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 วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ฉบบัปที ่7 ฉบบัที ่1 (มิถนุายน – กรกฎาคม 2558) เปนการ

รวบรวมผลงานบทความวิทยานพินธของนกัศกึษาปรญิญาโทของคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และจากสถาบนัภายนอก ซึง่ไดนาํเสนอ

ผลงานตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยมีกรรมการ

ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) ผลงานเรียบรอยแลว วารสาร JC Journal 

ถือเปนชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อเปนการประกันคุณภาพทางการศึกษาอยางหนึ่ง

ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

 บทความท่ีนาํเสนอในวารสารฉบบันี ้ครอบคลุมเนือ้หาในเรือ่ง การส่ือสาร

ในรปูแบบตางๆ เชน การสือ่สาร อนิสตาแกรม การสือ่สารแบบสมารทโฟน โทรทศัน

ทางอินเทอรเน็ต การสื่อสารในองคกร ฯลฯ ของบทความระดับบัณฑิตศึกษา ของ

สาขาวชิาสือ่สารมวลขน สาขาวิชาการบรหิารสือ่สารมวลชน และสาขาวชิาการจดัการ

สื่อสารองคกร รวมทั้งสถาบันภายนอกซึ่งแยกตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษาตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน

 วารสาร JC Journal ยังมีนโยบายเปดรับการนําเสนอบทความจาก

วทิยานพินธของนกัศึกษาตางสถาบนัทีม่คีวามประสงคจะเผยแพรผลงานตอทีป่ระชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) มุงที่จะเปนเวทีของการแลกเปล่ียน

ทางวชิาการทางดานวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชนอยางกวางขวาง เพือ่พจิารณา

ลงตีพิมพในวารสาร JC Journal หากทานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิม่เตมิไดทีโ่ครงการบณัฑติศกึษา คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร

 (รองศาสตราจารยแอนนา จุมพลเสถียร)

 ผูอํานวยการโครงการปริญญาโท

 บรรณาธิการ
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเปรียบเทียบผ่านหลักการของส่ือสาธารณะ และ

ศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

ให้ตรงตามหลกัการของสือ่สาธารณะ เพือ่เสนอเป็นแนวทางการปฏบิตัใินการผลติข่าว

และรายการ โดยมกีารน�าเสนอข่าวและรายการทีก่่อให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณะและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู ้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยคุณภาพ (Oualitative 

Research) โดยใช้วิธีวิเคราะห์สองรูปแบบ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interviwe) และการเข้าร่วมสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วม (Participant Observation) 

ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informant) คือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้ชมรายการ และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ส�าหรับแนวคิด

และทฤษฎีหลักที่ผู้วิจัยน�ามาเป็นแนวทางในการเข้าสู่ปัญหาประกอบไปด้วย แนวคิด

สื่อสาธารณะ ของ World Radio and Television Council ที่พยายามจะบอกว่าสื่อ

สาธารณะเป็นกลไกหนึ่งที่จะท�าให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงส่ือได้ และแนวคิด

และทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม ของ McQuail ที่ระบุถึงค�าจ�ากัดความของความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของสือ่มวลชนไว้ เช่น พนัธกจิของส่ือสวลชนอนัพงึปฏบัิติต่อสงัคม 

การเป็นเวทกีลางแลกเปลีย่นทศันะ เสรภีาพ และการปฏบิตังิานตามหลกัจรรยาบรรณ

และมาตรฐานของวิชาชีพ เป็นต้น

 ผลการวจิยัพบว่า	ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของสถานโีทรทัศน์ไทยพบีเีอส 

ตามหลักการสื่อสาธารณะ มีลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน โดยอาศัย

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นประสบการณ์ติดตัวมาจาก

การท�างานด้านสื่อสารมวลชนของผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งน้ีก็ไม่ได้หลีกหนีจากกรอบ

จรยิธรรม ทีบ่ญัญตัไิว้ใน พระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย 2551 ไปมากนัก ส่วนการร่วมก�าหนดประเด็นทางสังคมของ 

ภาคประชาชน พบว่ามีโอกาสร่วมเป็นแหล่งข่าวหรือเป็นผู้เสนอประเด็นข่าวอยู่บ้าง

ขึ้นอยู่กับทัศนะส่วนตัวของผู้สื่อข่าวในฐานะปัจเจกบุคคลว่าจะให้ความสนใจกับ

เรื่องนั้นๆ ในมุมมองของภาคประชาชนหรือไม่ ดังนั้นจึงนับได้ว่าการน�าเสนอประเด็น

บทคัดย่อ
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ทางสังคมของภาคประชาชน ในฐานะแหล่งข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงที่มีนัยส�าคัญ 

ต่อกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม ที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบสังคม ยังมีเกิดขึ้นใน

ระดับที่น้อยมาก

 ส�าหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ท�าหน้าที่ เป็นสื่อโทรทัศน์ที่มีนโยบาย

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ โดยมีการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ท�าให้เกิดการน�าไป

ใช้ประโยชน์ของสังคมสาธารณะได้ แต่ท้ังน้ียังคงมีความแตกต่างจากปรัชญาพ้ืนฐาน

ของการเป็นสื่อสาธารณะในด้านท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่นอกจากจะ 

ยึดมั่นในความเป็นกลางแล้ว สื่อสาธารณะจะต้อง รอบด้านและและค�านึงถึงสิทธิ์ 

ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารจะต้องได้รับ ซ่ึงส�าหรับสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอสเป็น

องค์กรสื่อมวลชนที่ด�าเนินการภายใต้ พระราชบัญญิติองค์การกระจายเสียงและ  

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2551 มีกรอบนโยบายชัดเจนในเรื่องจริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการท�าหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะ 

อย่างไรก็ตามบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้ท�าการเก็บข้อมูลล้วนก็มีแนวคิดในการ 

ปฏิบัติงานตามแนวทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นแนวทางการ

บรหิารงานทีก่่อให้เกดิการพฒันาแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของสถานโีทรทศัน์

ไทยพีบีเอสจะเกิดขึ้นได้จริง จึงอาจท�าได้ใน 3 ส่วนคือ ผู้ก�ากับนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน 

และภาคประชาชน 

ค�ำส�ำคัญ:	 ความรับผิดชอบต่อสังคม,	 สื่อมวลชน,	 สื่อสาธารณะ,	 หลักการ 

สื่อสาธารณะ,	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส,	จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ
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 The study on ‘The Social Responsibility of Thai PBS According 

to the Principle of Public Broadcasting Service’ has the objectives to 

explore the natures of the social responsibility of Thai PBS according to 

the principle of public broadcasting service and to study on the measures 

that Thai PBS can undertake in order to develop its social responsibility 

in accordance with the principle of public broadcasting service which 

lead to the attainment of ways to produce TV and news programmes 

that benefit the public and reflect the station’s responsibilities for the 

society. This study uses qualitative research method. The essential data 

and information are collected with the in-depth interviews with key 

informants, namely, executives and operational staff members of Thai 

PBS, audiences and mass communication academics. Also, participatory 

observation is also the other technique that is used for collecting 

important information.

 The findings from the study indicate that Thai PBS’ social 

responsibility in accordance with the principle of public broadcasting 

service is to carry out its operations in accordance with press standards 

and disciplines with the concerns about public interest and freedom 

from government’s influences and market mechanism. The forms and 

contents that are shown on screen must be different from those broadcast 

via other media because they have to possess the characteristics of 

public media as stated in the principle of public broadcasting service. 

The tasks of Thai PBS are not different from those of other public press 

agencies. However, it is expected to strictly adhere to its tasks, roles and 

social responsibility as stated in its mission. It is also discovered that Thai 

PBS has set its mission as public press that adheres to the principle of 

ABSTRACT
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public broadcasting service suggested by World Radio and Television 

Council by adjusting the principle to be agreeable to the cultural context 

of Thai society. Thai PBS has set its mission in accordance with the 

principle of public broadcasting service, which describes the work scope 

of public press with the linkage with the society. The forms and contents

shown through public media must be different from those of other 

categories, benefit the society and allow the public to participate. This 

leads to the good society where people have works to do and the 

communication that concentrates on human rights and does not create 

discord in the society. The obtained information indicates that people’s 

participation in the determination of some social issues will make Thai 

PBS’ social responsibility more precise because, as a public press agency, 

Thai PBS station must broadcast contents and some contexts of Thai 

culture that are problematic while being concerned about the forms and 

contents that can affect the society. This means the station must be 

careful in producing and editing the contents that can cause harmful 

effects to the society.

 As for the level of the social responsibility of Thai PBS, it is found 

out that social responsibility has no predetermined criteria. Each operator 

has his own experiences that he obtains from working in the field of 

mass communication. However, each operator’s concept and practice 

are not much different from those described by the ethical framework 

in the Thai Public Broadcasting Service Act 2551 B.E. (2008 A.D.). Where 

people’s participation in the determination of social issues is concerned, 

it is discovered that people can participate in social issue determination 

by acting as authoritative sources or bringing issues to the public. However, 

each individual news reporter will determine whether the raised issues 

are interesting to the public or not. Therefore, it can be said that people’s 

participation as authoritative sources the information from which is 
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significant to the society driving processes still happens in the very low 

level.

 Thai PBS has the policy to promote public interest by 

broadcasting information and tidings that benefit the public. However, 

its disposition is partly different from the fundamental philosophy of the 

public press in terms of social responsibility. In addition to objectivity, 

public press must be attentive to all the matters around them and be 

concerned about the rights of all the stakeholders. As for Thai PBS, it is 

a press agency that operates under the Thai Public Broadcasting Service 

Act 2551 B.E. (2008 A.D.), with clear policy frame that emphasizes on 

ethics and social responsibility. It has set clear objectives to work as 

public press. However, operators in different levels studied in this project 

have their own concepts of professional ethics. Hence, the way to manage 

the operations to develop Thai PBS’ social responsibility can be divided 

into 3 phases. In the first phase, policy administer should consider boosting 

Thai PBS staff members’ knowledge and comprehension about Thai PBS’ 

concepts of social responsibility so that all the staff members will have 

knowledge and understanding within the same frame. The administers 

should encourage the related units to set a training course and a plan 

to develop staff members’ knowledge about Thai PBS’ social responsibility 

as a public press agency. Such concepts should be merged with the 

organization’s culture. Also, clear policies about the works that 

concentrate on social responsibility have to be set. In phase two, the 

operators must change their work attitudes to be agreeable to the 

principle of public broadcasting service, which mainly focuses on social 

problems or issues that people raise in order that Thai PBS can accomplish 

its mission to serve the society. Operators should participate in the 

determination of their work plans in order that their work plans can cover 

all the essential matters, which will prevent the bad things from happening 
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to the society. In the last phase, people must develop their participation 

process to communicate with public press agencies, as well as the 

database that serves as the source of references that press can use in 

making news reports. Also, people should monitor the news reports by 

Thai PBS that do not affect the society. The operations in all the 3 phases 

will pave way to develop Thai PBS’ staff members’ knowledge and 

understanding about social responsibility in accordance with the principle 

of public broadcasting service.

Keywords: 	 Social	Responsibility,	Mass	media,	Public	Broadcasting	Servic,	

The	Principle	of	Public	Broadcasting	Service,	Thai	Public	

Broadcasting	Service,	Media	ethics,		
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 บทบาทที่ส�าคัญของสื่อมวลชน มีทั้งด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การให ้

ความรู ้และการชกัจงูใจ ต่อคนในสงัคม ซึง่สงัคมมกัมคี�าถามว่า บทบาทของสือ่มวลชน

มีส่วนในการเชื่อมโยงสังคมในฐานะการเป็นส่ือกลางได้อย่างไร การให้ข้อมูลข่าวสาร 

การเป็นพืน้ทีส่าธารณะส�าหรบัแสดงความเหน็ และเชือ่มประสานสงัคมให้ไปในทางที่

ควรจะเป็นมมีากน้อยแค่ไหน อกีทัง้บทบาทของสือ่มวลชนควรเป็นผูส้ะท้อนภาพความ

เป็นจริง หรือสร้างปัญญาให้กับประชาชนอย่างไรบ้าง สื่อมวลชน จึงตกเป็นเป้าหมาย

ในการวิจารณ์จากหลายฝ่าย ว่าเป็นต้นเหตุในการก่อให้ปัญหาให้กับสังคม และใน

สภาพความขัดแย้งของคนในสังคม สื่อมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือจากเจ้าของหรือ 

ผูค้วบคมุสือ่ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเอง เป็นเหตใุห้ความขดัแย้งนัน้ขยาย

ตัวกว้างและรุนแรงมากขึ้น แทนท่ีจะใช้ศักยภาพของส่ือน้ันในทางสร้างสรรค์และ

จรรโลงสงัคม สร้างความเข้าใจและน�าเสนอข้อเทจ็จรงิ (วรชัญ์ ครจุติ, 2552) และการ

เป็นผูช้ีน้�าความถกูต้องในบางครัง้ของสือ่มวลชนนัน้ อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดย

ไม่รู้ตัว โดยความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต้องไม่ต้ังอยู่บนฐานของเสรีภาพ หรือ 

ผลประโยชน์จากกลไกทางตลาดเท่าน้ัน แต่สื่อมวลชนต้องท�าหน้าที่ให้การศึกษา 

โดยเป็นแบบอย่างการสร้างสรรค์สิง่ทีดี่ให้กบัประชาชน ผ่านการน�าเสนอข่าวสารทีต้ั่ง

อยู่บนพื้นฐานของการเห็นคุณค่าของกันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ (เกรียงศักดิ์  

เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543, น. 78)

 จะเห็นได้ว่าหากศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนแล้ว พบว่า 

ความรับผิดชอบต่อสังคมจะควบคู่ไปกับหลักจริยธรรมของสื่อมวลชน ซึ่งวงการ

สื่อมวลชนในประเทศไทยได้มีการร่างกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของ 

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์

หลักข้อหนึ่ง คือ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ สื่อสารมวลชน 

ตลอดจนความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์และส่ือสารมวลชน  

ซึ่งเป็นการท�าหน้าที่ควบคุมกันเอง เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ ความรับผิดชอบ สถานภาพ

ผู้ประกอบวิชาชีพและกิจการหนังสือพิมพ์ โดยวงการสื่ออื่น ๆ ก็ใช้ข้อบังคับนี้มาปรับ
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แต่งให้เข้ากับสายงานตนเอง แต่ยังไม่มีการร่างเป็นกฏข้อบังคับอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร

กระท่ังวันท่ี 5 มกราคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงลง 

พระปรมาภิไธย คณะมนตรีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจาย

เสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เข้าด�าเนนิงานในวนัที ่15 มกราคม 2551 

และเกิดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public 

Broadcasting Service: TPBS) หรือ ส.ส.ท. ในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะที่ไม่แสวง

ผลก�าไร เพื่อด�าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนา

สงัคมทีม่คีณุภาพและคณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทย โดยมนีโยบายการบรกิาร

ข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็น

สถาบัน สื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2551 (ส.ส.ท.) ได้ระบุไว้ชัดเจนในมาตรา 42 เรื่องจริยธรรมวิชาชีพ 

ที่ให้คณะกรรมการนโยบายจัดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ เก่ียวกับการผลิต

และเผยแพร่รายการขององค์การ

 โดยมาตรา 42 ได้ก�าหนดแนวทางข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ 

ตามวรรคหน่ึงของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2551 อย่างน้อยต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องดังต่อไปนี้

 (1) ความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม

 (2) ความเป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน

 (3) การเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ความเป็นส่วนตวั และการคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคล

 (4) การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง 

การกระท�าอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุข และภาษาอันหยาบคาย

 (5) การปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศก

 (6) การจ่ายเงนิแก่แหล่งข่าว การรบัรางวลัหรอืผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่

ให้เสนอข่าว หรอืมส่ีวนร่วมในการกระท�าใดอนักระท�าให้ขาดความเป็นธรรมและความ

เป็นอิสระของวิชาชีพ

 (7) การปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม
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 ผูว้จิยัได้เลง็เหน็ว่า การทีส่ถานโีทรทศัน์ไทยพีบีเอสได้ให้ความส�าคญักบัการ

ท�างานภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ก�าหนดไว้ในพระราช

บัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551  

จงึเป็นองค์กรทีน่่าท�าการศกึษา อกีทัง้สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส จะด�าเนนิงานให้บรรลุ

ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทยได้นัน้ การท�าความเข้าใจเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส ตามหลกัการสือ่สาธารณะจงึเป็นเรือ่งทีส่�าคัญยิง่ทัง้ในระดบั

ผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ รวมไปถึงพนักงานในหน่วยต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้ในการ

ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามหลักการ

สื่อสาธารณะนั้น ยังพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในวงจ�ากัด ซึ่งผลของการศึกษา

หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามหลักการสื่อ

สาธารณะ จะเป็นแนวทางส�าหรบัผูท้ีส่นใจในองค์กรสือ่สาธารณะรวมทัง้องค์กรสือ่สาร

มวลชนในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทย 

พีบีเอสตามหลักการสื่อสาธารณะ

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามหลักการสื่อสาธารณะ

วิธีกำรวิจัย

 การศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน ์

ไทยพีบีเอส จากน้ันน�าข้อมูลท่ีได้มา วิเคราะห์ อธิบาย และตีความเปรียบเทียบ 

ตามหลักการของสื่อสาธารณะ โดยใช้เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลได้แก่ 
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 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviwe) เพื่อวิเคราะห ์

และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

และวสิยัทศัน์จาก ผูบ้รหิารของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส พนกังานของสถานโีทรทศัน์

ไทยพบีเีอส นกัวชิาการด้านสือ่สารมวลชน และประชาชนทีม่ปีระสบการณ์รบัชมสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 2. การเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยมีสถานะเป็นพนักงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

โดยเข้าร่วมประชมุวางแผนการท�างาน ตลอดจนการเข้าร่วมรบัฟังนโยบายขององค์กร

รวมถงึการวางยทุธศาสตร์การท�างานของ สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสในหลายๆ โอกาส 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

สรุปผลกำรวิจัย

ข้อสรุปที่ 1 ลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ตามหลักการสื่อสาธารณะ

	 ลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามหลัก

การสื่อสาธารณะ คือ การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวินัยของสื่อที่มีผลประโยชน์

ต่อสาธารณะ โดยยึดความเป็นอิสระจากอ�านาจรัฐและกลไกตลาด ซึ่งเนื้อหาสาระ 

และรูปแบบทีป่รากฏบนหน้าจอโทรทศัน์ต้องมคีวามแตกต่าง ทีเ่ป็นลกัษณะของความ

เป็นสือ่สาธารณะ โดยตามหลกัการสือ่สาธารณะ ซึง่สถานโีทรทศัน์ไทยพบีีเอสมหีน้าที่

ไม่ต่างจากส่ือมวลชนท่ัวไป แต่มีการตั้งธงน�าการท�างานซึ่งมีหน้าที่ บทบาท และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะโดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามพันธกิจขององค์กร 

และจากการวจิยัพบว่าสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสได้มีการก�าหนดกรอบพนัธกจิของตัว

เองในฐานะสื่อมวลชนเพื่อสาธารณะ โดยยึดหลักการสื่อสาธารณะตามแนวคิด 

สื่อสาธารณะของ World Radio and Television Council โดยศึกษากล่ันกรอง  

ปรับและประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมในสังคมไทย โดยก�าหนดให้

สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส มภีารกจิทีส่อดคล้องกบัหลกัการ ซึง่สามารถสรปุเป็นตาราง

ได้ดังนี้
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แสดงการเปรียบเทียบลักษณะหลักการสื่อสาธารณะและหลักการของ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

World	Radio	and	
Television	Council ไทยพีบีเอส

ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร  

เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่

ประชาชนจะได้รับข่าวสารอย่าง 

เท่าเทียม

เน้นความหลากหลายในมิติต่างๆ

ค�านึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์

ได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมของ

ประชาชน

ผลิตรายการทางข่าวสาร  

สาระประโยชน์ทางการศึกษา และ 

สาระบันเทิงให้มีคุณภาพในสัดส่วน 

ที่เหมาะสม

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลก

ไทยพีบีเอส

สนับสนุนพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและ

คุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต

รายการด้วยตนเอง

เข้าถึงประชาชนทุกคน

มีความหลากหลาย

มีความเป็นอิสระ

มีความแตกต่าง

เป็นกลาง

รายการเพื่อบริการและผลประโยชน์

ของสาธารณะ

World Radio and television 

Council

รายการที่มีจุดเด่น

การผลิตด้วยตนเอง
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 จะเหน็ได้ว่าลกัษณะความรบัผดิชอบต่อสังคมของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

คอืการด�าเนนิงานให้ตรงตามวตัถุประสงค์ภายใต้เงือ่นไขและหลกัการของสือ่สาธารณะ 

โดยมีการน�าหลักการสื่อสาธารณะมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย และ

ก�าหนดเป็นขอบเขตการท�างานของตนเอง และจากการวจิยัข้อมลู จากภาคประชาชน 

พบว่า การท่ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดประเด็นทางสังคม จะมีส่วนช่วยให้ความรับผิดชอบต่อสังคม

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเด่นชัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสื่อสาธารณะ และ 

หลกัการทีส่ถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอสได้ก�าหนดขึน้เองคอื การเปิดพืน้ที ่และการเข้าถงึ

ประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคส่วน เป็นต้น

 กล่าวโดยสรุปคือ ลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน ์

ไทยพบีเีอส ตามหลกัการสือ่สาธารณะ คือ การด�าเนนิงานภายใต้เงือ่นไขของหลกัการ

สื่อสาธารณะ ท่ีได้ก�าหนดขอบเขตการท�างานของส่ือสาธารณะไว้ โดยจะมีการ 

เชื่อมโยงกับสังคม มีรูปแบบ และเนื้อหา ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ รวมไปถึง

ประเด็นที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อน�าพาสังคมไปสู่สังคมที่ดี มีคุณธรรม  

แต่ทั้งนี้ระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีลักษณะ

ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ท่ีเป็นประสบการณ์ติดตัวมาจากการท�างานด้านส่ือสารมวลชน

ของผู้ปฏิบัติงานเอง ทั้งนี้ก็ไม่ได้หลีกหนีจากกรอบจริยธรรม ที่บัญญัติไว้ใน พระราช-

บัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2551 ไปมาก

นัก หรือการร่วมก�าหนดประเด็นทางสังคมของภาคประชาชน พบว่ามีโอกาสร่วมเป็น

แหล่งข่าว หรือเป็นผู้เสนอประเด็นข่าวอยู่บ้างขึ้นอยู่กับทัศนะส่วนตัวของผู้สื่อข่าวใน

ฐานะปัจเจกบคุคลว่าจะให้ความสนใจกบัเรือ่งนัน้ ๆ  ในมมุมองของภาคประชาชนหรอื

ไม่ ดงันัน้จงึนบัได้ว่าการน�าเสนอประเดน็ทางสงัคมของ ภาคประชาชน ในฐานะแหล่ง

ข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงที่มีนัยส�าคัญต่อกระบวนการ ขับเคลื่อนทางสังคม ที่ส่งผลต่อ

ความรับผิดชอบสังคม ยังมีเกิดขึ้นในระดับที่น้อยมาก ลักษณะความรับผิดชอบต่อ

สังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่พบจากการศึกษาครั้งนี้จึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนแรก เป็นลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมของคนท�างานส่ือสารมวลชน 

ในเชิงของกรอบและวิธีการในการน�าเสนอเนื้อหา และส่วนที่สองเป็นลักษณะความ 

รับผิดชอบต่อสังคมในมุมความคาดหวังของภาคประชาชนที่มีส่วนข้องเก่ียวในการ 
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น�าเสนอประเด็นทางสังคมต่อสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในเชิงเนื้อหาท่ีจะต้องเป็น

บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อสาธารณะ

ข้อสรุปที่ 2 แนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ตามหลักการสื่อสาธารณะ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ท�าหน้าที่ เป็นส่ือโทรทัศน์ที่มีนโยบายที่ก่อให้

เกิดประโยชน์สาธารณะ โดยมีการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ท�าให้เกิดการน�าไปใช้

ประโยชน์ของสงัคมสาธารณะได้ แต่ทัง้นีย้งัคงมคีวามแตกต่างจากปรชัญาพืน้ฐานของ

การเป็นสื่อสาธารณะในด้านที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่นอกจากจะยึดมั่น

ในความเป็นกลางแล้ว สื่อสาธารณะจะต้องรอบด้านและค�านึงถึงสิทธิ์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการสื่อสารจะต้องได้รับ ซึ่งส�าหรับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นองค์กรสื่อมวลชน

ทีด่�าเนนิการภายใต้ พระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย 2551 มกีรอบนโยบายชดัเจนในเรือ่งจรยิธรรม ความรบัผดิชอบต่อสังคม 

มวีตัถปุระสงค์ชดัเจนในการท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่สาธารณะ อย่างไรก็ตามบคุลากรผู้ปฏิบตัิ

หน้าที่อยู่ในระดับต่างๆ ท่ีได้ท�าการสัมภาษณ์ต่างก็มีแนวคิดในการปฏิบัติงานตาม

แนวทางจริยธรรมแห่งวิชาชีพด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นแนวทางการบริหารงานที่ก่อให้

เกิด การพัฒนาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะ

เกิดขึ้นได้จริง จึงอาจท�าได้ใน 3 ส่วนคือ

ส่วนแรก	ผู้ก�ากับนโยบาย ต้องพิจารณาแผนการพัฒนาความรับผิดชอบต่อ

สังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แก่พนักงานให้รู้และเข้าใจในกรอบเดียวกัน 

สนับสนุนการจัดอบรมจัดท�าแผนพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบเีอส ภายใต้โครงสร้างองค์กรสือ่สาธารณะให้เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรม

องค์กร และก�าหนดนโยบายชัดเจนในการท�างานที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนที่สอง	 ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปรับทัศนคติการท�างานให้สอดคล้องกับการ

เป็นสื่อสาธารณะที่ให้ความส�าคัญกับสังคมเป็นหลัก และปรับทัศนคติการบริหารงาน

ในระดับกองบรรณาธิการข่าว ให้มีการพิจารณาประเด็นทางสังคมที่ภาคประชาชน 

น�าเสนอตามพันธกิจของสื่อสาธารณะท่ีต้องเป็นส่ือของสังคม ร่วมก�าหนดแผนการ

ท�างานเพื่อความครอบคลุมและรอบด้าน ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
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ส่วนสุดท้าย	คือภาคประชาชน จะต้องพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วม 

ในการสื่อสารกับองค์กรสื่อสาธารณะ พร้อมกับพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเป็นหลักฐาน 

ในการอ้างอิงเพื่อการน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชน นอกจากนั้นภาคประชาชนจะต้อง

เฝ้าตดิตามการน�าเสนอข้อมลูข่าวสารของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสทีไ่ม่สร้างผลกระทบ

ต่อสังคม ทั้งน้ีการด�าเนินการท้ัง 3 ส่วน จะเป็นแนวทางที่น�าไปสู่การพัฒนาความ 

รับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามหลักการสื่อสาธารณะได้

อภิปรำยผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตาม
หลักการสื่อสาธารณะ

 จากการศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  

เพื่อค้นหาระดับ และแนวทางการท�างานที่ค�านึงถึงสังคมในการน�าเสนอข่าวและ

รายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเปรียบเทียบกับหลักการของสื่อสาธารณะ 

ด้วยการศึกษาจากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า ความรับ

ผดิชอบต่อสงัคมของสถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอสนัน้ ไม่แตกต่างไปจากความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของสื่อมวลชนอื่นๆ กล่าวคือความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชน จะถูก

ก�าหนดมาจากบรรทัดฐานของจริยธรรมสื่อท่ีใช้ร่วมกันมาอยู่แล้ว เพียงแต่สถานี

โทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้น�ามาก�าหนดเป็นหลักการในการด�าเนินงานในรูปแบบของ 

สือ่สาธารณะทีมุ่ง่เน้นการท�างานเพือ่สงัคม ท�าให้ความรบัผดิชอบต่อสังคมจดัเป็นหนึง่

ในยุทธศาสตร์การท�างานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เช่น การท�างานภายใต้การ

เคารพสทิธิค์วามเป็นมนษุย์ การท�างานทีค่�านงึถงึผลกระทบทางสังคม เป็นต้น แต่ทัง้นี้

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังคงมีความคลาดเคล่ือนจากปรัชญาพื้นฐานของการเป็น

สื่อสาธารณะตามแนวคิดสื่อสาธารณะของ World Radio and Television Council 

ในด้านที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่บางกรณี ซึ่งเกิดจากความไม่รอบด้าน

ของข้อมูล และความไม่เข้าใจลักษณะสังคมในปัจจุบัน

 เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของการเป็นส่ือสาธารณะของสถานีโทรทัศน์ไทย 

พีบีเอส ด้วยแนวคิดเก่ียวกับลักษณะและบทบาทของส่ือสาธารณะ ตามแนวทาง 

ของ World Radio and Television Council ซ่ึงเป็นองค์กรของเอกชนอิสระ 
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(Nongovernmental Organizataion) ได้รับการสนับสนุนจาก UNESCO ได้ก�าหนด

นิยามและหลักการของสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ พบว่าสถานีโทรทัศน์ไทย 

พีบีเอสมีลักษณะเป็นสื่อสาธารณะตามหลักการของ World Radio and Television 

Council ดังต่อไปนี้

 เข้าถึงประชาชนทุกคน	 (Universality) ประชาชนทุกคนในประเทศ  

ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนขายของทางสังคม คนเร่ร่อน หรือกลุ่มคนด้อยโอกาส สามารถ

เข้าถึงสื่อสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม

 มีความหลากหลาย	(Diversity) สื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ จะต้องมี

ความหลากหลายอย่างน้อยที่สุดใน 3 ด้าน คือ ในด้านของเนื้อหารายการที่น�าเสนอ 

กลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมาย และหัวข้อที่น�ามาวิพากษ์วิจารณ์ ในส่วนของสถานีโทรทัศน์

ไทยพบีเีอสทีไ่ด้ท�าการศกึษานัน้พบว่า มลีกัษณะความหลากหลายของกลุม่ผูช้ม เนือ้หา

รายการท่ีแตกต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์อื่นๆ เน่ืองจากน�าเสนอข่าวและรายการที่ไม่ได้

หวังผลก�าไร ทางธุรกิจหรือการตลาด ดังนั้นจึงมีเนื้อหาที่หลากหลายได้มากกว่า

 มีความแตกต่าง	 (Distinctiveness) สื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ  

จะต้องมีความแตกต่างจากสื่อเชิงพาณิชย์ ท้ังในแง่ของคุณภาพและลักษณะของ

รายการ โดยผู้ผลิตของสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะต้องน�าเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้กับ

ประชาชนอยู่เสมอ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีความพยายามในการด�าเนินการ 

น�าเสนอข่าวและรายการให้มีความแตกต่าง มีการสร้างเอกลักษณ์รายการในรูปแบบ

ของเวทแีลกเปลีย่นข้อมลูโดยเฉพาะการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึทีส่ามารถท�าได้มากกว่า

สื่อพาณิชย์

 เป็นกลางและให้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์	 (Unbiased	 Enlightening	

Information) 

 สิ่งท่ีสื่อกระจายเสียงเพ่ือสาธารณะน�าเสนอสู่สังคม จะต้องให้ความส�าคัญ

ในการอธบิาย เชงิลกึและสร้างปัญญาแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เพือ่ยกระดบัและเพิม่

คณุค่าให้กบัชวีติในระบอบประชาธปิไตย ซึง่ในการด�าเนนิงานของสถานโีทรทศัน์ไทย

พีบีเอส ถูกก�ากับดูแลโดยส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชบัญญัติ

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 2551 ซึง่ถูกก�าหนดให้

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อ�านาจรัฐหรือกลุ่มทุนเอกชน จึงมีการ 

น�าเสนอข่าวและรายการได้อย่างเป็นกลาง ส่วนกรณีของการอธิบายเชิงลึกและการ
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สร้างปัญญาแก่ประชนในด้านต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้มีการ

พัฒนาบุคลากร เพื่อให้การน�าเสนอข่าวและรายการเกิดองค์ความรู้ควบคู่กันไป 

ตวัอย่างเช่น การถอดบทเรยีนการรายงานข่าวท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแย้ง การ

ถอดบทเรียนการรายงานข่าวภัยพิบัติ เป็นต้น

 รายการเพื่อบริการและผลประโยชน์ของสาธารณะ	(General	Interest	

And	Service	Programming) รายการของสื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ จะต้อง

ให้ประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่ประชาชน เช่น การน�าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ของผู้บริโภค ค�าแนะน�าที่น�าไปปฏิบัติได้จริง สุขภาพของประชาชน การบริการชุมชน 

เป็นต้น เพ่ือให้สื่อได้ใกล้ชิดกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งข่าวและ

รายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ท�าการศึกษานั้น มีลักษณะที่มุ่งหวังในการ

บริการและตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและชุมชนเป็นส่วนส�าคัญ

 รายการที่มีจุดเด่น	(Programs	That	Leave	Their	Mark) สื่อกระจาย

เสยีงเพ่ือสาธารณะ จ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเสนอรายการด้านศลิปวฒันธรรม เช่น คอนเสร์ิต 

ดนตรี หรือรายการปกิณกะบันเทิงต่างๆ เช่นเดียวกับส่ือเชิงพาณิชย์ แต่จะต้องมี 

ความแตกต่างและโดดเด่นกว่า เช่น ในการน�าเสนอเกมส์โชว์ ก็สามารถท�าให้รายการ

ที่มีความบันเทิงควบคู่กันไปกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การน�าเสนอละครซ่ึงใช้

งบประมาณต�า่กว่า แต่มเีรือ่งราวทีท่นัสมัย ละครประวตัศิาสตร์ทีส่อนเรือ่งราวในอดตี

และเกิดประโยชน์ต่อปัจจุบันเป็นต้น

 ซึง่หากเปรยีบเทยีบกับข่าวของสถานโีทรทศัน์ช่องอืน่ๆ แล้วพบว่า ข่าวของ

สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสมีความโดดเด่นกว่า เนือ่งจากการน�าเสนอข่าวศลิปวัฒนธรรม

ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับข่าวบันเทิงที่เน้นเรื่องราวของ

ดารา นักร้อง เหมือนกับข่าวบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ 

การผลิตด้วยตนเอง	 (In-House	Production)	แม้สื่อกระจายเสียงเพื่อ

สาธารณะอาจจัดซ้ือบางรายการเพื่อน�ามาออกอากาศ แต่สื่อกระจายเสียงเพื่อ

สาธารณะกค็วรมรีะบบผลติรายการทีเ่ป็นของตวัเองด้วย ไม่เพยีงแต่จะเป็นการการนั

ตีว่ารายการที่ผลิตจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมทางความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแก่ผู้ผลิตรายการด้วย และเนื่องจาก สถานี

โทรทศัน์ไทยพบีเีอสมกีารผลติข่าวและรายการด้วยตนเองเพือ่ให้เป็นตามวตัถปุระสงค์
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ที่ก�าหนดไว้ในหลักการของสื่อสาธารณะ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมทางความคิด

สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ผลิตรายการโดยผ่านการอบรมในองค์กรของแต่ละแผนก

 ส่วนลักษณะท่ีแตกต่างระหว่างการน�าเสนอข่าวและรายการของสถานี

โทรทัศน์ไทยพีบีเอส กับลักษณของสื่อสาธารณะตามแนวคิดของ World Radio and 

Television Council มีอยู่หนึ่งประการ เป็นลักษณะบางเหตุการณ์ที่สถานีโทรทัศน์

ไม่เคยผ่านการถอดบทเรียนมาก่อน กล่าวคือ 

 มีความเป็นอิสระ	 (Independence) ส่ือกระจายเสียงเพื่อสาธารณะจะ

ต้องสามารถน�าเสนอความคดิได้อย่างมอีสิระ โดยปราศจากอทิธพิลจากการเมอืงและ

จากการพาณิชย์ ซึ่งจะท�าให้สื่อกระจายเสียงเพื่อสาธารณะได้รับความเช่ือถือจาก

สาธารณะ และเนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสด�าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายการน�า

เสนอข่าวและรายการโดยปราศจากอทิธพิลจากการเมอืงและจากการพาณชิย์ แต่เนือ่ง

ด้วยในปี พ.ศ. 2557 มเีหตกุารณ์รฐัประหารเกดิข้ึนในประเทศไทยโดยคณะรกัษาความ

สงบแห่งชาติ และมีการขอความร่วมมือสื่อทุกชนิดน�าเสนอข้อมูลที่ทางคณะรักษา

ความสงบแห่งชาตอ้ิางว่าเพือ่ให้บ้านเมอืงสงบสขุ จงึท�าให้การน�าเสนอข่าวและรายการ

ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสอยูภ่ายใต้กรอบของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิและ

ทีผ่่านมาการก่อตัง้ของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีีเอสกเ็พิง่เคยพบกบัเหตกุารณ์รฐัประหาร

ครัง้แรก จงึไม่ได้มกีารถอดบทเรยีนไว้ และจากการศกึษาหน้าจอการน�าเสนอข่าวและ

รายการของสถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอสในช่วงการดแูลภายใต้คณะรกัษาความสงบแห่ง

ชาตินี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้มีความพยายามที่จะน�าเสนอข่าวและรายการให้

เป็นปกติ แต่มีความระมัดระวังมากกว่าปกติ

 เม่ือพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตาม

หลักการสื่อสาธารณะ ตามแนวทางดังกล่าวแล้ว พบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีลักษณะท่ีบ่งบอกว่าเป็นหลักการตามแนวทางของส่ือ

สาธารณะ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทย

พบีเีอส มปีรากฏอยูใ่นระดบัทีป่กต ิโดยเป็นไปในลกัษณะของการท�างานทีอ่าศยักรอบ

จริยธรรมตามหลกัการของสือ่สาธารณะ ซึง่ข้ึนอยูก่บัผูป้ฏบิตังิานในฐานะปัจเจกบคุคล

เป็นส�าคัญ ท้ังน้ี การท่ีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นองค์กรสื่อที่เป็นสื่อสาธารณะ 

ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
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2551 ซึ่งเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต้องค�านึงถึงสังคม 

ตามหลักการที่ถูกก�าหนดขึ้น อีกทั้งส่วนของความผิดพลาด ก็มีการแก้ไขตามขั้นตอน

การสอบสวนของคณะกรรมการที่ต้ังขึ้น เพื่อน�าเรื่องร้องเรียนจากสังคมมาเข้าสู่

กระบวนการตรวจสอบ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าของส่ือสาธารณะ

ร่วมกัน ซึ่งความเป็นเจ้าของขององค์กรสื่อ ก็เป็นปัจจัยส�าคัญของการท�าหน้าที่สื่อ

สาธารณะ และถงึแม้ว่า สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสเป็นองค์กรส่ือทีไ่ม่ต้องผลิตรายการ

หรือสินค้าเพ่ือสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ เน่ืองจากได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน

จากการเก็บค่าภาษีของประชาชน จึงท�าให้การท�างานที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตามหลักการสื่อสาธารณะ มีการตรวจสอบ

จากภาคประชาชนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส จึงมีความเข้มข้นกว่าสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่ใช้กรอบจริยธรรม

สื่อสารมวลชนเหมือนกัน

ส่วนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ 
ไทยพีบีเอสตามหลักการสื่อสาธารณะ

 ส�าหรับแนวทางการบริหารงานท่ีจะก่อให้เกิดการค�านึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ตามหลกัการสือ่สาธารณะของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส จะเกดิประสทิธภิาพ

สูงสุดต้องด�าเนินการร่วมกันโดยบุคลากรทั้ง 3 ส่วนคือ ในส่วนของผู้ก�ากับนโยบาย ผู้

ปฏิบัติงาน และองค์กรภาคประชาชน

 ในส่วนของผูก้�ากบันโยบาย มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการสนบัสนนุให้เกดิการ

ตระหนกัถงึการท�างานทีต้่องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู้

ผ่านการถอดบทเรียนต่างๆ รวมไปถึงยกให้เป็นนโยบายส�าคัญในการปฏิบัติงาน ซึ่ง

เมื่อพิจารณาลักษณะองค์กรแล้วจะเห็นได้ว่า ในระดับการก�ากับนโยบายมีส่วน

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพิจารณาให้ความส�าคัญ เช่นกระตุ้นให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ซึ่งจะส่งผลต่อความต่ืนตัวในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน ที่ส�าคัญคือ จะส่งผล

ต่อทัศนคติที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และการด�าเนิน

งานขององค์กรก็จะมีลักษณะการท�างานเพื่อสังคม

 นอกจากระดับผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีก�ากับนโยบาย จะด�าเนินการส่งเสริม

กระบวนการการท�างานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ในระดับผู้ปฏิบัติงานยังถือ
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เป็นส่วนส�าคญัในอกีระดบัหนึง่ในการส่งเสรมิกระบวนการดงักล่าว ซึง่ผูป้ฏบิตังิานจะ

ต้องเข้าในการท�างานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม รวมถึงปรับเปล่ียนการท�างานที่

ค�านึงแค่ตัวชี้วัดหรือเรตติ้งเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งก�าหนดแผนงานเพื่อมีเวลาตรวจ

สอบความรอบคอบ รอบด้าน และความเหมาะสมของข้อมูล ศึกษาข้อมูลให้เป็นไป

ตามกรอบของจรยิธรรม เพือ่เป็นประโยชน์ในการสงัเคราะห์ข้อมลูและน�าเสนอข่าวสาร 

และรายการต่อสังคม โดยแนวทางที่ส�าคัญที่จะท�าให้การท�างานค�านึงถึงความรับผิด

ชอบต่อสงัคมเกดิขึน้ จะต้องสร้างกลไกในการท�างานโดยการปรบัโครงสร้างการบรหิาร

งานในระดบักองบรรณาธกิาร เพือ่ตรวจสอบและตดิตามการรายงานข่าวและรายการ

ให้เป็นไปตามความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม

 ในส่วนขององค์กรภาคประชาชน เป็นส่วนที่มีความส�าคัญอีกส่วนหน่ึงใน

กลไกการตรวจสอบและสร้างสรรค์การท�างานทีค่�านงึถงึสงัคมของสถานโีทรทศัน์ไทย

พีบีเอส ซึ่งแนวทางท่ีองค์กรภาคประชาชนจะต้องด�าเนินการคือพัฒนากระบวนการ

บรหิารจดัการการตรวจสอบสือ่สาธารณะทีต้่องอาศยักระบวนการมส่ีวนร่วมของภาค

ประชาชนในการท�างานร่วมกับองค์กรสื่อสาธารณะอย่างสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

พร้อมกับพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและสนองตอบต่อความ

ต้องการของสื่อมวลชนเพื่อน�าเสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อสังคม และในขณะเดียวกัน

กลไกของสภาผู ้ชมผู ้ฟังของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสอาจจะสร้างเครือข่ายให้

ครอบคลุมเพ่ือติดตามการท�างานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อให้ค�าเสนอแนะ 

ท้วงตงิ ต่อการท�าหน้าทีข่องสถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอสทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่

จะน�าไปสู่รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการส่ือสาธารณะที่สมบูรณ์ได้ใน

อนาคต

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป
การด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว ต้องค�านึงถึงลักษณะความเป็นส่ือ

สาธารณะตามแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสาธารณะที่กล่าวไว้ว่าสื่อสาธารณะเป็นกลไกหนึ่งที่

จะท�าให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้ และยิ่งไปกว่าน้ัน ในความหมายของ 
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World Radio and Television Council (ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และ วีรยุทธ  

กาญจนะชูฉัตร, 2546, น. 12-14) ยังแสดงให้เห็นว่าสื่อสาธารณะมีความจ�าเป็นต่อ

สังคม และเป็นความคาดหวังของการพาสังคมไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมไม่ถูกเอา

รดัเอาเปรยีบ ซึง่สือ่สาธารณะกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงานทีค่�านงึ

ถึงสังคมเป็นหลัก รวมไปถึงทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของส่ือตามแนวคิดของ 

McQuail ก็ได้ให้ความส�าคัญของพันธกิจสื่อมวลชนที่ต้องพึงปฏิบัติต่อสังคม ที่ค�านึง

ถงึเสรีภาพ และการเป็นสือ่กลางสร้างเวทีแลกเปลีย่น ค�านงึถงึประโยชน์ของสาธารณะ 

และถงึแม้ว่าสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสเป็นองค์กร สือ่ทีเ่ป็นส่ือสาธารณะแห่งแรกของ

ประเทศไทยท่ีเกดิขึน้ตามพระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย 2551 แต่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสก็ยังเป็นองค์กรส่ือสารมวลชน 

ที่ต้องแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นๆ ท้ังปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ

บริหารงาน และความนยิมของสงัคม หากน�าทัง้ 2 ส่วน มาด�าเนนิการควบคูก่นัระหว่าง

ความเป็นสื่อสาธารณะ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในการบริหารงาน ก็จะเป็นแนวทาง

ที่ท�าให้การท�างานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีความรอบคอบ โดดเด่นและได้รับ

การยอมรบัจากประชาชนมากยิง่ขึน้ ซ่ึงจะเป็นแนวทางของการพฒันาความรบัผิดชอบ

ต่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตามหลักการส่ือสาธารณะที่สมบูรณ์แบบและ

มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
 1. ผู้ก�ากับนโยบาย

  1.1 ให้ความส�าคัญกับนโยบายองค์กรในเรื่องของการรับผิดชอบ 

ต่อสังคม พร้อมท้ังพิจารณาการท�างานเชิงประเด็นทางสังคม ให้สอดคล้องกับสภาพ

ของสังคมในปัจจุบัน

  1.2 ให้การสนับสนุนผู ้ปฏิบัติงานในการท�างานที่ค�านึงถึงความ 

รับผิดชอบต่อสังคม



22 JC Journal

 2. ผู้ปฏิบัติงาน

  2.1 สร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�างานระหว่างพนักงาน 

ในเรื่องของการท�างานที่รับผิดชอบต่อสังคม

  2.2  สร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ให้ความส�าคัญกับสังคม

 3. องค์กรภาคประชาชน

  3.1  ควรมีการน�าเสนอประเด็นทางสังคม ในรูปแบบการรวมกลุ่ม

องค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าและน�้าหนักของเนื้อหาที่จะน�าเสนอผ่านสื่อ

  3.2  จัดตั้งกลุ ่มเครือข่ายภาคประชาชนติดตามการท�าหน้าที่ของ

สื่อมวลชน เพื่อตรวจสอบและเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
 1. ศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อสารมวลชนในบริบทของ 

สื่อสาธารณะ ที่ในอนาคตจะมีสื่อสาธารณะเพิ่มอีก 12 ช่องรายการ

 2. ศึกษาความคาดหวังของประชาชนในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของสื่อมวลชน ในบริบทที่จะมีสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเพิ่มอีก 48 ช่องรายการ

 3. ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างสถานีโทรทัศน์ 

สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
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 การท�างานในองค์กรต้องอาศยั “การสือ่สาร” เป็นเคร่ืองมอืในการขบัเคลือ่น

องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า การสื่อสารต่างๆ ทุกรูปแบบล้วนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความส�าเร็จ หรือสร้างความล้มเหลวให้กับองค์กรได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร

ภายในองค์กรหรือการสื่อสารภายนอกองค์กร ผู้บริหารหรือผู้น�าจึงต้องตระหนักถึง

ความส�าคัญและบทบาทของการสื่อสาร ปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยบุคลากร

หลากหลายเจนเนอเรช่ันเข้ามาท�างานร่วมกัน จึงอาจท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง 

ความไม่เข้าใจซึง่กนัและกนั และกลายเป็นปัญหาการท�างานไปในทีส่ดุ เนือ่งจากแต่ละ

เจนเนอเรชัน่มบุีคลกิภาพ มรีปูแบบการใช้ชีวติ รปูแบบการท�างาน และค่านยิมทีแ่ตกต่าง

กนั ค่านิยมในการท�างานนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างาน และ

ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร ส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มีส�านักงานตั้งอยู่ 72 จังหวัดท่ัวประเทศ การติดต่อส่ือสารระหว่าง

บุคลากรจึงเป็นสิ่งส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อท�าให้การท�างานของส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดี ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจศึกษาว่า 

ความแตกต่างกันของบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นในส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ทั้งในด้านค่านิยมในการท�างาน พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ว่า

มคีวามแตกต่างกนัอย่างไรบ้าง เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและ

พัฒนาวางแผนด้านรูปแบบการสื่อสารและพฤติกรรมการส่ือสารภายในองค์กรของ

ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน

องค์กรมากที่สุดและน�าไปสู่การเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

คําสําคัญ: ค่านิยมในการท�างาน, เจนเนอเรชั่น, พฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร

บทคัดย่อ
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 Working in an organization requires a “communication” as a 

tool for driving the organization to move forward. The communications 

are activities that cause the success or the failure to establish an 

organization. Whether it’s the internal communication or external 

communication. The leaders must recognize the importance and the 

role of communication. At present, the organization consists of many 

generation works together. This may cause of conflict, misunderstanding 

each other and become the problem at the end. Because of the 

personality, lifestyle, working behavior and work values of each 

generation are different. Work values as one of the factors that influence 

the working behavior and it effected directly result to communication 

behavior of people in organizations. Agricultural Land Reform Office is 

one of the members of Ministry of Agriculture and Cooperatives. There 

are 72 branch offices in Thailand. So the interpersonal communications 

are very important In order to make the success of Agricultural Land 

Reform Office. Therefore, it is interesting to study differences people of 

each generation in Agricultural Land Reform Office in term of work values 

and organizational communication behavior those are different or not 

and how? The result from this study has to be used as guidelines for 

improving and developing a plan for communication and organizational 

communication behavior and leading to the occurrence of a good 

corporate image of Agricultural Land Reform Office.

Key word:  Work values, Generation, Organizational communication 

behavior

ABSTRACT
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บทน�ำ

	 ในสังคมยุคปัจจุบัน เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ 

และเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร ได้อย่างรวดเรว็ ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงและส่งผลกระทบ

ต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กร องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถด�าเนินการ

ต่อไปได้ 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าในองค์กรหน่ึงจะประกอบด้วยคนหลายเจนเนอเรช่ันมา

ท�างานร่วมกัน คือ เบบี้บูมเมอร์ส เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย การที่คน

ทั้ง 3 เจนเนอเรช่ันต้องมาท�างานร่วมกันในองค์กร บางครั้งท�าให้เกิดปัญหาความ 

ไม่พอใจ ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในความต้องการซ่ึงกันและกัน และกลายเป็น

ปัญหาการท�างานร่วมกันไปในที่สุด เนื่องจากแต่ละเจนเนอเรชั่นมีบุคลิกภาพที่ถูก 

หล่อหลอมมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีลักษณะพื้นฐาน รูปแบบการใช้

ชีวิต รูปแบบการท�างาน (นพคุณ นิศามณี, 2547 น.26-28) ค่านิยม และพฤติกรรม

ในการท�างานทีแ่ตกต่างกนั จึงท�าให้แต่ละบคุคลมทีศันคต ิความต้องการและพฤตกิรรม  

ที่แตกต่างกันออกไป 

ค่านิยมในการท�างานเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างาน  

และส่งผลต่อความส�าเร็จในงาน เนือ่งจากค่านยิมในการท�างานเป็นความเชือ่ของบคุคล

ทีเ่กีย่วกบัผลลพัธ์ทีค่าดหวงัว่าจะได้จากงานเช่น ความสามารถในการด�ารงชวีติได้อย่าง

สะดวกสบาย มีความปลอดภัยในครอบครัว มีความส�าเร็จในชีวิต ฯลฯ และเป็นสิ่งที่

บคุคลคดิหรอืเหน็ว่าควรประพฤตปิฏบิตัใินการท�างานค่านยิมในการท�างานเป็นเสมอืน

ตัวตัดสิน ก�าหนด หรือผลักดันให้พฤติกรรมโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง และเป็นพลัง

ทีซ่่อนเร้นอยูภ่ายใต้พฤตกิรรมส่วนใหญ่ของมนษุย์ (สนุทร ี โคมนิ และ สนทิ สมัครการ, 

2522) ซึง่กจิกรรมทีบ่คุคลส่วนใหญ่ของสงัคมต้องปฏิบตันิัน้ คือ พฤตกิรรมการท�างาน 

เพือ่ตอบสนองความต้องการทางด้านวตัถแุละตอบสนองความต้องการทางด้านสงัคม 

จากท่ีกล่าวไปข้างต้นจะพบว่ามีคนหลายเจนเนอเรชั่นมาท�างานร่วมกัน 

แต่ละเจนเนอเรชัน่นัน้มค่ีานยิม ในการท�างานทีแ่ตกต่างกนั จงึมีพฤตกิรรมการท�างาน

แตกต่างกันออกไป และส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรด้วย นอกจากการ

ศึกษาค่านิยมในการท�างานเพื่ออธิบายและท�าความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ 
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เจนเนอเรชั่นแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของเจนเนอเรชั่นต่างๆ 

ในองค์กร เช่น การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง

สถานการณ์ที่เป็นทางการและสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ วิธีการสื่อสารกับผู้บังคับ

บัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานระดับเดียวกันและลีลาในการส่ือสารของแต่ละ

บุคคลด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรมีความส�าคัญยิ่งในการบริหารจัดการ 

เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ขององค์กร และช่วยผลักดันให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างมี

ประสทิธภิาพ เพราะถ้าไม่มกีารสือ่สารภายในองค์กร การวางแผน การมอบหมายงาน 

และการประสานงานจะเกดิขึ้นไม่ได้เลย เนือ่งจากผูบ้ริหารไมส่ามารถท�างานคนเดยีว

ได้ (ปิยฉัตร ทับทิมเจือ, 2556) และจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร 

ในองค์กรในการท�างานร่วมกนั หากบคุลากรมกีารสือ่สารทีไ่ม่เข้าใจซึง่กนัและกัน หรอื

ขัดแย้งกัน จะส่งผลกระทบต่อการประสานงาน ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังการบริหารงานต่างๆ ขององค์กร อาจด�าเนินไปอย่างไม่ราบรื่น 

และอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งข้ึนในองค์กรด้วยในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรใน

องค์กรมกีารสือ่สารกนัด้วยความเข้าใจ จะท�าให้การท�างานในองค์กรด�าเนนิไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธิวา ชูศรีโสม และ ณัฏฐ์ชุดา  

วิจิตรจามรี (2555) ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการ

สือ่สารของข้าราชการทหาร กรมการทหารสือ่สาร กองทพับก พบว่า เมือ่ในหน่วยงาน

มีพฤติกรรมการสื่อสารที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการสื่อสาร และยังช่วย

ให้การด�าเนินงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก่อให้เกิดความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกด้วย

ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม หรอื ส.ป.ก. (Agricultural Land 

Reform) เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีส�านักงานตั้ง

อยู่ 72 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบไปด้วยการท�างานของบุคลากรหลากหลาย 

เจนเนอเรชั่นมาท�างานร่วมกัน ดังนั้น การศึกษาเรื่องค่านิยมในการท�างานของแต่ละ 

เจนเนอเรชั่นน้ัน เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถน�ามาปรับใช้กับบุคลากรของ 

ส.ป.ก. ซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนมาก และมีความหลากหลายด้านเจนเนอเรชั่นได้เป็น 

อย่างด ีเพราะภารกจิและการด�าเนนิงานของ ส.ป.ก. จะประสบความส�าเรจ็ได้ จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรจากท่ัวประเทศ  

ทุกต�าแหน่ง ทุกระดับ ประสานงานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ 
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นั่นคือ การแก้ไขปัญหา ความยากจนของเกษตรกรได้อยา่งแทจ้รงิ และน�าพาประเทศ

ไปสู่ความพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

ควำมหมำยของเจนเนอเรชั่น
ค�าว่า เจนเนอเรชั่น หมายถึง ผู้ที่มีประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่คล้าย

กันในสังคมหนึ่งๆ โดยประสบการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดภาพลักษณ์ ทัศนคติและ

พฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Glass, 2007) หรือหมายถึง  

กลุ่มคนซึ่งเกิดและเติบโตขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน มีค่านิยมและรูปแบบในการด�าเนิน

ชีวิตที่เหมือนกัน (Takatoshi, 2004) ซ่ึงกลุ่มคนที่เกิดในยุคสมัยเดียวกัน จะมี

ประสบการณ์หรอืประสบกบัเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ร่วมกนั จงึส่งผลให้มแีนวคดิ 

ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นไปในทางเดียวกันนั่นเอง

จากการศึกษาของผู้วิจัยเก่ียวกับการแบ่งกลุ่มคน ตามช่วงอายุจากแนวคิด

เจนเนอเรชั่นนั้น พบว่าจะมีการทับซ้อนหรือคาบเกี่ยวกันในช่วงปลายของคนรุ่นหนึ่ง

กับช่วงต้นของคนอีกรุ่นหนึ่ง เพราะไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์ชัดเจนที่บ่งบอกได้ว่ายุคของ

คนรุ่นหนึง่จะสิน้สดุลง ณ ช่วงเวลาใด ดงันัน้ เพือ่ความสะดวกต่อการแบ่งกลุม่ประชากร 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2552) 

เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมีเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุตามปี พ.ศ. แบบไทยได้ชัดเจนและ

ไม่มีทับซ้อนกันระหว่างกลุ่ม (ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์, 2554) โดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น  

3 เจนเนอเรชั่น ดังนี้ คือ 

1. คนเจนเนอเรชั่นบี หรือเบบี้บูมเมอร์ส หมายถึง กลุ ่มที่เกิดหลัง

สงครามโลก เกิดช่วงอายุปี พ.ศ. 2489-2507 มีลักษณะพื้นฐานในการใช้ชีวิตอยู่กับ

งาน ชอบช่วยเหลืองาน ต้องการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา โดยให้มี

ส่วนในเร่ืองการตัดสินใจ ความรับผิดชอบงาน การมอบหมายหน้าที่ที่ท้าทาย ท�าให้

เจริญเติบโตในงานได้ รวมถึงการมีความมั่นคงในงาน ความปลอดภัย และบรรยากาศ

ในงานที่ส่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงหมายถึงการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานในการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. คนเจอเนอเรชั่นเอ็กซ์ หรือกลุ่มเอ็กซ์ หมายถึง ผู้ที่เกิดช่วงอายุปี พ.ศ. 

2508-2520 มีลักษณะพื้นฐานในการท�างานเพ่ืออยู่เท่านั้น เพราะให้ความส�าคัญกับ

สมดุลชีวิตและครอบครัวมากกว่ากลุ่มใด ต้องการเป็นผู้น�าอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบ
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การธุรกิจของตนเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง มีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยี 

ต้องการท�างานทีม่คีวามหลากหลายและโปร่งใส ต้องการรางวัลตอบแทนด้านการเงนิ

และผลประโยชน์พกพาจากการท�างานแบบด่วน ซึ่งหมายถึงเห็นผลได้ทันที ต้องการ

สภาพแวดล้อมในงาน และการเติมเต็มบรรยากาศในการท�างานที่ยืดหยุ่นไม่เคร่งครัด 

เป็นผู้ที่ชอบแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่าในเรื่องของงาน จึงยินดีที่จะย้ายงานเพื่อ

สร้างทักษะ มีความภักดีในงานต่อระดับบริหาร

3. คนเจนเนอเรชั่นวาย หรือกลุ ่มวาย หมายถึง ผู ้ที่ เกิดช่วงอายุปี  

พ.ศ. 2521-2538 มีลักษณะพื้นฐานในการท�างานหนักเพื่อหวังผล มีความ

ทะเยอทะยานสงู และความคาดหวงัทีจ่ะมโีอกาสในการเตบิโตได้อย่างรวดเร็ว ต้องการ

ประสบความส�าเร็จทางการเงิน เสาะแสวงหาความท้าทาย งานที่มีความหมาย และมี

ผลโต้ตอบทันที ชอบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีความภักดีกับหัวหน้างานโดยตรง

เจนเนอเรชั่น...ส�ำคัญอย่ำงไร
Humphrey & Stokes (2000) กล่าวว่า ความแตกต่างของเจนเนอเรชัน่นัน้ 

เป็นทีม่าของการท�าให้เกดิความคดิในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้กบัสงัคม ทัง้ในระดบั

ครอบครวั หน่วยงาน องค์กร และประเทศชาต ิดงันัน้ หากมกีารท�าการศกึษาวเิคราะห์ 

และท�าความเข้าใจ ถึงความแตกต่างระหว่างคนในแต่ละเจนเนอเรชั่น ในเชิง

คุณลักษณะ แนวความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้ชีวิต 

การบริโภค และวิธีการท�างานของคนทุกรุ่นจนเข้าใจ หรือรู้ถึงคุณลักษณะต่างๆ  

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นได้อย่างลึกซึ้งอย่างถ่องแท้ ไม่เพียงแต่จะท�าให้เราเข้าใจตัวเอง 

ผู้อื่น รวมถึงสังคมรอบข้างของเราได้มากย่ิงข้ึนเท่าน้ัน เช่นเดียวกับองค์กรต่างๆ  

ก็สามารถน�าผลการศึกษาที่ได้เหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

จะได้เห็นได้ว่า เจนเนอเรชั่น มีความส�าคัญต่อองค์กรต่างๆ เพราะปัจจุบัน

ในแต่ละองค์กรประกอบด้วยคนหลายเจนเนอเรชั่นท�างานร่วมกัน การรู้และเข้าใจถึง

ตวัตนทีแ่ท้จรงิของแต่ละเจนเนอเรชัน่ จะช่วยให้องค์กรสามารถท�านายพฤตกิรรมของ

บุคลากรในองค์กรได้ เพื่อน�าไปปรับปรุงการท�างานร่วมกันขององค์กร เพื่อให้ประสบ

ความส�าเร็จตามที่เป้าหมายไว้ต่อไป
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เจนเนอเรชั่นในองค์กร
ปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยบุคลากรที่ท�าหน้าที่ในส่วนต่างๆ และพบว่า

มคีนหลายเจนเนอเรชัน่ มาท�างานร่วมกนั โดยโครงสร้างขององค์กรได้เปล่ียนแปลงไป

จากเดิม เพราะคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือเรียกว่า Y – Why, 

Generation Next, Echo Boom หรือ Digital Generation ได้ทยอยจบการศึกษา

และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นบุคลากรท่ีเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในองค์กร ซึ่งมี

ลกัษณะชอบการโต้ตอบและมคีวามมัน่ใจในตวัเองสูง ชอบท�างานเป็นทมีชอบท�าอะไร

หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูง และชอบการ 

ซกัถามเพือ่หาเหตผุลก่อนทีจ่ะด�าเนนิการ จนบางครัง้อาจถกูมองว่า ไม่มสีมัมาคารวะ 

ไม่มีความอดทน เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น Baby 

Buster, Slacker เป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินชีวิต 

มีอุปนิสัยชอบเสี่ยง ชอบท�างานอิสระ ไม่ให้ความส�าคัญกับสายการบังคับบัญชา  

ชอบความสมดุลท้ังชีวิตส่วนตัวและเรื่องงาน มีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยี 

รวมถึงมคีวามกระตอืรือร้นทีจ่ะเปิดรบัข้อมลูใหม่ๆ และน�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนั (Tulgan, 

1996; Zemke et al., 2000) และเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) เคยเป็นกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ในองค์กรแต่ก�าลังทยอยหมดไปจากการเกษียณอายุ เป็นกลุ่มคนที่มีความ 

มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างมากให้กับการท�างาน เคารพในกฎระเบียบ ให้ความส�าคัญกับ

สายงานบงัคบับญัชา อ�านาจหน้าที ่กระบวนการในการท�างาน ชอบการท�างานทีม่ัน่คง

และไม่ชอบ การเปลีย่นแปลง บางครัง้จงึถกูมองว่าเป็นพวกอนรุกัษนยิม ให้ความส�าคญั

กบัผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส�าเรจ็ การยดึมัน่และเคร่งครดั

ในกฎเกณฑ์ท่ีตนก�าหนดขึ้นส่งผลกระทบต่อทักษะในการเปิดตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ในสถานทีท่�างานและสงัคม ตลอดจนวทิยาการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

อยู่พอสมควร (Bell and Narz, 2007) ความแตกต่างของพฤติกรรมที่แสดงออกมา

เนือ่งมาจากความแตกต่างกนั ของแต่ละเจนเนอเรชัน่ ซึง่มทีีม่าจากความคดิความเช่ือ 

ค่านิยมและพฤติกรรมในการท�างานที่แตกต่างกัน

ดังน้ัน การศึกษาและท�าความเข้าใจเรื่องความแตกต่างของบุคลากรแต่ละ

เจนเนอเรช่ันในองค์กร จึงเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก เพราะการจะท�างานในองค์กรให้ประสบ

ความส�าเร็จได้น้ัน องค์กรต้องความเข้าใจ เรียนรู้ความแตกต่างของบุคลากร เพื่อ 

น�ามาปรับใช้ในการสื่อสารขององค์กรไปยังบุคลากรต่อไป
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ค่ำนิยมในกำรท�ำงำนกับเจนเนอเรชั่นในองค์กร
ค่านิยมในการท�างานเป็นค่านิยมหน่ึงที่มีความส�าคัญต่อบุคคล เนื่องจาก 

ค่านิยมในการท�างานเป็นสิ่งที่บุคคลใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา รวมทั้งแสดงออกถึง

พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานตามค่านิยมในการท�างานที่เป็นอยู่ การศึกษา

ท�าความเข้าใจค่านิยมในการท�างาน จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งและเป็นส่วนหน่ึงที่จะ

ช่วยให้องค์กรสามารถก�าหนดสิ่งจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับค่านิยมในการ

ท�างาน (เทพฤทธิ์ วิชญสิริ, 2548) ของบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่นได้ อันจะน�าไปสู่

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

ค่านิยมในการท�างาน ตามแนวคิดของ George & Jones (1999) หมายถึง 

ความเชือ่ของบคุคลทีเ่ก่ียวกบัผลลพัธ์ทีค่าดหวังว่าจะได้จากงานและเป็นสิง่ทีบุ่คคลคดิ

หรือเห็นว่าควรประพฤติปฏิบัติในการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการด�ารง

ชวีติได้อย่างสะดวกสบาย มคีวามปลอดภยัในครอบครวั และมคีวามส�าเรจ็ในชวีติ ฯลฯ 

อันจะท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อการท�างานและการใช้ชีวิตทั่วไป ซึ่งแต่ละบุคคลย่อม

มีค่านิยมในการท�างาน ที่แตกต่างกันออกไป 

การศึกษาค่านิยมในการท�างานของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษา

ตามแนวคดิของชวาร์ทช (Schwartz) เนือ่งจากเป็นการหาค่านยิมทีม่คีวามครอบคลุม

และบทสรุปของโครงสร้างค่านยิมมคีวามทนัสมัย เนือ่งจากมคีวามสอดคล้อง จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับค่านิยมในการท�างานของเจนเนอเรชั่น และเห็นได้

จากมีผู้วิจัยศึกษาค่านิยมในการท�างาน ของเจนเนอเรชั่นในต่างประเทศโดยใช้เครื่อง

มือของชวาร์ทช เช่น งานวิจัยของลียงและคณะ (Lyons et al., 2007) ราลสตันและ 

คณะ (Ralston et al.,1999) และเอจริและราลสตัน (Egri and Ralston, 2004) 

Schwartz, (1994) แบ่งค่านิยมในการท�างานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1.	 การเปิดตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	(Openness	to	Change)	หมายถึง 

การให้ความส�าคัญกับความคิดและการกระท�าที่เป็นอิสระของตนเอง และสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 

 1.1 ทิศทางของตน (Self – Direction) เป็นคุณลักษณะของบุคคล 

ที่มีความต้องการท่ีเกิดจากภายในเรื่องการควบคุม การเรียนรู้ และการปฏิสัมพันธ์ 
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ที่เป็นอิสระ เช่น การมีอิสระทางความคิดและการกระท�า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ท�าสิง่ต่าง ๆ  ตามแนวทางของตนเอง การตัง้เป้าหมายและเลือกเส้นทางเดนิของตนเอง

 1.2 การกระตุน้ (Stimulation) เป็นคณุลักษณะของบคุคลท่ีชอบความ

ตื่นเต้น ความแปลกใหม่ และความท้าทายในชีวิต อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

ตามการให้ความส�าคญักบัค่านยิมการกระตุน้ ประสบการณ์ทางสงัคมและบคุลกิภาพ

 1.3 สขุนยิม (Hedonism) เป็นคณุลกัษณะของบคุคลทีต้่องการใช้ชวีติ

ด้วยความสขุความสนกุสนาน การมช่ีวงเวลาทีดี่ และกระท�าส่ิงต่างๆ ตามทีต่นเองรู้สกึ

พึงพอใจ 

2.	 การอนุรักษ์	(Conservation)	หมายถึง การให้ความส�าคัญกับการท�า

ตามข้อก�าหนดหรือข้อบังคับ การรักษาการปฏิบัติ แบบดั้งเดิมและความม่ันคง 

ประกอบด้วย 

 2.1 ความปลอดภัย (Security) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ค�านึงถึง

ความมั่งคงปลอดภัย ซึ่งค่านิยมความปลอดภัย มี 2 องค์ประกอบ คือ ค่านิยมที่เกิด

ต่อความปลอดภยัของบคุคล เช่น การมสีขุภาพทีด่ ีสถานทีท่�างานมคีวามเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย ส่วนค่านิยมท่ีเกิด ต่อความปลอดภัยของสังคม เช่น การท�างานที่มีความ

มั่นคง 

 2.2 การคล้อยตาม (Conformity) เป็นคณุลกัษณะของบคุคลทีค่วบคมุ

อาการที่แสดงออก โดยปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือความ คาดหวังของสังคม เพื่อ

ป้องกันการก่อให้เกดิความไม่สบายหรอืมอีนัตราย เช่น การเคารพและเชือ่ฟังผู้ทีอ่าวโุส 

การมีวินัยในตนเอง 

 2.3 ประเพณี (Traditional) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ให้ความ

