชาชน

ผูยากไรทั่วโลก

 องคความรูเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพ 

เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนองคกรใหประสบความสําเร็จ (จีระ หงสลดารมภ, 2550) 

ดังนั้นองคกรจึงตองใหความสําคัญกับความรูของบุคลากร โดยนํากลยุทธการจัดการ

ความรู และการแบงปนองคความรูมาใชเพือ่นาํความรูของพนกังานแตละคนโดยเฉพาะ

ความรูประเภทฝงติดกับบุคคล (Tacit Knowledge) มารวบรวมแลกเปลี่ยนแบงปน

และตอยอด เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหความรูนั้นคงอยูและถูกนํา

ไปใชเพื่อกอประโยชนใหองคกรบรรลุเปาหมายอยางแทจริง อีกทั้งการถายโอนความ

รู (Knowledge Transfer) ไปยังบุคลากรรุนใหมๆ จะเอื้ออํานวยใหองคกรสามารถ

รักษาความรูทีจ่าํเปนตอความสาํเรจ็ขององคกรใหยงัคงสบืทอดอยูในองคกร (กฤตพิงศ 

เดชสงจรัส, 2555) ไมมลายหายไปกับคนรุนเกา และไดรับการพัฒนาตอยอดใหดียิ่งๆ 

ขึ้นไป 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มหีลายปจจยัทีส่งผลตอการแบงปนองค

ความรูของบุคลากรในองคกร Peters และ Waterman (2550) ระบุวา วัฒนธรรม

องคกรเปนปจจัยที่สําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการสื่อสาร และการแลกเปล่ียนความรู

ในองคกร ในขณะที่ Lehner และ Haas (2554) พบวา ลักษณะทางบุคลิกภาพ

ของบุคลากรในองคกรมีผลตอความสําเร็จในการแบงปนองคความรูระหวางบุคคล 

นอกจากนีย้งัมปีจจยัอืน่ๆ เชน นโยบายของผูบรหิาร ประสทิธภิาพในการสือ่สาร และ 

การมีสวนรวมของคนในองคกร (Lehner & Haas, 2554) อยางไรก็ตาม วัฒนธรรม



JC JournalJournalJC 438

องคกรและลักษณะทางบุคลิกภาพ นาจะเปนปจจัยที่สงผลตอการแบงปนองคความรู

ของบุคลากรในองคกร ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม

องคกรและลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคลากรท่ีสงผลตอการแบงปนองคความรู 

โดยเรียนรูผานทางพฤตกิรรมของบคุคลากรของโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ

สํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอองคกรในการ

นําไปเปนขอมูลเบื้องตนเพื่อวางแผนดานการบริหารจัดการองคความรูขององคกร 

วเิคราะหหารปูแบบการแบงปนองคความรูทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะทางบคุลกิภาพของ

บคุลากร เพือ่ใหองคกรเตม็ไปดวยบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถในการทาํงานและ

ชวยใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุ

เปาหมาย

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการแบงปนองค

ความรูระหวางเจาหนาทีข่องโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาต ิสาํนกังานภมูภิาค

เอเชียแปซิฟก 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคลากรที่สงผลตอ

การแบงปนองคความรูระหวางเจาหนาที่ของโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ 

สํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

 

วิธีการวิจัย

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิง

คุณภาพ ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เจาหนาที่ของโครงการอาหารโลกแหง

สหประชาชาติสํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งหมด 

33 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัคอืแบบสอบถาม ใชวธิกีารคาํนวณขนาดกลุมตวัอยาง

ของ Taro Yamane โดยใหคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได คือ 5% ไดกลุมตัวอยาง

มา 30 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ไดแก 
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คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย x
_  (mean sample) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

(Standard deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอย

แบบพหุปจจัย (Multiple Regression Analysis) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 สาํหรบัการวจิยัเชิงคณุภาพ ประชากรในการวจัิยเชงิคุณภาพ คอื เจาหนาที่

ระดับ National Officer จาก 3 แผนก ไดแก แผนกธุรการ แผนกบุคคล และ แผนก

ไอท ีเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวจิยัคอืแบบสมัภาษณแบบกึง่โครงสรางใชเปนแนวทางในการ

สัมภาษณเชิงลึกในประเด็นที่กรองมาจากแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร 

ลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคลากร และการแบงปนองคความรูระหวางกัน ใชการ

วิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยและอภิปราย

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
 จากผูตอบแบบสอบถาม 30 คน พบวาองคกรมีเจาหนาที่สวนใหญเปน

เพศหญงิ (70%) มอีายอุยูในชวง 31-40 ป (43%) และมสีถานภาพโสด (53.3%) ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี (50%) และปริญญาโท (46.6%) อายุงาน 11-20 ป (43.3%) 

มีอัตราเงินเดือนอยูในระหวาง 50,000-100,000 บาท (53.3%) และเปนพนักงาน

ธุรการและบัญชี (46.6%) 

 เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองคกรพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา 

โครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติสํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีวัฒนธรรม

องคกรแบบหนวยงานราชการ (x
_  = 3.7) รองลงมาคือวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ 

(x
_  = 3.61) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (x

_  = 3.45) และวัฒนธรรมแบบปรับตัว (x
_  = 

3.39) ตามลําดับ

 เม่ือพิจารณาลักษณะทางบุคลิกภาพ พบวาบุคลากรมีบุคลิกภาพทั้งแบบ

เก็บตัว (Introvert) และเปดตัว (Extrovert) ปะปนกันอยูในระดับที่ใกลเคียงกันมาก 

โดยมีลักษณะบุคลิกภาพแบบ Introvert มากกวาเล็กนอย (Introvert x
_  = 3.84, 

Extrovert x
_  = 3.60) 
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 เม่ือพิจารณาการแบงปนองคความรูภายในองคกร พบวาการแบงปนองค

ความรูที่เกิดขึ้นในโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ สํานักงานภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟกมากที่สุดคือ การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training) (x
_  = 3.67) 

ถัดมาคือ การเรียนรูจากฐานขอมูลกลาง (Database website) (x
_  = 3.57) การ

เรียนรูขณะปฏิบัติงาน (On the job training) (x
_  = 3.56) การอบรมผานส่ือ

สารสนเทศ (On-line trainging) (x
_  = 3.33) และการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

แผนก (Cross-department Knowledge Sharing) (x
_  = 2.88) ตามลําดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
 ตารางการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ แบบหลายขั้นตอน (Multiple 

Regression Analysis-Enter) ระหวางวัฒนธรรมองคกรและลักษณะทางบุคลิกภาพ

ตอการแบงปนองคความรู

 

  Unstandardized Standardized 

           ตัวแปร B Coefficients Coefficient T Sig

  Std. Error Beta  

วัฒนธรรมองคกร     

วัฒนธรรมแบบปรับตัว -1.58 2.78 -0.16 -0.10 0.91

วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ -0.29 2.49 0.44 0.30 0.76

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ 0.76 0.66 0.25 1.70 0.10

วัฒนธรรมแบบราชการ 1.13 0.95 0.02 0.18 0.85

ลักษณะบุคลิกภาพ     

บุคลิกภาพแบบ Introvert 2.33 0.48 0.62 4.81* 0.00*

บุคลิกภาพแบบ Extrovert 0.59 0.50 0.14 1.17 0.25

R = 0.0.815 R Square = 0.664 Adjusted R Square = 0.622 Std. Error of the Estimate = 0.367 

F = 15.557 Sig = 0.000 * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ผลการวเิคราะหเมือ่พจิารณานยัสาํคญัทางสถติ ิ(Sig ทีร่ะดบั 0.05) ของ
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการแบงปนองคความรู พบวาวัฒนธรรม
องคกรของโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติสาํนกังานภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกไมมี
ความสัมพันธหรือผลกระทบตอการแบงปนองคความรูระหวางกันของเจาหนาท่ีใน
องคกร (sign 0.91, 0.76, 0.10, 0.85) เมือ่พจิารณาความสมัพนัธระหวางลกัษณะทาง
บุคลิกภาพกับการแบงปนองคความรู พบวาบุคลิกภาพแบบ Introvert มีอิทธิพลตอ
การแบงปนองคความรู (sig 0.00) สวนบคุลกิภาพแบบ Extrovert ไมมอีทิธพิลตอการ
แบงปนองคความรู (sig 0.25)
 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 เม่ือพิจารณาวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกรของโครงการอาหารโลก
แหงสหประชาชาติสํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เปนวัฒนธรรมแบบขาราชการ 
ซึ่งมีกฎระเบียบการทํางานเครงครัดและมีขั้นตอนมากมาย 
 เมื่อพิจารณาลักษณะทางบุคลิกภาพ ผูตอบแบบสัมภาษณเห็นวาลักษณะ
ทางบุคลิกภาพของบุคลากรมีอิทธิพลตอการแบงปนองคความรู โดยเห็นวาคนสวน
ใหญลกัษณะทางบุคลกิภาพแบบ Introvert และมทีศันคตทิีค่อนขางมุงเนนการทาํงาน
แบบมีขั้นตอนการทํางานที่ถูกตองและมีระยะเวลาการเตรียมงานที่เพียงพอและตอง
ปฏบิตัติามกฎทีเ่ขยีนไว ข้ันตอนการทาํงานตางๆ กม็กีารจดัทาํคูมอืไวแลว ใครตองการ
รูอะไรก็สามารถหาอานและเรียนรูไดดวยตนเอง
 เมื่อพิจารณาการแบงปนองคความรูภายในองคกร ปจจุบันองคกรมีการ
แบงปนขอมลูอยางมากในระดบัผูบรหิาร แตในระดบัปฏบิตักิารนาจะมกีารแบงปนให
มากขึน้ไดอกี และผูทีม่คีวามสามารถ มกัไดรบัมอบหมายใหทาํงานหลายอยาง จงึไมมี
เวลาเหลือพอที่จะแบงปนขอมูลใหเพื่อนรวมงาน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ีวาวัฒนธรรมองคกรและลักษณะทาง

บุคลิกภาพของบุคลากรมีอิทธิพลตอการแบงปนองคความรูในองคกร เม่ือพิจารณา
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ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับการแบงปนองคความรู พบวาวัฒนธรรม

องคกรของโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติ ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไมมี

อิทธิพลตอการแบงปนองคความรูระหวางเจาหนาที่ซึ่งไมสอดคลองกับปยานุช 

ชางเหล็ก และ กฤช จรินโท (2553) ท่ีพบวาวัฒนธรรมองคกรสงผลตอการจัดการ

ความรูของรานอาหารในจงัหวัดชลบรุ ีทัง้นีส้ามารถอภปิรายไดวา จํานวนกลุมตวัอยาง

ผูประกอบการรานอาหารในจังหวัดชลบุรีคือ 250 คน และมีวัฒนธรรมแบบเนนการ

มสีวนรวมและวฒันธรรมแบบเนนการเปลีย่นแปลงพฒันา ในขณะทีก่ลุมตวัอยางของ

โครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟกนั้นมี 30 คน และเปน

วัฒนธรรมแบบราชการ ซึ่งมองจากตัวเลขในทางสถิติขนาดตัวอยางที่เล็กอาจทําให

ไมเห็นผลชัดเจน 

  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางลักษณะทางบุคลิกภาพกับการแบงปน

องคความรู พบวา ลกัษณะทางบคุลกิภาพแบบเกบ็ตวั Introvert มอีทิธพิลตอการแบง

ปนองคความรู ซึง่มสีวนสอดคลองกับงานวจิยัของ Mark D. Threeton and Richard 

A. Walter (2552) ซ่ึงศกึษาความสมัพนัธของลกัษณะทางบคุลกิภาพและลักษณะนิสยั

การเรียนรูของนักศึกษาดานเทคโนโลยียานยนต ของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 

สหรัฐอเมริกา และผลการวิจัยพบวาลักษณะทางบุคลิกภาพของนักศึกษามีความ

สมัพนัธกบัลักษณะนสิยัการเรยีนรูอยางมนียัสาํคญั สามารถอภปิรายไดวารปูแบบการ

แบงปนองคความรูที่องคกรใชอยูในปจจุบันนั้นเหมาะกับลักษณะบุคลิกภาพแบบ 

Introvert ที่มีอยูในตัวเจาหนาที่ทุกคน เพราะเปนบุคลิกภาพสวนที่ชอบเรียนรูดวย

การอานและฟง จึงเหมาะท่ีจะเปนผูฟงในการฝกอบรมแบบหองเรียน (Classroom 

Training) และเหมาะที่จะศึกษาหาความรูดวยการอานขอมูลตางๆ ดวยตนเองจาก

ฐานขอมูลกลาง (Database website) ท่ีองคกรไดเก็บรวบรวมความรูตางๆ เอาไว 

นอกจากนี้ยังเหมาะกับการแลกเปลี่ยนแบงปนองคความรูดวยการอบรมผานส่ือ

สารสนเทศ (On-line trainging) เพราะเปนลักษณะการเรียนรูโดยการอานศึกษา

ขอมลูจากคูมอือยางละเอยีดถีถ่วนและลงมอืปฏบิตัติาม ซึง่ตองใชสมาธใินการอานสงู 

ซึ่งเปนคุณสมบัติเดนของบุคลิกภาพแบบ Introvert สวนการแบงปนองคความรู

แบบแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางแผนก (Cross-department Knowledge Sharing) 

ยังเกิดขึ้นนอย เพราะการแบงปนองคความรู ลักษณะนี้มักเกิดจากการพูดคุย
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แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น ซ่ึงเปนลักษณะเดนของบุคลิกภาพแบบ 

Extrovert คือ ชอบสังคม มีความกระตือรือรนที่จะติดตอและทํากิจกรรมตาง ๆ 

รวมกบัผูอืน่ กลาพดู กลาแสดงออก ชอบพบปะพดูคุยกบัผูอืน่ เนือ่งจากลักษณะความ

เปน Extrovert ในตวัเจาหนาทีโ่ครงการอาหารโลกนัน้ยงัมคีอนขางนอยกวาความเปน 

Introvert จึงทําใหการแบงปนองคความรูในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคคลกับบุคคลและระหวางแผนกจึงยังมีนอยเมื่อเทียบกับแบบที่ตองศึกษาเรียนรู