เคารพ และยอมรับในขนบธรรมเนียมและความเชื่อตามวัฒนธรรม แบบเดิมในการ

ท�างาน บุคคลจึงยอมรับและปฏิบัติตามรูปแบบเดิม ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา 

3. การพฒันาตนเอง	(Self	–	Enhancement)	หมายถงึ การให้ความส�าคญั

กับการแสวงหาความส�าเร็จและการมีอ�านาจ เหนือผู้อื่น ประกอบด้วย 

 3.1 ความส�าเร็จ (Achievement) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่

ต้องการความส�าเร็จที่มาจากความสามารถของบุคคล การแสดงให้เห็นว่าตนมีความ

สามารถ และคนในองค์การเห็นถึงความส�าเร็จเหล่านั้น 
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 3.2 อ�านาจ (Power) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการมีสถานะ 

ศักดิ์ศรีในสังคม และมีการควบคุมหรือการมีอิทธิพล เหนือผู้อื่นและทรัพย์สิน เช่น  

การได้รับการยอมรับนับถือ การใช้สิ่งของที่มีราคาแพงเพื่อแสดงสถานะทางสังคม 

4.  การเข้าใจผูอ้ืน่	(Self	–	Transcendent)	หมายถงึ การให้ความส�าคัญ

กับการยอมรับความเท่าเทียมของผู้อื่นและค�านึงถึงสวัสดิการ ประกอบด้วย 

 4.1 ความเมตตากรุณา (Benevolence) เป็นคุณลักษณะของบุคคล

ที่ต้องการท�าสิ่งท่ีดี เจตนาดีให้กับผู้ท่ีใกล้ชิด การค�านึงถึงสวัสดิภาพภาพของบุคคล 

ที่ท�างานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้การท�างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การให้ความ

ช่วยเหลือ ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน 

 4.2 ความเป็นสากล (Universalism) เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่

ต้องการการอยู่รอดของบุคคลและกลุ่มแต่บุคคลจะเกิด ความต้องการเหล่านี้ เมื่อ

บคุคลพบกบัผูอ้ืน่ทีม่คีวามแตกต่างจากตน หากบคุคล ไม่สามารถยอมรบัผู้อืน่ทีม่คีวาม

แตกต่างจากตนและ การปฏิบัติอย่างยุติธรรมจะน�าไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดผลเสีย 

ต่อตนเอง และการตระหนักถึงความขาดแคลนของทรัพยากรทางธรรมชาติ อีกทั้ง 

หากไม่สามารถปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจะน�าไปสู่การท�าลายทรัพยากร

เนือ่งจากแต่ละเจนเนอเรชัน่ถกูหล่อหลอมจากประสบการณ์และสิง่แวดล้อม

ที่แตกต่างกัน โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2552) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคนแต่ละ 

เจนเนอเรชั่นบี หรือ เบบี้บูมเมอร์ส ไว้ดังนี้ 

1. คนเจนเนอเรช่ันบี หรือเบบ้ีบูมเมอร์ส เป็นคนอนุรักษนิยมกึ่งสมัยใหม่ 

เนื่องจากกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นบี เกิดมาในช่วงภาวะภายหลังสงคราม และมีอัตราการ

ขยายตัวทางประชากรสูง ซึ่งเป็นยุคสมัยที่อยู่ในช่วงภาวะล�าบากช่วงหนึ่ง ประชากร

กลุ่มเจนเนอเรชั่นบีเติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความยากล�าบากของพ่อแม่ จึงเป็นคนที่

มีชีวิตเพื่อการท�างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความส�าคัญกับผลงานแม้ว่า

จะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส�าเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะท�างานหนักเพื่อ

สร้างเนื้อสร้างตัว จึงมีความทุ่มเทกับการท�างานและองค์กรมาก รวมไปถึงให้ความ

ส�าคญัของครอบครวัรองลงมาจากอาชพีการงาน อีกทัง้คนกลุ่มนีจ้ะไม่เปลีย่นงานบ่อย 

เนื่องจากมีความจงรักภักดีกับองค์กรสูง ท�าให้เจนเนอเรช่ันบี มีบุคลิกที่ผสมผสาน
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ระหว่างความอนุรักษนิยมก่ึงทันสมัยเอาไว้ในตัวหนักเบาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่า

ใครจะผ่านช่วงยุคใดมากกว่า

2. เชื่อม่ันในตัวเอง ความเช่ือม่ันในตัวเองของเจนเนอเรชั่นบี มีสาเหตุมา

จากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆ หลากหลายทั้งการเปล่ียนแปลงทางการเมือง และการ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิตลอดหลายช่วงเวลาทีผ่่านมา ส่งผลให้ทนัสมยั ส่งผลให้คน

วัยเจนเนอเรชั่นบีมีความเช่ือม่ันในตัวเองสูง และสามารถตัดสินใจด�าเนินการ 

และวางแผนการกระท�าต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยมีความเช่ือว่าตนเอง

สามารถเปล่ียนแปลงทกุอย่างได้ และก�าหนดให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างทีต้่องการได้อย่าง

ไม่ยากเย็น

3. มีประสบการณ์สูงจากประสบการณ์การด�าเนินชีวิต และการท�างานท่ี

หลากหลายส่งผลให้คนเจนเนอเรชั่นบ ีรู้สึกวา่ตนเองเป็นผู้มปีระสบการณส์ูง มากกวา่

จะคิดว่าตนเองแก่ตัวลงซึ่งความรู้สึกเช่นนี้เองท่ีช่วยส่งเสริมให้คนเจนเนอเรชั่นบี  

มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงไปด้วย

4. รกัครอบครวั จดุเด่นของคนเจนเนอเรชัน่บ ีเกดิมาในครอบครวัใหญ่และ

เป็นครอบครัวแบบขยายจากยุคสมัยของการมีครอบครัวใหญ่ในอดีตที่มีจ�านวน

ประชากรเพิม่ข้ึนอย่างมาก ส่งผลให้คนเจนเนอเรชัน่บเีกิดและเตบิโตในครอบครวัขนาด

ใหญ่ และมีความรู้สึกผูกพันกับการอยู่ร่วมกันกับผู้คนจ�านวนมากและเครือญาติ  

และแม้ในปัจจุบันสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็กมากขึ้น 

อีกทั้งมีการแยกย้ายถิ่นที่อยู่ห่างไกลกันกว่าสมัยก่อน คนกลุ่มเจนเนอเรชั่นบี ก็ยังคงมี

ความรู้สึกผูกพันและรักครอบครัวอยู่เช่นเดิม 

5. ต้องการให้ตวัเองดดู ีนอกจากรกัครอบครวัแล้ว เจนเนอเรชัน่บยีงัรกัตวั

เอง และต้องการดูแลตัวเอง ให้ดูดีอยู่เสมอ คนในกลุ่มอายุเจนเนอเรชั่นบี จึงมีอีกชื่อ

เรียกว่า กลุ่ม Young at Heart กล่าวคือ มีหัวใจที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอ โดยมีความ

พยายามในการดแูลตวัเอง ออกก�าลงักาย แต่งกายทะมดัทะแมง สภุาพเรยีบร้อย และ

นิยมเข้าสังคมท่ีเพิ่มความรู้สึกภูมิใจและคุณค่าทางจิตใจให้ตนเอง อาทิ การเข้ากลุ่ม

ออกก�าลังกาย การร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือสมาคมต่างๆ เป็นต้น
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6. ใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้ว่าอยู่ในยุคที่ค่อนข้างวุ่นวาย แต่คนกลุ่มเจนเนอ- 

เรชั่นบีก็ชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน กล่าวคือ คนเจนเนอเรชั่นบี จะชอบด�าเนิน

กิจกรรมต่างๆ โดยเลือกท�ากิจกรรมท่ีไม่สร้างความยุ่งยากหรือกระบวนการซับซ้อน

มากนัก เพื่อลดเวลาและขั้นตอนต่างๆ ลง

7. ทรงอทิธพิลทางความคดิ เนือ่งจากเป็นผูท้ี่ผา่นระยะเวลาแตล่ะยคุสมัย

มาพอสมควร และมีประสบการณ์ในการด�าเนินชีวิตมาค่อนข้างหลากหลาย ปัจจุบัน

ประชากรกลุม่เจนเนอเรชัน่บ ีจงึกลายเป็นกลุม่คนทีม่อีทิธพิลทางความคิดและอยูเ่บือ้ง

หลงัการตัดสินใจกระท�าการณ์ต่างๆ ของเจนเนอเรชัน่อืน่อยู่เสมอ โดยหากสงัเกตให้ดี 

เราจะพบว่าปัจจุบันคนในกลุ่มเจนเนอเรช่ันบี กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด 

ทั้งในวงการบันเทิง วงการการเมือง หรือวงการธุรกิจและวงการอื่นๆ มากมาย

ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

ว่ามีลักษณะดังนี้

1. เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ อาศยัอยูใ่นโลกของผูส้งูอายทุีเ่ป็นเจนเนอเรชัน่บแีละ

อยู่ในสังคมการท�างานท่ีคนเจนเนอเรช่ันบีเป็นผู้ท�างานต�าแหน่งอาวุโสกว่า อีกทั้งสิ่ง

แวดล้อมทางวัฒนธรรมท่ีออกแบบโดยคนวัยเจนเนอเรชั่นบีอีกด้วย ท�าให้พวกเขาได้

รบัอทิธพิลในด้านความคดิและการตดัสนิใจหลายๆ อย่างมากจากเจนเนอเรช่ันบ ีอาทิ 

ความมุ่งมั่นในการท�างาน ความน�้าอดน�้าทนในสถานการณ์ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน

ความมุ่งม่ันในการท�างานของคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ก็จะด�าเนินไปโดยอยู่บนเงื่อนไข

ของความคุม้ค่ากบัสิง่ทีต่อบแทนในการท�างานทีพ่วกเขาทุม่เทด้วย อกีทัง้พร้อมจะต่อ

รองเพือ่สร้างโอกาสทีด่ใีนการท�างานให้กับตนเองอยูเ่สมอ ส่วนในด้านการด�าเนนิชวีติ

วยัเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ เป็นกลุม่วยัทีม่คีวามกระตอืรือร้นในการด�าเนนิชวีติ ชอบแสวงหา

ความรูใ้หม่ มคีวามคิดเปิดกว้าง และชอบพฒันาตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัประสบการณ์

ของช่วงวัยชีวิตของพวกเขาท่ีอยู่ในยุดของการแสวงหาเป้าหมายของชีวิต ความ

ก้าวหน้า ความส�าเร็จ รวมไปถึงความท้าทายต่างๆ

2. ให้ความส�าคัญกับสิ่งท่ีท�าได้จริง (Pragmatic) เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่

ถดัจากคนเจนเนอเรชัน่บ ีจงึท�าให้คนวยัเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์ ได้รับอทิธพิลทางความคดิ

จากคนเจนเนอเรชั่นบี ในด้านการคิดและตัดสินใจ โดยอาศัยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่
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ท�าได้จริง ทั้งการท�างาน การด�าเนินชีวิตรวมไปถึงการตัดสินใจด้านต่างๆ พวกเขาจะ

ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสามารถด�าเนินการต่อไปได้จริงหรือไม่แล้วจึงตัดสินใจ

ปฏิบัติตามส่ิงท่ีตัดสินใจแล้ว อาทิ การเปลี่ยนงาน คนเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์จะน�าข้อด ี

ข้อเสยีของการเปลีย่นงานขึน้มาประเมนิเปรยีบเทยีบแล้วจงึตดัสนิใจ ว่าจะเปลีย่นงาน

หรือไม่ โดยไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ เช่น คนวัยเจนเนอเรชั่นวาย ขณะเดียวกันก็ไม่ใช้

หลักการด้านความอดทนหรือจงรักภักดีต่อองค์กรมากเท่าคนเจนเนอเรชั่นบีมาใช้  

หากแต่จะใช้หลักการของความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจ ความรู้ และความพึงพอใจมา

ร่วมตัดสินใจทุกๆ ด้าน

3. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) คนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์เป็นกลุ่มวัย 

ทีเ่กดิมาหลงัช่วง Baby Boomers ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารลดลงของประชากรและผ่านพ้น

ช่วงภาวะสงครามมาพอสมควรแล้ว คนวัย Gen X จึงอยู่ในช่วงของการแสวงหา 

เป้าหมายของชวีติและความรูต่้างๆ รวมไปถึงการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ

มากมาย มีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆ และนวัตกรรมมากมาย รวมไปถึงศิลปะ

แขนงต่างๆ เกดิขึน้ในยคุของคนเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์จ�านวนมาก อกีทัง้ในปัจจบุนัคนเจน- 

เนอเรชัน่เอก็ซ์ได้กลายเป็นผูน้�าทางความคดิในแนวทางสร้างสรรค์มากมายหลายเรือ่ง

4. มีความเป็นตัวของตัวเองสูง (Strongly Independent) เนื่องจากเกิด

มาในยุคที่ผ่านพ้นความล�าบากมาแล้ว และได้เห็นความล�าบากของคนรุ่นพ่อแม่จึง

ท�าให้คนวัย Gen X มีความคิดที่เด็ดขาดต้องการความก้าวหน้าให้กับตนเองค่อนข้าง

มาก อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากคน Gen B ให้มีอิสระทางการด�าเนินชีวิตและมีความ

คิดสร้างสรรค์ คนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์จึงมีความเป็นตัวของตัวเองสูง สามารถคิดและ

ตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างเด็ดเดีย่ว แต่ขณะเดยีวกันกเ็คารพความคิดเหน็

ของคนอื่นๆ ท่ีแตกต่างกับตนเองได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน ความเป็นตัวของตัวเอง 

จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการด�าเนินชีวิตที่โดดเด่น โดยพวกเขาด�าเนินชีวิต 

อย่างเรยีบง่ายแต่ขณะเดยีวกนัจะคดิและตดิสนิใจต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยไม่พึงพา 

ความคดิของคนอืน่

5. มั่นใจในตัวเอง (Self-Reliant) คนเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มีความม่ันใจใน

ตนเองค่อนข้างสูงจากความเป็นตัวของตัวเอง พวกเขาเติบโตมาในช่วงที่คนรุ่นพ่อแม่
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มีความพร้อมในชีวิตแล้ว จึงได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และจากการเติบโตมาในยุคของ

การแข่งขนัทัง้ทางการเรยีนและการท�างาน รวมไปถงึการด�าเนนิชีวติ ความมัน่ใจจงึอยู่

ควบคู่มากับคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ตลอดเวลานับแต่เป็นเด็กจนถึงปัจจุบัน

6. คนเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์มีความต้องการเป็นเจ้าของกิจการโดยสายเลือด 

(Entrepreneur by Nature) และ ท�างานเสมือนเป็นผู้รับจ้างอิสระ (Independent 

Contractor) มากกว่าเป็นพนกังานบรษิทัตลอดชวีติ กล่าวคอื ด้วยความมัน่ใจในตนเอง

และรักความท้าทาย อีกทั้งมีความคิดที่สร้างสรรค์ จึงท�าให้คนเจนเนอเรช่ันเอ็กซ์

ต้องการอิสระเสรีในการด�าเนินชีวิต เมื่อช่วงชีวิตด�าเนินมาถึงวัยผู้ใหญ่เต็มที่ เราจึงได้

เห็นคนวัยเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์สร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมากมายทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ 

และขนาดเล็ก ในธุรกิจเมืองไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามา 

เป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม รวมไปถึง 

ขนาดเล็ก

7. เป็นผู้ที่ท�างานหนัก (Hard-Working) และมุ่งมั่นที่จะท�างานเพื่อความ

ส�าเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร ท่ีตนท�างานด้วย ทั้งนี้คนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

จะท�างานอย่างเตม็ทีแ่ละเตม็ความสามารถเพ่ือให้องค์กรประสบความส�าเรจ็ โดยมอง

ว่าความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเองจะด�าเนินไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของ

องค์กร โดยถือว่าเมื่อองค์กรก้าวหน้า ตนเองย่อมเติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย

8. มีจริยธรรมในการท�างาน (Good Work Ethic) แม้ว่าจะอยู่ในยุค 

ของการแข่งขันและมีนิสัยของการชอบการต่อสู้ แต่คนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ก็มีแนวคิด

เชิงอนุรักษนิยม และมีจริยธรรมในการท�างานค่อนข้างสูงจากอิทธิพลของคนวัย 

เจนเนอเรชัน่บพีวกเขาจะมคีวามจงรกัภกัดกีบัองค์กรอย่างมากหากองค์กรเหน็คณุค่า

และสนับสนุนการท�างานของพวกเขา อีกทั้งยึดมั่นในแนวความคิดเรื่องความตรงไป

ตรงมาและความซื่อสัตย์ ต่อความคิดและการด�าเนินชีวิตทั้งของตนเองและของผู้อื่น 

และมีความคิดด้านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ในการท�างานอย่างเปิดกว้าง

9. ต้องการความก้าวหน้า (Get Ahead) คนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความ 

เชื่อม่ันในตัวเองสูงและรักความก้าวหน้า จึงเป็นนักวางแผนชีวิตและนักปฏิบัติที่มี

ระเบยีบกบัความคดิของตนเอง พวกเขาจะวางเป้าหมายชวีติไว้ล่วงหน้าและพยามยาม
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ท�าให้ส�าเรจ็ตามความมุง่หวงัให้ได้ในทีส่ดุ อาท ิการตัง้เป้าหมายในการท�างาน การเกบ็

เงิน หรือแม้แต่การสร้างครอบครัว เป็นต้น

10. คนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ต้องการความมั่นคงด้านการเงิน (Financial 

Security) จึงมุ ่งหวังที่จะท�างานในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง มีระบบ มีหลักการ  

มีเป้าหมาย และแนวทางการท�างานท่ีชัดเจน และวางแผนด้านการเงินล่วงหน้าอยู่

เสมอ และจะวางแผนทางการเงินในระยะยาว จึงจะเห็นได้ว่าคนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  

จะกระตือรือร้นในการท�างานและแข่งขันในการท�างานเพื่อผลักดันตนเองให้มีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจให้ไวที่สุด

11. คนเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์เชือ่มัน่ว่าอนาคตจะดีกว่าวนันี ้แต่ในขณะเดยีวกนั

ก็เป็นคนที่อยู่ในโลกของปัจจุบัน (Realistic) พวกเขาจะประเมินทุกสิ่งจากความ 

เป็นจริงและความเป็นไปได้ คนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มักแสวงหาประโยชน์จาก 

สิ่งรอบตัวได้อยู่เสมอและน�ามาปรับเป็นข้อดีในการด�าเนินชีวิตของพวกเขา คนเจน- 

เนอเรชั่นเอ็กซ์จะมองอุปสรรคเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์ในการเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาด 

12. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ต้องการให้มีผู้คอยช้ีแนะในการท�างานหลายคน 

(Multiple Mentors) ท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญหลายๆ ระดับ สามารถให้ 

ค�าแนะน�าเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยพวกเขาพร้อมจะเปิดใจยอมรับฟัง 

ค�าแนะน�าอย่างอ่อนน้อมและพร้อมจะน�าไปปรบัใช้จรงิหากข้อเสนอแนะนัน้ท�าได้จรงิ

และเป็นประโยชน์ต่อตวัเขา คนเจนเนอเรชัน่เอก็ซ์จงึนบัเป็นกลุม่วยัทีส่ามารถปรบัตวั

และยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นที่แตกต่างได้ค่อนข้างดี

กุศลิน ขัติยะ (2555) กล่าวว่า เจนเนอเรชั่นวาย มีลักษณะพฤติกรรม คือ 

เป็นคนท่ีมคีวามใจร้อน ต้องการเหน็ผลส�าเรจ็ทุกอยางรวดเรว็ เน่ืองจากเชือ่ในศกัยภาพ

ของตนเอง และเชือ่ว่ามคีวามพร้อมด้านฐานะทางการเงนิ ทีม่กัจะได้รบัการสนบัสนนุ

จาก Gen X ซึ่งมีรายได้ดี โดยคนที่เป็น Gen Y มีความเชื่อว่าการประสบความส�าเร็จ

ในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องท�างานหนัก ท�าให้มีการแต่งงานช้าลง มักจะแต่งงานเมื่ออายุ  

30 ปีขึ้นไป ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมีอุปสรรคกับงานก็เลิกกับแฟน เลือกงาน คนกลุ่มนี้ 

มักเปลี่ยนงานบ่อย และมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก พวกเขามักจะต้องการเงินเดือน

สูงๆ และไม่ต้องการไต่เต้าการท�างานจาก “ข้างล่าง” พวกเขาคาดหวังเงินเดือน
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มากกว่าคนที่มีประสบการณ์การท�างานมาแล้ว 10 ปี พวกเขาไม่ได้ต้องการค�าแนะน�า

ว่า ควรหรือไม่ควรท�าอะไร ไม่เชื่อในการใส่ยูนิฟร์อม ไม่เชื่อเวลา 9 โมงเช้า-5 โมงเย็น 

ของออฟฟิศ เวลาท�างานให้ใครพวกเขาต้องการอิสระและเป็นตัวของตัวเอง พวกเขา

พูดว่า “ไม่” ทันทีถ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นส่วนใหญ่ และหลายๆ คนใน Gen Y 

มักจะท�างานแบบ Freelance

จะเห็นได้ว่าลักษณะพฤติกรรมของแต่ละเจนเนอเรชั่นค่อนข้างมีความ 

แตกต่างกัน เนื่องจากส่ิงแวดล้อมที่หล่อหลอม ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเช่ือ  

รปูแบบการใช้ชวีติและค่านยิมทีต่่างกนั เมือ่แต่ละเจนเนอเรชัน่มค่ีานยิมในการท�างาน

ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจึงแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) ท�าการศึกษาเรื่อง ค่านิยมในการท�างานที่ส่งผลต่อ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรของเจนเนอเรชั่นต่างๆ เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมในการท�างานทั้ง 

เจนเนอเรชั่นวาย เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์ส เป็นไปในรูปแบบและทิศทาง

เดียวกัน คือ ค่านิยมด้านการเข้าใจผู้อื่นมากที่สุด รองลงมาคือ ค่านิยมด้านการเปิดตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมด้านการพัฒนาตนเองและค่านิยมด้านการอนุรักษ์ตาม

ล�าดบั และค่านยิมในการท�างานด้านการเข้าใจผูอ้ืน่ ด้านการเปิดตวัต่อการเปลีย่นแปลง

และด้านการพฒันาตนเองมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์กร โดยที่ค่านิยมในการท�างาน ด้านการเข้าใจผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กรมากทีส่ดุ ส่วนค่านยิมในการท�างานด้านการอนรุกัษ์ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กร อกีทัง้ค่านยิมด้านการเข้าใจ

ผู้อื่น ของเจนเนอเรชั่นแตกต่างกัน ซึ่งพบความแตกต่างระหว่างเจนเนอเรชั่นวายและ

เบบี้บูมเมอร์ส 

ค่ำนิยมในกำรท�ำงำนส่งผลต่อพฤติกรรมกำรสื่อสำรในองค์กร
จากท่ีกล่าวไปข้างต้นจะพบว่ามีคนหลายเจนเนอเรชั่นมาท�างานร่วมกัน  

มีค่านิยมในการท�างานที่แตกต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการท�างานแตกต่างกันออกไป  
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ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารด้วย นอกจากการศึกษาค่านิยมในการท�างานเพื่อ

อธิบายและท�าความเข้าใจแต่ละเจนเนอเรชั่นแล้ว ควรศึกษาพฤติกรรมการส่ือสาร 

ของ เจนเนอเรชั่นต่างๆ ในองค์กร เช่น การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาส่ือสาร 

ในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังสถานการณ์ท่ีเป็นทางการและสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ 

วิธีการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานระดับเดียวกันและลีลา

ในการสือ่สารของแต่ละบคุคลด้วย เพราะการสือ่สารภายในองค์กรมคีวามส�าคัญยิง่ใน

การบริหารจัดการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ขององค์กร และช่วยผลักดันให้เกิดการท�างาน

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าไม่มีการสื่อสารภายในองค์กร การวางแผน การ

มอบหมายงาน และการประสานงานจะเกดิขึน้ไม่ได้เลย เนือ่งจากผูบ้รหิารไม่สามารถ

ท�างานคนเดียวได้ (ปิยฉัตร ทับทิมเจือ, 2556) และจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก

บคุลากรในองค์กรในการท�างานร่วมกัน หากบคุลากรมกีารสือ่สารทีไ่ม่เข้าใจซ่ึงกนัและ

กัน หรือขัดแย้งกัน จะส่งผลกระทบต่อการประสานงาน ความเข้าใจและความร่วมมือ

ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารงานต่างๆ ขององค์กร อาจด�าเนินไปอย่างไม่

ราบรืน่ และอาจท�าให้เกดิความขดัแย้งข้ึนในองค์กรด้วยในทางตรงกันข้ามหากบคุลากร 

ในองค์กรมกีารสือ่สารกันด้วยความเข้าใจ จะท�าให้การท�างานในองค์กรด�าเนนิไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พันธิวา ชูศรีโสม และ ณัฏฐ์ชุดา 

วิจิตรจามรี (2555) ศึกษา การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการ

สือ่สารของข้าราชการทหาร กรมการทหารสือ่สาร กองทพับก พบว่า เมือ่ในหน่วยงาน

มีพฤติกรรมการสื่อสารที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการสื่อสาร และยังช่วย

ให้การด�าเนินงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนก่อให้เกิดความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอกีด้วย และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  

Young and Parker, 1999 (อ้างถงึในธรรมรตัน์ อยูพ่รต, 2556) ที่ท�าการศึกษาค่านิยมใน

การท�างานท่ีมีต่อพฤติกรรมการท�างานร่วมกันในองค์กรและประสิทธิภาพในการ

ท�างาน โดยท�าการศึกษาจากพนักงานระดับบริหาร ระดับผู้จัดการ และระดับเสมียน

ของบริษัททางด้านการผลิตและการขายเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคขนาดเล็กในภาคตะวัน

ตกของประเทศสหรัฐอเมริกา จ�านวน 159 คน ผลการศึกษาพบว่า ค่านิยมในการ

ท�างานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท�างานร่วมกันในองค์กรและประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร
1. ทิศทางการสื่อสารในองค์กร
2. รูปแบบที่ใช้ในการสื่อสาร
3. ลีลาในการสื่อสาร

เจนเนอเรชั่น
1. เบบี้บูมเมอร์ส
2. เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
3. เจนเนอเรชั่นวาย

ค่านิยมในการทํางาน
1. การเปิดตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
2. การอนุรักษ์
3. การพัฒนาตนเอง
4. การเข้าใจผู้อื่น

H
1

H
2

H
3

ในการท�างานร่วมกัน ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาท�าความเข้าใจ

ค่านิยมในการท�างานของเจนเนอเรชั่นต่างๆ ในองค์กร

กรอบแนวคิดที่ใช้ในงำนวิจัย	
จากการศกึษา เรือ่งความแตกต่างกนัของแต่ละเจนเนอเรชัน่ ค่านิยมในการ

ท�างาน และพฤตกิรรมการสือ่สารของบคุลากรในองค์กร สามารถสรปุเป็นกรอบแนวคิด

ของงานวิจัย ได้ดังแผนภาพนี้
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บทสรุป

ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม หรอื ส.ป.ก. (Agricultural Land 

Reform) เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลัก 

ในการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร ผู้ยากไร้หรอืมทีีดิ่นไม่มเีพยีงพอต่อ

การท�ากิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถยังชีพอยู่ได้

อย่างพอเพียงและยั่งยืน ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีส�านักงานตั้งอยู่ 

72 จงัหวดัทัว่ประเทศ มบีคุลากร 2,364 คน ประกอบด้วยข้าราชการ พนกังานราชการ 

และลูกจ้างประจ�า ซึ่งมีความหลากหลายด้าน เจนเนอเรชั่นเป็นอย่างมาก ท�าให้ต้อง

ท�างานประสานงานเชือ่มโยงกนั เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและน�าพา

ประเทศไปสู่ความพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

ดงันัน้ งานวจิยัเรือ่งค่านยิมในการท�างานทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการส่ือสารใน

องค์กรของบคุลากรแต่ละเจนเนอเรชัน่ในส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมนี้ 

จะท�าให้ทราบว่าบคุลากรแต่ละเจนเนอเรชัน่ของ ส.ป.ก. มค่ีานยิมในการท�างานอยูใ่น

ระดับใด และส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไรบ้าง โดยเมื่อได้ผล

การวจิยัแล้ว องค์กรสามารถน�าข้อมลูท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนา

วางแผนด้านรูปแบบการสือ่สารและพฤตกิรรมการสือ่สารภายในองค์กรของบคุลากร 

แต่ละเจนเนอเรช่ันของส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ให้เกดิประสทิธภิาพ 

การสือ่สารภายในองค์กรมากทีส่ดุและน�าไปสูก่ารเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะในอนำคต

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาค่านยิมในการท�างานของแต่ละบคุคล ท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร เม่ือพิจารณาแต่ละองค์กรแล้วนั้น จะพบว่า 

ทุกองค์กรมีวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการท�างานและ

พฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรเช่นกัน ดังนั้น ในอนาคตควรศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างค่านิยมในการท�างานและวัฒนธรรมองค์กร ว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ

สื่อสารในองค์กรของบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น หรือไม่ อย่างไร
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 งานวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
รณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเข่ือนแม่วงก์ มุ่งศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์
ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ครั้งนี้คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ก�าลังศึกษาหรือ
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี และเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์
คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ อย่างน้อยภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 24 - 35 ปี 
การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดอืน มกีารเปิดรบัข่าวสาร
เกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์จากเฟซบุ๊กเป็นสื่ออันดับที่ 1 
รองลงมาโทรทัศน์เป็นสื่ออันดับที่ 2 และกิจกรรมการรณรงค์เป็นสื่ออันดับที่ 3 โดย
ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อทั้ง 3 อันดับ ความถี่ จ�านวน 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับการรณรงค์ฯ ในระดับมาก และมีทัศนคติต่อ
การรณรงค์ฯ ในภาพรวมเป็นเชิงบวก และมีความตั้งใจมากที่จะสนับสนุนการรณรงค์
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่าการเปิดรับข่าวสารด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) เกี่ยวกับ
การรณรงค์คดัค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์จากสือ่อนัดบัที ่1 (เฟซบุก๊) อนัดบัที ่2 
(โทรทัศน์) และอันดับที่ 3 (กิจกรรมการรณรงค์) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ 
อีกทั้งยังพบว่าความรู้เก่ียวกับการรณรงค์ฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ โดย
กลุม่ทีม่รีะดบัความรูน้้อยจะมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตสูิง ในขณะทีก่ลุม่ท่ีมรีะดับความ
รูป้านกลางและระดบัความรูม้ากจะมคีวามสมัพนัธ์กับทศันคตติ�า่ ส่วนทัศนคตมีิความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมในการสนับสนุนหรือคัดค้านการรณรงค์ฯ ทั้งนี้ 
เมื่อน�าตัวแปรต้น คือ การเปิดรับข่าวสาร ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ทัศนคติ และความ
รู้เกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ เข้าสู่การวิเคราะห์ถดถอย
พหุแบบมีขั้นตอนเพื่อท�านายแนวโน้มพฤติกรรมในการสนับสนุนหรือคัดค้านการ
รณรงค์ฯ พบว่า ทัศนคติ กับความรู้เก่ียวกับการรณรงค์ฯ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมในการสนับสนุนหรือคัดค้านการรณรงค์ดังกล่าว 

คําสําคัญ: การรณรงค์ การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรม 
เขื่อนแม่วงก์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

บทคัดย่อ
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 The purpose of this research is to study information-receiving, 

knowledge and behavioral intention of people in Bangkok metropolitan 

area on the Stop EHIA Mae Wong Dam Project Campaign. This is a 

quantitative research conducted by survey research method. It focuses 

on a target study group which includes people in Bangkok metropolitan 

area aged 18 and above who are currently enrolling in undergraduate 

or higher programs or completed undergraduate or higher programs and 

have received some information of the Stop EHIA Mae Wong Dam Project 

Campaign at least since the previous year.

 The study shows the majority of the sample group is in the age 

range from 24-35 with undergraduate-level background and monthly 

income from THB 10,001-20,000. This group has received the information 

of the Stop EHIA Mae Wong Dam Project Campaign through various media 

and public relation channels. Facebook ranks first channel for information-

receiving while television broadcasts and campaign activities ranks second 

and third respectively with the frequency of 1-3 times/week. Most people 

in the sample group are well aware of the campaign. Overall, they have 

positive attitudes towards the campaign and seriously intend to support 

it. In addition, the study indicates that the frequency (times/week) of the 

information-receiving from Facebook (first rank), television broadcasts 

(second rank) and campaign activities (third rank), has a positive correlation 

with the attitudes of people. Also, it was found that the knowledge of 

the campaign has a positive correlation with the attitudes of people. 

That is to say the sample group with low knowledge will have high 

correlation with the attitudes while the sample group with medium to 

high knowledge will have low correlation with the attitudes. Besides, the 

ABSTRACT
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attitudes have a positive correlation with the behavioral intention to 

support or oppose the campaign. However, when systematically putting 

independent variables including the information-receiving, the frequency 

(times/week), the attitudes and the knowledge of the Stop EHIA Mae 

Wong Dam Project Campaign in Multiple Regression Analysis to estimate 

the behavioral intention to support or oppose the campaign, the result 

shows that the people’s attitudes and the knowledge of the campaign 

have an influence on the behavioral intention to support or oppose the 

campaign.

Keywords:  Campaign, information-receiving, Knowledge, Attitude, 

Behavioral intention , Mae Wong Dam, Seub Nakhasathien 

Foundation. 
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ป่าไม้เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส�าคญัยิง่ต่อการด�ารงอยูข่องสิง่มชีวีติ

ทุกชนิดบนโลก เพราะป่าเป็นหัวใจส�าคัญของระบบนิเวศที่เกี่ยวโยงกับทรัพยากรน�้า 

ดนิ และภูมอิากาศ หากพ้ืนท่ีป่าหมดไปหรอืลดลงฝนจะไม่ตกตามฤดกูาลและเกดิความ

แห้งแล้ง และเม่ือฝนตกหนักก็อาจเกิดน�้าท่วมขังเพราะไม่มีต้นไม้ที่คอยดูดซับน�้า  

กักเก็บ และชะลอการไหลของน�้า ท�าให้น�้าฝนไหลลงสู่แม่น�้าและทะเลอย่างเปล่า

ประโยชน์ นอกจากน้ันแล้ว ป่าไม้ยังเก่ียวโยงถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกภาคส่วน  

ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม ตลอดจนภาคบรกิาร เช่น การท่องเทีย่ว

อนุรักษ์ เป็นต้น (นิรมล สุธรรมกิจ, 2556)

 สถานการณ์ป่าไม้ทั่วโลกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 พื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกมีมากกว่า 

4 พันล้านเฮกแตร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยประเทศ 5 อันดับ 

แรกที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดคือ สหพันธรัฐรัสเซีย บราซิล แคนาดา อเมริกา และจีน เมื่อ

รวมกันจะมีพื้นท่ีป่ามากกว่าครึ่งของพื้นท่ีป่าท้ังหมด ในระหว่าง พ.ศ. 2533-2553 

(ค.ศ.1990-2010) พืน้ทีป่่าทัว่โลกลดลงประมาณ 135 ล้านเฮกแตร์ แต่การสญูเสยีลด

ลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)

 ส�าหรับประเทศไทยมีการส�ารวจล่าสุดในปี 2556 พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้เหลือ

รวมทัง้สิน้ 163,391.26 ตารางกโิลเมตร หรอืร้อยละ 31.57 โดยใน 5 ปีทีผ่่านมา พืน้ที่

ป่าหายไปรวมทั้งสิ้น 8,169.81 ตารางกิโลเมตร หรือหายไปถึงปีละ 1,633.96 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ใน 1 ชั่วโมง ป่าจะถูกท�าลายไป 26 สนามฟุตบอล ถ้าอัตราการท�าลาย

ป่ายังคงที่ อีก 100 ปี ป่าจะหมดจากประเทศไทย (ศศิน เฉลิมลาภ และ อรยุพา  

สังขะมาน, 2557)

 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็นอิสระ

ไม่หวังผลก�าไร ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และปกป้องป่า สัตว์ป่า และแหล่ง

ธรรมชาติของประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ มนุษย์และสังคม ตาม

เจตนารมณ์ของคณุสบื นาคะเสถยีร อดตีหวัหน้าเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ป่าห้วยขาแข้งผู้ซึง่

เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการปกป้องป่าห้วยขาแข้ง ไม่ว่าจะเป็นการอพยพสัตว์ป่า 

จากการสร้างเขือ่นเชีย่วหลาน การคดัค้านเข่ือนน�า้โจน และผลงานทางวชิาการมากมาย 
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แต่เนื่องจากในช่วงนั้นสังคมไทยยังไม่ให้ความส�าคัญกับงานอนุรักษ์ ท�าให้คุณสืบ  

นาคะเสถียรต้องตัดสินใจยิงตัวตาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เพื่อเรียกร้องให้สังคม

ไทยหยุดการท�าลายป่า 

 ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมามูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เฝ้าติดตาม

นโยบาย โครงการทีส่่งผลกระทบต่อระบบนเิวศของผนืป่าและสตัว์ป่า โดยการน�าเสนอ

ข้อมูลและแสดงเจตนาคัดค้านต่อผู้มีอ�านาจตัดสินใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการสร้างเข่ือนแม่วงก์ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเขื่อนในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 

หากโครงการนีไ้ด้รบัการอนมุตัจิะส่งผลต่อการสร้างเขือ่นในเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์อืน่ๆ ต่อไป

 แนวคิดในการด�าเนินโครงการเขื่อนแม่วงก์ เกิดขึ้นจากกรมชลประทาน 

ได้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาโครงการชลประทานในลุ่มแม่น�้า

สะแกกรัง โดยการสนับสนุนจาก JICA (ประเทศญี่ปุ่น) เมื่อปี พ.ศ. 2527 แนวคิดของ

การสร้างเข่ือนแม่วงก์ ได้เกิดข้ึนมาในช่วงเวลานั้นและมีการศึกษาผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโดยมีการว่าจ้างสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนเป็น 

ผู้ด�าเนินการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ช�านาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติเป็นผู้พิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการท้ังสองชุดได้มีมติให้แก้ไขและปรับปรุง

รายงานการศกึษาเพิม่เตมิมามากกว่า 3 ครัง้ เนือ่งจากเหตแุละผลของโครงการก่อสร้าง

เขือ่นแม่วงก์ ยงัไม่สามารถตอบค�าถามอย่างชดัเจนในด้านผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัและ

การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ

 แต่ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาน�า้ท่วมลุม่น�า้ทีร่าบภาคกลาง

อย่างรุนแรง คณะรัฐบาลจึงมีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2555  

ให้ด�าเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ. นครสวรรค์ ด้วยงบประมาณ 13,280  

ล้านบาท และใช้เวลาในการก่อสร้าง 8 ปี จะแล้วเสร็จในปี 2562 โดยอ้างว่าเป็นการ

ป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่ภาคกลาง เก็บน�้าไว้ใช้ในหน้าแล้งและขยายพื้นที่ชลประทาน 

 จากมตขิองคณะรฐัมนตรดัีงกล่าว ส่งผลให้มลูนธิสิบืนาคะเสถยีรและองค์กร

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวนทั้งส้ิน 24 องค์กร ซึ่งได ้

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์มาโดยตลอด ได้ออกมายื่น

หนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ อ�าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์  

ต่อนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยมีเหตุผลใน 

การคัดค้านหลัก ดังนี้
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 1. การสร้างเขือ่นแม่วงก์ เป็นการท�าลายระบบนเิวศของผนืป่าและสตัว์ป่า

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และผืนป่าตะวันตก เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

เป็นอทุยานแห่งชาตทิีมี่ความอดุมสมบูรณ์ด้านทรพัยากรธรรมชาต ิและสัตว์ป่า เป็นต้น

ก�าเนิดของล�าน�้าส�าคัญคือแม่น�้าวงก์ หรือห้วยแม่เรวา ซึ่งเป็นล�าน�้าที่มีความสวยงาม

ตามธรรมชาต ินอกจากนีล้�าน�า้แม่วงก์ยงัคงมคีณุภาพและปรมิาณน�า้ทีห่ล่อเลีย้งพืน้ที่

กสกิรรม บรเิวณชุมชนในอ�าเภอแม่วงก์ จังหวดันครสวรรค์ อย่างต่อเนือ่งตลอดปี และ

ไหลลงสู่แม่น�้าสะแกกรัง และแม่น�้าเจ้าพระยา ในด้านสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ปัจจุบันเป็นพื้นที่ส�าคัญในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ซึ่งถือเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะ

ใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก ประชากรเสือโคร่งท้ังโลกเหลืออยู่เพียงไม่เกิน 3,200 ตัว 

ส่วนในประเทศไทย เหลือเสือโคร่งไม่เกิน 250 ตัว และส่วนใหญ่อยู่ในผืนป่าตะวันตก 

ซึง่รวมถงึพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตแิม่วงก์ทีเ่สอืโคร่งกระจายตวัมาจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์

ป่าห้วยขาแข้ง นอกจากน้ี สัตว์ป่าท่ีส�าคัญในป่าแห่งนี้อีกชนิดหน่ึง คือ นกยูงไทย  

ซึ่งจากการฟื้นฟูประชากรนกยูงไทยซ่ึงมีสถานภาพถูกคุกคาม และไม่มั่นคงในระดับ

โลก ทีผ่่านมาในผนืป่าแม่วงก์ ท�าให้ปัจจบุนันกยงูไทยในป่าแห่งนีก้�าลงัได้รบัการฟ้ืนฟู

กระจายพันธุ์กลบัคนืสูบ่รเิวณลานนกยงู รมิล�าน�า้แม่วงก์ เป็นทีป่ระทบัใจแก่ผูเ้ข้าเยีย่ม

ชมอุทยานแห่งชาติ

 2. เขื่อนแม่วงก์ไม่สามารถป้องกันน�้าท่วมได้จริง เน่ืองจากลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ ที่จะถูกน�้าท่วม ได้แก่ อ�าเภอแม่วงก์ อ�าเภอลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค์ ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเท โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลาดยาว เป็นพื้นที่ที่มี

ลกัษณะเป็นแอ่งรบัน�า้จากพืน้ที ่ทัง้ทางตอนบนจากจงัหวดัก�าแพงเพชร ทางตะวนัออก

จากอ�าเภอบรรพตพิสัย และอ�าเภอเก้าเลี้ยว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากอ�าเภอ

แม่วงก์ และทางทิศตะวันออกจากอ�าเภอแม่เปิน และอ�าเภอชุมตาบง ลักษณะทาง

ธรณวีทิยาเช่นนีเ้ป็นลกัษณะทางธรรมชาต ิของพืน้ทีท่ี่เป็นแหล่งรวมของล�าน�า้อกีหลาย

สายไหลมาบรรจบกันกับน�้าแม่วงก์ ท�าให้น�้าเพิ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่มต�่า โดยเฉพาะ

ในเขตตวัเมอืงอ�าเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ การก่อสร้างเขือ่นแม่วงก์ จงึสามารถ

กักเก็บน�้า ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

 3.  รฐับาลควรพจิารณาข้อมลูจากการจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(EIA) เนื่องจากโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ อ�าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
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และต้องผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานรบัผดิชอบและองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ก่อนน�าเข้า
พิจารณาในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ดังน้ันมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2555 ที่ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ อ�าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ท้ังท่ีด�าเนินการจัดท�ารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งยัง 
ไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นมติท่ีไม่ชอบต่อกฎหมาย (หนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างเข่ือน 
แม่วงก์, 2555 อ้างถึงใน ศศิน เฉลิมลาภ, 2555)
 การยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว ตลอดจนการน�าสื่อมวลชนลงพื้นที่ การจัด
งานเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ไม่สามารถยับยั้ง
โครงการน้ีได้ เนื่องจากยังไม่รับความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้าง นายศศิน  
เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและเครือข่ายฯ จึงได้มีการรณรงค์คัดค้าน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) โครงการก่อสร้างเขือ่น
แม่วงก์ จงัหวดันครสวรรค์ ซึง่เป็นต้นทางในการตดัสนิใจก่อสร้างเขือ่นของรฐับาล ด้วย
การเดนิเท้าตัง้แต่ 10 กนัยายน 2556 จาก “ลานนกยงู” ซึง่คาดว่าจะเป็นพืน้ทีห่วังาน
ของโครงการเขื่อนแม่วงก์ ในหน่วยพิทักษ์ป่าเเม่เรวา อุทยานเเห่งชาติเเม่วงก์ อ�าเภอ
แม่วงก์ จงัหวดันครสวรรค์ มาทีห่อศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานครในวนัที ่22 กนัยายน 
2556 โดยในการรณรงค์ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มปัญญาชน ชนชั้นกลางใน
กรงุเทพมหานครทีต่ดิตามข่าวสาร เนือ่งจากคนกลุม่นีม้พีลงัในการเรยีกร้องให้รฐับาล
รับฟังได้
 การรณรงค์ครัง้นีใ้ช้เฟซบุ๊ก ซึง่เป็นสือ่สงัคมออนไลน์ทีก่�าลงัได้รับความนยิม
จากชนชั้นกลางในสังคมไทยในขณะนี้ เป็นเครื่องมือหลักในการส่ือสารกับกลุ่ม 
เป้าหมาย โดยเฟซบุ๊กหลักที่มีคนติดตามคือเฟซบุ๊กของนายศศิน เฉลิมลาภ (ณ วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้ติดตาม ผู้ติดตาม 105,041 คน) ซึ่งเน้นการถ่ายทอด 
ความคดิ อารมณ์ ความรูส้กึในขณะก�าลงัเดนิเท้าผ่านสถานทีต่่าง ๆ  ตลอดจนภาพของ
คนที่เข้ามาเยี่ยมสนับสนุนให้ก�าลังใจ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนแสดงจุดยืนร่วมกันใน
การคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ต่อรัฐบาล ผ่านการกดไลค์ แชร์ภาพ ข้อความ 
ตลอดจนการร่วมเดินรณรงค์ 
 จากการรณรงค์ดังกล่าวมีประชาชนมาร่วมเดินรณรงค์เป็นจ�านวนกว่า 
สองหมื่นคน อีกท้ังยังเป็นการปลุกกระแสให้คนเมืองและส่ือมวลชนหันมาสนใจ 
เรือ่งการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ ส่งผลให้การพจิารณา EHIA ของคณะกรรมการ

ผู้ช�านาญการเลื่อนออกไป 
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 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้วจิยัจงึสนใจจะศกึษาการเปิดรบัข่าวสาร ความ

รู ้ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมของประชาชนในกรงุเทพมหานครทีม่ต่ีอการรณรงค์

คดัค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์ เพือ่น�าเอาผลจากการศกึษาไปพฒันากลยทุธ์การ

สื่อสารของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรซึ่งเป็นหน่วยงานส�าคัญที่ท�าหน้าที่ดูแลผืนป่าให้คน

ไทยทั้งชาติใช้ในการวางแผนรณรงค์ในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์

ให้กับองค์กรท่ีท�างานในด้านการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม หรอืองค์กรไม่แสวงผลก�าไรอืน่ ๆ  

ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม

ทีม่ต่ีอการรณรงค์คดัค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร

 2.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัการรณรงค์

คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์กับทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เกีย่วกบัการรณรงค์คดัค้าน EHIA 

การสร้างเขื่อนแม่วงก์กับทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมในการ

สนับสนุนหรือคัดค้านการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร

 5.  เพือ่ศกึษาสมการพยากรณ์หรอืสมการท�านายแนวโน้มพฤตกิรรมในการ

สนับสนุนหรือคัดค้านการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรต้นเป็น การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ

วิธีกำรวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง “ความรู ้ทศันคติของประชาชนในกรงุเทพมหานครทีม่ต่ีอการ
รณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์” มุ่งศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์
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ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้รูปแบบการวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ก�าลังศึกษา
หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเคยได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการรณรงค์
คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ อย่างน้อยภายใน 1 ปีที่ผ่านมา จ�านวน 400 คน 
วิธีการเลือกตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายส�าหรับการวิจัยในครั้งน้ีเลือกใช้ 2 วิธี คือ วิธีสุ่ม
กลุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยผู้วิจัยได้ท�าการแจก
แบบสอบถามในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ�านวน 200 ชุด กระจายไปตามเพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ 
(Snowball Sampling or Chain Sampling) โดยส่ง link แบบสอบถามออนไลน์ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายและได้น�า link แบบสอบถามไปวางไว้ในหน้า facebook ของ 
นายศศิน เฉลิมลาภ เพื่อเก็บแบบสอบถามออนไลน์ จ�านวน 200 ชุด ทั้งนี้ ผู้วิจัย 
จะท�าการตั้งค�าถามคัดกรองในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Screening Question)  
ว่าเคยได้รับข่าวสารเก่ียวกับการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์และม ี
อาย ุ18 ปีขึน้ไป ก�าลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยผู้วิจัยได้ใช้
สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าความถีร้่อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย-เลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
อธบิายลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ พฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเข่ือนแม่วงก์ ความรู้
เกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเข่ือนแม่วงก์ ทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์
คดัค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์ แนวโน้มพฤติกรรมทีม่ต่ีอการรณรงค์คัดค้าน EHIA 
การสร้างเขือ่นแม่วงก์ ทัง้หมดนีจ้ะน�าเสนอข้อมลู โดยใช้ตารางแจกแจงความถีป่ระกอบ
ค�าอธบิาย และใช้สถติเิชงิอนมุาน (Inferential Statistics) เพือ่ใช้วเิคราะห์และทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้ t-test โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 การแปลความหมาย
ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Pearson Correlation ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 จาก
ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากโปรแกรมส�าเรจ็รปู ส�าหรบัการหาสมการพยากรณ์หรือสมการท�านาย 
จะใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ในการ
วิเคราะห์ดังกล่าวจะใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

ลักษณะทำงประชำกร
 จากการศึกพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 24 - 35 ปี มี 

การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีเป็นนกัศึกษา รองลงมาในสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนัประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน/ร้าน มีช่วงรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน 

กำรเปิดรับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรรณรงค์คัดค้ำน EHIA กำรสร้ำงเขื่อนแม่วงก์
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์

คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์จากเฟซบุ๊กเป็นสื่ออันดับที่ 1 มากที่สุด โดยมีการ

เปิดรับข่าวสารด้านความถี่ เกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ 

จ�านวน 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ 

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรณรงค์คัดค้ำน EHIA กำรสร้ำงเขื่อนแม่วงก์
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมาก จ�านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.8 รองลงมามีความรู้ระดับปานกลาง จ�านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และ 

มีความรู้ระดับน้อย จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล�าดับ

ทัศนคติที่มีต่อกำรรณรงค์คัดค้ำน EHIA กำรสร้ำงเขื่อนแม่วงก์
 จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์คัดค้าน EHIA การ

สร้างเขื่อนแม่วงก์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย 4.08 ถือว่า มีทัศนคติ

เชิงบวก โดยทัศนคติด้านระบบที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.17 ถือว่ามี

ทัศนคติเชิงบวก รองลงมาด้านองค์ประกอบเชิงบุคคล/องค์กรรณรงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.07 

ถือว่ามีทัศนคติเชิงบวก และด้านกระบวนการรณรงค์ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.01 ถือว่า

มีทัศนคติเชิงบวก

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อกำรรณรงค์คัดค้ำน EHIA กำรสร้ำงเขื่อนแม่วงก์
 จากการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ

การรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ มีค่าเฉลี่ย 3.53 ซึ่งหมายถึงกลุ่ม
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ตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์  

ในระดับความตั้งใจมาก โดยแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อการรณรงค์คัดค้าน EHIA การ

สร้างเขื่อนแม่วงก์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจมากที่สุด คือ ประเด็น “ท่านตั้งใจที่จะ

เปิดรับข่าวสารการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ต่อไป” โดยมีค่าเฉลี่ย

ของระดับแนวโน้มความตั้งใจเท่ากับ 4.02 ซ่ึงหมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้ม

พฤติกรรมที่มีต่อการรณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์ ในระดับมาก 

กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)  

มคีวามสมัพนัธ์กับทศันคตขิองประชาชนในกรงุเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า การ

เปิดรับข่าวสารด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จากสื่ออันดับที่ 1 (เฟซบุ๊ก) สื่ออันดับที่ 2 

(โทรทัศน์) สือ่อนัดบัที ่3 (กิจกรรมการรณรงค์) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับทศันคตขิอง

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัการรณรงค์

คัดค้าน EHIA การสร้างเขื่อนแม่วงก์มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อการรณรงค์ 

ดังกล่าว ดังที่ ธงชัย สันติวงษ์ (อ้างถึงใน กมลพร สิทธิ, 2554, น. 29-30) ได้อธิบาย

ถึงการก่อตัวของทัศนคติหรือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการเปิดรับสารว่าเกิดขึ้นได้

จากหลายปัจจัย ได้แก่ การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivations) การเข้า

เกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ประสบการณ์ (Experience) ลักษณะท่าทาง 

(Personality) และข่าวสารข้อมูล (Information) โดยอธิบายว่าทัศนคติจะมีพื้นฐาน

มาจากชนดิและขนาดของข่าวสารข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รบัมา รวมทัง้ขึน้อยูก่บัลกัษณะ

ของแหล่งที่มาของข่าวสารข้อมูลอีกด้วย กลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและ

เข้าใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) ข่าวสารข้อมลูบางส่วนทีเ่ข้ามาสูต่วับคุคล

นั้น จะท�าให้บุคคลนั้นเก็บไปคิดและสร้างเป็นทัศนคติขึ้นมาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ

ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบโฮมสเตย์จากสือ่เฉพาะกจิ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัทศันคตต่ิอการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศแบบโฮมสเตย์ และพิศศิลป์ จิตนาวสาร (2536, น. บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
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“การศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนของประชาชนในเขตอ�าเภอท่าใหม่ จ. จนัทบรุ”ี และผลการศกึษา

พบว่า พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน มคีวาม

สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

 สมมตฐิานการวจัิยที ่2  ความรูเ้กีย่วกบัการรณรงค์คดัค้าน EHIA การสร้าง

เขื่อนแม่วงก์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการ

ศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ฯ ทั้งในระดับความรู้น้อย ความรู้ปานกลาง 

และความรู้มาก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ในส่วนของความรู้ ของ เบนจามิน เอส บลูม 

(อ้างถึงใน กมลพร สิทธิ, 2554, น. 27-28) ที่ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า ความรู้

เป็นสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัการระลกึถงึเฉพาะเรือ่งหรือเร่ืองทัว่ ๆ  ไป ระลึกถึงวธีิกระบวนการ

หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจ�า ซึ่งความรู้จ�าแนกได้ 6 ระดับ คือ  1. ระดับ

ที่ระลึกได้ (recall)  2. ระดับที่รวบรวมสาระส�าคัญได้ (comprehension)  3. ระดับ

ของการน�าไปใช้ (application)  4. ระดับของการวิเคราะห์ (analysis)  5. ระดับการ

สังเคราะห์ (synthesis)  6. ระดับของการประเมินผล (evaluation) ทั้งนี้การเกิด

ความรู้ไม่ว่าระดับใดก็ตามย่อมมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด กล่าวคือ เมื่อ

ประชาชนเกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม สิ่งที่เกิดตามมา 

ก็คือ ทัศนคติ ความคิดเห็นในลักษณะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชามญช์ 

สุวิทยพันธุ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ 

และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยว 

ชาวไทย” พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับทัศนคติ สอดคล้องกับที่ ภิญญาภรณ์ เพ็ญภินันท์ (2544, น. บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักรู้ ทัศนคติ และการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด

สมทุรปราการ” ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรือ่งการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกับทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ สุชาดา วรรธะมานี (2542, น. 

บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรือ่ง “การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบั

การท่องเที่ยว (Ecotourism) กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพ” ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมใน
การสนบัสนนุหรอืคัดค้านการรณรงค์คดัค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ทศันคตมิคีวามสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรม
ในการสนับสนุนหรือคัดค้านการรณรงค์ดังกล่าว โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก และ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันสูง สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ในส่วนของพฤติกรรม สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (อ้างถึง
ใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2542, น.39) ได้กล่าวว่า การกระท�าหรือพฤติกรรมของ
คนเราส่วนใหญ่มกัเกดิจากทศันคตขิองบคุคลผูน้ัน้ ทศันคตจิงึเป็นเสมอืนเคร่ืองควบคุม
การกระท�าของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ สมรักษ์ (2555) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม  
ต่อเรือ่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน AEC” พบว่า ทัศนคตต่ิอเรือ่งประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับ  
ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร  
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของ 
นกัท่องเทีย่วชาวไทย” พบว่า ทัศนคตต่ิอการท่องเทีย่วเชงินเิวศแบบโฮมสเตย์ มคีวาม
สัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 
 ทั้งนี้ เมื่อน�าตัวแปรต้น คือ การเปิดรับข่าวสารด้านความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) 
ทศันคต ิและความรูเ้กีย่วกับการรณรงค์คดัค้าน EHIA การสร้างเขือ่นแม่วงก์ เข้าสูก่าร
วเิคราะห์ถดถอยพหแุบบมขีัน้ตอนเพือ่ท�านายแนวโน้มพฤตกิรรมในการสนบัสนนุหรอื
คัดค้านการรณรงค์ฯ พบว่า มีตัวแปรต้น 2 ตัว คือ ทัศนคติ กับ ความรู้เกี่ยวกับการ
รณรงค์ฯ ทีมี่อทิธพิลต่อตวัแปรตาม คือ แนวโน้มพฤตกิรรมในการสนบัสนนุหรอืคดัค้าน
การรณรงค์ฯ
 จากผลการศกึษาดังกล่าวแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการรณรงค์
คัดค้าน EHIA การสร้างเข่ือนแม่วงก์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (KAP) ที่เชื่อว่าเมื่อผู้รับสารได้รับสาร ก็จะท�าให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้
ขึ้น ก็จะไปมีผลท�าให้เกิดทัศนคติ และขั้นสุดท้าย คือ การก่อให้เกิดการกระท�าหรือ

แนวโน้มพฤติกรรม
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สรุปและข้อเสนอแนะ

 1. จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการ
รณรงค์คัดค้าน EHIA การสร้างเข่ือนแม่วงก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าเชื่อถือของ
องค์กรหรือแกนน�าในการรณรงค์ ซึง่มคีวามส�าคญัมากกว่าการน�าดารา นกัแสดง บคุคล
ที่มีช่ือเสียงมาเข้าร่วมการรณรงค์ ดังน้ันการท่ีองค์กรจะประสบความส�าเร็จในการ
รณรงค์ได้นัน้จะต้องมกีารสัง่สมชือ่เสยีงขององค์กรหรอืผูน้�าองค์กรทีจ่ะมาเป็นแกนน�า
ในการรณรงค์ให้มีความน่าเชื่อถือและท�าให้ประชาชนเช่ือได้ว่ามีความมุ่งมั่นในการ
แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยองค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบอย่างต่อเนื่อง 
 2. จากการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า การเลือกน�าเสนอข้อมูลที่ใกล้ตัวมาใช้ใน
การรณรงค์ เช่น ไม่มีป่า ไม่มีน�้า, เขื่อนเป็นที่เก็บน�้าชั่วคราว ป่าเป็นที่เก็บน�้าชั่วชีวิต 
เป็นต้น จะท�าให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อนได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นหากต้องการโน้มน้าวใจหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน องค์กรควรจะ
เลือกหยิบประเด็นที่ง่ายและใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมายมาน�าเสนอมากกว่าการน�าเสนอ
ข้อมูลเชิงวิชาการหรือสิ่งที่ประชาชนไม่เข้าใจว่ามีความเกี่ยวโยงกับตนเองอย่างไร
 3. ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรูเ้ก่ียวกบัการรณรงค์ในระดบัมาก เนือ่งจาก
ว่ากลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นผูท่ี้มกีารศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตร ีจงึสามารถ
ที่จะเรียนรู้ประเด็นที่ทางองค์กรหรือแกนน�าในการรณรงค์ส่ือสารได้ดี แต่ในขณะ
เดียวกันกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ก็มีรายได้อยู่ในระดับที่ไม่มากนักและเป็นนักศึกษาหรือ 
ผูท้ีท่�างานในระดบัเริม่ต้น จึงสนบัสนนุการรณรงค์ในรปูแบบการตดิตามข้อมลูข่าวสาร 
มากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์หรือการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ 
ดงันัน้องค์กรท่ีรณรงค์ควรจดักจิกรรมให้สอดคล้องกบัรปูแบบการด�าเนนิชวิีตของคนใน
กลุ่มนี้ เช่น การเปิดให้มีการลงชื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ หรือ การแสดงออกในการคัดค้านเชิงสัญญะผ่านพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์  
ซึ่งก็สอดคล้องกับการด�าเนินงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในปัจจุบันอยู่แล้ว 
 4. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทางด้านของผู้ส่งสารในประเด็นกลยุทธ ์
ในการสื่อสารรณรงค์ อีกทั้งควรศึกษากลุ่มผู้รับสารอื่นๆ เช่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ทีส่ร้างเขือ่นทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรง และน�ามาเปรยีบเทยีบกับผลการศกึษาของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือน�ามาใช้เป็นแนวทางในการส่ือสารรณรงค์กับ
ประชาชนในพื้นที่สร้างเขื่อนในโอกาสต่อไป
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 การศึกษาเรื่อง “การใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนกับการปฏิสัมพันธ์

ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ-

มหานคร เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของวัยรุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน กับการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารกับบุคคลรอบข้างของวัยรุ่นใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยใช้รูปแบบการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) 

ท�าการเกบ็ข้อมลูจากบคุคลทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดับมธัยมศึกษา ทัง้เพศชายและหญงิ 

อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน จ�านวน 

400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 54 อยู่อาศัยกับบิดา มารดา 

พี่น้อง ญาติผู้ใหญ่ ร้อยละ 97.25 ในส่วนของพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่

สมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เร่ิมใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนมา

เป็นระยะเวลา 1-2 ปี จ�านวน 166 คน ร้อยละ 41.5 ส�าหรับระยะเวลาในการใช้งาน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนต่อวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานโทรศัพท์

เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนตลอดเวลา จ�านวน 227 คน ร้อยละ 56.75 โดยมีความถี่ในการ

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนต่อวันจ�านวนนับครั้งไม่ถ้วน จ�านวน 178 คน ร้อยละ 

44.5 ส่วนปฏิกิริยาต่อการแจ้งเตือนของโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาเช็คข้อมูลเป็นบางครั้ง จ�านวน 305 คน ร้อยละ 76.25 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโปรแกรมหรือแอปพลิเคช่ันที่ใช้งานมากที่สุดเป็น

อันดับ 1 คือ Facebook จ�านวน 109 คน ร้อยละ 27.25 อันดับ 2 คือ LINE จ�านวน 

10 คน ร้อยละ 26.5 และอันดับ 3 คือ Instagram จ�านวน 51 คน ร้อยละ 12.75

 ส�าหรับการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มกีารปฏสิมัพนัธ์ในการสือ่สารกบับคุคลรอบข้างโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่รวม

บทคัดย่อ
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เท่ากบั 3.71 โดยมกีารปฏสิมัพนัธ์ในการสือ่สารกบับคุคลรอบข้างมากทีสุ่ดในด้านการ

จัดการปฏิสัมพันธ์ กับด้านการแสดงออกในการส่ือสาร ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยด้านละ 3.85  

รองลงมา คือ ด้านการค�านึงคู่สื่อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และด้านการเปิดเผย 

ตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42

 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ 

ตัวแปรเพศที่แตกต่างกัน จะมีระยะเวลาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

ต่อวันแตกต่างกัน และตัวแปรระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนต่อวันแตกต่างกัน ทั้งยังพบว่าตัวแปรระดับการศึกษา 

ที่แตกต่างกัน จะมีการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างในด้านการเปิดเผย

ตนเองและด้านการจดัการปฏสิมัพนัธ์แตกต่างกนั นอกจากนีย้งัพบว่าความถีใ่นการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนต่อวัน มีความสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร

กบับคุคลรอบข้างในด้านการเปิดเผยตนเอง โดยเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก ส่วนตวัแปร

ระยะเวลาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนต่อวัน และปฏิกิริยาต่อการแจ้ง

เตือนของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์ในการ

สือ่สารกบับคุคลรอบข้างของกลุม่ตวัอย่างทัง้ในด้านการเปิดเผยตนเอง ด้านการจดัการ

ปฏิสัมพันธ์ ด้านการแสดงออกในการสื่อสาร และด้านการค�านึงคู่สื่อสาร

ค�ำส�ำคัญ: โทรศพัท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน, พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคลื่อนที ่

สมาร์ทโฟน, การปฏิสมัพนัธ์ในการสือ่สารกบับคุคลรอบขา้ง, การเปิด

เผยตนเอง, การจัดการปฏิสมัพนัธ์, การแสดงออกในการสื่อสาร,  

การค�านึงคู่สือ่สาร, บคุคลรอบขา้ง, วยัรุ่น
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 This study is “The use of smart phones and interaction to 

communicate with people around of teenagers in Bangkok”. The objective 

is to study the use of smart phones of teenagers in Bangkok including 

to study the interaction of communicating with people around of the 

teenagers in Bangkok and to study the relationship between the use of 

smart phones and interaction to communicate with people around of 

the teenagers in Bangkok. In this study, using a quantitative research by 

using the methods of the survey research, which is also collected data 

from people who are studying in high school, both of male and female, 

who lives in Bangkok for example in the use of smart phones of 400 

people by using a questionnaire to collect data.

 The results showed that most of the samples were female more 

than male. They are also studying in high school was 54 per cent and 

living with parents, siblings and relatives 97.25 per cent. In terms of the 

use of smart phones, found that most of the samples start using smart 

phones for a period of 1-2 years, total of 166 people or 41.5 percent. 

For the duration of the use of smart phones per day, most of samples 

using a smart phones all times, total of 227 people or 56.75 percent. 

Meanwhile, the frequency of use smart phones numerous times per day, 

the total is 178 people or 44.5 percent. The reactions to these notifications 

of smart phones, found that most of representative sample reacted 

check information sometimes, total of 305 people or 76.25 per cent. 

In addition, most of samples have a program or application with the 

most active as number one that is Facebook, the total is 109 people or 

27.25 percent. The second is Line, total is 106 people or 26.5 percent 

and the third is Instagram, amount of 51 people or 12.75 percent.

ABSTRACT
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 For the interaction to communicate with people around found 

that the representative sample interactions to communicate with people 

around were at a high level, with total average is 3.71. It was also found 

that the interaction to communicating with people around that most in 

term of interaction management with the expression to communication. 