จากสื่อและฐานขอมูลที่มีไวสําหรับอาน 

สรุปและขอเสนอแนะ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรและ

ลักษณะทางบุคลิกภาพที่มีตอการแบงปนองคความรูของบุคลากร เปนการวิจัยแบบ

ผสมผสานระหวางวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวาองคกรมีวัฒนธรรมแบบราชการ 

บุคลากรสวนใหญมีลักษณะทางบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) รูปแบบการแบง

ปนองคความรูทีเ่กดิขึน้ในองคกรคอืการฝกอบรมในหองเรยีน (Classroom Training) 

และการเรยีนรูจากฐานขอมูลกลาง (Database website) จากการทดสอบสมมติฐาน

พบวาวฒันธรรมองคกรไมมผีลตอการแบงปนองคความรู และลกัษณะทางบคุลกิภาพ

แบบเก็บตัว (Introvert) มีอิทธิพลตอการแบงปนองคความรู

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากผลการวิจัยสนับสนุนใหเห็นวารูปแบบการแบงปนองคความรู

ที่องคกรทําอยูในปจจุบันนี้เหมาะสมกับลักษณะบุคลิคภาพเดนของคนสวนใหญ

ในองคกร (Introvert) ดังน้ันเพื่อการแลกเปลี่ยนองคความรูที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

องคกรตองพัฒนาระบบการจัดการองคความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ใหมี

ประสิทธิภาพสูง ดวยการจัดเก็บรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบ แยกองคความรู

ดานตางๆ ใหเปนหมวดหมูชัดเจน และสรางระบบการเขาถึงขอมูลใหมีประสิทธิภาพ

โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่มีประสิทธิภาพมาจัดเก็บองคความรูไวในฐาน
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ขอมูล ไมวาจะเปนในรูปแบบ website หรือจะใช application อันทันสมัย ที่จะตอง

งายตอการคนหา มีระบบ key word ในการคนหาขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 2. จากผลการวิจัยที่วาลักษณะทางบุคลิกภาพแบบ Introvert มีอิทธิพล

ตอการแบงปนองคความรู องคกรสามารถวางแผนรูปแบบการฝกอบรมและพัฒนา

ที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพแบบ Introvert ก็คือการอบรมแบบ Classroom ซึ่งเหมาะ

กับคนที่เรียนรูไดดีดวยการฟง และ On-line Trianing ซึ่งตองใชการอานเปนวิธีการ

สําคัญในการเรียนรู ถายทอดและแบงปนองคความรู 

 3. การจะแบงปนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งโดยปกติจะเกิด

การแบงปนโดยการถายทอดกันดวยคําพูดหรือแสดงตัวอยางใหเห็น (Nonaka and 

Takeuchi’s SECI Model) ตองแปลงใหเปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) 

เสียกอนซึ่งสามารถแบงปนดวยการอาน โดยใหบุคคลเหลานั้นจดบันทึกความรูจาก

ประสบการณของตนออกมาเปนลายลักษณอักษร แลวองคกรนําไปเก็บรวบรวมจัด

แยกเขาเปนหมวดหมูในฐานขอมูลกลาง แลวจึงนําออกเผยแพรใน website ของ

องคกร เพื่อสามารถทําการถายทอดองคความรูในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะทาง

บุคลิกภาพของคนสวนใหญในองคกร (Introvert) 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1.  การวิจัยคร้ังตอไปควรวิจัยเจาะลึกในสวนของลักษณะทางบุคลิกภาพ

ใหมากขึ้น โดยแบงลักษณะทางบุคลิกภาพใหละเอียดลงไปอีก โดยตอยอดตามทฤษฎี

ของ คารล จุง โดยเริ่มจากการแยกเปน 4 อยาง คือ ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีเหตุผล 

(Rational) ลักษณะบุคลิกภาพแบบมีระบบ (Judging) ลักษณะบุคลิกภาพแบบไมมี

เหตุผล (Irrational) และ ลักษณะบุคลิกภาพแบบสัมผัสรูโดยสัญชาตญาณ (Perciev-

ing) ซ่ึงการศกึษาลกัษณะทางบคุลกิภาพใหละเอยีดลงไปอกี จะทําใหคนพบขอมลูอกี

มากมายเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการเรียนรูของคนที่มีบุคลิกภาพแบบตางๆ ซ่ึงจะ

สงผลใหองคกรสามารถวางแผนกลยทุธดานการจดัการองคความรู และการแลกเปล่ียน

แบงปนองคความรูระหวางกันไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. เจาหนาท่ีหลายคน มีความตระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัการองค

ความรู (Knowledge Mangement) ขององคกร หลายๆ คนมีความสนใจที่จะศึกษา



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 445

ขอมูลตางๆ แตไมทราบวามีแหลงความรูอยูที่ใดบางและจะเขาถึงแหลงความรูเหลานั้น

ไดอยางไร การวิจัยครั้งตอไปจึงควรท่ีจะมีการนําขอเสนอแนะนําดังกลาวไปทําการ

ศึกษาดวยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะไดขอคนพบใหมๆ ที่ลึกซ้ึงและสะทอน

ความจริงเพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและแบงปนองคความรู

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3. ศกึษาวฒันธรรมองคกรใหลกึลงไปอกี เพือ่ศึกษาวามวีฒันธรรมองคกร

อะไรทีแ่อบแฝงอยูภายใตวฒันธรรมแบบราชการหรอืไม และวัฒนธรรมน้ันจะมีอทิธิพล

ตอการเรียนรูและแบงปนองคความรูหรือไม

 4. หลังจากท่ีไดมีการปรับปรุงกลยุทธดานการแบงปนองคความรู  

(Knowledge Sharing) ควรมีการทําวิจัยอีกครั้งเพื่อศึกษาวากลยุทธนั้นๆ ไดสงผลให

เกิดการแบงปนองคความรูในองคกรดีขึ้นหรือไม หรือจะตองแกไขปรับปรุงอยางไร

 5. มีจุดที่นาสนใจที่สามารถสังเกตเห็นไดจากการทําวิจัยในครั้งน้ีคือ 

เจาหนาที่ของโครงการอาหารโลกแหงสหประชาชาติสํานักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

มีอายุการทํางานคอนขางนาน คือ 11-20 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป ทําใหนาศึกษา

วาองคกรมีอะไรดีจึงทําใหบุคลากรมีความยึดมั่นผูกพัน (Loyalty) กับองคกรและอยู

ทํางานเปนเวลานานโดยไมยายออกไปทํางานที่อื่น ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาจะสามารถเปน

ประโยชนแกองคกรอืน่ๆ ทีม่กีาร turnover สงู จะไดทาํการศกึษาเพือ่เปนกรณตีวัอยาง

และนําไปปรับใชกับองคกรของตนเองตอไป
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 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาสัมพันธบทโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
การเชื่อมโยงระหวางภาพยนตรเรื่อง “The Letter” และ “จดหมายรัก” ซึ่งเปน
ภาพยนตรทีม่าจากโครงเรือ่งเดยีวกนั โดยใชแนวคดิเก่ียวกบัการเลาเร่ืองเปนเกณฑใน
การวเิคราะห รวมถงึการใชแนวคดิเกีย่วกบัเอกลกัษณทางวฒันธรรมและแนวคดิเรือ่ง
มติคิณุคาทางวฒันธรรมมาวเิคราะหเพือ่ศกึษาวฒันธรรมและสภาพสงัคมทีป่รากฏผาน
ฉากตางๆ ในภาพยนตร นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาการรบัรูและทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตร
ทั้งสองเรื่องของผูรับสารผานการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
 ผลการวจิยัพบวา การเชือ่มโยงระหวางภาพยนตรทัง้สองเรือ่งประกอบดวย 
การคงเดิม ขยายความ ดัดแปลง และตัดทอน ภาพยนตรที่สรางใหมมีการคงเดิมสวน
ของโครงเรื่องเอาไว แตมีการขยายความในสวนของเนื้อหาและตัวละคร ภาพยนตรมี
การดัดแปลงแกนเรื่อง ตัวละครและฉาก และตัดทอนฉากบางสวนเล็กนอย จากการ
ศกึษาองคประกอบตางๆ ในภาพยนตรประกอบกบับรบิททางสงัคมของแตละประเทศ
ในสมัยนั้น ทําใหมองเห็นภาพรวมของภาพยนตรแตละเรื่องในประเด็นของเนื้อหาที่
ตางกัน กลาวคือภาพยนตรเกาหลีไดเสนอภาพลักษณของประเทศที่มีการพัฒนาและ
กาวสูความเปนสากล ในขณะทีภ่าพยนตรไทยแทรกเนือ้หาเกีย่วกบัความตางระหวาง
สังคมเมืองและสังคมชนบทเขาไป จุดรวมกันของทั้งสองเรื่องนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หากแตเกาหลีนําเสนอออกมาในแงคิดของการลมแลว
ใหลุกเดินตอไป สวนไทยนําเสนอภาพของชนบทที่อบอุนเสมือนบานที่รอใหคนเมือง
กลับมาพักพิงไดเสมอเมื่อเผชิญกับปญหา
 ในสวนของการศกึษาผูรบัสารพบวาการมปีระสบการณหรอืไมมปีระสบการณ
เกี่ยวกับเกาหลี ไมไดทําใหผูรับสารมีมุมมองเกี่ยวกับสิ่งที่ภาพยนตรเกาหลีสื่อออกมา
แตกตางกันมากนัก ตางเขาใจในเน้ือหาภาพยนตรและแสดงความเห็นไปในทิศทางท่ี
ใกลเคียงกนั ปจจยัสาํคญัทีผู่วจิยัคนพบวาเปนสิง่ทีส่งเสรมิใหไดความคิดเหน็ตางๆ จาก
การสนทนาของผูใหขอมูลแตละคน นั่นคือ องคความรูเดิมที่แตละคนเคยสั่งสมมา 

คําสําคัญ: สัมพันธบท, สื่อภาพยนตรเกาหลี, อัตลักษณทางวัฒนธรรม, คานิยมทาง
วัฒนธรรม, ทัศนคติ 

บทคัดยอ



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 449

 This research is an intertextuality study to identify the linkage 
between the movie, “The Letter” and “Jod Mai Ruk”, which share the 
same structure. It relies on Narration, the concept of Cultural Identity, 
and Cultural Value Dimensions to explain the linkage. In addition, by 
in-depth interview, the research gathers information about perceptions 
and attitudes towards the two movies.
 The research finds that the linkage consists of four characteris-
tics, including Convention, Extension, Modification, and Reduction. While 
maintained the same structure, the remake extended the story and its 
characters. Moreover, the core idea, characters, and scenes were also 
modified. By analyzing their elements, as well as their origins’ social 
context, the difference between the whole pictures of each has emerged. 
The Korean movie illustrates an image of civilized countries whereas the 
Thai version exhibits the inequality between urban and rural societies. 
Although both stories portray economic recession as their backdrop, 
each responds to the situation contrarily. The point of view from the 
Korean version is that its people are prompt to get back from such 
failure, while the Thai sees warm and welcome rural homeland as the 
escape.
 The research also finds that experiences about Korean culture 
have merely no effect on the audiences’ perceptions about the movies. 
Interpretations and opinions from them turn out to be quite similar. 
However, the difference in audience’s knowledge background can lead 
to the difference in perception.

Keywords: Intertextuality, Korean Movie, Cultural Inentity, Cultural 
Value, Attitude

ABSTRACT
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บทนํา

 ภาพยนตรจัดไดวาเปนสื่อบันเทิงแขนงหน่ึงที่เกิดขึ้นในวงการส่ือของเกือบ

ทุกประเทศท่ัวโลก ซ่ึงเม่ือพิจารณาอิทธิพลจากสื่อตางๆ ส่ือบันเทิงจัดไดวาเปนส่ือที่

ไดรับความนยิมไมวาจะยคุสมยัใดกต็าม เพราะมนษุยเปนสตัวสงัคมทีต่องการชวงเวลา

สุนทรียะที่ไมเพียงถูกนํามาใชเติมเต็มชีวิตแตยังชวยบรรเทาใหแตละวันที่หนักหนวง

นั้นบางเบาลงและผอนคลาย จึงมีโอกาสในการเปดรับสื่อบันเทิงไดมาก สื่อบันเทิงจึง

กลายเปนสื่อท่ีเขามามีอิทธิพลตอการชักนําความเปล่ียนแปลงเขามาในชีวิตไดไมยาก 

และภาพยนตรจัดไดวาเปนสื่อท่ีเขาถึงบุคคลไดงายและในเวลาอันส้ัน เนื่องจาก

ขอจํากัดเรื่องระยะเวลาของภาพยนตรแตละเรื่อง นอกจากจะสรางความบันเทิง 

สื่อภาพยนตรยังสามารถเลาเรื่องราวชีวิตของคน นําเสนอภาพลักษณของประเทศ 

รวมไปถึงการใชภาพยนตรเปนเครื่องมือในการถายทอดประเด็นตางๆ ทางสังคมของ

แตละประเทศไดเปนอยางดี

 เมือ่พดูถงึการ “สรางใหม” (Remake) ทางภาพยนตร ผูกาํกบัจากตางชาติ

ไดใหความสนใจและซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตรไทยไปสรางใหมหลายเรื่องดวยกัน สวนใน

ฝงของภาพยนตรไทยนัน้แมการซือ้ลขิสิทธิภ์าพยนตรจากตางชาตมิาสรางใหมจะยงัมี

นอยเมื่อเทียบกับการสรางใหมของละคร แตจากการคนควาผูวิจัยพบวาในป 2540 

เคยมีการศึกษาเก่ียวกับภาพยนตรไทยเรื่อง “กาเหวาที่บางเพลง” ซึ่งมีโครงเรื่องที่

คลายคลึงกับภาพยนตรอเมริกันเรื่อง “Village of the Damned” ถึงแมทั้งสองเรื่อง

จะสรางมาจากนวนิยายที่ถูกเขียนขึ้นของแตละประเทศ แตก็เปนที่กลาวขานใน

ประเดน็ของการทีท่ัง้สองเร่ืองกลบัมโีครงเรือ่งทีค่ลายคลงึกนั (มลนิ,ี 2540) แมอาจจะ

ไมใชการรีเมกภาพยนตรโดยตรงก็ตาม แตก็นับวาเปนผลงานที่ไทยและตางชาติทํา

ออกมาไดใกลเคียงกัน กระทั่งในป 2547 “จดหมายรัก” ก็ไดออกฉายและนับวาเปน

ภาพยนตรทีห่ยบิยมืเรือ่งราวมาจากภาพยนตรเกาหลทีีเ่คยสรางมาแลวโดยตรงและมี

กระแสตอบรบัไปในทศิทางทีด่ ีสวนทางกบักระแสในชวงเวลานัน้ทีภ่าพยนตรแนวตลก

และแนวผมีกัเปนทีก่ลาวถงึไดแงของการเปนแนวภาพยนตรทีไ่ดกระแสตอบรบัทีด่กีวา 

ภาพยนตรเรื่อง “จดหมายรัก” นับเปนภาพยนตรในยุคแรกๆ ที่มีการนําวัตถุดิบทาง

วัฒนธรรมของเกาหลีเขามาเกี่ยวของ ซึ่งหากเทียบกับปจจุบันนี้ (2557) คําวาเกาหลี
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ไดรบัความนยิมอยางมาก ยงัคงเปนแนวทางของคาํทีต่ดิหตูดิปากอยูมากในหมูคนไทย 

เพราะเปนแนวทีเ่ขามาและผลกัดันอทิธพิลของตนเองอยางเตม็ความสามารถ ดวยเหตุ

นี้การที่ไทยนําภาพยนตรเกาหลีมาทําใหมจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ

 จากการคนควาเก่ียวกับประเทศเกาหลทีาํใหผูวจัิยมองเหน็ถงึกระบวนการ

กอกาํเนดิขึน้ของวฒันธรรมเกาหลทีีเ่ขมแขง็และแขง็แกรง และวฒันธรรมกเ็ปนจดุขาย

อยางหนึง่ในกระบวนการพฒันาประเทศของเกาหลีอกีดวย ฉะนัน้จึงเปนส่ิงทีห่ลีกเล่ียง

ไมไดที่จะมีการเสนอวัฒนธรรมของตนเองผานสื่อในรูปแบบตางๆ รวมไปถึงสื่อ

ภาพยนตร 

 ดวยสือ่ภาพยนตรเปนสือ่บนัเทิงทีค่นใหความสนใจ ประกอบกบัภาพยนตร 

“จดหมายรัก” จัดไดวาเปนภาพยนตรในยุคแรกๆ ที่มีความเก่ียวพันกับความเปน

เกาหลี ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธบทระหวางภาพยนตรทั้งสองเรื่อง คือ 

“The Letter” และ “จดหมายรัก” วามีการเชื่อมโยงออกมาในรูปแบบใด และเมื่อ

ไทยนําภาพยนตรเกาหลีมาสรางใหมจะมีมุมมองการนําเสนอที่ตางไปจากตนฉบับ

อยางไรบาง กลาวคอืจะมกีารปรบัเปลีย่นอยางไรใหเปนภาพยนตรสาํหรบัคนไทยไดดู 

อีกทั้งภาพยนตรเปนสื่อท่ีมีมิติท่ีนอกเหนือจากการนําเสนอเพื่อความบันเทิง แตยัง

สามารถสะทอนสงัคมและวฒันธรรมไดเปนอยางดนีัน้ จงึนาสนใจวาภาพยนตรทัง้สอง

เรื่องนั้นไดทําหนาที่ของสื่อในการสะทอนภาพวัฒนธรรมและสภาพสังคมของตนเอง

ออกมาอยางไร นอกจากนี้จะมีการศึกษาการรับรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาพยนตรทั้ง

สองเรื่องจากผูรับสารวามีมุมมองเกี่ยวกับการเช่ือมโยงและการเปนส่ือที่สะทอน

วัฒนธรรมและสภาพสังคมของภาพยนตรอยางไร

ปญหานําวิจัย

 1. ลกัษณะสมัพนัธบทระหวางภาพยนตรเกาหลเีรือ่ง “The Letter” และ

ภาพยนตรไทยเรื่อง “จดหมายรัก” เปนอยางไร 

 2. ภาพยนตรเกาหลีเรื่อง “The Letter” และภาพยนตรไทยเร่ือง 

“จดหมายรัก” สะทอนวัฒนธรรมและสภาพสังคมของประเทศตนเองผานภาพยนตร

อยางไร

 3. การรบัรูและทศันคตติอภาพยนตรทัง้สองเรือ่งของผูรบัสารเปนอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย

 1.  เพื่อวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทระหวางภาพยนตรเกาหลีเรื่อง “The 

Letter” และภาพยนตรไทยเรื่อง “จดหมายรัก”

 2.  เพือ่วเิคราะหวฒันธรรมและสภาพสังคมทีส่ะทอนผานภาพยนตรเกาหลี

เรื่อง “The Letter” และภาพยนตรไทยเรื่อง “จดหมายรัก”

 3.  เพ่ือวิเคราะหการรบัรูและทศันคตติอภาพยนตรทัง้สองเรือ่งของผูรบัสาร

วิธีการวิจัย

 การศึกษาสมัพนัธบทจากสือ่ภาพยนตรเรือ่ง “The Letter” และ “จดหมาย

รัก” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยแบงการวิเคราะห

เปนสองสวน คือ ผูวิจัยวิเคราะหจากการชมภาพยนตรทั้งสองเรื่องและเอกสาร

ทีเ่กีย่วของ โดยใชเกณฑจากองคประกอบของการเลาเรือ่ง ลกัษณะทางวฒันธรรมและ

มิติทางวัฒนธรรมมาประกอบการวิเคราะห อีกสวนหนึ่งของการวิเคราะหมาจากการ

วิเคราะหผูรับสาร โดยจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

แหลงขอมูลในการศึกษา

ประเภทภาพยนตรและวีดิทัศน
 ผูวิจยัคดัเลอืกภาพยนตรเรือ่ง “The letter” ซึง่ออกฉายในประเทศเกาหลี

เมื่อป 1997 และถูกนํามาสรางใหมในแบบไทยโดยใชชื่อเรื่อง “จดหมายรัก” ไดออก

ฉายในป 2004 

ประเภทเอกสาร
 การศึกษาจากบทความ บทวิจารณภาพยนตรทั้งสองเรื่องจากหนังสือ 

และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับการศึกษาสัมพันธบทในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะ

ภาพยนตร
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ประเภทเว็บไซต
 รวบรวมขอมลูเกีย่วกับบทความวิจารณของภาพยนตรทัง้สองเรือ่งในเวบ็ไซต

ตางๆ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องสัมพันธบท

ประเภทบุคคล
 การวิจัยเก่ียวกับสัมพันธบท หรือการเชื่อมโยงระหวางภาพยนตรทั้งสอง

เรื่อง ผูวิจัยไดศึกษาการรับรูและทัศนคติของผูใหขอมูล โดยการศึกษาผูรับสารครั้งนี้

ผูวิจัยทําสัมภาษณเชิงลึกโดยใชผูใหขอมูลจํานวน 14 คน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

บคุคลทีม่คีวามสนใจในการชมภาพยนตรหรือละครเกาหล ีมพีืน้ฐานความรูทางเกาหลี 

หรือเคยไปเกาหลีมากอน และบุคคลท่ีมีความสนใจในการชมภาพยนตรหรือละคร

เกาหล ีแตไมมพีืน้ฐานความรูทางเกาหลี หรอืเคยไปเกาหลมีากอน โดยมกีารสมัภาษณ

เชงิลกึรายบคุคลเพือ่ศกึษาการรบัรูและทศันคตเิกีย่วกบั “ลักษณะการเชือ่มโยง” และ 

“วัฒนธรรมและสภาพสังคม” ผานการชมภาพยนตรทั้งสองเรื่อง โดยใชเกณฑการ

เลาเรื่องเปนหลักในแนวคําถาม

การเก็บรวบรวมขอมูล

 1. ประเภทภาพยนตรและวดีทิศัน ชมภาพยนตรท้ังสองเรือ่ง คือ “จดหมาย

รัก” และ “The Letter” แลวรวบรวมขอมูลที่แสดงถึงลักษณะที่แตกตางกันระหวาง

ลักษณะไทยและลักษณะเกาหลี

 2. ประเภทเอกสาร เก็บรวบรวมบทวิจารณที่เกี่ยวของกับภาพยนตร รวม

ถึงศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงหรือสัมพันธบท

 3. ประเภทเว็บไซต เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาพยนตร

ทั้งสองเรื่องมาใชประกอบการวิเคราะห

 4. ประเภทบุคคล เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Inter-

view) ซึ่งมีแนวคําถามใหสอดคลองตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
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การวิเคราะหขอมูล

 การศึกษาสมัพนัธบทจากสือ่ภาพยนตรเรือ่ง “The Letter” และ “จดหมาย

รัก” หนวยของการวิเคราะหที่นํามาพิจารณาก็คือ องคประกอบของการเลาเรื่อง 

ซึ่งประกอบไปดวย

 -  โครงเรื่อง (Plot) 

 -  ตัวละคร (Character) 

 -  ฉากและสถานที่ (Setting) 

 -  แกนเรื่อง (Theme) 

 นอกจากนี้ยังใชลักษณะทางวัฒนธรรมในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงแบงการ

วิเคราะหเปน

 - ลักษณะวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ 

 - ลักษณะวัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ

 รวมถึงเกณฑทางดานมิติทางวัฒนธรรมประกอบดวย

 - ปจเจกนิยม / หมูคณะนิยม

 - ระยะหางทางอํานาจ

 - ความเปนชาย / ความเปนหญิง

 สวนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หนวยในการวิเคราะหคือ 

การแสดงความคดิเหน็ตางๆ ของผูรวมสนทนาทีม่ตีอการไดรบัชมภาพยนตรแตละเรือ่ง 

การแสดงออกทางความรูสกึ การรบัรูความหมายและสิง่ทีภ่าพยนตรตองการนาํเสนอ

ตามการรับรูที่ผูรับสารมีประสบการณ โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการรับรูและทัศนคติ 

(Audience Perception and Attitude) ประกอบการวิเคราะห

ผลการศึกษา

 จากการเปรียบเทียบดวยเกณฑการเลาเรื่องและลักษณะทางวัฒนธรรม

พบวา “จดหมายรัก” ยังคงนําโครงเรื่องเดิมของภาพยนตรเกาหลี “The Letter” 

มาเลาซํา้ทัง้หมด โดยเมือ่พจิารณาจากลาํดบัเหตกุารณการดาํเนนิเรือ่งทีย่งัคงรปูแบบ
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เดิมเอาไว มีสวนที่แตกตางกันเล็กนอย ตรงที่ “จดหมายรัก” ไดเพิ่มเติมรายละเอียด

ของเหตกุารณบางสวนเขาไปในเนือ้เรือ่ง ซึง่การเพิม่เตมิรายละเอียดในภาพยนตรไทย

ในสวนเนื้อเรื่อง หากพูดตามแนวทางทฤษฎีเปนการสะทอนในเชิงมิติคุณคาทาง

วัฒนธรรม เนื้อหาที่ถูกเพิ่มเติมนั้นแสดงออกใหเห็นสภาพแวดลอมทางสังคมของตัว

ละครแตละฝายทั้งพระเอกและนางเอกที่มีความแตกตางกัน อันทําใหเห็นภาพสังคม

สะทอนมิติในดานสังคมที่เปนสวนรวม มีการชวยเหลือพึ่งพากันของคนในชนบทผาน

มาทางวิถีชีวิตของพระเอก ในขณะท่ีวิถีชีวิตของนางเอกแสดงออกถึงสภาพแวดลอม

ทีต่รงขามกัน อนัเปนการสรางความตรงขามทางสังคม และเพิม่นํา้หนกัใหเหน็วถิคีวาม

สัมพันธแบบดั้งเดิมของไทยที่เปนมิตรและชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น 

 การเพิ่มเติมในสวนของฉาก โดยภาพรวมนั้นเปนการสะทอนใหเห็น

วัฒนธรรมและสภาพสังคมไทย ซึ่งวัฒนธรรมก็มีทั้งที่เปนวัตถุและไมเปนวัตถุ แมจะ

เปนฉากทีค่ลายคลงึกนักบัในภาพยนตรตนฉบบัแตในภาพยนตรไทยไดนาํเสนอใหเปน

ไปในแนวของวัฒนธรรมไทยมากขึ้น นอกจากนี้ในเชิงสภาพสังคม ฉากหลายๆ ฉากที่

ถูกเพิ่มเขามาทําใหไดเห็นภาพความเปนคูตรงขามที่ชัดเจนระหวางสังคมเมืองและ

สงัคมชนบท หากกลาวในมติคิณุคาทางวฒันธรรม กค็อืการสะทอนมติดิานสงัคมทีเ่ปน

สวนรวมของสังคมไทยที่คอนขางชัดเจนมากขึ้น 

 ในแงของวฒันธรรมทีถ่ายทอดผานสือ่ภาพยนตรทัง้สองเรือ่ง ตางกน็าํเสนอ

วฒันธรรมในแตละดานของตนเองออกมา ทัง้ในลกัษณะของวฒันธรรมทีเ่ปนวัตถแุละ

วฒันธรรมทีไ่มเปนวตัถ ุเชน ประเพณตีางๆ ลกัษณะอาหารการกนิ ลักษณะทีอ่ยูอาศัย 

สภาพแวดลอม เปนตน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกันแลวพบวามีบางอยางที่ทั้งเกาหลีและ

ไทยอาจมีคลายคลึงกัน คือในแงของวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ เชน ยาสมุนไพรรักษาโรค 