There was an average of 3.85, followed by taking into account of  

the communication partners that average is 3.75 and a self-disclosure, 

an average is 3.42

 The result of hypothesis in research showed that demographic 

characteristics such as variable of gender that difference will have a 

period in the use of smart phones per day different and variables at 

different of levels of education, it will contribute to the frequency of 

use smart phones per day different. Meanwhile, the variables at different 

of levels of education will have to interaction in communication with 

people around in the field of self-disclosure and interaction management 

that different. Moreover, the frequency of use of smart phones per day 

was associated with the interaction of communicating with people around 

the side of self-disclosure, which is a positive correlation. Furthermore, 

it also showed the variable duration of use smart phones per day and 

reactions to reminders of the smart phone, has no relationship to the 

interaction of communicating with people around of the sample, both 

in term of self-disclosure, interaction management, expression to 

communication and taking into account of the communication partners

Keywords:  smart phones, behavior using smart phones, the interaction 

in communication with people around, self-disclosure, 

interaction management, expression to communication, 

taking into account of the communication partners, people 

around, teenagers.
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ถือเป็นเครื่องมือส่ือสารชนิดหนึ่งที่มีบทบาท และมี 

ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการด�าเนนิชวีติในยคุปัจจบุนั หรืออาจกล่าวได้ว่าโทรศพัท์

เคลือ่นทีเ่ป็นปัจจยัทีห้่า ทีท่ัง้คนเมอืง และคนชนบทมใีช้กนัทัว่ไป (นพรตัน์ เถือ่นเนาว์, 

2549, น. 3) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารพูดคุยระหว่างกัน ซึ่งสามารถตอบสนองความ

ต้องการในการสือ่สารได้ในทกุขณะและทกุสถานที ่เป็นเครือ่งมอืส่ือสารทีอ่�านวยความ

สะดวก และมีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ทั้งยังช่วยเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานใน

การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน จากรายงานประจ�าปีของสหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรอืไอทยี ู(ITU) ทีเ่ป็นหน่วยงานในสงักดัสหประชาชาติ 

(UN) ประจ�าปี 2556 ระบุเอาไว้ว่า ตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือใช้งานกันอยู่ 6,800 ล้าน

เครื่องทั่วโลก ในขณะที่ประชากรบนโลกทั้งหมดมีอยู่ 7,100 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญของ

หน่วยงานของยูเอ็นแห่งนี้คาดการณ์เอาไว้ว่า เมื่อถึงต้นปี 2557 จ�านวนโทรศัพท์มือ

ถือจะข้ึนไปแตะท่ีหลัก 7,000 ล้านเครื่อง พอถึงส้ินปี จ�านวนโทรศัพท์มือถือที่เปิด 

ใช้งานก็จะเกินจ�านวนคนบนโลกใบนี้ไปอย่างแน่นอน (ออนไลน์ http://www.

matichon.co.th/news=1369284189 25 ธันวาคม 2556) และโดยอย่างย่ิงใน

ปัจจุบันนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ถูกพัฒนาให้มีความพิเศษแตกต่าง โดยการยกเอา

คุณสมบัติของ PDA และคอมพิวเตอร์มาไว้ในโทรศัพท์ มีชื่อเรียกแบบเฉพาะหรือชื่อ

ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “สมาร์ทโฟน (Smart Phone)” โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ 

สามารถเชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi ที่สามารถท่องเว็บไซต์ต่างๆ 

ดหูนงั ฟังเพลง ดโูทรทศัน์ ใช้งานโซเชยีลเนต็เวร์ิค และแอพพลเิคชัน่ชัน้น�าได้มากมาย 

อย่างเช่น LINE, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ โดยผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็แบบไร้สายทีมี่ความเร็วสงู เพ่ือช่วยในการรบัส่งข้อมลูต่างๆ ด้วยคุณสมบตัิ

ที่โดดเด่นและหลากหลายจึงไม่แปลกท่ีสมาร์ทโฟนจะได้รับการยอมรับที่รวดเร็วและ

แพร่หลายไปทัว่โลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเอง (ออนไลน์ http://www.mindphp.

com/ smartphone.html, 25 ธันวาคม 2556)

 ด้วยพฤติกรรมของการใช้โทรศพัท์เคล่ือนทีส่มาร์ทโฟนทีเ่ริม่มกีารใช้งานกนั

มากขึ้นในปัจจุบัน InsightExpress บริษัทผู้วิจัยตลาดในสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการว่าจ้าง
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จากบริษัท Cisco เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของการใช้สมาร์ทโฟน และได้ด�าเนินการ

ส�ารวจความคดิเหน็ ผลส�ารวจเผยว่าคนไทยติดสมาร์ทโฟน 98% ใช้ตัง้แต่ตืน่นอน และ

วัยรุ่นไทย 9 ใน 10 คนระบุว่าใน 1 วัน พวกเขาเช็คสมาร์ทโฟนนับครั้งไม่ถ้วน 100% 

ของผูต้อบแบบสอบถามเชค็สมาร์ทโฟนบนเตยีงนอน 1 ใน 3 ของผูต้อบแบบสอบถาม

ใช้สมาร์ทโฟนในห้องน�้า 98% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สมาร์ทโฟนเพื่อส่งข้อความ

เช็คอีเมล์ หรือโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คก่อนและหลังระหว่างรับประทานอาหาร 100% ในวัย

รุ ่นชี้ว ่าแอพพลิเคชั่นบนมือถือมีความส�าคัญต่อการใช้ชีวิต 98% ของผู ้ตอบ

แบบสอบถามระบุว่าตนเองใช้เวลาในการติดต่อกับเพื่อนผ่านโลกออนไลน์ มากกว่า

การพดูคยุเป็นการส่วนตวั เป็นต้น (ออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/

tech/339760 25 ธันวาคม 2556) ล่าสุดจึงท�าให้นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มีความห่วงใยพฤติกรรมคนไทยในการใช้

โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจ�าวัน โดยเฉพาะชนิดสมาร์ทโฟน ซึ่งได้รับความนิยมมาก

ขึ้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังมีวุฒิภาวะน้อย หากผู้

ปกครองไม่ชีแ้นะ ดแูล ควบคมุการใช้อย่างจรงิจงั อาจจะเกดิผลกระทบทัง้สขุภาพกาย

และสขุภาพจติ ทีน่่าห่วงกค็อืการเกิดพฤตกิรรมก้มหน้า สงัคมก้มหน้า การส่ือสารแบบ

เผชญิหน้าจะลดน้อยลง และอาจน�าไปใช้เป็นประจ�าจนตดิเป็นนสัิย ผู้ใช้อยูใ่นโลกส่วน

ตัวมากเกินไป ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ขาดความระมัดระวัง และ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะโปรแกรมยอด

นิยม เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เด็กวัยรุ่นปัจจุบันนิยมเล่นกันมาก บางคนเล่นทุกวัน จน

อาจท�าให้เดก็สญูเสยีการใช้ชีวติประจ�าวนัของวยัเดก็ทีค่วรจะเป็น เช่น การพฒันาการ

เรียนรู้เรื่องสัมพันธภาพ การวางตัว ชีวิตในห้องเรียน การท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อน ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มพัฒนาการท่ีส�าคัญของวัยรุ่น ประกอบกับแนวโน้มของการใช้งานสมาร์ท

โฟนที่ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน (ออนไลน์ http://w3.manager.co.th/qol/

ViewNews. 25 ธันวาคม 2556) จึงท�าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างเกิดความวิตกกังวล

กนัว่าการใช้สมาร์ทโฟนนีจ้ะส่งผลกระทบต่อวยัรุน่ ซึง่เป็นวยัทีก่�าลงัมกีารเปลีย่นแปลง

ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านการมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้าง หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่อาจน�าไปสู่ปัญหาต่างๆ 

มากมาย เช่น ปัญหาสขุภาพ ปัญหาครอบครวั ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ทีล้่วนแล้ว

แต่จะก่อให้เกดิผลกระทบต่อสงัคม ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นทีม่าของความสนใจท่ีน�าไปสูก่าร
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ศึกษาเรื่อง “การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนกับการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารกับ

บุคคลรอบข้างของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งบุคคลรอบข้างในการศึกษาครั้ง

นี ้หมายถงึ กลุม่คนทีอ่าจมคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัแบบใกล้ชดิสนทิสนม อนัได้แก่ พ่อ แม่ 

ญาติพ่ีน้อง เพื่อน และกลุ่มคนที่มีลักษณะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ห่างเหิน 

เกี่ยวข้องกันเฉพาะตามบทบาทหน้าที่ อันได้แก่ ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อวางแผน และก�าหนดนโยบายที่จะสามารถน�าไป

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม และก่อให้เกิด

ประโยชน์อันสูงสุด กับสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของวัยรุ่น 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของวัยรุ่น 

ในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อน 

ที่สมาร์ทโฟน กับการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร

วิธีกำรวิจัย

 การศกึษาวจัิยในครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

ผู้วิจัยใช้วิธีการส�ารวจ (Survey Research) รูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) ท�าการเก็บข้อมลู ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่เพยีงคร้ังเดยีว (Cross-sectional 

Study) จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ซ่ึงเป็นบุคคลที่ก�าลังศึกษาเล่าเรียนอยู ่

ในระดับมัธยมศึกษา ท้ังเพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

ส�าหรับการสุ่มตัวอย่าง เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non- 

Probability Sampling) โดยขั้นตอนที่หนึ่ง คือ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) ท�าการเลอืกกลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้โทรศพัท์เคลือ่นทีส่มาร์ทโฟน และก�าลงัศกึษา

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเท่านั้น และขั้นตอนที่สอง คือ สุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) ในการเลือกสถานที่ส�าหรับการเก็บข้อมูลตามจุดศูนย์

รวมต่างๆ ของวัยรุ่น เช่น ศูนย์รวมสถาบันกวดวิชา ได้แก่ สยามสแควร์ อาคารวรรณ

สรณ์ พญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ

ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยการน�าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีลักษณะทางประชากรคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผลการทดสอบความเช่ือมั่น 

มค่ีาสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ในส่วนการ

ปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา เท่ากับ .822

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

ส่วนที่ 1  ลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 54 อยู่อาศัยกับบิดา มารดา พี่น้อง ญาติผู้ใหญ่  

ร้อยละ 97.25

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมำร์ทโฟนของวัยรุ่น
 พฤตกิรรมการใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีส่มาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

เริ่มใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนมาเป็นระยะเวลา 1-2 ปี จ�านวน 166 คน  

ร้อยละ 41.5 ส�าหรับระยะเวลาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนต่อวัน  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนตลอดเวลา จ�านวน 

227 คน ร้อยละ 56.75 โดยมีความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนต่อวัน

จ�านวนนับครั้งไม่ถ้วน จ�านวน 178 คน ร้อยละ 44.5 ส่วนปฏิกิริยาต่อการแจ้งเตือน

ของโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปฏิกิริยาเช็คข้อมูล

เป็นบางคร้ัง จ�านวน 305 คน ร้อยละ 76.25 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

มีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นท่ีใช้งานมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 คือ คือ Facebook  

จ�านวน 109 คน ร้อยละ 27.25 อันดับ 2 คือ LINE จ�านวน 10 คน ร้อยละ 26.5 และ

อันดับ 3 คือ Instagram จ�านวน 51 คน ร้อยละ 12.75
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ส่วนที่ 3  กำรปฏิสัมพันธ์ในกำรสื่อสำรกับบุคคลรอบข้ำงของวัยรุ่น
 กลุม่ตวัอย่างมกีารปฏิสัมพนัธ์ในการสือ่สารกบับคุคลรอบข้าง ในระดบัมาก 

คดิเป็นค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.422 โดยพจิารณา

การปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างในแต่ละด้านจะพบว่า

 ด้านการเปิดเผยตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร

กับบุคคลรอบข้าง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 โดยกลุ่มตัวอย่าง

เห็นว่าการพูดคุยเป็นช่องทางส�าคัญที่ท�าให้คนเรามีความรู้สึกดีๆ ต่อกัน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89 (มาก) รองลงมา ได้แก่ มีความรู้สึกดีๆ กับคนที่เข้ามาพูดคุยด้วย ไม่ว่า

จะเป็นใครก็ตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 (มาก) มักจะบอกหรือแสดงถึงความรู้สึก 

ที่ตนเองมีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงให้กับผู้อื่นได้รู้ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 

(ปานกลาง) และมักจะบอกเล่าข้อมูลเก่ียวกับตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.04 (ปานกลาง) ตามล�าดับ

 ด้านการจัดการปฏิสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิสัมพันธ์ในการ

สื่อสารกับบุคคลรอบข้าง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.85 โดยกลุ่ม

ตวัอย่างจะสบตา และโต้ตอบกับคนทีคุ่ณก�าลงัพูดคุยด้วยตลอดเวลา มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

4.26 (มากที่สุด) รองลงมา ได้แก่ มักเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายพูด และตนเองเป็น

ฝ่ายฟังบ้าง ในระหว่างการสนทนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (มาก) ไม่แทรก หรือ

ขดัจงัหวะในขณะทีอ่กีฝ่ายหนึง่พดู มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.77 (มาก) ไม่พดูตดับท หรอืพดู

ฉีกหน้าคู่สนทนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 (มาก) ไม่พูดยกตนข่มท่าน หรือโอ้อวดว่า 

ตนเหนือกว่าคู่สนทนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (มาก) และใช้น�้าเสียงที่ชัดเจน น่าฟัง 

นุ่มนวล ไพเราะ ระดับเสียงพอเหมาะ ไม่ดังหรือเบาเกินไปในระหว่างการสนทนา  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (มาก) ตามล�าดับ

 ด้านการแสดงออกในการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิสัมพันธ์ใน

การสือ่สารกบับคุคลรอบข้าง อยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.85 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเลือกใช้ถ้อยค�าให้เหมาะสมกับวัย เพศของคนที่ตนเองก�าลังพูดคุยด้วย มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (มาก) รองลงมา ได้แก่ ใช้ภาษาท่ีฟังเข้าใจง่าย และไม่อ้อมค้อม  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 (มาก) เลือกเรื่องท่ีพูดคุย โดยดูตามความเหมาะสมในแต่ละ

โอกาส มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.95 (มาก) แสดงสหีน้ายิม้แย้มแจ่มใส หรอืแสดงอาการยนิดี

ที่ได้พบ หรือพูดคุยกับผู้ที่มาทักทายด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (มาก) เวลาที่พูดคุย 
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เมือ่คูส่นทนามีความเหน็ทีข่ดัแย้งแตกต่างไปจากตนเอง กยิ็นดทีีจ่ะรบัฟังเขา มค่ีาเฉล่ีย

เท่ากับ 3.82 (มาก) ก่อนที่จะพูด มักใคร่ครวญให้ดีก่อนว่าอะไรควรพูด หรือไม่ควรพูด 

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.62 (มาก) และเวลาทีพู่ดคยุ มกัใช้ท่าทางประกอบให้การพดูมีความ

น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 (มาก) ตามล�าดับ

 ด้านการค�านึงคู่สื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสาร

กับบุคคลรอบข้าง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.75 โดยกลุ่มตัวอย่าง

เคารพความคดิเหน็ของคูส่นทนา ไม่บงัคบัให้ผูอ้ืน่เชือ่หรอืคดิเหมอืนตนเอง มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.95 (มาก) รองลงมา ได้แก่ ไม่พูดจากระทบกระเทียบเปรียบเปรย เสียดสี 

เย้ยหยันประชดประชัน หรือเหน็บแนมคู่สนทนา เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.82 (มาก) ระมัดระวังในการแสดงกิริยาท่าทางที่บ่งบอกถึงความไม่สนใจใน

ขณะที่ก�าลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (มาก) มีความอดทน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย หรือร�าคาญต่อคู่สนทนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (มาก) และ

ไม่ท�าสิ่งอื่นๆ ในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งก�าลังพูดอยู่ เช่น เล่นมือถือ เล่นไลน์ เล่มเกมส์  

หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (มาก) ตามล�าดับ

	 การทดสอบสมมติฐานข้อที่	 1	 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน	จะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน

แตกต่างกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ได้รับการยืนยันเพียงบางส่วน กล่าวคือ 

เพศที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในด้านระยะเลา

ในการใช้งานต่อวันแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีระยะเวลาในการใช้งาน

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนต่อวันมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและ

ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538, อ้างถึงใน ปิยนัท อาภาส- 

กุลเดช, 2554) กล่าวว่า เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่อง

ความคิด ค่านิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม ก�าหนดบทบาทและ

กจิกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกนั และความแตกต่างทางเพศ ท�าให้บคุคลมพีฤตกิรรม

ของการตดิต่อสือ่สารต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจัิยของ นชุรีรตัน์ ขวญัค�า (2550) 

ศกึษาวจิยัเรือ่ง “รปูแบบการใช้สือ่อนิเตอร์เนต็ของกลุม่วยัรุน่ในเขตกรงุเทพมหานคร” 

พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีระยะเวลาในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และผลการทดสอบสมมตฐิาน ยงัพบอกีว่าระดบัการศกึษา
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ทีแ่ตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีส่มาร์ทโฟนแตกต่างกนั กล่าวคอื 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนต่อวัน 

แตกต่างกัน โดยวัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความถี่ในการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนต่อวันมากกว่าวัยรุ่นที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ (2555) ซึ่งได้ท�าศึกษาเรื่อง ผลกระทบ

ของการสื่อสารรูปแบบใหม่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ BlackBerry พบว่า ระดับการ

ศึกษาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่ BlackBerry แตกต่างกัน 

และทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ  

เสรีรัตน์ (2538, อ้างถึงใน ปิยนัท อาภาสกุลเดช, 2554) ที่กล่าวว่า การศึกษา เป็น

ปัจจัยที่ท�าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการ

ศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดีเพราะเป็นผู้มีความกว้างขวาง

และเข้าใจสารได้ดี ยกเว้นตัวแปรด้านลกัษณะการอยูอ่าศัยทีแ่ตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรม

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน

 การทดสอบสมมติฐานข้อที่	 2	 ลักษณะทางประชากรของวัยรุ่นในเขต 

ที่แตกต่างกัน	จะมีการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างแตกต่างกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ได้รับการยืนยันเพียงบางส่วน กล่าวคือ 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารกับบุคคลรอบข้างใน

ด้านการเปิดเผยตนเองและด้านการจดัการปฏสิมัพนัธ์แตกต่างกนั โดยกลุม่ตวัอย่างที่

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคล

รอบข้างในด้านการเปิดเผยตนเอง และด้านการจัดการปฏิสัมพันธ์มากกว่า วัยรุ่นที่

ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้เหตุผล

วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ว่าสิ่งใดควร หรือสิ่งใดไม่ควร มากกว่ากลุ่มตัวอย่างใน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังที่ Jersild and Broo (1978, อ้างถึงใน เพ็ญพิไล 

ฤทธาคณานนท์, 2550, หน้า 181-184) ได้อธิบายไว้ว่า พัฒนาการด้านสติปัญญาของ

วยัรุน่เป็นไปอย่างรวดเรว็สมองจะมกีารเจรญิเตบิโตอย่างเตม็ที ่พฒันาการจะเจรญิถงึ

ขีดสุดเมื่ออายุประมาณ 16 ปี แล้วค่อยๆ ลดลงจากอายุ 19-20 ปี วัยรุ่นช่วงนี้เริ่ม

เข้าใจสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมมากขึน้ มคีวามคดิเหน็เป็นเหตเุป็นผลมากขึน้ ส่วนตวัแปรเพศ

และลักษณะการอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกัน จะมีการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคล
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รอบข้างทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการเปิดเผยตนเอง ด้านการจัดการปฏิสัมพันธ์  
ด้านการแสดงออกในการสื่อสาร และด้านการค�านึงคู่สื่อสารไม่แตกต่างกัน 
 การทดสอบสมมติฐานข้อที่	3	พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท 
มีความสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของวัยรุ่น	
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ได้รับการยืนยันเพียงบางส่วน กล่าวคือ 
ความถีใ่นการใช้โทรศพัท์เคล่ือนทีส่มาร์ทโฟนต่อวนั มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏิสัมพันธ์
ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างในด้านการเปิดเผยตนเอง โดยเป็นความสัมพันธ์ 
ทางบวก ซึ่งหมายความว่า ผู้ท่ีมีความถ่ีในการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟนต่อวัน
มาก จะมกีารปฏสิมัพนัธ์ในการสือ่สารกับบคุคลรอบข้างในด้านการเปิดเผยตนเองมาก 
ส่วนผูท้ีม่คีวามถ่ีในการใช้โทรศพัท์เคลือ่นทีส่มาร์ทโฟนต่อวนัน้อย จะมกีารปฏสิมัพนัธ์
ในการสือ่สารกบับุคคลรอบข้างในด้านการเปิดเผยตนเองน้อย ทัง้นีข้นาดความสัมพนัธ์
ดังกล่าวอยู่ในระดับต�่ามาก จากข้อค้นพบดังกล่าวนี้ ค่อนข้างมีความสอดคล้องกับผล
งานวจิยัของ พมิลพชัร์ อาสานะพนัธุ ์(2551) ทีท่�าการศกึษาพฤตกิรรมและผลกระทบ
จากการเล่นเกมออนไลน์เทลส์รนัเนอร์ ของนักเรยีนมธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 
พบว่า ผลกระทบทางด้านความสมัพนัธ์กับเพือ่น กลุม่ตวัอย่างคดิว่าการเล่นเกมท�าให้
มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นและเกมกลายเป็นเรื่องสนทนาหลักของนักเรียนในปัจจุบัน จึงอาจ
กล่าวได้ว่า สือ่ใหม่อย่างโทรศพัท์เคลือ่นทีส่มาร์ทโฟนเป็นสือ่ทีช่่วยสร้างประสบการณ์
ทางการสือ่สาร หรอืเป็นช่องทางให้กลุม่ตัวอย่างได้บอกเล่าข้อมลูเกีย่วกบัตนเอง แสดง
ถึงความรู้สึกที่ตนมีให้ผู้อื่นได้รับรู้ และมีทัศนคติทางบวกในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
  ส่วนตวัแปรระยะเวลาในการใช้งานต่อวนั และปฏิกริยิาต่อการแจ้งเตอืนของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารกับ
บุคคลรอบข้างของกลุ ่มตัวอย่างท้ังในด้านการเปิดเผยตนเอง ด้านการจัดการ
ปฏสิมัพนัธ์ ด้านการแสดงออกในการสือ่สาร และด้านการค�านงึคูส่ือ่สาร ซึง่ข้อค้นพบ
ดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของธีรนุช สุพิยภรณ์พงศ์ (2550) ที่ท�าการ
ศกึษาเรือ่ง ผลกระทบของการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (เอม็เอสเอน็ เมสเซนเจอร์) 
ต่อพฤตกิรรมของผูใ้ช้ในสงัคมไทย ทีพ่บว่า โปรแกรมสนทนาเอม็เอสเอน็ เมสเซนเจอร์
ไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแบบความ
สัมพันธ์ใหม่ของการใช้ชีวิตหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและบุคคลอื่นๆ รวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใช้ได้แต่อย่างใด กล่าวคือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้สึกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ 
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 ขณะเดียวกันผลการวิจัยดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของพิชญ์  

เพชรค�า (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของวัยรุ่น

ไทยทีม่ผีลกระทบด้านลบต่อตนเองและสงัคม โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมีอายรุะหว่าง 21-22 ปี เป็นนกัเรยีนนกัศกึษาระดบัการศกึษาปรญิญาตรี 

ผลกระทบด้านลบจากการใช้คือ ก่อให้เกิดการติดเกม และแนวโน้มระดับความ 

สมัพนัธ์ของคนในสงัคมเริม่ลดลงจากพฤตกิรรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนคือ การพดู

คุยปากต่อปากกันน้อยลง อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างของประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ทีท่�าการศกึษา ซ่ึงงานวิจยัของพชิญ์ เพชรค�า มปีระชากรกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา

คอื กลุม่วยัรุน่ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนทีม่อีายรุะหว่าง 16-26 ปีในเขตกรงุเทพมหานคร 

และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แต่งานวิจัยในครั้งน้ีมีประชากรกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ บุคคลที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งเพศชายและหญิง อาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งจัดว่าเป็น

บุคคลในกลุ่ม Generation Z จากแนวคิดเรื่อง Generation (การแบ่งลักษณะบุคคล

ตามช่วงเวลา) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีแบ่งลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้เงื่อนไข

เรื่องเวลามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ภูมิหลังหรือบริบทแวดล้อม และลักษณะ 

หรือบุคลิกเฉพาะ ดังท่ี ชาญชัย ดีอ่วม (2555) กล่าวว่า กลุ่มเจเนอเรชั่น แซด 

(Generation Z) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1996 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2539 เป็นต้น

มา) เป็นกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วอย่างจริงจัง จากระบบ

อนาล็อก (Analog) เข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital) ถือเป็นเด็กยุคดิจิทัล (Digital 

Generation) ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก�าลังอยู่ในวัยเรียน บางกลุ่มก�าลังย่างเข้า

สู่วัยรุ่น เป็นกลุ่มท่ีติดต่อสื่อสารกับเพื่อนหรือคนในโลกไซเบอร์ได้อย่างเปิดกว้าง 

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ค�าแนะน�าผ่านส่ือออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่ตื่น  

ทั้งในบ้าน ขณะท�างาน ก�าลังเดินทาง และอยู่นอกบ้าน สถานที่ เวลา จึงไม่สามารถ

ปิดกั้นการสื่อสารเหล่าน้ีได้ในยุคเจเนอเรชั่น แซด และสรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ์ 

(ออนไลน์  http://www.matichon.co.th/news_detail 28 ธันวาคม 2557) ได้

กล่าวไว้ว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี หรือแซด (Generation Z) หรือ “Gen-Z” ซึ่งเป็น

คนกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงมัธยมศึกษา คนกลุ่มนี้เกิดมาด้วยการเลี้ยงดูที่เพียบพร้อม 

เทคโนโลยีทันสมัยและแพร่หลาย รวมถึงองค์ความรู้ เพียงกระดิกนิ้วก็ได้สิ่งที่ต้องการ 

และมีตัวเลือกมาก ท�าให้คนกลุ่มนี้มักท�าในสิ่งที่ชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบ
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พิธีการ และสามารถท�าอะไรหลายๆ อย่างได้ในคราวเดียวกันนอกจากนี้ พิภพ อุดร 

(2556) ยังได้อธิบายถึงลักษณะ หรือบุคลิกเฉพาะของ Generation Z ไว้ว่า Gen Z 

หรือ Gen M (Millennium) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Newbie คนกลุ่มนี้จะมีความ

สามารถในการท�ากิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ทานข้าว ดูหนัง ฟังเพลง 

เปิดอนิเตอร์เนต็ไปพร้อมกนั มชีือ่ทีอ่่านยาก ตลอดจนมคี�าพดูหรอืค�าศพัท์เฉพาะกลุม่ 

ซึง่ในงานวจัิยครัง้นีม้ผีูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และก�าลังศึกษาอยูใ่น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับความแตกต่างของ Generation ดังที่กล่าว

ในข้างต้น จงึอาจมผีลท�าให้งานวจิยัทัง้สองเรือ่งมคีวามขดัแย้งกัน และด้วยคณุลกัษณะ

เด่น หรือบุคลิกเฉพาะของ Generation Z ที่สามารถท�ากิจกรรมหลายๆ อย่างได้ ใน

เวลาเดียวกันน้ีเอง จึงอาจจะส่งผลให้ตัวแปรระยะเวลาในการใช้งานต่อวัน และ

ปฏิกิริยาต่อการแจ้งเตือนของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของกลุ่มตัวอย่างทั้งในด้านการเปิดเผย

ตนเอง ด้านการจดัการปฏสิมัพนัธ์ ด้านการแสดงออกในการสือ่สาร และด้านการค�านงึ

คู่สื่อสารส�าหรับงานวิจัยในครั้งนี้

สรุปและข้อเสนอแนะ

 1.  จากผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้งาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนตลอดเวลา ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนถือเป็นสื่อ

ใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติในการใช้งานที่มีความหลากหลาย 

เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi สามารถท่องเว็บไซต์ต่างๆ ดูหนัง  

ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค และแอพพลิเคชั่นชั้นน�าได้มากมาย อาทิ 

LINE, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ ซึ่งสื่อใหม่อย่างโทรศัพท์

เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนย่อมมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานว่าจะ

ใช้สื่อไปในแนวทางใด ดังนั้นหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และผู้ปกครองควรมีการปลูกฝังค่านิยม ความคิด ทัศนคติต่างๆ และการ

เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัวยัรุ่น เพือ่ให้วยัรุน่มีพฤตกิรรมในการใช้งานโทรศพัท์เคลือ่นที่

สมาร์ทโฟนที่ถูกต้องเหมาะสม ตระหนักถึงประโยชน์ และโทษที่ตนเองจะได้รับจาก

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนอยู่เสมอ
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 2.  จากผลการศกึษาพบว่า วยัรุน่ในเขตกรงุเทพมหานครมกีารปฏสิมัพนัธ์

ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการเปิดเผย

ตนเอง ด้านการจดัการปฏสิมัพนัธ์ ด้านการแสดงออกในการสือ่สาร และด้านการค�านงึ

คู่สื่อสาร ดังนั้นเพื่อให้วัยรุ่นมีการปฏิสัมพันธ์ในการส่ือสารกับบุคคลรอบข้างอยู่ใน

ระดับมาก หรือมากที่สุดอยู่เสมอ จึงควรมีการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคมให้

กบัวยัรุน่ ด้วยการสนบัสนนุให้วยัรุน่ได้ท�ากจิกรรมร่วมกบัผูอื้น่ กจิกรรมจะเป็นโอกาส

ให้เขาได้ค้นพบตัวเอง ได้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างความ

สัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและด้วยธรรมชาติของวัยรุ่นที่ต้องการความ

เป็นอิสระจากผู้ใหญ่ แต่กระนั้นวัยรุ่นก็ยังคงต้องการความรัก ความเข้าใจ การเอาใจ

ใส่ รวมทั้งการรับค�าแนะน�าจากผู้ใหญ่ ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรเข้าใจธรรมชาติ

ของเด็กวัยนี้ เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

อันจะท�าให้วัยรุ่นเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

 3.  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต เพื่อให้ได้ผลการศึกษาเชิงลึก

มากยิง่ขึน้ ดงันัน้ ในโอกาสต่อไปควรใช้แนวทางการศกึษาวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) อาทิ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) ซึ่งจะได้รับข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

อย่างชัดเจน 

 4.  การวจิยัในคร้ังน้ีมุง่ศกึษาพาะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นวยัรุ่น และอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานครเท่าน้ัน ส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาประชากรในกลุ่มอื่น 

หรือภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่สมาร์ทโฟน

กับการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างของกลุ่มตัวอย่างอื่น หรือภูมิภาค

อื่นมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

 5.  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคล

รอบข้าง อันได้แก่ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปในภาพรวม

เท่านั้น มิได้เฉพาะเจาะจงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารกับบุคคลใน

ครอบครวัอย่างไร กบัเพือ่นอย่างไร กบัครูอาจารย์อย่างไร และกบับคุคลทัว่ไปอย่างไร 

ในการวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรศกึษาการปฏสิมัพนัธ์ในการส่ือสารทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อศึกษำกำรส่ือสำรภำยในองค์กรของ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน  2. ศึกษำปัจจัยควำมแตก

ต่ำงทำงด้ำนสงัคมและวฒันธรรมทีม่ผีลกระทบต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กรของ บรษิทั

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน และ  3. ศึกษำปัญหำหรืออุปสรรค

ที่เกิดกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งหลำยบริษัทในประเทศไทย

ทีม่ศีกัยภำพในกำรขยำยฐำนธรุกจิไปยงัประเทศในภมูภิำคอำเซียน ให้ควำมสนใจและ

ต้องกำรที่จะด�ำเนินธุรกิจในประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน ซึ่งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) ก็เป็นบริษัทที่มีกำรขยำยกำรลงทุนในภูมิภำคอำเซียน จึงเป็นประเด็นที่น่ำ

สนใจส�ำหรบักำรศกึษำในส่วนของกำรสือ่สำรภำยในองค์กรของ บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย 

จ�ำกัด (มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ ใช้กำร

สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อที่จะได้มำ

ซึง่ข้อมลูปฐมภมู ิโดยจะเป็นกำรสมัภำษณ์ในรปูแบบกึง่ทำงกำร เพือ่ให้กลุม่เป้ำหมำย

มีควำมรู้สึกสะดวกสบำยในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อมูล ทั้งน้ีผู้ศึกษำจะท�ำ

กำรสัมภำษณ์ดัวยตนเองทั้งหมด ซึ่งผลกำรศึกษำจะสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

คอื  1. กำรสือ่สำรภำยในองค์กรของ บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในภมูภิำค

อำเซยีน มอีงค์ประกอบ 5 อย่ำงคอื ด้ำนของผูส่้งสำร ด้ำนของเนือ้หำ ด้ำนช่องทำงกำร

สื่อสำร ด้ำนผู้รับสำร และด้ำนปฏิกิริยำตอบกลับ ทั้ง 5 องค์ประกอบมีควำมส�ำคัญ

และสมัพนัธ์กนัต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กรของ บรษิทัปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกดั (มหำชน) 

ในภมูภิำคอำเซยีน  2. ปัจจยัควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสงัคมและวฒันธรรมทีม่ผีลกระทบ

ต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในภูมิภำค

อำเซยีน สำมำรถแบ่งออกเป็น 5 ปัจจยัคอื ปัจจยัควำมแตกต่ำงเรือ่งของอ�ำนำจ ปัจจยั

ควำมแตกต่ำงเรื่องของควำมเป็นส่วนตัว ปัจจัยควำมแตกต่ำงเรื่องของกำรแบ่งชำย/

หญิง ปัจจัยควำมแตกต่ำงเรื่องของกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง และปัจจัยควำมแตกต่ำง

เรื่องของเวลำในกำรท�ำงำนร่วมกัน โดยปัจจัยควำมแตกต่ำงในเรื่องต่ำงๆ บำงปัจจัย

ส่งผลและบำงปัจจัยก็ไม่ส่งผลต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

บทคัดย่อ
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จ�ำกัด (มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน 3. ปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดกับกำรสื่อสำร 

ภำยในองค์กร ในภูมิภำคอำเซียน พบว่ำ มีทั้งปัญหำหรืออุปสรรคภำยในองค์กรและ

ภำยนอกองค์กร ที่เกิดกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ในภูมิภำคอำเซียน

ค�ำส�ำคัญ: การสือ่สารภายในองค์กร, ความแตกต่างทางดา้นสงัคมและ

วฒันธรรม, ภูมิภาคอาเซียน, บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ�ากดั 

(มหาชน)
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 The objectives of this research was to study the internal 

communications of The Siam Cement PLC in the ASEAN region, to study 

the factors of social and cultural differences which would impact to the 

internal communications of The Siam Cement PLC in the ASEAN region 

and lastly to study the problems and obstacles of the internal 

communications in the ASEAN region. An In-depth interview to the target 

group was used as a tool of the study in order to obtain the primary 

data. The semi-formal interview style is fully conducted by the researcher. 

Research findings revealed that there were five factors concerned with 

the internal communications of The Siam Cement PLC; sender, message, 

channel, receiver and feedback. These five factors were interrelated and 

effect to its internal communications. Moreover, some factor of social 

and cultural differences in the ASEAN region affected to the internal 

communications of The Siam Cement PLC. Lastly, there were both internal 

and external problems and obstacles occurred and impacted to the 

internal communications of The Siam Cement PLC in the ASEAN region.