เปนตน การใชสมุนไพรรักษาโรคถือเปนวิธีการทางแพทยแผนโบราณที่มีทั้งของไทย

และของเกาหลี หากแตตนกําเนิดแพทยแผนโบราณของทั้งสองประเทศแตกตางกัน 

กลาวคือ แพทยแผนโบราณของเกาหลีรับเขามาจากตําราแพทยแผนตะวันออกของ

จนี สวนแพทยแผนโบราณของไทยนัน้รับเขามาจากประเทศอนิเดีย ซึง่เปนการสะทอน

ใหเห็นอีกสวนหน่ึงวาแมจะเปนคนละประเทศตางภาษาตางวัฒนธรรม แตในฐานะที่

มีลักษณะเปนคนเอเชียเหมือนกัน จึงอาจใหมีมุมมองหรือความเชื่อบางอยางท่ี

คลายคลึงกัน
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สรุปและอภิปราย

ลักษณะสัมพันธบทระหวางภาพยนตรเกาหลีเรื่อง “The Letter” และ
ภาพยนตรไทยเรื่อง “จดหมายรัก”
 คงเดิม
 โครงเรื่อง ภาพยนตรไทยยังคงเรื่องราวของโครงเรื่องเดิมของภาพยนตร
ตนฉบับเอาไว กลาวคือ แมนํากลับทําใหม 
 ขยายความ
 เน้ือหา ในภาพยนตรไทยไดมีการขยายความเพิ่มเขาไป มีการหยิบยก
ประเดน็เกีย่วกบัเรือ่งของสงัคมเมอืงและชนบทมาแสดงออกใหเหน็ในแบบทีเ่ปนคูตรง
ขามกัน ผานสภาพวิถีชีวิตของตัวละคร 
 ตัวละคร ที่นาสังเกตอยางหนึ่งในภาพยนตรไทย คือ การเพิ่มตัวละครเกด
เขามา เกดเปนเพื่อนของนางเอกและเปนเหมือนญาติคนเดียวที่เหลืออยู การมีเกด
ทําใหชีวิตนางเอกไมเดียวดายมากนักกับการอยูในสังคมที่เต็มไปดวยผูคนมากมาย 
แตอีกมุมหนึ่งก็ยิ่งเปนการเพิ่มนํ้าหนักใหนางเอกเปนตัวละครที่มีความโดดเดี่ยวมาก 
เพราะชีวิตนี้ไมมีใครอีกแลว 
 ดัดแปลง
 แกนเรื่อง ภาพยนตรไทยดัดแปลงแกนเรื่องใหเขากับบริบททางสังคมไทย 
กลาวคือ มีการนําเสนอในแงมุมของสภาพสังคมระหวางสังคมเมืองและสังคมชนบท 
โดยภาพยนตรสะทอนภาพชีวิตของคนเมืองที่เรงรีบและวุนวาย อันตราย ในขณะที่
สังคมชนบทนั้นทําใหเวลาของการดําเนินชีวิตชาลง ทุกอยางคอยๆ ดําเนินไปตามวิถี
ที่เรียบงาย มีความอบอุนและเปนมิตร
 ตัวละคร ในประเด็นเรื่องอาชีพและบทบาทของตัวละคร
 อาชพีตวัละคร ภาพยนตรทีไ่ทยนาํมาสรางใหมนัน้ยงัคงใหพระเอกประกอบ
อาชพีทีเ่กีย่วกับการทาํงานดานวิจยัพนัธุไม นางเอกในภาพยนตรเกาหลปีระกอบอาชพี
เปนครสูอนวรรณกรรม แตในแบบฉบบัของไทยใหนางเอกประกอบอาชพีเปนคนเขยีน
เว็บไซต ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางระหวางนางเอกทั้งสองเรื่อง และระหวางนางเอก
กับพระเอกเอง กลาวคือ ระหวางนางเอกทั้งสองเรื่อง นางเอกไทยดูทันสมัยมากกวา 
และกบัพระเอกนัน้ยิง่ทาํใหดตูางกนัอยางสดุขัว้เพราะพระเอกไมถกูกบัเทคโนโลยเีลย
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 บทบาทของตวัละคร ภาพยนตรไทยมกีารดดัแปลงบทบาทของตวัละครให

ตางไปจากเดิมบางสวน กลาวคือ ในหนังตนฉบับน้ันคูพระนางแมจะประกอบอาชีพ

คนละสายงานแตกไ็มไดแตกตางกนัมากนกั พระเอกทาํงานเกีย่วกบัตนไมแตกด็มูคีวาม

รูและไมไดประหมากับเทคโนโลยีตางๆ ซ้ํายังดูขี้เลนอีกดวย แตในหนังไทยนํามา

ดัดแปลงทั้งในเรื่องความตางของอาชีพที่ทําใหทั้งคูดูตางกันมากพอสมควร 

 ตัดทอน 
 ฉาก ภาพยนตรไทยมีการตัดทอนเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งเปนในสวนของ

ฉากที่เปนองคประกอบเล็กๆ ท่ีใชเปนสวนของการดําเนินเรื่องในภาพยนตรตนฉบับ 

และไมมีผลตอการทําใหภาพยนตรไทยที่ถูกสรางขึ้นใหมเปลี่ยนรูปแบบไปมากนัก

วัฒนธรรมและสภาพสังคมที่สะทอนผานภาพยนตรเกาหลีเรื่อง “The 
Letter” และภาพยนตรไทยเรื่อง “จดหมายรัก”
 

วัฒนธรรมที่คนพบจากภาพยนตรเรื่อง “The Letter” และ “จดหมายรัก”

 ลักษณะวัฒนธรรม The Letter จดหมายรัก

วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ

วัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ

1. การใชสมุนไพร

 รักษาโรค 

2. อาหารและเครื่องเคียง 

3. การใชถุงดําใสของ 

1. การแตงงานตามแบบ

 สากล 

2. งานศพ 

3. การทักทายดวยการ

 โคงคํานับ 

4. การเรียกผูอื่น

1. ลักษณะบาน 

2. การแตงกายประจําภาค 

3. อาหารประจําทองถิ่น 

4. ยานพาหนะ 

1. การแตงงานแบบลานนา 

2. งานศพ 

3. การตักบาตร 

4. ภาษาถิ่น
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 วัฒนธรรมที่คนพบจากภาพยนตรทั้งสองเรื่องนั้นแสดงถึงการมีวัฒนธรรม
ที่แตกตางกันออกไปของแตละประเทศ โดยวัฒนธรรมที่แสดงออกทางวัตถุเปน
วัฒนธรรมที่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน ซึ่งในภาพยนตรไทยจะเนน
ถึงวัฒนธรรมที่เปนทองถ่ินใหไดเห็นมากกวาผานวัฒนธรรมทางวัตถุเหลานี้ เชน 
ลักษณะบานแบบไทยที่มักพบเห็นในทองถิ่น หรือผัดฟกแมวที่เปนอาหารทองถิ่นทาง
ภาคเหนือ เปนตน ซึ่งนอกจากเรื่องของการอุปโภคบริโภคยังเปนการแฝงความหมาย
ของการกลับไปใชวิถีแบบพอเพียงอีกดวย สวนวัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุนั้นเมื่อเทียบ
กับประเพณีท่ีท้ังสองประเทศมีเหมือนกันก็จะพบวา ในภาพยนตรไทยแสดงใหเห็น
ประเพณแีบบดัง้เดิมของไทยมากกวา ทัง้ในเรือ่งของการแตงงานทีใ่นภาพยนตรเกาหลี
นั้นสะทอนความเปนสากลของประเพณี ตางกับในภาพยนตรไทยที่หยิบเอาการ
แตงงานแบบลานนาไทยมาถายทอด หรือจะเปนประเพณีงานศพก็ตามที่ถึงแมจะมี
การสวมใสชุดดําเพื่อไวทุกขเหมือนกัน แตตางก็มีวัฒนธรรมในการประกอบพิธีที่ไม
เหมือนกัน โดยภาพยนตรไทยใหรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการประกอบพิธีทาง
ศาสนาพุทธ 
 เมือ่พจิารณาจะเหน็วาวฒันธรรมทีไ่มเปนวตัถนุัน้ถายทอดวฒันธรรมความ
เปนเกาหลีผานทางบุคลิกของตัวละครเสียสวนใหญ โดยเปนการถายทอดผาน
ธรรมเนียมการปฏิบัติระหวางกันในชีวิตประจําวัน เชน การโคงคํานับ การเรียกผูอื่น 
เปนตน ทั้งนี้เสมือนเปนการสะทอนความเปนคนชนชาติเกาหลี ซึ่งใหความสําคัญใน
ตัวบุคคลที่นับเปนทรัพยากรหลักของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และคนเกาหลีนั้นก็
นับถือเรื่องความอาวุโสหรือรุนพี่รุนนองเปนสําคัญ 

สภาพสังคมเกาหลีและสังคมไทยที่สะทอนผานภาพยนตร
 ภาพยนตรทัง้สองเรือ่งนัน้ แสดงใหเหน็ถงึการถายทอดของภาพยนตรเกาหลี
เรื่อง “The Letter” วาเปนภาพยนตรที่ไมไดตั้งใจจะถายทอดความเปนวัฒนธรรม
ของตนเองลงไปในหนงัมากนกั สิง่ทีแ่สดงออกมาสวนใหญเปนไปในแบบสากลทัง้การ
แตงกาย ประเพณี อันนําไปสูการตีความท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหรวมกับบริบททางสังคม
ของเกาหลีในยุคน้ันไดวา เปนยุคท่ีเกาหลีกําลังเขาสูการพัฒนาตนเองและผลักดันให
ตนเองเขาสูความเปนสากล แตสิ่งที่สัมผัสไดจากการชมภาพยนตรเกาหลีเรื่องน้ีก็คือ
การถายทอดลักษณะตัวตนของคนเกาหลีในมุมหนึ่งที่ชัดเจน
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 สวนของภาพยนตรไทยเรื่อง “จดหมายรัก” หนังไดถายทอดความเปน

วัฒนธรรมไทยออกมาอยางมาก ทั้งลักษณะความเปนอยู การแตงกายแบบพ้ืนเมือง 

ภาษาถิ่น การแตงงาน หรือจัดงานศพ เปนสิ่งที่สะทอนเอกลักษณของความเปนไทย

ไดเปนอยางด ีและยงัมองเห็นความเหลือ่มลํา้ทางสงัคม ซ่ึงถูกสะทอนผานบทบาทของ

ตัวละครทั้งพระเอก นางเอก และเพื่อนของนางเอกดวย 

การรับรูและทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมรวมถึงสภาพสังคมของเกาหลี
และไทย ที่ปรากฏในภาพยนตรจากทัศนะของผูชม
 การไดสัมภาษณผูใหขอมูลที่ผูวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ บุคคลที่มี

ความรูหรือประสบการณเก่ียวกับเกาหลี กับบุคคลที่ไมมีความรูหรือประสบการณ

เกีย่วกบัเกาหล ีผลการวเิคราะหทีไ่ดมาพบวา ผูใหขอมลูทัง้ 2 ประเภท มคีวามคดิเหน็

จากการรับชมภาพยนตรทั้งสองเรื่องใกลเคียงกัน ดังนี้

วิเคราะหตามเกณฑการเลาเรื่อง
 1. โครงเรื่อง โครงเรื่องเหมือนกัน เพราะสวนหนึ่งเปนภาพยนตรที่นํามา

ทําใหม นอกจากน้ันจะแตกตางกันในรายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งในภาพยนตรไทยมี

การเพิม่เตมิหรอืปรบัเปลีย่น โดยกลุมตวัอยางสวนใหญประทบัใจในความละเอยีดของ

เนื้อหาแบบ “จดหมายรัก” ที่ทําไดลึกซึ้ง แมอีกสวนนอยจะชอบความเรียบงายแบบ 

“The Letter” เพราะดูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในชีวิตจริงก็ตาม

 2. ตัวละคร มีทั้งความเหมือนและความตางจากภาพยนตรสองเรื่อง ใน

สวนเหมือนคือ การคงบทบาทของพระเอกในการประกอบอาชีพเปนนักวิจัยพันธุไม

แบบเดิม แตพระเอกเกาหลีมีความขี้เลนกวาพระเอกไทยเล็กนอยตามแบบฉบับของ

พระเอกเกาหลทีัว่ไป สวนความตางนัน้ชัดเจนทีน่างเอก เพราะภาพยนตรไทยนางเอก

มีอาชีพที่ตางไปจากหนังตนฉบับ และตางกับพระเอกในภาพยนตรไทยเองอยาง

สุดขั้วดวย

 3. ฉาก ภาพยนตรไทยใหรายละเอยีดทีม่คีวามเปนไทยเขาไปในแตละฉาก

มาก ตางกับภาพยนตรเกาหลีที่ไมคอยเห็นความเปนทองถิ่นของตนเอง และทุกอยาง

ดูสากล
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 4. แกนเรื่อง แมภาพยนตรทั้งสองเรื่องยังคงมีใจกลางของเรื่องที่พูดถึงรัก

อันเปนนิรันดร หากแตยังมีการสื่อความหมายที่ตางกันออกไปคือ ภาพยนตรตนฉบับ

เนนการใชชีวิตที่กาวตอไปมากกวา ในขณะที่ภาพยนตรไทยใหน้ําหนักในเรื่องชีวิต

ชนบทที่อบอุน

เปรียบเทียบวัฒนธรรมและสภาพสังคมจากการวิเคราะห

โดยผูวิจัยและการสัมภาษณจากผูใหขอมูล

  The Letter จดหมายรัก

วิเคราะหโดยผูวิจัย 

จากบทสัมภาษณ

ผูใหขอมูล

สภาพสังคมเกาหลีที่

สะทอนผานภาพยนตร

1. การประกอบอาชีพ 

2. ความขยันขันแข็งของ

คนเกาหลี 

3. ความเทาเทียมของชาย

หญิง 

4. การเขาสูความเปนสากล

1. บทบาทชายหญิง

2. เกาหลีกับการพัฒนา

ประเทศ

3. สังคมแบบปจเจกและ

สังคมแบบสวนรวม

4. เกาหลีกับแนวคิดเรื่อง

การแตงงาน

สภาพสังคมไทยที่สะทอน

ผานภาพยนตร

1. การถอยทีถอยอาศัย

ของคนในชุมชน 

2. การมีวัฒนธรรมทองถิ่น 

3. เมืองและชนบท 

4. โลกยุคเกาและ

โลกยุคใหม 

1. บทบาทชายหญิง

2. เมืองและชนบท

3. สังคมแบบปจเจกและ

สังคมแบบสวนรวม

4. โลกยุคเกาและโลกยุค

ใหม
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 จากตารางจะพบวาผูรับสารมกีารรบัรูและทศันคตทิีม่ตีอภาพยนตรทัง้สอง