Keywords:  Internal Communications, Social and Cultural differences, 

ASEAN region, The Siam Cement PLC

ABSTRACT
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ในยุคปัจจุบันกำรสื่อสำรภำยในองค์กรถือเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งในกำร

ด�ำเนินธุรกิจองค์กรต่ำงๆ ทั้งขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ซึ่งได้มุ่งเน้นกำร

พัฒนำกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเพื่อให้องค์กรสำมำรถด�ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด ซ่ึงกำรสื่อสำรภำยในองค์กรมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันของแต่ละ

องค์กร ซึ่งเป็นกำรส่ือสำรเพื่อท�ำควำมเข้ำใจร่วมกันของคนภำยในองค์กร เป็นกำร

สื่อสำรที่เน้นให้คนภำยในองค์กรมีควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน ก่อนที่จะส่ือสำร

ออกสู่ภำยนอก เพรำะบุคลำกรภำยในองค์กรเปรียบเสมือนกระบอกเสียงหน่ึงของ

องค์กรที่จะสื่อสำรให้สังคมภำยนอกได้รับรู้ ดังนั้นกำรสื่อสำรภำยในองค์กรจึงมีควำม

ส�ำคัญยิ่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับผู้บริหำรที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสื่อสำรภำยใน

องค์กร กำรมุ่งเน้นให้บุคลำกรภำยในองค์กรได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องและทั่วถึง 

ลดกำรส่งข้อมลูข่ำวสำรแบบบดิเบอืนและเป็นเทจ็และกำรเปิดช่องทำงรบัฟังควำมคิด

เห็นของบุคลำกรภำยในองค์กรเพื่อน�ำมำพัฒนำองค์กร จะยิ่งส่งผลดีต่อองค์กรท�ำให้

องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้เร็วยิ่งขึ้น

 หำกแต่องค์กรใดที่ขำดกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่มีประสิทธิภำพ จะส่งผล

ต่อกำรท�ำงำนภำยในองค์กร ซึง่ปัญหำทีเ่กดิขึน้อำจเกดิจำกกำรขำดกำรส่ือสำรภำยใน

องค์กร ท�ำให้ข้อมลูข่ำวสำรเกิดกำรบดิเบอืนหรือกำรปล่อยข่ำวลอืต่ำงๆ ทีส่่งผลกระทบ

ต่อองค์กร ท�ำให้กำรด�ำเนินกิจกำรขององค์กรเกิดกำรติดขัด อำจท�ำให้องค์กรไม่

สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ อันอำจส่งผลกระทบต่อแนวทำงกำรท�ำงำนของ

บุคลำกรภำยในองค์กรท่ีไม่ชัดเจนบุคลำกรอำจเกิดควำมไม่มั่นใจในตัวองค์กร ท�ำให้

ขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำนของบุคลำกรลดลง ดังนั้นทุกองค์กรจึงควรที่จะต้องมี

กำรสือ่สำรภำยในองค์กรทีด่ ีมกีำรพฒันำทัง้ด้ำนของเนือ้หำและช่องทำงในกำรสือ่สำร 

เพื่อลดปัญหำต่ำงๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนและท่ีส�ำคัญอย่ำงยิ่งคือ จะต้องค�ำนึงถึงปัจจัย

แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินกิจกำรขององค์กรด้วย โดยเชื่อว่ำหำกองค์กรใด

สำมำรถบริหำรกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ดี กำรด�ำเนินงำนขององค์กรก็จะมีประสบ

ผลส�ำเร็จ
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 จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรสื่อสำรภำยในองค์กรหรือสังคม

เดยีวกนัระหว่ำงผูส่้งสำรและผูร้บัสำรมคีวำมเข้ำใจตรงกนัให้มำกทีส่ดุเป็นสิง่ทีท้่ำทำย 

ที่จะท�ำอย่ำงไรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ต้องมีกระบวนกำรที่มีประสิทธิ-

ภำพตัง้แต่ ผู้ส่งสำร สำร ช่องทำงกำรส่งสำร ผูร้บัสำร และปฏกิิรยิำตอบกลบั เนือ่งจำก

ในทุกส่วนต้องมีควำมสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรส่ือสำร หำกมี 

ข้อผดิพลำดหรอืขดัข้องในส่วนใดส่วนหนึง่ จะท�ำให้เกิดกำรส่ือสำรท่ีผดิไป และท่ีส�ำคญั

อีกอย่ำงหนึ่งคือต้องมีกำรดูเรื่องควำมเหมำะสมของผู้ส่งสำร เนื้อหำ ควำมเหมำะสม

ของช่องทำง และกำรเลอืกกลุม่ของผูร้บัสำรอกีด้วยแต่สิง่ทีท้่ำท้ำยกว่ำคอื กำรสือ่สำร

กนัระหว่ำงผูส่้งสำรและผูร้บัสำรให้มปีระสทิธภิำพในสภำพแวดล้อมทีแ่ตกต่ำงกนัโดย

สิ้นเชิงทั้งในด้ำนภำษำ และวัฒนธรรม หรืออีกควำมหมำยหน่ึงคือ กำรสื่อสำรข้ำม

วัฒนธรรม ซ่ึงผู้ส่งสำรจะต้องมีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงวัฒนธรรมของผู้รับสำรว่ำ 

สิง่ทีจ่ะสือ่สำรออกไปนัน้ จะต้องไม่ก่อให้เกดิปัญหำตำมมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเรือ่ง

ของควำมรู้สึก ตัวอย่ำงเช่น วัฒนธรรมกำรตรงต่อเวลำ ท่ำทำงกำรแสดงออก ที่ต้อง

ท�ำให้ผู้รับสำรที่มีควำมต่ำงทำงวัฒนธรรมเข้ำใจถึงแก่นแท้ของสำรท่ีผู้ส่งสำรต้องกำร

จะสื่อสำร

 ในปัจจบัุนกำรแข่งขันในธรุกิจต่ำงมกีำรแข่งขนัทีร่นุแรงมำกขึน้ ซ่ึงกำรขยำย

ตลำดกับประเทศเพื่อนบ้ำนจึงเป็นอีกหนทำงหนึ่งส�ำหรับกำรเพิ่มช่องทำงในกำรท�ำ

ธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสมำชิกอำเซียน อำเซียน (ASEAN) คือ สมำคมประชำชำติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) โดยกำร

จัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภำพ, ควำมมั่นคง, 

เศรษฐกิจ, องค์ควำมรู,้ สงัคมวฒันธรรม บนพืน้ฐำนควำมเท่ำเทยีมกนัและผลประโยชน์

ร่วมกันของประเทศสมำชิก ASEAN มีเป้ำหมำยในกำรก้ำวไปสู่กำรเป็นประชำคม 

ASEAN ภำยในปี พ.ศ. 2558 ท่ีประกอบด้วย ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง

อำเซยีน ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน และประชำคมสังคมและวฒันธรรมอำเซยีน โดย

มีเป้ำหมำยหลักคือ กำรสร้ำงประชำคมท่ีควำมแข็งแกร่ง สำมำรถสร้ำงโอกำสและ

รับมือสิ่งท้ำทำยทั้งด้ำนกำรเมือง ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 

โดยให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีและสำมำรถประกอบกิจกรรมทำงเศรษฐกิจได ้

อย่ำงสะดวกมำกย่ิงข้ึน และประชำชนในอำเซียนมีควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

(กรมอำเซยีน, 2555) และด้วยเหตเุหล่ำนีเ้อง หลำยบริษทัในประเทศไทยทีม่ศีกัยภำพ
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ในกำรขยำยฐำนธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภำคอำเซียน จึงให้ควำมสนใจและต้องกำร

ที่จะด�ำเนินธุรกิจในประเทศเหล่ำนี้ อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจภำยในประเทศ 

และเปิดโอกำสให้แก่บุคลำกรในประเทศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแสดงศักยภำพใน 

ต่ำงประเทศ อีกทั้งยังเกิดกำรสร้ำงงำนให้กับบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในประเทศ 

ที่บริษัทเหล่ำนั้นได้เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ

 หำกมองข้ึนกำรขยำยธุรกิจออกสู่ตลำดในภูมิภำคอำเซียน หนึ่งในองค์กร

ของประเทศไทยที่ได้มีกำรขยำยธุรกิจไปสู่ภูมิภำคอำเซียน คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG ซึ่งเริ่มต้นจำกพระบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่6 เมือ่ปี พ.ศ. 2456 เพือ่ผลิตปนูซีเมนต์ วสัดกุ่อสร้ำง

ที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ต่อมำได้ขยำยกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเจริญก้ำวหน้ำ

มำโดยล�ำดับ โดยปัจจุบัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG มีฐำนกำร

ผลติกระจำยอยูท่ัว่ภมูภิำคของประเทศ และมเีครอืข่ำยกำรค้ำทัว่โลก นอกจำกนีย้งัได้

ร่วมทุนกับบริษัทชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

 ปัจจุบันบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG ประกอบด้วย  

3 ธรุกจิหลกั ได้แก่ เอสซจี ีเคมคิอลส์ (SCG Chemicals) เอสซจีี เปเปอร์ (SCG Paper) 

และ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง (SCG Cement-Building Material)

 ทัง้นีภ้ำยใน บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) มสี�ำนกังำนสือ่สำรองค์กร

ซึ่งท�ำหน้ำที่ดูแลด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร มีหน้ำที่เพิ่มเติมด้ำนกำรสื่อสำรเพื่อ

รองรับกำรขยำยตวัของธรุกจิไปยงัภมูภิำคอำเซียน ในปัจจบุนัส�ำนกังำนส่ือสำรองค์กร

ได้ส่งพนักงำนไปประจ�ำในต่ำงประเทศ เพื่อท�ำหน้ำที่ส่ือสำรกับพนักงำนทั้งพนักงำน

คนไทยทีป่ระจ�ำในประเทศนัน้ๆ และพนกังำนต่ำงชำต ิเพือ่ส่ือสำรควำมเป็นหนึง่เดยีว

ขององค์กร ที่ส�ำคัญต้องมีกำรศึกษำเก็บข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคมและ

วัฒนธรรม เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรสื่อสำรกับพนักงำน ซึ่งยังเป็นเพียงกำรเริ่มต้นใน

ช่วงแรกๆ ของกำรส่งพนักงำนไปประจ�ำในประเทศต่ำงๆ และเป็นบริษัทเอกชนของ

ไทยล�ำดับต้นๆ ท่ีมีกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคอำเซียน ด้ำนกำร

สื่อสำรองค์กรจึงมีควำมส�ำคัญ เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ดังนั้นกำรศึกษำถึงบริหำรกำรสื่อสำรภำยในองค์กรกับพนักงำนในประเทศ

อำเซียน เพื่อสร้ำงควำมเป็นหน่ึงเดียวและเข้ำใจในวัฒนธรรมขององค์กร ในภูมิภำค

อำเซียนเป็นสิ่งท่ีน่ำสนใจอย่ำงยิ่ง ซ่ึงจะเป็นกำรศึกษำถึงกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
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SMCR เพื่อกำรบริหำรจัดกำรในเชิงธุรกิจให้สำมำรถด�ำเนินต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิ-

ภำพและประสิทธิผล บนบริบทควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมอีกทั้ง 

กำรศึกษำในครั้งน้ี จะสำมำรถเอื้อประโยชน์ให้องค์กรอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ในกำร

สือ่สำรภำยในองค์กร ส�ำหรบักำรสือ่สำรในภูมภิำคอำเซยีน โดยมีบรษัิทปนูซิเมนต์ไทย 

จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG เป็นแบบอย่ำง

นิยำมศัพท์
	 การสื่อสารภายในองค์กร หมำยถึง กำรส่ือสำรองค์กรของ บริษัท  

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG ในด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ที่ท�ำหน้ำ

จัดกำร ก�ำหนด เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงองค์กรและพนักงำน เพื่อให้เกิด

กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 

 แตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรม หมำยถึง ควำมแตกต่ำงทำงด้ำน

สังคมและวัฒนธรรม ของพนักงำน ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำงด้ำนอ�ำนำจ, ควำม

เป็นส่วนตัว, แบ่งชำย/หญิง, กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง และเวลำในกำรท�ำงำนร่วมกัน 

ของพนักงำนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG ที่อยู่ในภูมิภำคอำเซียน 

ที่มีผลกระทบต่อกระบวนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร

	 ส�านักงานสื่อสารองค์กร	 บริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 คือ  

หน่วยงำนกำรสื่อสำรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) โดยท�ำหน้ำที่สื่อสำร

ถงึกลุม่พนกังำน เพือ่เชือ่มควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพนกังำนกบัองค์กร ทัง้ในประเทศและ

ในภูมิภำคอำเซียน

	 ปัญหาและอปุสรรค หมำยถงึ สิง่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กร

ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SCG ซึ่งประกอบด้วยปัญหำและ

อุปสรรคภำยนอกและภำยใน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษำกำรส่ือสำรภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน 
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 2. เพื่อศึกษำปัจจัยควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่ม ี

ผลกระทบต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ใน

ภูมิภำคอำเซียน 

 3. เพื่อศึกษำปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดกับกำรส่ือสำรภำยในองค์กร  

ในภูมิภำคอำเซียน

แนวคิดและทฤษฎี

 แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้มคีวำมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ที่ใช้ในกำรศึกษำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตำมวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. กำรศึกษำในครั้งนี้ได้น�ำกรอบแนวคิดเรื่องกำรส่ือสำรภำยในองค์กร  

โดยศึกษำในด้ำนของผู้ส่งสำร เน้ือหำ และช่องทำงในกำรศึกษำ ส�ำหรับกำรศึกษำ 

ในด้ำนผู้รับสำร และปฏิกิริยำตอบกลับ จะเป็นกำรศึกษำในมุมของผู้ส่งสำร ทั้งนี้ได้มี

กำรศึกษำจำกแบบจ�ำลองของนักคิดต่ำง และได้เลือกแบบจ�ำลองที่สอดคล้องกับกำร

ศึกษำในครั้งนี้ โดยกำรน�ำแบบจ�ำลองกำรสื่อสำรของเบอร์โลมำใช้เป็นส่วนประกอบ

ในกำรศกึษำครัง้นี ้เพือ่ศกึษำตำมวัตถุประสงค์ข้อแรก คือ เพือ่ศกึษาการสือ่สารภายใน

องค์กรของ	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้มีกำร

ปรับแบบจ�ำลองให้สอดคล้องกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

จ�ำกัด (มหำชน) โดยสำมำรถสรุปแบบจ�ำลองส�ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ได้ ดังนี้

1. ทักษะในกำร
สื่อสำร 

2. ทัศนคติ 
3. ควำมรู้
4. ระบบสังคม
5. วัฒนธรรม

1. สื่อส�ำหรับ
งำนทั่วไป 

2. สื่อเฉพำะกิจ

ปฏิกิริยำตอบกลับ (Feedback)

1. ทักษะใน 
กำรสื่อสำร 

2. ทัศนคติ 
3. ควำมรู้
4. ระบบสังคม
5. วัฒนธรรม

1. ปัจจัยภำยใน ได้แก่ 
อำยุ เพศ ระดับกำร
ศึกษำ ระดับ
พนักงำน

2. ปัจจัยภำยนอก 
ได้แก่ ทัศนคติ  
ควำมเชื่อ ค่ำนิยม 
และบรรทัดฐำน

1. เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ 

2. เนื้อหำส�ำหรับกำร
สร้ำงเสริมกำรท�ำงำน 

3. เนื้อหำด้ำนวัฒนธรรม
องค์กร

4. เนื้อหำข่ำวสำรทั่วไป

S
ผู้ส่งสาร

C
ช่องทาง

R
ผู้รับสาร

M
สาร
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 ในส่วนของผู้ส่งสำรจะศึกษำถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรท�ำหน้ำที่ของผู้สงสำร  

ซึง่จำกกำรศกึษำแบบจ�ำลองกำรสือ่สำรต่ำงๆ จงึสำมำรถสรปุกรอบแนวคดิปัจจยัทีใ่ช้

ในกำรศึกษำของผู้ที่ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ส่งสำรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) 

เพื่อให้เกิดควำมเป็นหน่ึงเดียวของกำรด�ำเนินธุรกิจในอำเซียน ซึ่งประกอบด้วย  

ทักษะในกำรสื่อสำร ทัศนคติ ควำมรู้ ระบบสังคม และวัฒนธรรม 

 ส�ำหรบัด้ำนของเนือ้หำ กำรสือ่สำรภำยในองค์กรของ บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย 

จ�ำกดั (มหำชน) จะแบ่งประเภทของเนือ้หำทีใ่ช้ในกำรสือ่สำรดังนี ้ 1. เน้ือหำท่ีเกีย่วข้อง

กับธุรกิจ  2. เน้ือหำส�ำหรับกำรสร้ำงเสริมกำรท�ำงำน  3. เนื้อหำด้ำนวัฒนธรรม 

องค์กร และ  4. เน้ือหำข่ำวสำรท่ัวไป ซ่ึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจศึกษำถึงกำรแบ่ง

ประเภทของเนื้อหำเมื่อมีกำรขยำยธุรกิจไปยังภูมิภำคอำเซียน

 ด้ำนของช่องทำงในกำรสือ่สำร ส�ำหรบักำรส่ือสำรภำยในองค์กรของ บรษิทั

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือช่องทำงสื่อสำรทั่วไป 

เช่น Email นติยสำร และ Website ซ่ึงเป็นช่องทำงทีใ่ช้ในกำรสือ่สำรโดยปกต ิส�ำหรบั

ช่องทำงกำรสื่อสำรอีกประเภทคือ ช่องทำงเฉพำะกิจ ซึ่งจะใช้ในโอกำสต่ำงๆ เช่น 

โปสเตอร์ ภำพยนตร์สั้น Event และ ภำพยนตร์โฆษณำ ซึ่งในด้ำนของช่องทำงกำร

สื่อสำร ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ำสนใจว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร ส�ำหรับ

กำรเลอืกใช้ชองทำงต่ำงๆ ในกำรสือ่สำรภำยในองค์กรของ บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย จ�ำกดั 

(มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน

 ด้ำนผูร้บัสำรจะมลีกัษณะทีค่ล้ำยกบัผูส่้งสำร ซึง่จำกกำรศกึษำกรอบแนวคดิ

ต่ำงๆ จึงเพ่ิมเติมนอกเหนือจำก ทักษะในกำรสื่อสำร ทัศนคติ ควำมรู้ ระบบสังคม  

และวัฒนธรรม ยังใช้องค์ประกอบปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก เพื่อศึกษำถึงกลุ่ม

ผู้รับสำรว่ำมีลักษณะอย่ำงไร มีกำรแบ่งประเภทของผู้รับสำรด้วยปัจจัยอะไรบ้ำง  

และมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำงอย่ำงไรส�ำหรับกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของ บริษัท

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน

 ในส่วนสุดท้ำยก็ต้องกำรศึกษำถึง ปฏิกิริยำตอบกลับ (Feedback) ว่ำมีกำร

ส่งปฏกิริยิำกลบัมำบ้ำงหรอืไม่ และหำกมกีำรตอบกลบัจะเป็นในลกัษณะไหน ผ่ำนทำง

ช่องทำงใด และส่วนใหญ่เป็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไร

 2.  ส�ำหรับแนวคิดท่ีใช้ในกำรศึกษำเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ 2 

คือ เพื่อศึกษาปัจจัยความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
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การสื่อสารภายในองค์กรของ	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในภูมิภาค

อาเซยีน ได้น�ำแนวคดิเรือ่งมติคิวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม ของ Geert Hofstede 

นกัมำนษุยวทิยำทีม่คีวำมเชีย่วชำญทำงด้ำนกำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำงวฒันธรรมชำตแิละ

วัฒนธรมมองค์กร ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับวัตุประสงค์ที่ต้องกำรศึกษำ โดยประเด็น

ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่น�ำมำใช้ในกำรศึกษำมีดังนี้

  2.1 ควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอ�ำนำจ (Power Distance) โดยในที่นี้จะ

น�ำมำใช้ส�ำหรับกำรศึกษำถึงควำมไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงพนักงำน เรื่องของระดับ

พนกังำนท่ีมคีวำมแตกต่ำงกันจะส่งผลกระทบต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กรของ บรษิทั

ปูนซิเมนต์ไทย หรือไม่ และหำกมีผลกระทบ จะเป็นผลกระทบอย่ำงไร มีกำรแก้ไขใน

ส่วนนีอ้ย่ำงไร เนือ่งจำกภำยในบรษิทัมกีำรแบ่งระดบัของพนกังำนออกเป็นหลำยระดบั  

จึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจในกำรศึกษำถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนอ�ำนำจ

  2.2 ควำมแตกต่ำงในเรื่องของควำมเป็นส่วนตัว (Individual) ซึ่ง

เป็นกำรศกึษำถงึลกัษณะของพนกังำนของบรษิทัปนูซิเมนต์ไทย ว่ำมลัีกษณะของควำม

สมัพนัธ์กนัเป็นกลุม่หรอืมลีกัษณะทีเ่น้นแต่เรือ่งของตนเอง และลกัษณะควำมแตกต่ำง

ในเรือ่งของควำมเป็นส่วนตวั ส่งผลกระทบต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กรหรอืไม่อย่ำงไร 

ซึ่งอำจจะเป็นผลจำกวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภำคอำเซียนควำมแตกต่ำงกัน  

จึงเป็นประเด็นท่ีน่ำสนใจศึกษำถึงเรื่องของควำมเป็นส่วนตัวท่ีส่งผลกระทบต่อกำร

สื่อสำรภำยในองค์กร

  2.3 ควำมแตกต่ำงในเรื่องของกำรแบ่งชำย/หญิง (Masculinity & 

Femininity) โดยจะศกึษำถงึควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเพศของพนกังำน มผีลกระทบต่อ

กำรสื่อสำรภำยในองค์กรหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีควำมน่ำสนใจ เพรำะอัตรำส่วน

ของเพศชำยในบริษัทจะมีมำกกว่ำเพศหญิง และในบำงประเทศในภูมิภำคอำเซียน  

มีมุมมองเรื่องเพศที่แตกต่ำงกัน จึงเป็นอีกประเด็นที่จะศึกษำถึงผลกระทบต่อกำร

สื่อสำรภำยในองค์กร

  2.4 ควำมแตกต่ำงในเรื่องของกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง โดยเป็นกำร

ศกึษำถงึควำมเป็นอยูข่องพนกังำนบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย ว่ำมลีกัษณะควำมเป็นอยูท่ีม่ี

ควำมกังวลใจมำกน้อยอย่ำงไร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรส่ือสำรภำยในองค์กรหรือไม่ 

เนื่องจำกบริษัท
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  2.5 ควำมแตกต่ำงในเรื่องของเวลำในกำรท�ำงำนร่วมกัน (Long and 

Short Term Orientation) ศึกษำถึงลักษณะของพนักงำนว่ำมีกำรท�ำงำนที่มุ่งใน 

ระยะสั้น หรือระยะยำว และมีผลกระทบต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรหรือไม่

 กำรน�ำแนวคิดเรื่องมิติควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ของ Geert 

Hofstede มำใช้ในกำรศกึษำครัง้เพือ่เป็นกำรน�ำเสนอให้เหน็ถงึควำมแตกต่ำงทำงด้ำน

ต่ำงๆ ของพนักงำน ท่ีอำจจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรส่ือสำรภำยในองค์กรของ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

 3. ส�ำหรบัวตัถปุระสงค์ข้อสดุท้ำยคอื เพือ่ศกึษาปัญหาหรอือปุสรรคทีเ่กดิ

กับการสื่อสารภายในองค์กร	 ในภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น ปัญหำหรือ

อุปสรรคภำยนอก ซึ่งน�ำแนวคิด PEST มำใช้ในกำรศึกษำ และปัญหำหรืออุปสรรค

ภำยใน โดยน�ำแนวคิด 4M มำใช้ในกำรศึกษำ ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

 ปัญหำหรืออุปสรรคภำยนอก ได้น�ำแนวคิด PEST ซึ่งประกอบด้วย

 P   –   Political ด้ำนกำรเมือง

 E   –   Economic ด้ำนเศรษฐกิจ

 S   –   Social ด้ำนสังคม

 T   –   Technology ด้ำนเทคโนโลยี

 ซ่ึงต้องกำรศึกษำถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรสื่อสำร

ภำยในองค์กรงของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งแนวคิดที่น�ำมำใช้ เป็น

ปัจจัยพื้นฐำนภำยนอก ที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของบริษัท 

ทั้งด้ำนของกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำงบริษัทต้องมี

กำรวำงแผนเพือ่รองรบัต่อสถำนะกำรต่ำงๆ ทัง้นีจ้ำกปัจจยัภำยนอกทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น 

เป็นกำรน�ำแนวคิดในหัวข้อต่ำงๆ มำเป็นประเด็นในกำรศึกษำถึงปัจจัยที่เป็นปัญหำ

หรืออุปสรรคที่เกิดกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร

 ปัญำหรืออุปสรรคภำยใน ได้น�ำแนวคิด 4M ซึ่งประกอบด้วย

 M  –  Man คน

 M  –  Money เงินทุน

 M  –  Material ข้อมูล

 M  –  Management วิธีกำรด�ำเนินงำน
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 โดยจำกปัจจัยภำยในท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เป็นปัจจัยที่น่ำสนใจที่จะใช้ในกำร

ศกึษำถงึปัจจยัทีเ่ป็นปัญหำหรอือปุสรรคทีเ่กดิกับกำรส่ือสำรภำยในองค์กรของ บรษัิท

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งทั้งเรื่องของคน ที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำม

แตกต่ำงกันท้ังเชื้อชำติ ภำษำ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส่งผลต่อกำรส่ือสำรภำยในองค์กร  

ต่อด้วยเรื่องของเงินทุน ซ่ึงหมำยถึงงบประมำณที่ใช้ส�ำหรับกำรส่ือสำรภำยในองค์กร

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ซ่ึงในแต่ละประเทศมีควำมจ�ำเป็นด้ำนเงินทุนที่มีควำม 

แตกต่ำงกัน จึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจศึกษำถึงปัญหำด้ำนเงินทุนส่งผลกระทบหรือไม่

กับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ต่อด้วยเรื่องของข้อมูลก็ถือได้ว่ำเป็นประเด็นท่ีน่ำสนใจ

อีกด้ำนหนึ่ง เพรำะเนื่องจำกกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ในภูมิภำคอำเซียน เนื้อหำหรือ

ข้อมูลบำงอย่ำงอำจจะไม่สำมำรถสื่อสำรได้ หรือหำกมีกำรสื่อสำรข้อมูลบำงส่วน จะ

ส่งผลด้ำนลบต่อองค์กรหรอืไม่ เช่นเรือ่งของกำรสือ่สำรถงึสถำนะสภำพคล่องของบรษิทั 

เร่ืองกำรซือ้ขำยกิจกำรของบรษิทั ด้ำนข้อมลูจงึเป็นอกีส่วนทีน่่ำสนใจส�ำหรบักำรศึกษำ

ในครัง้นี ้และในด้ำนสดุท้ำย เรือ่งของวธิกีำรด�ำเนนิงำน กำรท�ำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ที่อยู่ในประเทศ บำงหน่วยก็มีวิธีกำรท่ีท�ำงำนแตกต่ำงกันเมื่อต้องด�ำเนินธุรกิจในต่ำง

ประเทศ ซึง่ด้ำนของกำรสือ่สำรภำยในองค์กรกเ็ป็นหน่วยงำนทีม่วีธิกีำรท�ำงำนทีห่ลำก

หลำย ซึ่งอำจจะเป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมในแต่ละประเทศที่มีควำมแตกต่ำงกัน 

จงึเป็นประเดน็ทีน่่ำสนใจถงึวธิกีำรด�ำเนินงำนทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศ จะส่งผล

ให้เกิดปัญหำหรืออุปสรรคต่อกำรสื่อภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) หรือไม่อย่ำงไร

วิธีกำรวิจัย

 กำรศึกษำเรื่อง “กำรสื่อสำรภำยในองค์กรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียน” ผู้ศึกษำได้ก�ำหนดวิธีกำรศึกษำไว้ดังนี้

 1. รปูแบบกำรวจิยั เป็นกำรศกึษำโดยใช้กำรวจัิยเชิงคุณภำพ (Qualitative) 

โดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้ำหมำย

 2. วธิกีำรเลอืกกลุม่ตัวอย่ำง กำรเลอืกกลุม่ตัวอย่ำงจะใช้วธีิกำรแบบเจำะจง 

(Purposive Sampling) ในกลุ่มหน่วยงำนท่ีท�ำหน้ำที่โดยตรงในกำรส่ือสำรภำยใน

องค์กร โดยแบ่งตำมระดับของพนักงำน
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 3. แหล่งข้อมูล ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู ้ศึกษำได้แบ่งแหล่งข้อมูลดังนี้   

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ในกำรศึกษำเรื่องนี้ ได้แก่ ข้อมูล

ทีเ่กีย่วกบัควำมคดิเหน็ของบุคคลในหน่วยงำนสือ่สำรองค์กรของบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย 

จ�ำกัด (มหำชน) ดังนี้ กลุ่มหน่วยงำนสื่อสำรภำยในองค์กร พนักงำนระดับจัดกำร   

1. Corporate Communications Director  2. Associate Director-Internal 

Communicate  3. Senior Associate Director-Corp. Brand  4. Associate 

Director  5. Business Communication Manager กลุ่มหน่วยงำนสื่อสำรภำยใน

องค์กร พนักงำนระดับบังคับบัญชำ  1. Corporate Brand & Regional Com-

munication Manager  2. Corporate Brand & Regional Communication 

Assistant Manager  3. Internal Communications Manager  4. Internal 

Communication Assistant Manager 

 4. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ กำรศึกษำในคร้ังนี้ใช้กำรสัมภำษณ์แบบ 

เจำะลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ประเด็นหลักท่ีจะใช้ในกำร

สมัภำษณ์เพือ่ทีจ่ะให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในกำรศกึษำและแนวค�ำถำมทีเ่จำะลกึ

มีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษำกำรส่ือสำรภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด 

(มหำชน) ในภูมิภำคอำเซียนที่บริษัทฯ 

  แนวค�ำถำมหลักที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก 

  1.1  ด้ำนของผูส่้งสำร (คณุสมบตัขิองผู้ทีท่�ำหน้ำทีส่ื่อสำรภำยในองค์กร

ในภมูภิำคอำเซยีน, กำรคดัเลอืกผูท้ีจ่ะท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส่้งสำร มวิีธกีำรคดัเลอืกอย่ำงไร)

  1.2  ด้ำนของเนื้อหำ (แบ่งประเภทของเนื้อหำในกำรสื่อสำรอย่ำงไร, 

เนือ้หำทีใ่ช้ในกำรสือ่สำรมคีวำมแตกต่ำงจำกกำรสือ่สำรภำยในองค์กรภำยในประเทศ

หรือไม่ อย่ำงไร)

  1.3  ด้ำนช่องทำงในกำรสื่อสำร (ช่องทำงที่บริษัทใช้ในกำรส่ือสำร

ภำยในองค์กรในภมูภิำคอำเซียนมอีะไรบ้ำง, เกณฑ์ในกำรเลอืกใช้ช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงไร, 

ช่องทำงที่ใช้ เหมือนหรือแตกต่ำงกับกำรสื่อสำรภำยในองค์กรภำยในประเทศ)
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  1.4  ด้ำนผู้รับสำร (เกณฑ์ในกำรแบ่งผู้รับสำรปัจจัยอะไรบ้ำง, ปัจจัย
ภำยนอกในกำรแบ่งกลุ่มผู้รับสำรมีอะไรบ้ำง, ปัจจัยภำยในในกำรแบ่งกลุ่มผู้รับสำรมี
อะไรบ้ำง
  1.5  ด้ำนปฏกิริยิำตอบกลบั (ปฏกิิรยิำตอบกลบัทีไ่ด้รบักลับมีเรือ่งอะไร
บ้ำง, ปฏกิริยิำตอบกลบัทีไ่ด้รบักลบัส่งผ่ำนช่องทำงใด, ปฏกิริยิำตอบกลบัท่ีได้รบักลบั
ได้น�ำมำปรับปรุงอย่ำงไรบ้ำง)
 2. เพื่อศึกษำปัจจัยควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมที่ม ี
ผลกระทบต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) ใน
ภูมิภำคอำเซียน โดยใช้ปัจจัยควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรมตำมทฤษฎี
ของ Hofstede’s Cultural Dimension ของกลุ่มพนักงำนในภูมิภำคอำเซียนปัจจัย
ใดที่มีผลกระทบต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กร (SMCR) โดยมีปัจจัยควำมแตกต่ำงเรื่อง
ของอ�ำนำจ, ควำมเป็นส่วนตัว, แบ่งชำย/หญิง, กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง และเวลำใน
กำรท�ำงำนร่วมกัน
  แนวค�ำถำมหลักที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึก
  2.1 ด้ำนปัจจัยควำมแตกต่ำงเรื่องของอ�ำนำจ (ปัจจัยควำมแตกต่ำง
เรื่องของอ�ำนำจ มีผลต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรหรือไม่ อย่ำงไร, มีแนวทำงแก้ไข
ควำมแตกต่ำงเรื่องของอ�ำนำจอย่ำงไร)
  2.2 ด้ำนปัจจัยควำมแตกต่ำงเรื่องของควำมเป็นส่วนตัว (ปัจจัยควำม
แตกต่ำงเรื่องของควำมเป็นส่วนตัว มีผลต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรหรือไม่ อย่ำงไร, 
มีแนวทำงแก้ไขควำมแตกต่ำงเรื่องของควำมเป็นส่วนตัวอย่ำงไร)
  2.3 ด้ำนปัจจยัควำมแตกต่ำงเรือ่งของกำรแบ่งชำย/หญงิ (ปัจจยัควำม
แตกต่ำงเรือ่งของกำรแบ่งชำย/หญงิ มผีลต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กรหรอืไม่ อย่ำงไร, 
มีแนวทำงแก้ไขควำมแตกต่ำงเรื่องของกำรแบ่งชำย/หญิงอย่ำงไร)
  2.4 ด้ำนปัจจยัควำมแตกต่ำงเรือ่งของกำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (ปัจจยั
ควำมแตกต่ำงเรือ่งของกำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง มผีลต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กรหรอื
ไม่ อย่ำงไร, มีแนวทำงแก้ไขควำมแตกต่ำงเรื่องของกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง อย่ำงไร)
  2.5 ด้ำนปัจจัยควำมแตกต่ำงเรื่องของเวลำในกำรท�ำงำนร่วมกัน 
(ปัจจัยควำมแตกต่ำงเรื่องของเวลำในกำรท�ำงำนร่วมกัน มีผลต่อกำรส่ือสำรภำยใน
องค์กรหรือไม่ อย่ำงไร, มีแนวทำงแก้ไขควำมแตกต่ำงเรื่องของเวลำในกำรท�ำงำนร่วม

กันอย่ำงไร)
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 3. เพื่อศึกษำปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดกับกำรส่ือสำรภำยในองค์กร  

ในภูมิภำคอำเซียน 

  3.1 ปัญหำหรอือปุสรรค ภำยในองค์กร (ปัจจัยเรือ่งของบุคคล (Man), 

ปัจจัยเรื่องของเงินทุน (Money) ปัจจัยเร่ืองของเนื้อหำหรือข้อมูล (Material) และ

ปัจจัยเรื่องของกำรด�ำเนินงำน (Management) ส่งผลกระทบต่อกำรสื่อสำรภำยใน

องค์กรและอย่ำงไร)

  3.2 ปัญหำหรืออุปสรรค ภำยนอกองค์กร (ปัจจัยทำงกำรเมือง, 

เศรษฐกิจ, สังคม และเทคโนโลยีในขณะน้ัน ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อกำรส่ือสำร

ภำยในองค์กรและส่งผลอย่ำงไร)

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 ผู้วิจัยคำดกำรณ์ผลวิจัยว่ำกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ในภูมิภำคอำเซียน 

ปัจจยักำรคดัเลอืกผูส่้งสำร กำรแบ่งประเภทเนือ้หำ กำรเลอืกช่องทำงกำรสือ่สำร กำร

แบ่งประเภทผู้รับสำร และกำรน�ำปฏิกิริยำตอบกลับมำปรับใช้ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง

ผลต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กร รวมทั้งปัจจัยทำงด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ก็ปัจจัย

ประกอบทีม่ผีลต่อกำรสือ่สำรภำยในองค์กรในอำเซยีน และปัจจยัพ้ืนฐำนด้ำน กำรเมอืง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี คน เงินทุน ข้อมูล และวิธีกำร ก็เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็น

ถึงกำรมีผลกระทบต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ในภูมิภำคอำเซียน 
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ภำพลักษณ์ผู้สื่อข่ำวโทรทัศน์บน	Facebook
(Television Journalists’ Image on Facebook)

	 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“ภาพลกัษณ์ผู้ส่ือข่าวโทรทศัน์บน	Facebook”	เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้วิธีการวิเคราะห์	Facebook	ของผู้

สือ่ข่าวโทรทศัน์และการสมัภาษณ์เจาะลกึ	(In-depth	Interview)	ทีมุ่ง่ศกึษาวเิคราะห์

ถึงกระบวนการสร้างภาพลักษณ์	และเนื้อหาภาพลักษณ์	ที่ปรากฏบน	Facebook	ซึ่ง

ได้ใช้แนวคิดที่ส�าคัญ	อันได้แก่	 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์	 แนวคิด

เกี่ยวกับภาพลักษณ์	 แนวคิดเรื่องการสร้างความมีช่ือเสียง	 และแนวคิดเรื่องผู้ส่ือข่าว	

โดยให้ความส�าคญักับประเดน็ส�าคญั	ดงันี	้ได้แก่		1.	รปูแบบเนือ้หาการน�าเสนอ	Status	

Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 	 2.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าเสนอภาพลักษณ์ของ

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	บน	Facebook		3.	ปัญหาและอุปสรรคในการใช้	Facebook	ใน

งานสื่อสารมวลชน	 และ	 	 4.	 แนวทางการใช้ประโยชน์ของ	 Facebook	 กับสื่อสาร

มวลชน	ที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ของผู้สื่อข่าว

โทรทัศน์กบัภาพลกัษณ์ของผู้สือ่ข่าวโทรทศัน์ทีเ่ป็นมากกว่าผูร้ายงานข่าวบนโทรทศัน์

เมื่ออยู่บน	Facebook

	 ผลการวิจัยของงานฉบับนี้พบว่า	 ภาพลักษณ์ผู ้ ส่ือข่าวโทรทัศน์	 บน	

Facebook	 ไม่ได้เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่อย่างใด	 หากแต่

เกิดจากการน�าเสนอของ	 “ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์”	 โดยการสร้างภาพลักษณ์ด้านต่างๆ	

ผ่าน	Facebook	เพื่อสร้างความโดดเด่น	ดึงดูดใจ	ส่งเสริมให้ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์กลาย

เป็นคนดัง	ผู้มีชื่อเสียงในที่สุด	 โดยผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จะน�าเสนอ	Status	Facebook	

ที่อาศัยกระบวนการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์	ประกอบด้วย	เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ข่าวสารงานท่ีท�าและข้อมูลส่วนตัวท่ีบ่งบอกความเป็นตัวตนคนข่าว	 รวมถึงรูปแบบ

การน�าเสนอ	 Status	 Facebook	 ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์นั้นจะดึงความน่าสนใจของ

แต่ละเหตุการณ์ออกมา	 พร้อมเลือกรูปแบบการส่ือสารที่สามารถส่ือความหมาย	

อารมณ์	 ความรู้สึกและเข้าถึงผู้รับสารได้ดี	 ก่อนท่ีน�าเสนอ	 บน	 Status	 Facebook	

โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าเสนอภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	บน	Facebook	

คือ	 เพื่อน	 บุคคลที่ชื่นชอบหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง	 แฟนข่าว	 เทคโนโลยีการส่ือสาร	

นโยบายองค์กร	และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	ตัวผู้สื่อข่าวโทรทัศน์

บทคัดย่อ
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	 ท้ังน้ี	 ผู้วิจัย	 พบว่า	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ก�าลังให้สถานภาพหรือมอบหมาย

สถานภาพ	(Status	Conferral)	ทีด่ขีึน้ไปอกีให้แก่ตวัผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์เอง	โดยสือ่สาร

และน�าเสนออย่างมีกลยุทธ์แตกต่างจากการน�าเสนอข่าวโทรทัศน์	 พร้อมกับใช้พื้นท่ี	

Facebook	เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้มีชื่อเสียง	(Celebrity)	มากกว่าอดีตที่ผ่านมา

ค�ำส�ำคัญ:	 ภาพลกัษณ์	ผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์	เฟซบุก๊	ความมีชือ่เสยีง	การมอบสถานภาพ
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	 Television	 Journalists’	 Image	 on	 Facebook	 is	 a	 qualitative	
research	 which	 analyzes	 television	 journalists’	 Facebook.	 In-depth	
Interview	is	also	used	in	this	research	in	order	to	study	the	image	and	
the	contents	on	journalists’	Facebook.	The	dimensions	of	this	research	
are	the	ideas	of	image,	reputation	and	journalists.	This	research	focuses	
on	contents	on	journalists’	Facebook	status,	factors	involving	journalists’	
decision	to	present	things	on	Facebook,	problems	involving	Facebook	
in	mass	 communication	work	 and	 advantages	 of	 Facebook	 in	mass	
communication	work.	 This	 study	 shows	 that	 journalists	 use	 different	
strategies	to	communicate	with	audience	on	Facebook,	which	results	in	
stronger	relation	and	image	than	those	on	television.
	 The	 result	 of	 the	 research	 shows	 that	 television	 journalists’	
image	on	Facebook	doesn’t	exist	naturally	or	by	chance.	It	is	intentionally	
created	by	journalists	themselves.	The	image	helps	attract	attention	and	
create	reputation.	Journalists	present	their	Facebook	status	with	strategies	
which	 are	 information	 about	 news,	 their	 work	 and	 their	 identity.	 In	
addition,	they	present	the	Facebook	status	with	interesting	form	so	that	
the	audience	can	get	the	information	as	well	as	the	meaning	and	the	
emotion	 effectively.	 Factors	 influencing	 journalists’	 presentation	 are	
famous	people,	news	fans,	communication	technology,	organization’s	
policy	and	journalists	themselves.
		 It	 is	also	found	that	journalists	try	to	confer	better	status	for	
themselves	by	communicating	and	presenting	on	Facebook	with	different	
strategies	 from	 those	 on	 television,	 So	 that	 they	 can	 have	 better	
reputation	and	become	celebrities.