เรือ่งไปในทิศทางทีค่ลายคลงึกนักบัผูวจัิย กลาวคอื มองเหน็สภาพวฒันธรรมและสภาพ

สังคมของประเทศเกาหลีผานภาพยนตรในทิศทางของการเปนประเทศที่พัฒนา 

ซึ่งสะทอนผานมาทางบุคลิกของตัวบุคคลและการแสดงออก สวนในมุมมองที่มีตอ

ประเทศไทยผานภาพยนตรเรือ่งนี ้คอื การแบงสงัคมเปนสองขัว้ทีแ่ตกตางกนัระหวาง

สังคมเมืองและสังคมชนบท ซึ่งสะทอนวิถีชีวิตของคนที่แตกตางกันออกไปอีกดวย

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะตออุตสาหกรรมสื่อ
 1. การวิจัยครั้งนี้ไดขอคนพบวา ภาพยนตรที่เกิดจากการสรางใหมจาก

ภาพยนตรตางชาติ สามารถทําไดโดยใหอยูภายใตกรอบของการยืดหยุนทางองค

ประกอบของเน้ือหาของภาพยนตรในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อสามารถปรับให

สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศผูสราง โดยที่ไมทําลายเคาโครง

เดิมของภาพยนตรตนฉบับใหเสียหาย หรือแปลกออกไปจากเดิม ฉะนั้นหากจะมีการ

สรางใหมของภาพยนตร ก็สามารถนําเสนอใหเนื้อหาอยูในสวนที่ไมเปนการนําเอา

วฒันธรรมของตางชาตมิาเผยแพรอยางรอยเปอรเซน็ แตผูสรางสามารถควบคมุเนือ้หา

ใหอยูในทศิทางทีเ่หมาะสมกับสภาพสงัคมได เพือ่ปองกนัการรบัเอาวฒันธรรมตางชาติ

เขามามากจนเกินไป

 2. จากการศกึษาทีท่าํใหคนพบการถายโอนทีไ่มทาํใหเกดิการครอบงาํทาง

วฒันธรรมเมือ่มกีารหยบิยมืวตัถุดบิทางความคดิมาจากตางชาต ิโดยในกรณนีีเ้ปนการ

หยิบยืมวัตถุดิบจากเกาหลี ซึ่งในสมัยนั้น (ป 2004) กระแสวัฒนธรรมเกาหลีอาจจะมี

ไมมากเมือ่เทยีบกบัปจจบุนั ผูวจิยัพบวาการเปดรบัแนวคดิหรือวฒันธรรมจากตางชาติ

เปนการกระทาํทีเ่ราสามารถคดักรองไดและปรบัใหอยูในแนวทีเ่หมาะสม ฉะนัน้ในทกุ

วันนี้กับการรับเอากระแสเกาหลี หรือ K-pop เขามาผานสื่อตางๆ จึงขยายวงกวางขึ้น 

ทั้งนี้เนื่องจากการรับเขามาก็สามารถปรับใหเกิดความเหมาะสมไดเชนกัน และส่ือก็

เปนตัวกลางสําคัญในการควบคุมและนําเสนอ
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ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
 1. การวจิยัในครัง้นีผู้วจิยัไดศกึษาผูรบัสารโดยการสมัภาษณเชงิลกึจาํนวน 

14 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกตามประเภทท่ีผูวิจัยกําหนดไว จึงอยากใหมีการเก็บ

ขอมูลกลุ มตัวอยางในวงท่ีกวางข้ึนจากการใชแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง “จดหมายรัก” ซึ่งจะทําใหไดความคิดเห็นจากกลุมผูรับสาร

ที่มากขึ้น

 2. ปจจุบันน้ีประเทศไทยมีการนําละครเกาหลีมาสรางใหมหลายเร่ือง จึง

อยากใหมีการศึกษาการสรางใหมท่ีเปนแบบของละคร เพื่อใหเห็นถึงวิธีการนําเสนอ

วามีแนวทางการสรางใหมอยางไรบาง มีการปรับเปล่ียนหรือคงเดิมมากนอยเพียงใด 

ซึ่งการศึกษาจะชวยเพิ่มการเรียนรูเก่ียวกับกระแสการรีเมกละครตางชาติของไทยวา

มีปจจัยอยางไรและสะทอนทิศทางของละครในประเทศไทยอยางไร
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 การวจิยัเรือ่ง การสือ่สารประเดน็ความขดัแยงในสังคมออนไลน กรณศึีกษา

เพจดรามาแอดดคิ เปนการวจิยัเพือ่ทาํการศกึษาถงึลกัษณะการสือ่สารความขดัแยงที่

เกดิขึน้ในสงัคมออนไลนในเพจดรามาแอดดคิ รปูแบบการตอบสนองของผูใชสือ่ทีม่ตีอ

ประเด็นความขัดแยงเกี่ยวกับปญหาสังคมผานพื้นที่สื่อใหมอยางเชนเฟซบุก และเพื่อ

ใหทราบถึงสาเหตุในการเปดรับการสื่อสารประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม

ออนไลนในเพจดรามาแอดดิคของผูใชสื่อ ดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content 

analysis) จากเรือ่งเลาความขดัแยงในสงัคมออนไลนหรอืเรือ่งดรามาทัง้หมด 40 เรือ่ง 

และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใชสื่อ (Users) ที่ไดเปดรับขอมูล

การสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลนผานเพจดรามาแอดดิค (https://www.

facebook.com/DramaAdd) 

 ผลการวิจัยพบวา ลักษณะของการสื่อสารความขัดแยงทางสังคมผาน

เพจดรามาแอดดิค เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการเกิดความขัดแยงขึ้นของผูใชส่ือใน

สงัคมออนไลนซึง่เปนพืน้ทีส่าธารณะเทยีม ดวยการถกเถยีงประเดน็ปญหาตางๆ ทีเ่กดิ

ขึ้นในสังคม แตไมสามารถหาจุดรวมในการแกไขปญหาตอประเด็นทั้งในกระดานขาว

หรือเครือขายสังคมประเภทตางๆ และเมื่อนําประเด็นเหลานั้นมาเลาตอดวยการแบง

ปนเนื้อหาบนเพจดรามาแอดดิค จะทําใหพบถึงการทําหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร 

หนาที่ในการสอดสองดูแลสภาพแวดลอมทางสังคม การใหความบันเทิง หนาที่ในการ

ทําใหเขาใจในสถานการณและความรูสึกของผูอ่ืน รวมถึงการนําเสนอชองทางการ

สื่อสารตองหาม

 ในดานการตอบสนองตอการสือ่สารประเดน็ความขดัแยงในสงัคมออนไลน

ของผูใชสื่อที่เปดรับเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนในเพจดรามาแอดดิค 

พบวา พฤตกิรรมของผูใชส่ือเมือ่เผชญิกบัความขดัแยงสวนใหญจะเปนการแสดงความ

คิดเห็นตอประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นดวยการแสดงความคิดเห็นไปในรูปแบบของการ

หลีกเลี่ยงปญหามากท่ีสุด ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องเลาความขัดแยงในสังคม

ออนไลนที่พบจะเปนการวิพากษวิจารณตอปญหาที่มองขามเหตุผล และขอเท็จจริง

บทคัดยอ
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อยางชดัเจน รวมถึงการแสดงความคดิเหน็ทีต่ลกขบขนั ไมเกีย่วของกบัเนือ้หาของเรือ่ง 

ดรามาที่ผูเลาเรื่องไดนําเสนอ

 สําหรับสาเหตุในการเปดรับการสื่อสารประเด็นความขัดแยงในสังคม

ออนไลนผานเพจดรามาแอดดิคของผูใชสื่อ พบวา ผูใชส่ือทําการเปดรับการส่ือสาร

ความขัดแยงเพื่อการรับรูขอมูลขาวสาร เพื่อความบันเทิง และการไดรับการยอมรับ

จากสังคม

คําสําคัญ: ดรามาแอดดิค, เฟซบุก, ความขัดแยง 
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 The objectives of “Communication of Conflict issue on Online 

society: A Case Study of Facebook page: Drama-addict” is to study types 

of communication of conflicts on Facebook page: Drama-addict, kinds 

of response from media users toward social conflicts in new media such 

as Facebook and the reasons why the users open to this kind of com-

munication on Facebook page: Drama-addict. The researcher used 

content analysis to analyzed 40 stories of conflicts or drama stories in 

online community and used in-depth interview to collect data from 

users who open to communication of conflicts on Facebook page: 

Drama-addict. (https://www.facebook.com/DramaAdd)

 The result shows that types of communication of conflicts on 

Facebook page: Drama-addict can reflect conflicts of users in online 

community, considered as pseudo public sphere, by irrationally arguing 

or discussing many social problems on web board or social network but 

cannot find any real solution to the problems. When those problems or 

conflicts are posted or shared as drama stories on Facebook page: 

Drama-addict, its functions are providing information, social surveillance, 

entertainment, understanding situations and others’ feeling and taboo 

communication.

 Regarding the users response of media exposure to conflict 

issues on online society on Facebook page: Drama-addict toward com-

munication of conflicts, the researcher found that most of users give 

their opinion on the topic but avoid the problems as much as they can. 

The users irrationally and illogically criticize the problems or give ridicu-

lous opinions that are not related to those topics.

ABSTRACT
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 The study also shows that users open to communication of 

conflicts on Facebook page: Drama-addict because they want more in-

formation, social acceptance and want to be entertained.

Keywords: Drama-addict, facebook, conflict
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บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 การเกิดขึ้นของสื่อใหม (new media) ที่มีหลากหลายมากขึ้น สงผลใหเกิด

ทางเลอืกในการสือ่สารของผูใชสือ่กม็มีากขึน้ตามไปดวย โดยเฉพาะในเครอืขายสงัคม

ออนไลนอยางเฟซบุก (Facebook) ในประเทศไทย นับวาเปนเว็บไซตเครือขายสังคม

ที่มีจุดเดนในดานจํานวนสมาชิกผูใช และมีอัตราการใชเติบโตเพิ่มขึ้น นอกจากการใช

เฟซบุกแบบบัญชีสวนตัว (Facebook Profile) ของผูใชสื่อทั่วไปแลว ทั้งองคกรธุรกิจ 

บคุคลมชีือ่เสยีงในแวดวงตางๆ สามารถสรางปฏสิมัพนัธกบับคุคลอืน่ในสงัคมไดอยาง

งายดาย ดวยการสรางหนาเฟซบุก (Facebook page) เพื่อผลิตเนื้อหาใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของผูสงสาร ดังที่เกิดปรากฏการณของเน้ือหาส่ือมวลชนที่ผูใชส่ือ/ผูรับ

สารเปนผูสรางขึ้นมา (User-generated content) ในเนื้อหาที่มีรูปแบบแบบเฉพาะ

เจาะจง ความท้ังในแงของการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือแมแตการสรางสัมพันธ

กับกลุมแฟนคลับ ทําใหผูใชสื่อสามารถมีปฏิสัมพันธ มีการเขาถึงกันไดเสมือนไดอยู

ใกลชิดกัน 

 ดังที่มีการสื่อสารความขัดแยงในสังคมของเพจดรามาแอดดิค (Facebook 

page: Drama-addict) เปนการสื่อสารความขัดแยงในสังคมดวยชองทางการสื่อสาร

ผานคอมพวิเตอร เปนความ “ดรามา” ทีป่รากฏผานมมุมองของ “จาพชิติ ขจดัพาลชน” 

ถือวาเปนการเลาเรื่องที่ไดนําประเด็นความขัดแยงจากการที่ผูใชสื่อไดสรางประเด็น

เพื่อตั้งคําถาม หรือเรียกรองความสนใจ ใหมีการแสดงความคิดเห็นจนเกิดขอถกเกียง 

ที่แตละคนตางแสดงจุดยืนของตน ไปจนถึงการใชถอยคํารุนแรงหยาบคาย การสราง

วิวาทะที่ไรเหตุผลในพื้นที่สาธารณะ โดยความขัดแยงในสังคมออนไลนจึงครอบคลุม

ถึงขอมูลที่มาจากกระดานสนทนาจากเว็บไซตตางๆ ที่ใหเปดเวทีเสวนาทางความคิด 

(สามารถพบเห็นไดบอยๆ คือ การตั้งกระทู และโตตอบกันระหวางผูใชสื่อในเว็บไซต 

pantip.com) หรือการโตตอบกันของผูใชสื่อผานเว็บไซตเครือขายสังคม เชน เฟซบุก 

ทวิตเตอร ฯลฯ โดยผูเลาเรื่องไดนําคําพูดหรือความคิดเห็นเหลานั้นมาประกอบสราง

เรียงรอยกันเพื่อบอกเลาเรื่องราว ดวยรูปแบบการเขียนที่เปนลักษณะเฉพาะ มีการ

ขยายความเพื่อสรางอรรถรส และเราอารมณในงานเขียนใหเกิดความบันเทิงใหแก
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ผูอาน และยังมีการชี้ใหเห็นถึงที่ไปที่มาในประเด็นของความขัดแยงเหลานั้น บอกเลา