Keywords: 	 Image	 TV	 Peporter/Journalists	 Facebook	 Peputation	
Celebrity	Status	Conferral

ABSTRACT
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 สื่อมวลชนเป็นกลไกส�าคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม	สามารถ
สร้างส�านึก	เปลี่ยนทัศนคติ	อันน�าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด	โดยเฉพาะในยุค
ที่โลกทั้งโลกเชื่อมต่อถึงกันหมดด้วยอ�านาจของเทคโนโลยีการสื่อสาร	ท�าให้การไหล
เวยีนของข้อมลูข่าวสารเป็นไปอย่างเสรแีละรวดเร็ว	เป็นสังคมสารสนเทศ	(Information	
Society)	
	 ในสังคมที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว	และมีความซับซ้อนเช่นนี้	
ผู้ที่มีข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือครบถ้วนกว่า	 ถูกต้องกว่า	 จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ	 เพราะจะ
ท�าให้เกิดการตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสม	จนมีค�ากล่าวว่า	“ข่าวสาร	เป็นพาหะน�าไป
สู่ความส�าเร็จ”	
	 ผู้สื่อข่าว	 (Reporter)	 เป็นบุคคลแรกที่ใกล้ชิดเรื่องราว	 เหตุการณ์	และท�า
หน้าทีร่วบรวมข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิต่างๆ	มาน�าเสนอรายงานข่าวสู่สาธารณชนในวงกว้าง	
(ภาคภูมิ	หรรนภา,	2554)	ผู้สื่อข่าวคือ	ผู้ท�าความจริงให้ปรากฏเป็นข่าว	เพื่อรายงาน
ให้สังคมได้รู้ว่าในแต่ละวัน	 แต่ละชั่วโมงมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง	 เนื่องจาก
ข่าวต้องเป็นสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ทีถ่กูรายงานโดย	“ผูส่ื้อข่าว”	หากการรายงาน
สถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ	 ด�าเนินไปด้วยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวก็จะไม่นับเป็นข่าว	 
อาจเป็นเพียงการบอกเล่าสถานการณ์	 หรือเป็นเพียงการให้มุมมอง	 ความคิดเห็น 
จากที่บุคคลนั้นพบเจอเหตุการณ์มาเท่านั้น	 เพราะบุคคลทั่วไปไม่ได้ผ่านการฝึกฝน 
ให้มีมาตรฐานในการรายงานสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 (กวี	 จงกิจถาวร	 และ	 
สุระชัย	ชูผกา,	2554)	จากบทบาทหน้าที่อันส�าคัญดังกล่าว	การสื่อสารของผู้สื่อข่าว
โทรทัศน์ในทุกรูปแบบจึงถือว่ามีความส�าคัญและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อ 
คนหมู่มาก
	 ส่ือสังคมออนไลน์ก�าลังเข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการส่ือสารทุกระดับ 
รวมทั้งการสื่อสารของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์มากขึ้นทุกที	 (มาลี	 บุญศิริพันธ์,	 2556)	 จาก
เดิมที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์เคยสื่อสารและน�าเสนอข่าวสารและข้อมูลต่างๆ	ผ่านโทรทัศน์
เท่านัน้	เมือ่มสีือ่สงัคมออนไลน์เข้ามาท�าให้ผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์หนัมาใช้สือ่สงัคมออนไลน์
เพื่อส่ือสาร	 ถ่ายทอดข้อมูล	 ข่าวสาร	 ทัศนคติ	 มีพื้นที่ส�าหรับแสดงความคิดเห็น	 
น�าเสนอสิ่งต่างๆ	ที่นอกเหนือจากการน�าเสนอบนสื่อโทรทัศน์	
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	 ผู ้สื่อข่าวโทรทัศน์	 ในฐานะสื่อกลางทางข่าวสาร	 ผู ้ ส่ือข่าวโทรทัศน์	 

เปรยีบเสมอืน	“ผูท้ีไ่ด้รบัฉนัทานมุตัใิห้บอกเล่าความจรงิ	(authorized	truthteller)”	

หรือ	 “ผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจให้ถ่ายทอดข้อเท็จจริง	 (licensed	 relayer	 of	 facts)”	 

การสร้างความน่าเช่ือถือในงานข่าวเป็นหัวใจส�าคัญที่จะช่วยให้บทบาทของผู้บอกเล่า 

ความจริงเป็นที่ยอมรับของสังคม	(มาลี	บุญศิริพันธ์,	2556)	และเมื่อผู้สื่อข่าวโทรทัศน์

เข้ามาใช้	 Facebook	 เป็นอีกช่องทางในการสื่อสาร	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จะยังคงด�ารง 

ซึ่งความจริงถ่ายทอดผ่าน	 Facebook	 เช่นเดียวกับที่ถ่ายทอดบนจอโทรทัศน์หรือไม่	

สิ่งที่สื่อสารผ่าน	 Status	 Facebook	 ของผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์คือส่ิงที่เป็นจริงหรือส่ิงที่

สร้างขึน้เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ให้กับตวัผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์	หากเป็นเช่นนัน้แล้วการส่ือสาร

บน	 Facebook	 ของผู ้สื่อข่าวโทรทัศน์จะเป็นเช่นใด	 ภาพลักษณ์ที่ปรากฏบน	

Facebook	จะมลีกัษณะเช่นใด	เฉกเช่นเดยีวกบัทีป่รากฏบนโทรทศัน์หรอืไม่	มเีหตผุล

หรือปัจจัยใดที่มีอิทธิพลหรือท�าให้เป็นเช่นนั้น

	 ดังนั้น	 การศึกษาภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 บน	 Facebook	 จึง

เป็นการศึกษาการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่าน	 Status	 Facebook	 ของผู้ส่ือข่าว

โทรทัศน์	 บทบาทของ	 Facebook	 ในการน�าเสนอภาพลักษณ์ของผู้ส่ือข่าวโทรทัศน	์

รวมถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน�าเสนอข้อมูลภาพลักษณ์ของผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์	 ผ่าน	

Facebook	เพื่อค้นหาค�าตอบว่า	ภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์เมื่อปรากฏอยู่บน	

Facebook	แล้วเป็นอย่างไร	มภีาพลกัษณ์ใดทีป่รากฏขึน้มาผ่านการน�าเสนอข้อมูลบน	

Facebook	ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์หรอืไม่	อย่างไร	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาเกีย่วกบั	

ภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 บน	 Facebook	 เพื่อน�าผลวิจัยที่ได้ไปพัฒนาด้าน

การน�าเสนอข่าว	 เข้าใจถึงการสร้างภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และสร้างความ

เชื่อถือให้กับประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง	Facebook	ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาการน�าเสนอภาพลกัษณ์ของผู้ส่ือข่าวโทรทศัน์บน	Facebook

	 2.	 เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการน�าเสนอภาพลักษณ์ของผู้ส่ือข่าวโทรทศัน์

บน	Facebook
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นิยำมศัพท์
	 1.	 ภาพลกัษณ์	หมายถงึ	การน�าเสนอสาร	(Message)	ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์

บน	 Facebook	 ที่แสดงออกถึงข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท�า	 และข้อมูลส่วนตัว	

ทั้งความสามารถและการแสดงออก	 การกระท�า	 บุคลิกภาพ	 ความสัมพันธ์กับคน 

รอบข้าง	 สุขภาพ	 และชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดบน	 Status	

Facebook	และกลายเป็นการรับรู้ในกลุ่มผู้รับสาร

 2. ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	หมายถึง	 ผู้ประกาศข่าว	 ผู้ส่ือข่าว	 ผู้รายงานข่าวที่

ท�างานในสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	 (ช่อง	7	สี)	สถานีโทรทัศน์สยามสปอร์ต

ไลฟ์และสยามสปอร์ตนิวส์	และสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี	(ASTV	หรือ	Asia	Satellite	

TV)	ที่ใช้	Facebook ที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อข่าวในสี่สายข่าว	 ได้แก่	การเมือง	 เศรษฐกิจ	

กีฬา	และบันเทิง

 3. Status Facebook หมายถึง	สถานะที่เจ้าของ	Facebook	ต้องการ

แบ่งปันให้เพ่ือนท่ีอยู่ใน	 Facebook	 ได้รับทราบว่าตอนนี้ก�าลังท�าอะไร	 อยู่ที่ไหน	 

อยู่กับใคร	คิดอย่างไร	โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวอักษร	รูปภาพ	ลิงก์	หรือวิดีโอ	เพื่อ

ต้องการสื่อสารและแสดงตัวตนของเจ้าของ	Facebook

 4. เนื้อหาภาพลักษณ์	 หมายถึง	 เนื้อหาภาพลักษณ์ในเรื่องราวต่างๆ	 

โดยภาพรวมท้ังหมดท่ีผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ได้ท�าการน�าเสนอเรื่องราวของตนเองบน	

Facebook	ที่นี้คือ เนื้อหาประเภทข้อมูลข่าวสารงานที่ท�า	และเนื้อหาประเภทข้อมูล

ส่วนตัว

	 5.	 ปัจจยัทีม่อีทิธพิล	หมายถงึ	เหตผุลทีท่�าให้ผู้ส่ือข่าวโทรทศัน์ส่ือสารและ

น�าเสนอภาพลักษณ์	โดยผ่านรูปแบบการน�าเสนอบน	Status	Facebook	เช่น	เหตุผล

เชิงสังคมอย่างความต้องการ	 การยอมรับจากสังคม	 ความมีช่ือเสียง	 การน�าไปสู่การ

ต่อยอดเพื่อประสบความส�าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้

วิธีกำรวิจัย

	 การวจิยัเรือ่ง	“ภาพลกัษณ์ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์	บน	Facebook”	เป็นการ

ศกึษาแบบคณุภาพ	ประกอบไปด้วย	การวเิคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	ศกึษา

ข้อมูลจาก	 Status	 Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์ถึงทิศทาง
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ของภาพลักษณ์ที่ปรากฏของภาพลักษณ์ผู้สื่อข่าว	 และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	
(Depth	 Interview)	 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลในการน�าเสนอภาพลักษณ์ของผู้สื่อ
ข่าวโทรทัศน์
	 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	ได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	
Sampling)	 โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่วิ่งภาคสนาม	 จาก	 
4	สายข่าว	ที่เป็นข่าวหนักและข่าวเบา	ประชาชนให้ความสนใจ	ได้แก่	สายการเมือง	
สายเศรษฐกิจ	 สายกีฬา	 และสายบันเทิง	 ท�างานภายใต้สถานีโทรทัศน์สถานีใหญ่	 
มีฐานคนดูจ�านวนมาก	มีเพื่อนทั้งในชีวิตจริงและบน	Facebook	จ�านวนมาก	 เป็นที่
รู้จักของคนท้ังในและนอกวงการข่าว	 ผู้วิจัยจึงน�ากลุ่มตัวอย่างมาศึกษาและเปรียบ
เทยีบการน�าเสนอภาพลกัษณ์ทีป่รากฏบน	Facebook	ว่าจะลักษณะเช่นใด	ด้วยเหตผุล

และปัจจัยใด	

ผลกำรวิจัย

	 การตั้งชื่อ	Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ส่วนใหญ่ใช้ชื่อนามสกุลจริงใน
การตั้งชื่อ	 Facebook	 โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นการตั้งช่ือของตนเอง	 เพื่อให้เกิด
การจดจ�าและคุน้เคยให้กบัเพ่ือนและผูต้ดิตามพร้อมท้ังต้องการตัง้ชือ่ให้สอดคล้องกับ
ชือ่ทีใ่ช้ในวงการข่าวหรอืการท�างาน	รวมถึงท�าให้ผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์มคีวามมัน่ใจเมือ่ใช้
ชือ่เหล่านีเ้ป็นชือ่ของตนบน	Facebook	โดยมองว่าภาษาองักฤษ	เป็นภาษาสากล	ส่วน
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	สายที่ใช้ชื่อเล่นตั้งเป็นชื่อ	Facebook	กล่าวได้ว่า	ชื่อเล่นเป็นชื่อที่
มีการเรียกอย่างติดปาก	 สั้น	 และจดจ�าง่ายหรือในแง่ของคุณลักษณะของส่ือชนิดนี้ที่
เป็นพื้นที่ส�าหรับการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างให้คนทุกเพศ	 ทุกวัย	 เข้ามาใช้งาน	 ไม่มี
กฎและกรอบเข้ามาก�าหนดรปูแบบการใช้งานมากนกั	ท�าให้ผูส้ือ่ข่าวเข้ามาใช้งานแล้ว
รู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองมากกว่าพื้นที่อื่นๆ	ที่เต็มไปด้วยกรอบการสนทนา
	 ความเป็นทางการของชื่อนั้นอาจกล่าวได้ว่า	วัย	สถานะทางสังคมมีส่วนใน
การใช้ชื่อ	 Facebook	 ท้ังน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ท�างานมาก	
มีชื่อเสียงมากและมีหน้าที่การงานความรับผิดชอบมาก	 นั้น	 มีแนวโน้มของการใช้ชื่อ
จริงกบัช่ือ	Facebook	เพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัและง่ายต่อการค้นหา	ส่วนผู้ส่ือข่าวท่ีใช้ชือ่เล่น
หรือฉายาเป็นชื่อใน	 Facebook	 นั้น	 เพราะแสดงถึงความเป็นตัวตนได้ดี	 แสดงถึง
ลักษณะเฉพาะของตน	ดูเป็นอัตลักษณ์	และเพื่อนจดจ�าได้ง่าย
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	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ให้ความส�าคัญกับการระบุตัวตนของผู้ส่ือข่าวไว้ในหน้า

ประวตัแิละFacebook	ของตน	เพือ่ให้เพือ่นบน	Facebook	ได้ทราบข้อมลูว่าเป็นใคร	

ท�างานองค์กรไหนเพือ่ต้องการให้คนรูจ้กัประวตัแิละรูจ้กัตนมากขึน้	พร้อมทัง้เพ่ือทีจ่ะ

หาบุคคลที่มีความสนใจและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาและการท�างานเดียวกัน	

เพื่อติดต่อสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ	 รวมถึงการระบุตัวตนที่ชัดเจนท�าให้ส่ิงที่

โพสต์บน	Facebook	ได้รับความสนใจและได้รับความเชื่อถือ

	 จ�านวน	Status	Facebook	ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์โพสต์และจ�านวนเพื่อนบน	

Facebook	 ไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้	 Facebook	 ก่อนหรือหลัง	 เพราะผู้ส่ือข่าวที่

สมัครใช้	Facebook	ก่อนหรือหลัง	ไม่ได้ท�าให้ข้อความที่โพสต์และเพื่อนนั้นมากตาม

ไปด้วย โดยผู ้สื่อข่าวโทรทัศน์เห็นว่า	 การที่มีเพื่อนมากและมีคนมาติดตามบน	

Facebook	 จ�านวนมากน้ัน	 เพราะว่า	 ความมีช่ือเสียงของผู้ส่ือข่าวจากการท่ีเขาเคย

ประกาศข่าวผ่านโทรทศัน์หรอืรายงานข่าวผ่านโทรทศัน์ได้น่าสนใจ	รวมทัง้ท�างานร่วม

กบัผูส้ือ่ข่าวคนดงัคนอืน่ทีเ่ค้าชืน่ชอบ	จงึมาตดิตามตนด้วย	ขณะเดยีวกนัคดิว่าการน�า

เสนอ	Status	Facebook	ของตนน่าสนใจ	ประกอบกบัชือ่เสยีงของตนเองและองค์กร	

ท�าให้มีผู้ติดตามและเป็นเพื่อนจ�านวนมาก

	 วัตถุประสงค์การใช้	Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในแต่ละสายยังคงใช้	

Facebook	 เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน	 เพื่อนร่วมงาน	 ผู ้ที่ติดตามผลงาน	 ใช้

ประชาสัมพันธ์ตนเอง	งานที่ท�า	และสถานีโทรทัศน์ที่ตนท�างานอยู่	เพื่อต้องการให้มีผู้

ติดตามและช่ืนชมผลงาน	 รวมถึงเชิญชวนให้เพื่อนบน	 Facebook	 ร่วมท�ากิจกรรม

ต่างๆ	ร่วมกัน	เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ	ขณะเดียวกัน

ก็ใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บบันทึกเรื่องราว	 ภาพ	 ความทรงจ�าและความรู้สึกในช่วงเวลา

นั้น	รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้	Facebook	ท่านอื่นด้วย	

Status	Facebook	และประเภท	Status	Facebook	ของผู้สื่อข่ำวโทรทัศน	์
ประกอบด้วย
	 1.	 เนื้อหาประเภทข้อมูลข่าวสารงานที่ท�า	บน	Status	Facebook	ของ

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์

	 การสื่อสารบน	 Status	 Facebook	 ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ยังคงสื่อสาร

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลและวงการข่าวเป็นหลกั	รองลงมาคอื	เนือ้หาตามสายข่าว
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ที่ตนปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอยู่	ทั้ง	การเมือง	เศรษฐกิจ	กีฬา	และบันเทิง	กล่าวได้ว่า	

เมือ่ผูส้ือ่ข่าวได้ก้าวสูส่งัคมออนไลน์แล้ว	ผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์ให้ความส�าคัญกบัตวัตนและ

ภาพลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นคนข่าว	 โดยยังสื่อสารในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข่าว	

สถานการณ์รวมถึงบุคคลที่ร่วมวิชาชีพ	 นอกจากนี้ยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับเนื้อหา	

เรื่องราวต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสายข่าวที่ตนรับผิดชอบประจ�าอยู่	 โดยหยิบยกประเด็น

เหล่านี้มาสื่อสารผ่าน	 Status	 Facebook	 ด้วย	 ทั้งนี้ภาพลักษณ์ท่ีน�าเสนอผ่าน	

Facebook	นีจ้ะมลีกัษณะของภาพลกัษณ์เชงิบวก	(Positive)	ส่งเสรมิภาพลักษณ์ของ

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในการเป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพได้ในที่สุด

	 2.		 เนื้อหาประเภทข้อมูลส่วนตัว	บน	Status	Facebook	ของผู้สื่อข่าว

โทรทัศน์

	 จากการส�ารวจ	Status	Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	พบว่า	 เนื้อหา

ข้อมูลส่วนตัวท่ีผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ได้น�าเสนอมี	 3	 เรื่องหลัก	 ได้แก่	 เนื้อหาด้านความ

สัมพันธ์กับคนรอบข้าง	อารมณ์	ความรู้สึก	และชีวิตความเป็นอยู่	โดยเนื้อหาดังกล่าว

จะถูกถ่ายทอดบน	Status	Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	และมีลักษณะเนื้อหาใน

เชิงบวก	(Positive)	ยกเว้นเนื้อหาในเรื่องของอารมณ์	ความรู้สึก	ที่จะมีการน�าเสนอใน

เชิงลบ	 (Negative)	 บ้าง	 ด้วยถ้อยค�าท่ีถ่ายทอดตามอารมณ์ความรู้สึก	ณ	 ขณะนั้น	 

แต่ทว่าเนือ้หาด้านอารมณ์	ความรูส้กึทีถู่กน�าเสนอออกมานัน้	กไ็ม่ได้ท�าให้ภาพลกัษณ์

ของผู้สื่อข่าวในด้านน้ันๆ	 และภาพลักษณ์โดยรวมของผู้สื่อข่าวลดลงไปมากมายแต่

อย่างใด	แต่เป็นเพียงการสื่อสารให้เห็นถึงการเป็นผู้สื่อข่าวก็ย่อมมีอารมณ์	ความรู้สึก

นึกคิดเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	

	 ทั้งนี้	อาจกล่าวได้ว่า	การน�าเสนอภาพลักษณ์ด้านข้อมูลส่วนตัว	ท�าให้ผู้สื่อ

ข่าวมภีาพลกัษณ์ทีห่ลากหลายและกว้างขวางมากยิง่ข้ึน	โดยการเป็นผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์

กค็ล้ายกบัผูส้ือ่ข่าวทัว่ไป	หากแต่ว่าเนือ้หาภาพลกัษณ์ของผู้ส่ือข่าวโทรทศัน์ทีน่�าเสนอ

ผ่าน	Status	Facebook	นั้น	จะเป็นสิ่งที่สื่อสารและบ่งบอกกับคนทั่วไปว่า	ผู้สื่อข่าว

โทรทัศน์ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวธรรมดาท่ัวไปแต่เป็นผู้สื่อข่าวท่ีมีความพิเศษและโดดเด่นกว่า 

ผู้สื่อข่าวคนอื่นๆ	โดยเฉพาะการน�าเสนอเนื้อหาภาพลักษณ์ในเชิงบวกที่มีความหลาก

หลายด้วยแล้ว	 ก็จะน�าไปสู่การเป็นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีมีช่ือเสียงใน

ที่สุดเช่นกัน
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	 ทั้งนี้รูปแบบการน�าเสนอ	 Status	 Facebook	 ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จะมี

ความแตกต่างกันในเรื่องของเรื่องราวและความชัดเจนของเนื้อหาภาพลักษณ์นั้นๆ	 

ซึ่งรูปแบบของข้อความพร้อมรูปภาพเป็นรูปแบบที่ผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์ใช้สูงสุด	 รองลง

มาคือ	ข้อความ	และข้อความพร้อมลิงก์วิดีโอ	ตามล�าดับ	โดยรูปแบบข้อความพร้อม

รูปภาพจะมีการเขียนข้อความพร้อมภาพประกอบที่ถ่ายด้วยตนเอง	 หรือ	 Capture	

หน้าจอการถ่ายทอดสด	ตัดต่อและตกแต่งภาพด้วยตนเอง	นอกจากนี้การสื่อสารด้วย

ภาพถือเป็นการสื่อสารถึงอารมณ์ที่ดึงดูดใจในการน�าเสนอ	 ประกอบกับการน�าเสนอ

ด้วยภาพกถ็อืเป็นทกัษะการท�างานของสือ่ทีต้่องมภีาพเหตกุารณ์ประกอบการบรรยาย

หรอืประกอบข่าวด้วย	ซึง่ถอืเป็นความสามารถและทกัษะพืน้ฐานของส่ือด้วย	แสดงให้

เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวและความโดดเด่นของผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์ที่มีเหนือกว่า

บุคคลทั่วไป	โดยจะเป็นการตอกย�้าและส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่จะ

ท�าให้ผู้คนทั่วไป	 เกิดความสนใจและยอมรับ	 พร้อมทั้งอยากติดตามเรื่องราวอยู่อย่าง

ต่อเนือ่ง	ซึง่แตกต่างจากรปูแบบของข้อความทีม่ลีกัษณะของการถ่ายทอดผ่านตวัอกัษร

เพียงอย่างเดียว	 แต่ในขณะที่การน�าเสนอในรูปแบบของข้อความพร้อมลิงก์วิดีโอน้ัน	

จะน�าเสนอพร้อมลิงก์วิดีโอจากเว็บไซต์ต่างๆ	เพื่อคลิกให้เข้าไปชมติดตามต่อ

ปัจจัยท่ีส ่งผลต่อกำรน�ำเสนอภำพลักษณ์ของผู ้ ส่ือข่ำวโทรทัศน์	 บน	
Facebook
	 การสือ่สารเพือ่น�าเสนอภาพลกัษณ์ของผู้ส่ือข่าวโทรทศัน์	มปัีจจยัทีส่่งผลให้

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์น�าเสนอภาพลักษณ์	บน	Status	Facebook	ดังนี้

 เพื่อน

	 เพ่ือนเป็นบุคคลท่ีสนิทใกล้ชิด	 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน	 มีอิทธิพลต่อความ

คิด	ความรู้สึก	และการกระท�า	รวมทั้งกลุ่มเพื่อนบน	Facebook	ส่วนมากมักจะเป็น 

กลุ่มเพื่อนท่ีรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องในชีวิตจริง	 เช่นเพื่อนสมัยเรียน	 เพื่อนที่ท�างาน	

หัวหน้างาน	 ลูกน้อง	 ซึ่งมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตจริงมากกว่าบุคคลทั่วไป	 

และกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีก็มีความสัมพันธ์ในกลุ่มเดียวกับผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์	 การมีภาพ

ลักษณ์ที่ดีท�าให้เกิดการยอมรับและชื่นชมจากบุคคลที่รู้จักและใกล้ชิดในชีวิตจริง
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 บุคคลที่ชื่นชอบหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง

	 บุคคลทีช่ื่นชอบหรอืบคุคลท่ีมชีือ่เสยีง	บคุคลทีผู่ส้ือ่ข่าวชืน่ชอบ	อาจจะเป็น

คนดังในวงการต่างๆ	เช่น	เศรษฐกิจ	การเมือง	กีฬา	บันเทิง	หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อ

เสียง	 แต่ผู้สื่อข่าวต้องการให้เค้าได้รับรู้ความเคลื่อนไหว	 พฤติกรรม	 การกระท�าของ 

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี	 สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลนั้น	 ขณะ

เดยีวกนับคุคลทีม่ช่ืีอเสยีงอาจจะกลายเป็นแหล่งข่าวทีด่ใีนอนาคต	การทีม่ภีาพลกัษณ์

ทีด่บีน	Facebook	ย่อมสร้างความรูส้กึทีด่ต่ีอกัน	น�าไปสูก่ารตดิต่อสือ่สารทีด่แีละการ

ติดต่อขอสัมภาษณ์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

	 แฟนข่าว	(แฟนคลับผู้ติดตามข่าวติดตามผลงาน)

	 แฟนข่าว	 คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบ	 ติดตามผลงานข่าว	 ช่ืนชม	 สนับสนุนการ

ท�างานในตัวผู้สื่อข่าว	 โดยคนกลุ่มน้ีมีพลังท่ีขับเคล่ือนบุคคลข่าวอันเป็นท่ีรักของเขา

อย่างมากมาย	ซึ่งเกิดจากความเชื่อและศรัทธา	ทั้งตัวผู้สื่อข่าว	เรื่องราว	ประวัติที่มา	

หรืออะไรก็ตามท่ีมีอิทธิพลกับความคิดและความรู้สึกของเขา	 การสร้างภาพลักษณ์ 

เพื่อให้แฟนข่าวมีความรู้สึกถูกใจและเชื่อมั่นในคุณภาพคนข่าวของผู้สื่อข่าวโทรทัศน	์

โดยผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์จะน�าเสนอเรือ่งราวทีโ่ดดเด่น	ชดัเจน	แตกต่างจากคนอืน่	โดนใจ

คนอ่าน	 สร้างความรู้สึกภูมิใจท่ีได้ติดตามและเป็นเพื่อนกับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์บน	

Facebook	 รวมท้ังการท่ี	 Facebook	 เป็นการสื่อสารแบบสองทาง	 (Two-way	

communication)	 สามารถเข้ามากดไลท์และโต้ตอบผ่านคอมเม้นท์บนหน้า	

Facebook	ได้ทันทหีลงัจากทีผู่ส้ือ่ข่าวโทรทศัน์ได้มกีารส่ือสารผ่าน	Status	Facebook	

โดยสิง่เหล่านีท้�าให้เกดิกลุม่	“แฟนข่าว”	ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์	ทีค่นในกลุม่มสีามารถ

ติดตามผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ได้อย่างใกล้ชิดทั้งบนหน้าจอโทรทัศน์และ	 Facebook	 โดย

สามารถแบ่งปันความรู้ความคิดความรู้สึกกันได้	 รวมถึงแฟนข่าวก็พร้อมจะเป็นแรง

ผลักดัน	 สนับสนุนผลงานด้านอ่ืนๆ	 ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ด้วย	หรืออีกนัยหนึ่ง	 อาจ

กล่าวได้ว่า	ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ได้กลายเป็นผู้น�าทางความคิดให้กับประชาชนก็ว่าได้

	 เทคโนโลยีการสื่อสาร

	 ด้วยเทคโนโลยกีารสือ่สารทีปั่จจบัุนมคีวามทนัสมยั	สามารถเข้าถงึผูค้นท่ัวไป

ได้อย่างง่ายดาย	สะดวก	และรวดเร็ว	Facebook	เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถใช้

งานได้ทุกที่ทั้งในคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	หรือ	แท๊บเล็ต	(Tablet)	ซึ่งผู้สื่อข่าว

จะพกอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวอยู่เสมอและน�าเสนอส่ิงต่างๆ	 ผ่านอุปกรณ์เหล่าน้ีทันท ี
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ที่ต้องการจะส่ือสารบน	 Facebook	 ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว	 Facebook	 จึงเข้ามามี

บทบาทส�าคัญและ	 กลายเป็นทางเลือกใหม่ของผู ้สื่อข่าวในการน�าเสนอข้อมูล 

แก่ประชาชน	เพราะสะดวก	รวดเรว็	ใช้งานง่าย	เข้าถงึคนจ�านวนมาก	พร้อมทัง้สามารถ

สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ส่งสารและผู ้รับสาร	 ท�าให้การน�าเสนอส่ิงต่างๆ	 บน	

Facebook	รวมถงึการรายงานข่าวมมุีมมองทีห่ลากหลายมากขึน้	มผีลตอบรบักลับมา	

ซึ่งผู้สื่อข่าวสามารถน�าผลตอบรับดังกล่าวมาใช้ในการน�าเสนอส่ิงต่างๆ	 ในครั้งถัดไป	

รวมทั้งน�ามาพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานให้ดีมีประโยชน์กับสังคมมากขึ้น	 

ขณะเดียวกันความรวดเร็วของ	Facebook	ก็สามารถตอบสนองความต้องการการรับ

ข้อมูลข่าวสาร	เหตุการณ์แบบทันท่วงทีด้วย	

	 นโยบายขององค์กร

	 แนวนโยบายในการด�าเนนิงานขององค์กรแต่ละองค์กรย่อมมคีวามแตกต่าง

กันออกไป	ถึงแม้ว่า	องค์กรสื่อไม่ได้มีข้อบังคับหรือห้ามผู้สื่อข่าวใช้	Facebook	และ

ไม่ได้ตรวจสอบการใช้งาน	Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อย่างเคร่งครัด	ว่ามีการ 

น�าเสนอ	Status	Facebook	อย่างไรในแต่ละวัน	โดยการจะโพสต์ขึ้น	Facebook	นั้น

ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และองค์กร	 ไม่สร้างความ 

ขัดแย้งและแตกแยกให้กับสังคม	 โดยจะไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงการใช้

งาน	Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แต่อย่างใด

 ผู้สื่อข่าว

	 ตัวผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	การใช้	Facebook	เพื่อตอบ