เรื่องราวตามลําดับเวลา พรอมทั้งยังมีสอดแทรกขอมูลเพื่อมาสนับสนุนความคิดเห็น

อันมาจากทัศนคติสวนบุคคลของผูเลาเรื่องเองดวย

 เมือ่ความขดัแยงของผูใชสือ่ท่ีเกดิข้ึนในสงัคมออนไลน ทาํใหเกดิการนาํเสนอ

เน้ือหาดวยการเลาเรื่องความขัดแยง โดยผูใชสื่อเองที่เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิด

ประเด็นปญหาข้ึน ซ่ึงปญหานั้นไดถูกนํามาตีแผหรือเลาตอใหเปนเรื่องดรามาที่สราง

ความบันเทิงและเราอารมณตอผูอานได การเกิดขึ้น ของดรามาแอดดิค (Drama-

addict) จึงเปนสิ่งสรางคุณลักษณะของการสื่อสารในยุคสื่อใหม (new media) กับ

รูปแบบในการนําเสนอที่แปลกใหมดวยแนวคิด เปนเว็บรวมเรื่องคนตีกัน (จาพิชิต 

ขจดัพาลชน.คยุกบัแอดมนิ.สบืคนจาก http://drama-addict.com/คยุกบัแอดมนิ/)

 จากท่ีมีการสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลนผานเว็บไซตหลัก คือ 

http://drama-addict.com ผูเลาเรือ่งกไ็ดขยายชองทางในการสือ่สารผานเครอืขาย

สังคมเพื่อเปนทางเลือกในการเขาถึงเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเรื่อง

ดรามาดวยการ Follow ทาง official twitter @drama_add และในเพจดรามา

แอดดิคที่ https://www.facebook.com/DramaAdd ซ่ึงแตละชองทางมีการเปด

โอกาสใหผูรบัสารหรอืผูใชสือ่มเีสรภีาพทางการสือ่สาร สามารถแสดงความคดิเหน็ตอ

ประเดน็ปญหาทางสังคมท่ีปรากฏในเรือ่งดรามาเหลานัน้ ท้ังยงัเปนพืน้ทีท่ีส่ะทอนความ

เปนไปในสังคมที่ตางจากการสื่อสารของสื่อกระแสหลัก

 สาํหรบัในการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้ผูวจิยัไดเลือกทาํการศกึษาถงึลักษณะการ

สือ่สารความขัดแยงทีเ่กดิข้ึนในสงัคมออนไลนในเพจดรามาแอดดคิ รวมถงึรปูแบบการ

ตอบสนอง และสาเหตใุนการเปดรบัการสือ่สารประเดน็ความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ในสังคม

ออนไลนในเพจดรามาแอดดคิของผูใชสือ่ เพือ่เปนการทาํความเขาใจตอการสือ่สารใน

อกีรปูแบบหนึง่บนพื้นทีส่าธารณะ ในแงของการสะทอนความเปนจรงิของการสือ่สาร

ประเด็นความขัดแยงกันในสังคมผานแงมุมตางๆ ของผูใชสื่อที่เกิดขึ้นจริงในโลก

ออนไลน 
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วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาลักษณะของการสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลน

ที่เกิดขึ้นผานเพจดรามาแอดดิค

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการตอบสนองของผูใชสื่อตอประเด็นความขัดแยง

ในสังคมออนไลนผานเพจดรามาแอดดิค

 3. เพือ่ศกึษาสาเหตใุนการเปดรบัการสือ่สารประเดน็ความขดัแยงในสงัคม

ออนไลนผานเพจดรามาแอดดิคของผูใชสื่อ

วิธีการวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้เปนการศกึษาวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดย

ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) ผูใชสื่อท่ีไดกดถูกใจ (Like) หนา (Page) อันเปนการแสดงใหทราบวา

ผูใชสื่อไดทําการเชื่อมโยงกับเพจดรามาแอดดิค (https://www.facebook.com/

DramaAdd) เพื่อแสดงใหเห็นวาไดเปดรับขอมูลขาวสารจากเพจดรามาแอดดิคแลว 

ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยไดกําหนดลักษณะกลุมตัวอยางเปน 

2 ลักษณะ คือ 

 1. การวเิคราะหเนือ้หาเครอืขายสงัคมออนไลนทีไ่ดมกีารนาํเสนอเรือ่งเลา

ความขัดแยงในสังคมออนไลนผานเพจดรามาแอดดิค (https://www.facebook.

com/DramaAdd) โดยมีการนําเสนอเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือ

เรือ่งดรามา รวมถงึการรวบรวมและศึกษาเนือ้หาจากความคดิเหน็ของผูใชส่ือท่ีทาํการ

เปดรับเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลน

 สําหรับกลุ มตัวอยางประเภทนี้ ผู วิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุ มตัวอยาง

อยางเปนระบบ (Systematic Sampling) ดวยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทุกวัน 

เปนระยะเวลา 60 วัน ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2556 โดยการเก็บขอมลูจากความคดิเห็นของผูใชสือ่ตอประเด็นดรามาทีเ่กดิขึน้

นั้น จะเวนชวงระยะเวลา 2 วัน (เชน ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากความคิดเห็น



ปที่ 6  ฉบับที่ 2 (สิงหาคม-กันยายน 2557)(สิงหาคม-กันยายน 2557)ปที่ 6  ฉบับที่ 2 475

ตอประเด็นเร่ืองดรามาในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 จะถูกเก็บรวบรวมในวันที่ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 

 2. การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางที่ไดเปดรับสารผานเครือขายสังคม

ออนไลนผานเฟซบุก ผูวิจัยจะใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) และการเลือกกลุมตัวอยางแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) โดย

เลอืกจากการทีผู่ใชสือ่ไดกระทาํการเชือ่มตอเพือ่รบัขอมลูขาวสารหรอืจากเพจดรามา

แอดดคิ ดวยการกดถกูใจ (Like) ในเพจนี ้ดวยการแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 ประเภท 

คือ ผูรับสารที่ทําการเปดรับเพียงอยางเดียว จํานวน 5 คน และผูรับสารที่ทําการเปด

รับและมีสวนรวมในการตอบสนอง จํานวน 5 คน

ผลการวิจัย

 1. ลกัษณะของการสือ่สารความขัดแยงในสงัคมออนไลนผานเพจดรามา
แอดดคิ 
  การสือ่สารผานเทคโนโลยเีครอืขายสงัคม (Social Networking) ทีส่ามารถ

แบงปนประสบการณของตนเองในพื้นท่ีใดพื้นที่หนึ่ง ใหคนทั่วไปไดรับรู และมีสวน

รวมกับความเปนไปของตนเองไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว ดวยคุณลักษณะของส่ือใหม 

(new media) ที่เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ที่เอื้อ

อาํนวยใหเกดิการสรางชมุชนใหมทีม่ลีกัษณะเปนชมุชนเสมอืน (virtual community) 

ผูใชสื่อที่เปนผูสงสาร หรือที่เรียกวา ผูดูแลหนา (Admin) สามารถสรางเนื้อหาไดดวย

ตนเอง (User-generate content) ซ่ึงในการแสดงออกของเพจดรามาแอดดิค 

ไดสรางความหมายและรปูแบบในการแสดงออกบนพืน้ทีส่าธารณะ (public sphere) 

ในแงของการนําเสนอความขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน มาเลาเปนเรื่องราวที่

เรียกวา “ดรามา” โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมและศึกษาเนื้อหาจากเรื่องเลาไดดังนี้

  1.1 เนื้อหาที่นําเสนอในเพจดรามาแอดดิค

  จากการรวบรวมและศกึษาเนือ้หา พบวา การสือ่สารบนหนาจะเปนไป

ตามคุณลักษณะของตัวสื่อเครือขายสังคมอยางเฟซบุกซ่ึงจะมีการนําเสนอตัวตนดวย

การใชรูปภาพหนาปก (Cover photo) รูปประจําตัว (Profile picture) และความ
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สามารถในการแบงปน (share) เนื้อหาบนหนาดวยภาพ วิดีโอ และลิงก (Link) เพื่อ

เชือ่มโยงไปยงัแหลงขอมูลอืน่ (hyper text) ซึง่ในการเขาถงึเนือ้หานัน้ ผูใชสือ่ในฐานะ

ผูรับสารจะเปนฝายทีม่สีวนรวมอยางกระตอืรอืรน (active participation) โดยเนือ้หา

ที่นําเสนอจะมีทั้งขาวประจําวันที่นําเสนอควบคูกันกับสื่อกระแสหลัก รวมถึงการ

นําเสนอผานการแบงปน (Share) จากสื่อเครือขายสังคมดวยกันเอง 

  1.2 การนําเสนอเร่ืองเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเรื่อง

   ดรามาในเพจดรามาแอดดิค

  ในการนําเสนอเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเรื่องดรามา

ในเพจดรามาแอดดิค จะเปนการแบงปนลิงกมาจากเว็บไซตหลัก เพื่อใหผูใชส่ือหรือ

ผูรับสารนั้นไดกดเขาไปอานเนื้อหาดังกลาว ซึ่งเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลน

หรอืเรือ่ง ดรามาทีพ่บนัน้จะมทีัง้สิ้น 40 เรื่อง โดยไดแบงประเด็นปญหาอยู 2 ประเภท 

คือ ปญหาทางสังคมจํานวน 34 เรื่อง (รอยละ 85) รองลงมาคือ ปญหาทางเศรษฐกิจ 

จํานวน 6 เรื่อง (รอยละ 15) ซึ่งผูวิจัยไดเลือกวิเคราะหเนื้อหาเรื่องเลาความขัดแยงใน

สังคมออนไลนหรือเรื่องดรามาที่ผูใชสื่อใหการตอบสนองมากท่ีสุด คือ เรื่องดรามา

เกี่ยวของประเด็นปญหาสังคม เรื่อง ประเทศจะฉิบหายยังมิวายเรียนหนังสือ!! และ

ปญหาทางเศรษฐกิจ คอืเรือ่ง ประเทศไทยเปนของคนขาวเทานัน้!! ซึง่ผูวจิยัไดวเิคราะห

เนื้อหาดวยการประยุกตใชตามองคประกอบการเลาเร่ือง (ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา, 

2542) ไดดังนี้

  โครงเรื่อง (Plot)

  ในการเลาเรื่องความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือดรามา พบวาความ

ขัดแยงของตัวอยางทั้ง 2 เรื่อง ผูเขียนจะมีการเลาเริ่มเพื่อเปนการปูพื้นฐานใหขอมูล

เกีย่วกบัตวัละคร เหตกุารณ เวลาและสถานที ่ซึง่การผูกปมของเรือ่งนัน้จะเปนการเลา

ถึงจุดที่เกิดความขัดแยง โดยในการถกเถียงกันของตัวละครเปนเหมือนดังจุดวิกฤต

ที่เปนการขมวดปมเพื่อจะทําใหไปยังการเลาถึงจุดในการแกปมและคลี่คลายปญหา 

หากแตทั้งสองเรื่องน้ันมีความแตกตางคือ ความขัดแยงในเรื่องประเทศจะฉิบหาย

ยังมิวายเรียนหนังสือจะมีจุดท่ีเลาถึงการคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น แลวจึงนําไปสูบท

สรุป หากแตความขัดแยงในเร่ืองประเทศไทยเปนของคนขาวเทานั้น จะไมไดมีการ

เลาถึงจุดคล่ีคลายปญหา เน่ืองจากสภาพการณเดิมของแหลงขอมูลที่ไมไดมีการ
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คลี่คลายปญหาในกระทู การเลาเรื่องจึงเปนการเลาขาม (Ellipsis) เพื่อสรางปมเรื่อง

หรือใหเรื่องน้ันคลี่คลายตอไปยังบทสรุปในตอนทายเรื่องที่ผูเลาเรื่องไดสรุปแนวคิด 

ทัศนคติที่มีตอปญหาคานิยมในเรื่องผิวขาวของสังคมไทย

  ตัวละคร (Character)

  ผูเลาเรื่องทําใหผูอานรูจักกับตัวละครไดอยางไมสลับซับซอน ทําให

ผูอานรับรูตัวตัวละครในมิติเดียว ซ่ึงเปนการรูจักตัวละครจากการแสดงความคิดเห็น

ของผูใชสือ่ทีป่รากฏในเรือ่งเลาความขดัแยง เชน การแสดงความชอบ-ไมชอบ เปนตน

  อกีทัง้การเลาถงึตัวละครจะไมเนนใหเหน็ถงึบคุลิกลกัษณะภายนอกของ

ตัวละคร แตเปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนผูใชสื่อที่มีสวนรวมกับกระดานขาวนี้ 

ดังเชน อมย้ิม ซ่ึงเปนสถานะของการเปนสมาชิกของเว็บไซตพันทิป (www.pantip.

com) ชาวพนัทปิ หรอืชาวเนต็ หรอืการเลาถงึตัวละครทีแ่สดงถงึการแบงฝายไดชดัเจน 

ดังเชน ผูหลักผูใหญ และฝงกองเชียรม็อปตานนิรโทษกรรม

  มุมมอง (Point of view)

  ในการเลาเรือ่งความขัดแยงในสงัคมออนไลนหรอืเรือ่งดรามา ผูเลาเรือ่ง

จะไมใชตัวละครในเรื่อง (External narrator) ซึ่งจะเปนการเลาเรื่องแบบผูรู (Omni-

scient) ซึ่งผูเลาเรื่องในลักษณะนี้จึงมองเห็นเหตุการณทุกอยางไมวาจะเกิดขึ้นที่ไหน 

รูจักตัวละครทุกตัว รวมถึงการเปนผูที่สามารถวิพากษวิจารณตัวละครหรือเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นได

  ฉาก (Setting)

  เปนการเลาถึงแหลงที่เกิดความขัดแยงในสังคมออนไลน ซ่ึงเปนพื้นที่

สาธารณะอยางเชน กระดานขาว (webboard) ในเว็บไซตตางๆ หรือจากเครือขาย

สังคมที่มีการรวมกลุมหรือมีปฏิสัมพันธตอกันระหวางผูใชสื่อ

  แนวคิด (Theme)

  การเลาเรื่องความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเรื่องดรามา เปนการ

สรุปจากการเลาเรื่อง ซ่ึงการนําเสนอแนวคิดของผูเขียนจะเปนการตีความจากความ

หมายโดยรวมของเรื่องเลา ที่จะเปนการนําเสนอความคิด คานิยม และความเชื่อของ

ผูเลาเรื่องที่มีตอประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้น
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  1.3 ลักษณะหนาที่ของการสื่อสารประเด็นความขัดแยงในสังคม

   ออนไลนผานเพจดรามาแอดดิค

 ลกัษณะหนาทีใ่นการเลาเรือ่งความขดัแยงในสังคมออนไลนหรอืเรือ่งดรามา 

ไดแก หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร หนาที่ในการสอดสองดูแลสภาพแวดลอมทาง

สังคม การใหความบันเทิง หนาที่ในการทําใหเขาใจในสถานการณ และความรูสึกของ

ผูอื่น รวมถึงการนําเสนอชองทางการสื่อสารตองหาม ซึ่งหนาที่เหลานี้จะเกิดจากผูสง

สารหรือผูเลาเรื่องเปนหลัก เนื่องจากบทบาทการเปนผูดูแลเพจจะเปนผูเลาเรื่อง 

และนําเสนอเนื้อหาทั้งเปนเรื่องความขัดแยงในสังคมออนไลนผานการแบงปนบน

เพจดรามาแอดดิคนั่นเอง

 2. รูปแบบการตอบสนองของผูใชส่ือตอประเด็นความขัดแยงในสังคม
ออนไลนผานเพจดรามาแอดดิค
 ดวยเฟซบุกเปนเครือขายสังคมที่เปนการสรางและประกาศตัวตน ที่ผูเลา

เรือ่งเปนผูสงสารจากการสรางเนือ้หาตแีผความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมออนไลนหรอื

เกิดความดรามาขึ้นผานเพจ ดรามาแอดดิค ดวยการสงสารที่ทําใหเกิดการแบงปน

เนือ้หา และรปูแบบทีง่ายตอการตอบสนอง จะเห็นไดวา ไมวาผูสงสารจะมกีารแบงปน

เนือ้หาอะไรขึน้ก็ตาม กจ็ะเกดิการตอบสนองจากผูใชสือ่รวมเครอืขายในฐานะผูรบัสาร 

ที่เห็นเปนหลักก็คือการกดถูกใจ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และการ

กดแบงปน (Share) ซึง่จากการรวบรวมและศกึษาเนือ้หาความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 

40 เรือ่ง พบการตอบสนองจากผูใชสือ่ทัง้สิน้ 21,150 ครัง้ แบงเปนการตอบสนองดวย

การกดถูกใจมากทีส่ดุ 17,155 ครัง้ (รอยละ 81.1) รองลงมาจะเปนการแสดงความคดิ

เหน็ โดยมกีารตอบสนอง 2,388 ครัง้ (รอยละ 11.3) และการกดแบงปน จาํนวน 1,607 

ครั้ง (รอยละ 7.6) ตามลําดับ

  2.1 การแสดงออกของผูใชสื่อเมื่อเผชิญกับความขัดแยง

  ผูวิจัยไดนําการเผชิญความขัดแยงผานการถายทอดจากการแสดง

ความคดิเหน็ของผูใชสือ่รวมเครือขายเดยีวกนัทีม่ตีอเรือ่งความขดัแยงในสงัคมออนไลน

ในเพจดรามาแอดดิค ซึ่งผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวา ผูใชส่ือมีการแสดง

ความคดิเหน็ตอความขัดแยงทีเ่กดิขึน้ดวยการแสดงความคดิเห็นไปในรปูแบบของการ

หลีกเลี่ยง (Avoiding) ตอปญหามากที่สุด คือรอยละ 30.8 รองลงมาคือการแสดง
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ความคิดเห็นในรูปแบบการประนีประนอม (Compromising) คือรอยละ 26.2 การ

แสดงความคดิเห็นในรปูแบบของการยอมให (Accommodation) คอืรอยละ 20 การ

แสดงความคดิเหน็ในรปูแบบของการรวมมอื (Collaboration) รอยละ 16.2 และการ

แสดงความคดิเหน็ในรปูแบบของการเอาชนะ (Competition) รอยละ 6.9 ตามลาํดบั

 3. สาเหตุในการเปดรับการส่ือสารประเด็นความขัดแยงในสังคมออนไลน
ผานเพจดรามาแอดดิคของผูใชสื่อ
 ในการสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเรื่องดรามาผานเครือขาย

สงัคมของเพจดรามาแอดดคิ สิง่ทีเ่หน็ไดชดัจากการเปดรบัคอืการทีผู่ใชสือ่นัน้ไดเขาไป

มสีวนรวมอยางกระตอืรอืรน (Active participation) ซึง่สามารถคนพบไดจากกจิกรรม

ทีผู่ใชสือ่เหลานัน้ไดเขารวม นัน่กค็อื การกดถกูใจหนาเพือ่เช่ือมโยงขอมูล หรอืเปนการ

สมัครใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจากเพจดรามาแอดดิค สิ่งท่ีไดจากการศึกษาถึง

สาเหตุในการเปดรับเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเรื่องดรามา ไดแก

  3.1 การเปดรับการสื่อสารประเด็นความขัดแยงในสังคมออนไลน

   ผานเพจดรามาแอดดิค เพื่อการรับรู 

  ผูใชส่ือที่ทําการเปดรับการสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือ

เรือ่งดรามาเพือ่การรบัรู เนือ่งจากการสือ่สารประเดน็ความขดัแยงทีเ่กิดขึน้ในบางเรือ่ง

จะเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารที่ควบคูขนานไปกับสื่อหลัก บางเรื่องก็จะเปนการ

นาํเสนอความขดัแยงในสงัคมออนไลนในมมุมองทีไ่มไดมสีือ่ใดๆ ไดนาํเสนอในรปูแบบนี้ 

การท่ีผูใชสื่อทําการเปดรับสารจากเพจดรามาแอดดิคก็เพื่อติดตามสถานการณที่เปน

ไปในสังคม สนองความอยากรูอยากเห็นสวนบุคคลตามความสนใจของผูใชสื่อ และ

ดวยคุณลักษณะของสื่อเครือขายสังคมที่สามารถโตตอบกลับไดทันทีนั้น ทําใหผูใชสื่อ

ไดอานมุมมองจากการแสดงความคิดเห็นของผูใชสื่อรวมเครือขายตอเร่ืองเลาความ

ขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเรื่องดรามานี้ดวย

  3.2 การเปดรับการสื่อสารประเด็นความขัดแยงในสังคมออนไลน

   ผานเพจดรามาแอดดิค เพื่อความบันเทิง

  ในการเปดรับสื่อตอประเด็นความขัดแยงในสังคมออนไลนผานเพจ

ดรามาแอดดิค เพื่อความบันเทิง จะเปนสิ่งที่ผูใชสื่อที่มีฐานะเปนผูรับสารไดทําเปดรับ

เพื่อสนองตอบทางอารมณ ปลดปลอยความตึงเครียดจากเรื่องเลานั้น เพราะถึงแมวา



JC JournalJournalJC 480

เร่ืองเลานั้นจะเกิดขึ้นมาจากความขัดแยงของคนกลุมหนึ่งบนพื้นที่สาธารณะ แต
ลักษณะของการเลาเรื่องความขัดแยงนั้น จะมีรูปแบบที่สามารถสรางความบันเทิงให
กับผูอาน ท้ังดวยการใชภาษาท่ีไมเปนทางการ มีการใชคําหยาบคาย แตงเติมขยาย
ความเนือ้หา และการคัดเลอืกประเดน็ทีจ่ะนาํมาเลาเรือ่ง ซ่ึงการเลาเรือ่งดรามาเหมอืน
เปนการสรปุประเดน็ความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมออนไลนไดทาํความเขาใจตอความ
ขัดแยงนั้นไดงายกวาการเขาไปอานเนื้อหาจากแหลงที่เกิดความขัดแยงขึ้นจริงได
  3.3 การเปดรับการสื่อสารประเด็นความขัดแยงในสังคมออนไลน
   ผานเพจดรามาแอดดคิ เพือ่การมสีวนรวมและไดรบัการยอมรบั
   ในสังคม 
  ในการเปดรบัการสือ่สารประเดน็ความขดัแยงทางสงัคมผานเพจดรามา
แอดดิคเพื่อการมีสวนรวมและไดรับการยอมรับในสังคม จะเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นวา
ผูใชสื่อในฐานะผูรับสารนั้นตองการเปนที่ยอมรับสังคม แมวาบริบทของสังคมนั้นจะ
เปนดงัพืน้ท่ีเสมอืน แตถงึกระนัน้คณุลกัษณะของเครอืขายสังคมอยางเฟซบุก กไ็ดเปด
พืน้ทีใ่หผูใชสือ่ไดมพีืน้ทีใ่นการแสดงออกทางความคดิตอเรือ่งเลาความขดัแยงในสงัคม
ออนไลนหรือเรือ่งดรามาในแตละเรือ่งไดอยางอสิระ ขามขอจํากดัของกฎเกณฑในการ
ใชภาษา หรือแมแตการพาดพงิถึงบคุคลอืน่ ซึง่การแสดงความคดิเหน็ของผูใชสือ่ทีพ่บ 
มีทั้งการแสดงความคิดเห็นที่นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา หรืออาจเปนเพียงแค
ไดมีสวนรวมตอประเด็นดังกลาว โดยท่ีไมไดเก่ียวของกับเนื้อเรื่องหรือแสดงความคิด
เห็นที่ชวยเสนอแนวทางการแกไขตอประเด็นปญหาดังกลาวก็ตาม

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ลักษณะของการสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลนท่ีเกิดขึ้นผาน
เพจดรามาแอดดิค
 ลักษณะของการสื่อสารความขัดแยงทางสังคมผานเพจดรามาแอดดิค 
เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นการเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคมออนไลนบนพื้นที่สาธารณะ
เทียม ทั้งในกระดานขาวหรือเครือขายสังคมประเภทตางๆ เปนพื้นที่ในการแสดงออก 
ปลดปลอยความรูสึก และการขอความเห็น หากแตมีผูใชสื่อไดเขามาแสดงความคิด
เห็นตอประเด็นใดประเด็นหนึ่งดวยการกอกวนหรือแสดงจุดยืนที่สนับสนุนความคิด
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ของตนจนสรางความขัดแยงไดโดยงาย ซึ่งการถกเถียงตอประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นนั้น 

สวนใหญจะไมไดรบัการแกไขปญหาไดตรงกับวตัถุประสงคเทาใดนกั ดังที ่Livingstone 

(1994) กลาววา สื่อสมัยใหมเปนพื้นที่สาธารณะจําลอง (Pseudo-Public Sphere) 

เพราะเปนการแสดง (Show) ผูชมไมสนใจเรือ่งเหตผุลในความคดิเหน็ดงักลาวแตเปน

เครื่องมือที่ทําใหนาติดตามโดยไมสนใจเน้ือหาที่แทจริงและผูชมจะรูสึกตื่นเตนวาจะ

เกิดอะไรขึ้นตอไป ซึ่งเปรียบเหมือนกับฉากอยางหนึ่งในการแสดง เปนการชมหรือ

ดูเพื่อความสนุกสนานหรืออาจกลาวไดวา “ดูเขาตีกัน” (รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์, 

2542, น.11-12)

 ในดานคุณคาของการนําเสนอเรื่องเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือ

เรื่องดรามานี้จะเปนผลจากการประกอบสรางความจริงของความขัดแยงในสังคม

ออนไลน จะมเีปนการนาํเสนอเหตกุารณทีเ่กดิขึน้จรงิในจากการสือ่สารผานเครอืขาย

คอมพวิเตอรดวยระยะเวลาทีร่วดเร็ว ไมวาจะเปนการนาํเสนอเรือ่งราวความขดัแยงที่

เกี่ยวของกับประเด็นปญหาสังคม ปญหาเศรษฐกิจ ที่สามารถสงผลกระทบในระดับ

ปจเจกบุคคลและอาจสงผลประทบไปสูระดับสังคม กลาวไดวา การทําหนาที่ของ

เพจดรามาแอดดิค จึงเปนการใหขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ ยังเปนการให

ขอมูล และสอดสองระวังภัยในสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังที่ รัตนา ประยูรรักษ 

(2545, น.129) ไดเสนอวา ในคุณคาขาวในดานความเร็วนั้นจะตองพบในทุกกรณี 

 ในอีกมิติหน่ึงของการสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลนที่สามารถมอง

เห็นไดถึงรูปแบบการนําเสนอเรื่องเลาดรามาที่เปนการตีแผ หรือขุดคุยเรื่องราวของ

บุคคลที่ไดแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดวยการสื่อสารผานคอมพิวเตอร 

จากการแสดงความคิดเห็นของผูใชสื่อท่ีเปนไปในลักษณะกอกวน หรือเปนการแสดง

จดุยนืของตนทีค่กุคามตอแนวคดิของผูใชสือ่คนอืน่ๆ หรอืการกระทาํอนัผดิแผกไปจาก

บรรทัดฐานของสังคม จนเปนประเด็นที่สรางความขัดแยงกันระหวางผูใชส่ือในพื้นที่

สาธารณะ ซึ่งจากการเลาเรื่องความขัดแยงในสังคมออนไลนหรือเร่ืองดรามาของ

จาพิชิต ขจัดพาลชน จะทําใหเกิดการสรางบรรทัดฐานของการใชสื่ออินเทอรเน็ตจาก

ผูใชสื่อที่ทําการเปดรับ ดังที่ Solove (2007, p.6) กลาววา อินเทอรเน็ตมีพลังอยาง

สูงที่จะทําใหเกิดบรรทัดฐาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ียึดเหนี่ยวสังคมเขาไวดวยกัน เปนทั้งการ

ควบคุมการปฏิบัติตัวในแตละวัน การปลูกฝงเรื่องมารยาทที่จะทําใหลดความขัดแยง

ตอกันได 
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 ทามกลางความหลากหลายในรูปแบบเนื้อหาการส่ือสารในยุคของส่ือใหม

ทีม่มีากขึน้ แตการสือ่สารนัน้จะเปนไปในลกัษณะเฉพาะตวัดงัทีเ่หน็ไดจากการสือ่สาร

ความขัดแยงทางสังคมผานเพจดรามาแอดดิค จึงเปนชุมชนเสมือนที่คนสามารถมา

รวมกลุมกนัเพือ่สรางปฏสิมัพนัธ พดูคยุในเรือ่งเดียวกนัตามความสนใจ โดยเฉพาะเรือ่ง

ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงที่เกิดข้ึนในสังคมในแงประเด็นตางๆ ที่ถือวาไดวาเปน

ประเดน็ทีเ่กีย่วของกบัชวีติประจาํวนั ทีส่ะทอนใหเหน็ถงึความตงึเครยีดของเหตกุารณ

ที่เกิดข้ึน หากแตรูปแบบของผูเลาเรื่องที่ไดนําเสนอในแตละคร้ังจะเปนการลดความ

ตึงเครียดดวยสํานวนการเขียน การใชภาษาที่ไมเปนทางการ หรือแมแตคําหยาบคาย

ที่มีในเนื้อหาของเรื่องเลาเหลานั้น

 2. รูปแบบการตอบสนองของผูใชตอประเด็นความขัดแยงในสังคม
ออนไลนผานเพจดรามาแอดดิค 
  ดวยเนื้อหาในการสื่อสารประเด็นความขัดแยงในสังคมออนไลน เปนชอง

ทางที่ใหขอมูลขาวสารที่สอดแทรกความบันเทิงในเรื่องเลาและเนื้อหาอื่นๆ ในเพจ

ดรามาแอดดคิซึง่เปนขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของกบัการใชชวีติประจาํวนัของผูใชส่ือ และ

มเีนือ้หาทีท่นัตอเหตกุารณ ซึง่การมปีฏสิมัพนัธกนัของผูใชส่ือในเพจดรามาแอดดคินัน้ 

จะทําใหเกิดการตอบสนองของผูใชสื่อ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นของผูใชสื่อที่

มตีอประเดน็ความขดัแยงในสังคมออนไลนทีเ่กดิขึน้ในแตละวนั สอดคลองกับทีป่รชัญา 

หินศรีสุวรรณ (2555, น.80) ไดพบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูใชสื่อมีความถี่สูงในความ

คิดเห็นตอประเด็นตางๆ (Opinions) ทางดานความคิดเห็นตอความบันเทิง/ความทัน

สมัย/สังคมอยูในระดับมาก

  การตอบสนองตอเรื่องดรามาดวยการแสดงความคิดเห็นของผูใชสื่อเมื่อ

เผชิญกับความขัดแยงท่ีพบในเพจดรามาแอดดิคนั้น สวนใหญผูใชสื่อจะมีการแสดง

ความคดิเหน็ทีเ่ปนการหลกีเลีย่งตอปญหาทีเ่กดิขึน้ จงึทาํใหพบวา จากการทีผู่เลาเรือ่ง

ความขดัแยงในสงัคมออนไลนไดมีการหยบิยกประเดน็ปญหาท่ีเกดิขึน้ในสงัคม มาเปน

ประเด็นสาธารณะใหผูใชสื่อไดมีการวิพากษวิจารณกันใน เพจดรามาแอดดิค หากแต

การแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองเลาความขัดแยงในสังคมออนไลนที่พบจะเปนการ

วิพากษวิจารณตอปญหาท่ีมองขามเหตุผล และขอเท็จจริงอยางชัดเจน รวมถึงการ

แสดงความคดิเหน็ทีต่ลกขบขนั หรอืไมเก่ียวของกบัเนือ้หาของเรือ่งดรามาทีผู่เลาเรือ่ง
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ไดนําเสนอ ทําใหเพจดรามาแอดดิคเปนเหมือนพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semipublic 

forum) ดังที่ Tierney (2013, p.73) กลาววา การแสดงความคิดเห็นที่พบในพื้นที่

สาธารณะจะเปนความคิดเห็นท่ีมองขามขอเท็จจริงอยางชัดเจน และยังสอดคลอง

กับที่ กุลนารี เสือโรจน (2556) พบวา พฤติกรรมการใชเฟซบุกผานโปรไฟลแอคเคาท

ในชีวติประจาํวนัของกลุมตวัอยางยงัไมขยบัไปสูการใชพืน้ทีส่าธารณะแบบเตม็รปูแบบ 

แตมีลักษณะการใชพื้นที่สาธารณะที่ไมสมบูรณ คือ ใชเฟซบุกเปนพื้นที่ในการตั้ง

ประเด็นสาธารณะท่ีกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แตเปนความคิดเห็นที่ไม

สนใจเหตุผลและเนื้อหาที่แทจริงและยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ

  สําหรับการแสดงความคิดเห็นท่ีสรางความประนีประนอมตอกัน เปนวิธี

หนึง่ทีช่วยใหลดการเกดิความขัดแยงได ซึง่เปนการแสดงจดุยนืทีท่าํใหเกดิความพอใจ

ไดบาง ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะพบการตอบสนองของผูใชสื่อที่มีตอเรื่องดรามาที่

ไมไดเปนการกลาวหาหรอืซ้ําเติมตวัละครท่ีเปนคนกระทําผิด หากแตมกีารแสดงความ

ความคดิเหน็ทีม่คีวามเหน็อกเหน็ใจ หาเหตผุลมารองรบัถงึการกระทาํของตวัละครใน

เรื่องเลา เพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกันกับผูใชส่ือคนอื่นๆ ที่อาจจะชวยลดการเกิด

ความขดัแยงหรอืดรามาไมใหเกดิขึน้ตอในอกีทอดหนึง่บนพืน้ทีข่องการแสดงความคิด

เห็นตอเรื่องดรามา ดังที่ สุรพงษ โสธนะเสถียร (2544, น.52) เสนอวา พฤติกรรมการ

สื่อสารของคนไทยเลือกใชกลยุทธที่ถนอมอารมณของคูสนทนาอยูเสมอ จึงทําให

บรรยากาศของการสือ่สารซึง่หนาไมมคีวามรุนแรง เนือ่งจากคนไทยมคีวามอดกลัน้ตอ

การสนทนาพูดคุยกันเพื่อไมใหเกิดความไมเรียบรอยตามมา

 3. สาเหตุในการเปดรับการส่ือสารประเด็นความขัดแยงในสังคมออนไลน
ผานเพจดรามาแอดดิคของผูใชสื่อ
  จากการศกึษาในครัง้นี ้ทาํใหไดพบถงึลกัษณะของการใชสือ่จากการสือ่สาร

ประเดน็ความขดัแยงทางสงัคมผานเพจดรามาแอดดคิ ผูใชส่ือจะมวีธิกีารใชส่ือในแบบ

กระตือรือรน หรือเปนผูเลือกกระทํามากกวาที่จะเปนผูรับสารแตเพียงอยางเดียว 

ดังที่ R. Logan (2010) ไดกลาววา ผูใชสื่อใหมนาจะมีแนวโนมที่จะมีการใชสื่อแบบ 

active มากกวา passive เพราะสื่อใหมมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางที่เรียกรอง

และกระตุนใหผูใชตอง active อยูเปนระยะ (กาญจนา แกวเทพ, 2555, น.163) ซึ่ง

เม่ือเปรียบเทียบกับการเปดรับสารของเพจดรามาแอดดิคที่คุณลักษณะของเฟซบุก
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ทีเ่อือ้ใหผูใชสือ่นัน้เปนผูเลอืกเปดรบัดวยการกดถกูใจในเพจ อนัเปนการแสดงถงึความ

สมัครใจในการเปดรับขอมูลขาวสารจากเพจเหลานั้น 

  การเลอืกเปดรบัการสือ่สารความขดัแยงในสงัคมออนไลนหรอืเรือ่งดรามา

ของผูใชสือ่ เปนการตัดสนิใจเลอืกเปดรับในแงของความสะดวกในการเปดรบัสารจาก

ชองทางนี ้ทีท่าํใหผูใชสือ่ทีไ่ดรบัขอมลูขาวสารทีร่วดเร็ว ประกอบกบัการพฒันาเครือ่ง

มือทางการสื่อสารมีอุปกรณตางๆ ที่ขยายประสบการณในการสื่อสาร เชน แท็บเล็ต 

สมารทโฟน ฯลฯ รวมถึงผูใชสื่อสามารถใชสื่อชองทางนี้ทดแทนสื่อดั้งเดิมได ดังที่ 

Schramm (1973) ไดสรุปกลยุทธในการแสวงหาขาวสารวา ผูใชสื่อจะตองใชวิธีการ

ที่จะตองใชวิธีการนอยที่สุด (Effort required) แตทวา สามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้ง

เอาไวไดดั่งใจ (Expectation of reward) (กาญจนา แกวเทพ, 2553, น.292) เชน

เดียวกับการศึกษาท่ีสนับสนุนขอคนพบน้ี คือ กาญจนา กาญจนเทวี (2542, น.99) 

กลาววา ความเร็วในการนําเสนอขอมูลไดสดใหมเสมอในหน่ึงวัน หรือทันทีท่ีเกิด

เหตุการณ และความเร็วของการไดมาซึ่งขอมูล และความสะดวกที่สามารถเปดรับได

ทกุทีไ่มวาจะอยูในประเทศใดทกุเวลา พรอมทัง้ความสะดวกทีไ่ดรบัจากการเลอืกอาน

ขาวเฉพาะที่ผูอานสนใจไดมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ 

 ส่ิงท่ีเปนปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับสารของผูใชส่ืออยางหนึ่ง คือการที่ผูใช

สือ่หรอืผูรบัสารนัน้ตองการขาวสารทีเ่ปนประโยชนแกตน (Utilization) เชน ฟงเพลง

เพือ่ความบนัเทงิ หรอือานขาวทีเ่ปนประโยชนในการประกอบอาชพี เปนตน (พรทพิย 

วรกิจโภคาทร, 2529, น.292, อางถึงใน สุธนา หรูวิจิตรพงษ, 2550, น.56) ความ

ดรามาที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีสาธารณะเทียมจึงเปนสิ่งที่ทําใหผูใชสื่อไดเปดรับเพื่อความ

บันเทิงผานการเลาเรื่องความขัดแยงที่สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ดวย

ลักษณะการเลาเรื่องที่มีรูปแบบการเลาเรื่องที่สรางอารมณขัน และลดความตึงเครียด

ของประเดน็ปญหาทีเ่ปนขอขดัแยงดงักลาว ในขณะเดยีวกันกเ็ปนการรบัขอมลูขาวสาร

ที่เกิดขึ้นในสังคม แมวาความขัดแยงในสังคมออนไลนนั้นจะเปนความขัดแยงระหวาง

บุคคล แตก็อาจเปนการสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบที่มีตอสังคมโดยรวมก็เปนได
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ขอเสนอแนะ
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาในลักษณะของการสื่อสารความ

ขัดแยงในสังคมออนไลน ท่ีทําใหเกิดการนําเสนอขอมูลขาวสารที่แตกตางจากสื่อ

กระแสหลกั ซึง่เปนการสะทอนใหเห็นถงึปญหาสังคมในดานตางๆ บนพืน้ที่สาธารณะ

เทียมอันเกิดจากความขัดแยงของผูใชส่ือที่โตแยงกันจนไมสามารถสรุปปญหาน้ันได 

เมื่อมีการเปดพื้นท่ีใหผูใชสื่อไดแสดงความคิดเห็นตอเรื่องเลาความขัดแยงในสังคม

ออนไลน พบวา ผูใชสื่อไดแสดงความคิดเห็นที่เปนการระบายอารมณ หลีกเลี่ยงการ

แกไขปญหา การแสดงความคดิเห็นทีข่าดเหตผุล และมองขามขอเทจ็จรงิ ซึง่การแสดง

อารมณผานความคิดเห็นเหลาน้ัน ไมไดชวยใหเกิดขอเสนอในการแกปญหาที่เกิดขึ้น

ในสังคม ผูดูแลเพจควรจะมีการตั้งกฎ หรือกลั่นกรองเนื้อหาจากการแสดงความคิด

เห็นที่เหมาะสม หรือผูใชสื่อเองก็ควรจะมีการตระหนักถึงการใชส่ือผานคอมพิวเตอร

ที่ชวยใหเกิดแนวทางแกไขปญหา หรือลดความขัดแยงในสังคมลงได

 2. จากการวิเคราะหถึงประเภทของประเด็นปญหาสังคมท่ีเกิดจากความ

ขัดแยงของผูใชสื่อในสังคมออนไลนหรือเรื่องดรามา พบวา มีการเลาเรื่องดรามา

ในประเด็นปญหาสังคมมากที่สุด รองลงมาคือประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจ

เปนหัวขอที่ยังไมมีความหลากหลายพอ ผู เลาเรื่องอาจเลือกประเด็นปญหาที่

หลากหลายขึ้น ดังเชน ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม เปนตน

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต
 1. การศึกษาที่ตอเนื่องจากการสื่อสารความขัดแยงในสังคมออนไลน 

จากการที่ผูใชสื่อไดรับผลกระทบจากการเผยแพรลักษณะตัวตน หรือการถูกเผยแพร

ชือ่บญัชขีองผูใชสือ่ทีป่รากฏอยูในเรือ่งเลาความขดัแยงในสงัคมออนไลนทัง้ในดานบวก

และดานลบ จนอาจทาํใหถกูตดิตามจากผูใชสือ่คน อืน่ๆ ดงัเชน การศึกษาในแงประเดน็

ที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิสวนบุคคล เปนตน

 2. ควรมกีารศกึษาในเรือ่งพฤตกิรรมของผูรบัสาร แรงจงูใจ ทศันคตใินการ

เปดรับการสื่อสารความขัดแยงสังคมออนไลน เพื่อใหเขาใจกระบวนการการรับสาร

ของผูใชสื่อตอความขัดแยงในบริบทของสื่อใหม
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