สนองเป้าหมาย	ความต้องการ	ความปรารถนา	และได้รบัส่ิงทีมี่ความหมายให้กบัตนเอง	

ตามที่	มาสโลว์	(Dr.	Abraham	H.	Maslow)	ได้กล่าวไว้ว่า	มนุษย์เป็น	“สัตว์ที่มีความ

ต้องการ”	(Wanting	Animal)	การที่ผู้สื่อข่าวโพสต์สิ่งต่างๆ	บน	Facebook	เพื่อตอบ

สนองความต้องการของตน	การโพสต์	Status	Facebook	เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สาร

กับผู้คนมากมาย	แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปการใช้	Facebook	ของผู้สื่อข่าวไม่ใช่เพื่อการ

สือ่สารเพยีงอย่างเดยีว	แต่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัตน	และตอบสนองความ

ต้องการที่อยู่ภายในจิตใจ	คือ	ความต้องการทางสังคม	(Belongingness	or	Social	

Needs) หมายถึง	ความต้องการทางสงัคม	ต้องการสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น	ความต้องการเป็น

มติร	ต้องการเป็นเจ้าของและมเีจ้าของความรกัในรปูแบบต่างกนั	เช่น	ความรกัระหว่าง

คู่รัก	 พ่อ	 แม่-ลูก	 เพื่อน	 สามี-ภรรยา	 เป็นต้นและความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง	
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(Esteem	needs) หมายถึง	ความต้องการนับถือตนเอง	ภูมิใจในตนเอง	และต้องการ

ให้ผู้อื่นยกย่องนับถือตน	 เช่น	 การอยากท�าในสิ่งที่ท้าทาย	 ได้รับเกียรติยศ	 ศักดิ์ศรี	 

ความเด่นดัง	การยกย่องสรรเสริญ	และความรู้สึกของคนอื่นที่ดีต่อตน	เป็นต้น	กล่าว

ได้ว่า	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ใช้	 Facebook	 เป็นเครื่องมือที่น�าไปสู่การตอบสนองความ

ต้องการทางสังคมและเกียรติยศชื่อเสียงของตน

 

อภิปรำยผล
	 ส่ือสังคมออนไลน์ท�าให้คนทั่วไปมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น	 มีช่อง

ทางในการแสดงออกทีง่่ายขึน้	รวมถงึผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์ทีไ่ด้น�าเสนอเร่ืองราวของตนเอง

ในรูปแบบต่างๆ	ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานข่าวและชีวิตส่วนตัว	Facebook	ของผู้สื่อข่าว

โทรทัศน์	 จึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ	

เป็นพ้ืนที่ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์สามารถบอกเล่าสอดแทรกแสดงความเป็นตัวตนออกมา

ได้อย่างเตม็ที	่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ตามทีต่นเองอยากเป็น	โดยสร้างตวัตนให้ผูอ้ืน่

ประทบัใจ	เลอืกสือ่สารและน�าเสนอภาพลกัษณ์เฉพาะในประเดน็ทีต้่องการ	หรอืแสดง

บทบาทในแบบต่างๆ	โดยภาพลักษณ์ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ได้น�าเสนอผ่าน	Facebook	

เมื่อมีการโพสต์และเผยแพร่สู ่สาธารณชน	 ความเป็นตัวตนในพื้นที่ส่วนตัวอย่าง	

Facebook	จึงถูกลดทอนลงด้วยการแก้ไข	ปรับปรุง	เนื้อหา	ภาษา	ข้อคิดเห็น	รูปภาพ	

รวมถึงความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่มีต่อเรื่องราวต่าง	ๆ	ก่อนจะน�า

เสนอบน	Facebook	เพื่อให้ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคม	เป็นที่ยอมรับแก่สังคม

ได้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ด้วย

	 กล่าวได้ว่า	 Facebook	 เข้ามามีบทบาทในวิถีของการสร้างความหมาย	 

น�าเสนอตวัตน	น�าไปสูก่ารสร้างภาพลกัษณ์	ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์	เดมิภาพลกัษณ์เป็น

สิง่ทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาต	ิไม่ได้มกีารปรงุแต่ง	การทีบ่คุคลใดจะมภีาพลกัษณ์ใดมกั

ขึ้นกับการกระท�าของบุคคลนั้น	จนเกิดลักษณะที่โดดเด่น	เห็นชัดเจน	เป็นที่ประจักษ์

แก่คนทั่วไป	 กลายเป็นภาพลักษณ์ของบุคคลน้ันๆ	 และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ก็มี

ลกัษณะปากต่อปาก	แต่ปัจจบุนัสือ่สงัคมออนไลน์เป็นช่องทางการสือ่สารทีเ่ป็นระบบ

เป็นระเบียบ	มีการวางแผน	มีขั้นตอน	สามารถปรับปรุง	แก้ไข	แต่งเติม	 เพิ่มลูกเล่น

สสีนัเข้าไปในเนือ้หาทีต้่องการน�าเสนอสูส่าธารณชนได้	ก่อให้เกดิภาพลกัษณ์ทีป่รงุแต่ง

ขึน้	เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ให้สาธารณชนเข้าใจตามทีต่นต้องการหรอืคาดหวงัไว้	รวมถงึ
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สื่อสังคมออนไลน์ก็ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เดิมด้วย

การน�าเสนอภาพลักษณ์ใหม่ที่ต้องการจะเป็น	ต้องการให้คนอื่นเห็นอย่างเด่นชัดและ

ต่อเนื่อง	 เพ่ือสร้างความเช่ือ	 จนกลายเป็นภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาของผู้ส่ือข่าว

โทรทัศน์ในที่สุด

	 การน�าเสนอภาพลกัษณ์ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์บน	Facebook	นัน้	มลีกัษณะ

ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ	Boorstin	ดังนี้

	 การสร้างภาพลักษณ์ได้มีการวางแผน	 (Planned)	 โดยผู้สื่อข่าวโทรทัศน์

แต่ละคนแต่ละสายจะมีเอกลักษณ์	มีความโดดเดน่เฉพาะตัวในแต่ละด้าน	ซึ่งผู้สือ่ข่าว

โทรทัศน์ก็จะหยิบยกสิ่งเหล่านั้นมาน�าเสนอบน	Facebook	เมื่อผู้สื่อข่าวโทรทัศน์น�า

เสนอเรือ่งราวผ่าน	Status	Facebook	ทัง้เร่ืองราวเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัความสามารถด้าน

ข่าวและด้านอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวกับเรื่องส่วนตัวอย่างต่อเนื่องส่ิงเหล่านี้ก็จะเกิดกลายเป็น 

ภาพลกัษณ์ในเรือ่งต่างๆ	ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์ทัง้ภาพลักษณ์ทีเ่กีย่วกบัความสามารถ

ด้านข่าว	 และภาพลักษณ์ในด้านอื่นๆ	 ซ่ึงเกิดจากการกระท�าของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ที่

ถ่ายทอดผ่าน	Facebook	อย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ในการวางแผน	ซึ่งก็ท�าให้เห็น

ว่าผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ท่ีเป็นคนดัง	 บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการข่าวไม่ได้เกิดเองตาม

ธรรมชาติแต่จะมีการวางแผน	(Designed)	เอาไว้แล้วนั่นเอง

	 Facebook	ถือเป็นช่องทางในการปลูกฝัง	(Planted)	ภาพลักษณ์ของผู้สื่อ

ข่าวโทรทัศน์	 โดยความถ่ีของการน�าเสนอผ่านสื่อ	 การเลือกประเด็น	 การน�าเสนอ	 

และรูปแบบการน�าเสนอ	 ก็คือ	 ความหลากหลายของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 ซึ่งจะเป็น

กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการปลูกฝังภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ได้ในที่สุด

	 นอกจากนีก้ารเร้าอารมณ์	(Incited)	จากภาพลกัษณ์บน	Status	Facebook	

ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์จะมกีลยทุธ์และวธิกีารในการเร้าอารมณ์โดยวธิกีารน�าเสนอจาก

การใช้ถ้อยค�าและการใช้ภาพ	ซึง่เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานของผูส้ือ่ข่าวทีม่กีารใช้ถ้อยค�า

และภาพถ่ายทอดเรื่องราว	 สถานการณ์ผ่านสื่อทุกวันอยู่แล้ว	 โดยบนพื้นที่	 Status	

Facebook	จงึเป็นอกีหนึง่พืน้ทีท่ีผู่ส้ือ่ข่าวได้น�าคณุลักษณะพืน้ฐานเหล่านีม้าถ่ายทอด

เรื่องราวและความรู้สึกของตนโดยยังคงใช้ถ้อยค�าที่มีลีลาของการเขียนข่าว	 มีการใช้

ถ้อยค�าทีอ้่างองิแหล่งข่าว	หรอืการใช้ถ้อยค�าทีแ่สดงถงึความรูส้กึนกึคดิในเร่ืองส่วนตวั

ที่ยังคงมีจังหวะจะโคน	ลีลาการเขียน	การน�าเสนอที่ไม่ทิ้งลายการเป็นคนข่าว	มีการ

ใช้ภาพประกอบเร่ืองราว	บอกเล่าสถานการณ์	ให้ผูอ่้านเข้าใจชดัเจนยิง่ขึน้	ดงัคณุสมบตัิ
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พื้นฐานของข่าวที่ต้องถูกต้องแม่นย�า	สั้น	เข้าใจง่ายและชัดเจน	ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่ง

ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ใช้ในการเร้าอารมณ์แก่ผู้อ่านอย่างชัดเจน	

	 ท้ังนีก้ารสร้างภาพลกัษณ์ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์นัน้จะมกีารก�าหนดเป้าหมาย	

(Aimed)	 ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้ด้วยเช่นกัน	 โดยมีเป้าหมายในระยะสั้น	 คือ	 

ผลตอบรบัของการโพสต์	Status	Facebook	ในแต่ละครัง้ว่าจะเป็นเช่นไร	Feedback	

ที่ตอบกลับมาท้ังในรูปแบบของการกดถูกใจ	 (Like)	 แสดงความคิดเห็น	 และการ 

แบ่งปัน	(Share)	ที่คาดหวังว่าประเด็นในการสื่อสารบน	Status	Facebook	ครั้งนั้นๆ	

จะได้รับผลตอบรับที่ดี	สร้างความสนใจ	เกิดการพูดถึง	วิพากษ์วิจารณ์	คิดตาม	หรือ

ปรากฏการณ์ใดๆ	 ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในสังคม	 ด้านเป้าหมายระยะยาวการ

สร้างภาพลักษณ์เพื่อที่จะท�าให้ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ภาพลักษณ์ดี	น่าเชื่อถือและการเป็น

ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญ	ซื่อสัตย์	โปร่งใส	ชัดเจน	ตรงไปตรงมา	ก็น�าไปสู่การเพิ่ม

มูลค่า	สร้าง	Brand	ให้กับตนเอง	

	 ท้ังนี้	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในแต่ละสาย	 รู้ว่า	 ตนมีจุดแข็ง	 คุณสมบัติพิเศษ 

ที่แตกต่าง	 (Unique	 selling	proposition)	ที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้สื่อข่าวคน

อื่นอย่างไร	โดยผู้สื่อข่าวที่ประจ�าแต่ละสาย	ก็จะมีความถนัด	เชี่ยวชาญ	รอบรู้ในเรื่อง

ทีเ่กีย่วข้องกบัสายทีต่นเองประจ�าอยู่หรอืท�าข่าวอยูเ่ป็นประจ�า	และได้น�าเสนอส่ิงต่างๆ	

ออกมาให้ประชาชนได้รับรู้	มีจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความรู้	ความถนัด

ตามสายข่าวทีต่นรบัผดิชอบอยู	่สร้างการจดจ�าและความน่าเชือ่ถอืให้กบัผู้ส่ือข่าว	เพือ่

สร้างคุณค่าให้กับตน	 สร้างคุณค่าให้กับข่าว	 สกู๊ป	 และรายการที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์มี

ส่วนร่วม	รวมทั้งสร้างคุณค่าให้กับสถานีโทรทัศน์ด้วย

	 อย่างไรกต็ามภาพลกัษณ์นัน้สามารถทีจ่ะมกีารเปล่ียนแปลง	(Transformed)	

ได้	โดยการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์นัน้	จะสามารถเปลีย่นแปลง

ภาพลกัษณ์ตามทีต้่องการทัง้ในเรือ่งงานและเรือ่งส่วนตวั	ถ้าต้องการให้เกดิภาพลกัษณ์

ในด้านใดก็จะน�าเสนอเนื้อหาภาพลักษณ์นั้นๆ	สม�่าเสมอท�าให้เกิดความเข้าใจในภาพ

ลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ตามท่ีผู้สื่อข่าวโทรทัศน์น�าเสนอ	 พร้อมทั้งเปล่ียนแปลง

ภาพลกัษณ์ทีเ่ดมิเป็นเพยีงผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์กลายเป็นภาพลกัษณ์ของผูส่ื้อข่าวโทรทัศน์

ที่เป็นคนดัง	มีชื่อเสียงในวงการข่าว	
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	 ทั้งนี้ภาพลักษณ์ที่ปรากฏบน	Status	Facebook	ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ใน

ภาพรวมนั้นมีลักษณะดังนี้

	 1.	 ภาพลักษณ์เรื่องความสามารถทางด้านข่าว	 คือ	 เนื้อหาภาพลักษณ์

ของผูส้ือ่ข่าวทีน่�าเสนอผ่าน	Status	Facebook	โดยจะเป็นเรือ่งราวและเนือ้หาทีเ่ก่ียว

กับความสามารถต่างๆ	ในการน�าเสนอข่าว	ดังต่อไปนี้

 	 1.1	 ความสามารถในการน�าเสนอข่าว	คือ	ภาพลักษณ์ในเรือ่งของการ

แสดงความสามารถที่ผู้สื่อข่าว	ได้น�าเสนอเนื้อหาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้สื่อข่าวที่มี

ความสามารถในการน�าเสนอข่าวที่โดดเด่น	รวดเร็ว	ฉับไว	และยอดเยี่ยม	

  1.2 ความเป็นผู้สื่อข่าวสังกัดสถานีโทรทัศน์สถานีใหญ่	 คือ	 เน้ือหา

ภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้สื่อข่าวที่เป็นตัวแทนของสถานีโทรทัศน์ 

ช่องใหญ่	 เป็นความหวังและความภาคภูมิใจของสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับการคัดเลือก 

มาแล้ว	

  1.3	 ความเป็นผูส้ือ่ข่าวทีเ่ป็นคนดัง	มีชือ่เสียงในวงการข่าว	เป็นการ

น�าเสนอเรือ่งราวของการเป็นผูส้ือ่ข่าวทีม่ชีือ่เสยีง	มแีฟนคลบั	และได้รบัเลอืกให้ปฏิบตัิ

ภารกิจส�าคัญ	 ซึ่งเป็นภาพลักษณ์อีกเรื่องหนึ่งท่ีส่ือสารให้เห็นถึงความสามารถที่โดด

เด่นของผู้สื่อข่าว	

 	 1.4	 ความเป็นผูสื้อ่ข่าวทีม่ปีระสบการณ์	ได้แก่	การทีผู่ส้ือ่ข่าวได้เสนอ

เนื้อหาภาพลักษณ์ในเรื่องของความสามารถด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับตัวผู้สื่อข่าวที่ได้รับ

การฝึกฝน	และเรียนรู้ทักษะด้านข่าว	เพื่อสื่อให้เห็นถึงความหมายในการเป็นผู้สื่อข่าว

ที่เก่งและมีประสบการณ์	

	 2.	 ภาพลกัษณ์ด้านอืน่ๆ	ได้แก่	เนือ้หาภาพลกัษณ์ของผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์ที่

เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก	ประกอบไปด้วย	3	เรื่อง	ได้แก่	

	 	 2.2	 ภาพลักษณ์เรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง  

โดยจะเป็นในเรือ่งของการเป็นคนทีม่คีวามรกัต่อครอบครวั	หรอืการเป็น	“แฟมลิีแ่มน”	

ทีเ่อาใจใส่และรบัผดิชอบต่อครอบครวัท�าให้ผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์มภีาพลกัษณ์ทีด่ขีองการ

เป็นผู้น�าและผู้ตามในครอบครัว	 และการมีครอบครัวที่ม่ันคง	 หรือการมีครอบครัวที่

อบอุ่นที่เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์

	 ขณะทีค่วามสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้าง	ทัง้เพ่ือน	เพือ่นร่วมงานทีถ่กูถ่ายทอด

ผ่าน	 Status	 Facebook	 น้ัน	 ภาพลักษณ์ท่ีถูกน�าเสนอนี้ท�าให้ผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์มี 
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ภาพลกัษณ์ของการรกัเพือ่นฝงู	มนี�า้ใจ	จรงิใจ	มคีวามเอือ้อาทร	เอาใจใส่	ให้ความสนใจ

ในความต้องการ	ความจ�าเป็น	ความทกุข์สขุของผูอ้ืน่และพร้อมทีจ่ะให้ความช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน	

	 	 2.2	 ภาพลกัษณ์เรือ่งลกัษณะนสิยั	โดยเนือ้หาบน	Status	Facebook	

ทีผู่ส้ือ่ข่าวโทรทศัน์น�าเสนอมกัแสดงให้เหน็ถงึภาพลักษณ์ในเรือ่งลักษณะนิสยัทีย่ิม้แย้ม

แจ่มใส	เป็นคนที่ใจเย็น	มีความอดทน	และที่ส�าคัญเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความขยัน	รวมทั้ง

ยังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเป็นอย่างสูง	 ซ่ึงก็แสดงถึงภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ส่ือ

ข่าวทีด่	ีส่วนภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดนีัน้กจ็ะเป็นการกล่าวถงึบคุคลและสถานการณ์ต่างๆ	ใน

เชิงต่อว่า	ตัดพ้อ	

	 	 2.3	 ภาพลักษณ์เรื่องวิถีการด�าเนินชีวิต	ถือเป็นภาพลักษณ์ที่บ่งบอก

ถึงทัศนคติ	ค่านิยม	และ	มุมมอง	ของผู้สื่อข่าว	บ่งบอกความเป็นตัวตน	และใช้ในการ

สร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 การน�าเสนอเรื่องราวต่าง	ๆ	บน	Status	Facebook	ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ

การแนะน�าตนเองให้เป็นท่ีรู้จัก	 และเกิดความสนใจอยากที่จะติดตาม	 ขณะเดียวกัน	

ภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ท่ีปรากฏบน	 Facebook	 นั้นมิใช่ภาพลักษณ์ที่เกิด

ขึ้นเองตามธรรมชาติ	 แต่เป็นภาพลักษณ์ที่ปรุงแต่งขึ้น	 เนื่องจากมีการคิด	 วิเคราะห	์ 

คดัเลอืก	และแต่งเตมิประเด็น	สิง่ทีจ่ะน�าเสนอ	ก่อนทีจ่ะน�าเสนอบน	Facebook	อย่าง

แท้จริง	 เพื่อให้เกิดความเชื่อและยอมรับภาพลักษณ์ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์พึงปรารถนา

และประกอบสร้างขึ้น	

	 ภายในสื่อสังคมออนไลน์	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 ก�าลังให้สถานภาพหรือมอบ

หมายสถานภาพ	 (Status	Conferral)	ที่ดีขึ้นไปอีกให้แก่ตัวผู้สื่อข่าวโทรทัศน์นั่นเอง	

โดยน�าเสนอผ่านกลยุทธ์ท่ีมีความแตกต่างจากการรายงานข่าวผ่านส่ือหลักอย่าง

โทรทัศน์ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของเวลา	ความถูกต้อง	 และชื่อ

เสยีงขององค์กร	แต่	Facebook	กลบัท�าให้ผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์มพีืน้ทีส่ือ่เป็นของตนเอง	

สามารถที่จะน�าเสนอและมอบหมายสถานภาพได้ตามที่ใจต้องการ	พร้อมทั้งส่งเสริม

ให้ภาพลักษณ์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ดียิ่งขึ้นไปอีก
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	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในปัจจุบันมุ่งที่จะสร้างตัวตนเพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีช่ือเสียง	

(Celebrity)	มากกว่าการเป็นผูย้ิง่ใหญ่หรอืวรีบรุษุ	(Hero)	ดงัเช่นทีผ่่านมาในอดตี	โดย

มุง่สร้างชือ่เสยีงโดยใช้สือ่ในฐานะทีต่นเองอยูใ่นแวดวงสือ่มวลชนอยูแ่ล้วเพือ่เป็นบนัได

ไต่ไปสูค่วามมชีือ่เสยีง	การเป็นท่ีรูจ้กัของผูอ้ืน่ในทางทีดี่	การได้รับความชืน่ชมนยิมชม

ชอบ	 โดยหลงลืมท่ีจะสร้างสรรค์จรรโลงสังคมด้วยความรู้ความสามารถและการกระ

ท�าของตนเองด้วยความเพียรอย่างต่อเน่ืองจนเกิดผลดีแก่ส่วนรวมและประเทศชาต	ิ

กระทัง่ได้รับความยอมรบันบัถอืและโจษจนัเยีย่งวรีบรุษุผูพ้ทิกัษ์สงัคมดงับทบาทหน้าที่

ของสื่อมวลชนท่ีควรปฏิบัติมาช้านาน	 ก่อนท่ีจะก้าวสู่การเป็นผู้มีช่ือเสียงในที่สุด	 ก่อ

ให้เกิดค�าถามต่อไปว่า	เมื่อผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ผู้ที่ได้มา

ซึ่งสัจจะหรือความจริงแล้วน�าความจริงนั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณชน	 พิทักษ์ปกป้อง

สังคม	ดุจวีรบุรุษ	แต่ในพื้นที่	Facebook	กลับปรากฏภาพลักษณ์ที่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์

ปรารถนาจะเผยแพร่สู่สาธารณชนแทนความจริง	

	 อย่างไรก็ดี	ถ้าผู้สื่อข่าวโทรทัศน์เริ่มต้นสร้างตัวตนให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแทน

การแสวงหาและพิสูจน์ความจริง	 รวมทั้งต้องการมีภาพลักษณ์ที่เพิ่มขึ้น	 แล้วสังคม 

จะเป็นอย่างไร	 หากในอนาคตผู้สื่อข่าวมุ่งสร้างภาพลักษณ์หรือปั้นภาพลักษณ์เพียง

อย่างเดียว	แล้วความจริงในสังคมจะยังคงด�ารงอยู่หรือไม่	 เป็นสิ่งที่ต้องค�าหาค�าตอบ

กันต่อไป

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ผูว้จัิยเหน็ว่า	ควรจะมกีารทบทวนการจะท�าอย่างไรให้ผูส้ือ่ข่าวโทรทศัน์

ที่มีชื่อเสียง	 (Celebrity)	 รักษาเอาไว้ให้ได้ซึ่งความมีสัจจะเยี่ยงวีรบุรุษ	 (Hero)	 หรือ

ควรจะสรา้งวรีบุรษุที่แท้จริงในวงการข่าวขึ้นมาบ้างแทนทีผู่้มชีื่อเสียงเพียงอย่างเดียว

	 2.	 ทุกวงการควรจะสร้างวีรบุรุษให้เกิดขึ้นมากกว่าการสร้างผู้มีชื่อเสียง	 

เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้น
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 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อการสื่อสารและพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตา

แกรม เพื่อการช่วยเหลือสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร การเปิดรับเนื้อหา ระดับความสนใจต่อเนื้อหา 

และลกัษณะของภาพ พฤตกิรรมการใช้สือ่อนิสตาแกรม เพือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะทาง

ประชากรกบัการเปิดรบัเนือ้หา เพือ่เปรยีบเทยีบลักษณะทางประชากรกบัระดบัความ

สนใจต่อเนื้อหา ลักษณะของภาพ และเพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับ

พฤตกิรรมการใช้สือ่อนิสตาแกรม ในการสือ่สารเพือ่การช่วยเหลือสงัคม ของประชาชน

ในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการ

เกบ็ข้อมลู โดยมกีลุม่ตวัอย่างเป็นประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ทีม่อีายุ 

15 ปีขึน้ไป ทีม่กีารใช้งานการสือ่สารเพือ่การช่วยเหลอืสงัคม ผ่านสือ่อนิสตาแกรม โดย

ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นภูมิ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15-23 ปี 

ระดบัการศกึษาสงูสดุปริญญาตร ีรายได้ส่วนตวัต่อเดอืนไม่เกิน 10,000 บาท ประกอบ

อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีสถานภาพโสด 

 การเปิดรับเนื้อหาการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (3.25) เมือ่พจิารณาระดบัความมากน้อยในการเปิดรบัเนือ้หาการช่วย

เหลอืสงัคม ผ่านสือ่อินสตาแกรม พบว่า กลุม่ตัวอย่างมกีารเปิดรบัเนือ้หาการช่วยเหลือ

เกี่ยวกับสัตว์ (3.53) อยู่ในระดับมาก มีเหตุผลในการเปิดรับเน้ือหาการส่ือสาร เพื่อ

การช่วยเหลอืสงัคม ผ่านสือ่อนิสตาแกรมเพือ่คลายเครยีด ให้ความบนัเทงิคลายเครยีด

มากที่สุด (21.25) 

 ระดับความสนใจต่อเน้ือหาในการสื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือสังคมผ่านส่ือ

อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (3.21) โดยเนื้อหาการช่วยเหลือ

เกี่ยวกับเด็ก (3.33) มีประเด็นเน้ือหาของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความสนใจมากท่ีสุด 

คือ ประกาศตามหาเด็กหาย ระดับความสนใจต่อลักษณะของภาพในการสื่อสาร เพื่อ

การช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.48) ในลักษณะ

ภาพประกอบข้อความ (4.10) ภาพนิ่ง (3.72) และมีความสนใจของการใช้ภาพในการ

บทคัดย่อ
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สื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.71)

 พฤตกิรรมการใช้ส่ืออนิสตาแกรม ในการสือ่สารเพือ่การช่วยเหลอืสงัคมโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (3.53) โดยมีการแสดงความชื่นชอบ (Like) (3.56) ที่มีลักษณะ

พฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคมมากที่สุด คือ 

ต้องการบอกว่า รับทราบ ตกลง เข้าใจ เป็นต้น

 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าประชาชนทีม่ ีอาย ุรายได้ส่วนตวัต่อเดอืน 

และสถานภาพสมรส ทีแ่ตกต่างกนัจะมกีารเปิดรบัเนือ้หา การส่ือสารเพือ่การช่วยเหลือ

สงัคม ยกเว้นการช่วยเหลอืเก่ียวกบัผูด้้อยโอกาสและส่ิงแวดล้อม ผ่านส่ืออนิสตาแกรม

แตกต่างกนั และประชาชนทีม่ ีอาชพี ทีแ่ตกต่างกนัจะมกีารเปิดรบัเนือ้หา การสือ่สาร

เพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมแตกต่างกัน 

 ประชาชนที่มี เพศ อายุ ที่แตกต่างกัน จะมีระดับความสนใจต่อเนื้อหา ใน

การสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือเก่ียวกับสัตว์ ผ่านสื่ออินสตาแกรมแตกต่างกัน ส่วน

ประชาชนที่มี รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จะมีระดับความสนใจต่อเนื้อหา ในการสื่อสาร

เพื่อการช่วยเหลือเกี่ยวกับสัตว์ เด็กและสตรี ผ่านส่ืออินสตาแกรมแตกต่างกัน 

ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีระดับความสนใจต่อเนื้อหา ในการสื่อสาร 

เพื่อการช่วยเหลือสังคม ยกเว้นการช่วยเหลือเกี่ยวกับสตรีผ่านส่ืออินสตาแกรม 

แตกต่างกัน และประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมีระดับความสนใจต่อ

เนื้อหาในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือเก่ียวกับสัตว์และเด็กผ่านสื่ออินสตาแกรม 

แตกต่างกัน

 ประชาชนท่ีมี เพศ แตกต่างกันจะมีระดับความสนใจต่อลักษณะของภาพ  

ที่มีลักษณะเป็นภาพที่มีแต่ข้อความและวิดีโอสั้นๆ ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือ

สงัคม ผ่านสือ่อนิสตาแกรม แตกต่างกนั ส่วนประชาชนทีม่ ีอาย ุแตกต่างกนัจะมรีะดบั

ความสนใจต่อลักษณะของภาพ ท่ีมีลักษณะเป็นภาพเคล่ือนไหว (Animation) และ 

วิดีโอสั้นๆ แตกต่างกัน ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันจะมีระดับ

ความสนใจต่อลักษณะของภาพ ที่มีลักษณะเป็นภาพนิ่ง แตกต่างกัน และประชาชน 

ที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันจะมีระดับความสนใจต่อลักษณะของภาพ  

ที่มีลักษณะเป็นภาพที่มีแต่ข้อความแตกต่างกัน

 ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและสถานภาพสมรส 

ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม โดยการแสดงความคิดเห็น 
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(Comment) ในการสื่อสารเพ่ือการช่วยเหลือสังคมแตกต่างกัน ทั้งนี้กลับไม่ท�าให้

พฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม โดยการแสดงความชื่นชอบ (Like) และการส่งต่อ

ข้อมูลข่าวสาร (Share) แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มีรายได้ส่วนตัว 

ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม โดยการแสดงความ 

คิดเห็น (Comment) และการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร (Share) เพื่อการช่วยเหลือสังคม

แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ:	 การช่วยเหลือสังคม,	สื่ออินสตาแกรม, ลักษณะทางประชากร,	การเปิด

รบัเนือ้หา,	ระดบัความสนใจต่อเนือ้หา,	ระดบัความสนใจต่อลกัษณะของ

ภาพ,	 พฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรมในการส่ือสารเพื่อการช่วยเหลือ

สังคม
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 This is a study of attitudes towards communication and behavior 

using Instagram to social assistance of people in Bangkok. The objective 

is to study demographic characteristics, exposure to content, level of 

attention to content, appearance of the image and behavior using the 

media that is called Instagram. In addition, compare the demographic 

characteristics and exposure to the content. It also compares the 

demographic characteristics and level of attention to the content and 

appearance of the image. The last thing is to compare the demographic 

characteristics and behavior using Instagram. The communication for 

social assistance of people in Bangkok is a quantitative research and a 

questionnaire was used to collect data. The sample consisted of people 

living in Bangkok, aged 15 years and over who are active in communication 

for social assistance through Instagram by stratified sampling, which 

surveyed 400 people.

 The results showed that most of the respondents were female, 

aged between15-23 years. It was also found a bachelor’s degree is the 

highest level of education and a monthly income less than 10,000 baht, 

including a career as a collegian and marital status is single

 Exposed to content that is relevant to social assistance via 

Instagram. Overall, they found that it was moderate (3.25). When 

considering the extent of exposure to content about social assistance 

through Instagram. It was found that the representative sample received 

information about helping animals (3.53) at a high level.The most common 

reason to get information about the communication for social assistance 

through Instagram that is to provide entertainment and relaxation (21.25).

ABSTRACT
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 Level of attention to the content of communication for 

supporting society through Instagram of the sample is moderate (3.21). 

The content of help to children (3.33) has a point about the samples 

with the greatest attention. That is the declaration of conformity for 

missing children. Moreover, level of attention to visual communication 

for social assistance via Instagram. Overall it was high (3.48). The 

illustrations in the text (4.10) slide (3.72), which has an interest in the 

use of communication for social assistance through Instagram. Overall, 

the high level (3.71) and the behavior using of Instagram to communicate 

to the society as a whole, was high (3.53) by pressing the “like” (3.56) 

that resembles behavior using Instagram to communicate for social 

assistance the most. This is to indicate that the recognition, agreement 

and understanding.

 According to the hypothesis testing that found the age, income 

and marital status, different to have open communication with content 

to support different social assistance related to all aspects except for 

the one who is disadvantaged and the environment. They also found 

that people with different occupations have exposure data communication 

for social assistance through Instagram is different.

 In addition, people with different of sex and age, there is a level 

of attention to the content of the communication to help with the 

animals via Instagram different. For people with different incomes, the 

interest in the content of the communication to help animals, children 

and women through Instagram different. It was also found that the 

population has a different occupations are interested in the content of 

the communication for social assistance in different levels, except to 

assist women. Furthermore, people with different marital status as a 

result, the level of attention to the communication to help animals and 

children through Instagram different.
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 People with different gender have an interest in the image which 

the appearance of the image with the text and a short video to 

communication for social assistance via Instagram different. For people 

with different age, it may affect the level of interest in the image, which 

is an animation and short video that is different as well. Apart from that, 

individuals with different level of education that results in a level of 

interest in the characteristics of slide with difference and people with 

different monthly income, it affects the level of interest, the difference 

in the appearance of an image, which is a picture depicted just only  

a text. 

 People with different of sex, age, level of education, profession 

and marital status, be the cause of the behavior of using Instagram to 

post a comment on communication for social assistance is different.  

On the other hand, do not affect the use of Instagram to press like and 

forward information (share). However, people with different monthly 

income will affect the behavior to use of Instagram to comment and 

share for social assistance is different. 

Keywords: social	assistance,	Instagram,	demographic	characteristics,	

exposure	 to	 content,	 level	 of	 attention	 to	 content,	 the	

level	of	interest	in	characteristics	of	the	image,	behavior	

using	Instagram	to	communicate	for	social	assistance.
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญ
 ในทุกยุค ทุกสมัย การติดต่อสื่อสารถือเป็นปัจจัยหลักในการด�ารงชีวิตของ
สตัว์สงัคมชนดิหนึง่ทีเ่รยีกว่า มนษุย์ จากในอดตีสือ่สิง่พมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ ล้วนแต่เคย
อยู่ในยุคที่รุ่งเรื่องมาแล้วทั้งนั้น จนกระทั่งปัจจุบันสื่อต่างๆ ก็ยังคงรุ่งเรืองอยู่ เพียงแต่
เริ่มมีโทรคมนาคม สื่อออนไลน์ เสริมเข้ามา สื่อออนไลน์ สื่อที่มาพร้อมกับความ 
เร่งด่วน ตอบสนองความสะดวกสบาย ท�าให้มีการใช้สื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารมวลชนหรือการส่ือสารไปยังคนจ�านวนมากๆ ภายในเวลา
พร้อมๆ กนัด้วยความสะดวกรวดเรว็ แต่ทว่าไม่ต้องเสยีเวลา สถานวีทิย ุสถานโีทรทศัน์ 
ไม่ต้องจ่ายค่าเน้ือท่ีในนิตยสาร นอกจากน้ียังสามารถบรรจุข้อมูลข่าวสารได้ปริมาณ
มาก และมีประสิทธิภาพในการส่งปฏิกิริยาป้อนกลับ (ศิริวรรณ ศรีวิชชุพงษ์, 2542) 
ปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์สที่ก�าลังเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น ได้แก่ อินสตาแกรม
 ปัจจุบัน สื่ออินสตาแกรม มียอดผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 100 ล้านคนและมียอด
ผู้ใช้งานต่อวันถึง 11 ล้านคนจากผลส�ารวจของ MindshareWorld (ออนไลน์ http://
www.mindshareworld.com/thailand. พฤศจกิายน 2556) ในเรือ่งของพฤตกิรรม
ต่อการใช้อนิสตาแกรม พบว่าคนไทย มากกว่า 50% ของผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ 
รูจ้กัและใช้อนิสตาแกรมตดิตามอนิสตาแกรมของดาราและคนมชีือ่เสยีง ในขณะทีผู่ท้ี่
ติดตามอินสตาแกรมของสินค้าและบริการ และแหล่งข้อมูลจะเห็นได้ว่า 71% ของผู้
ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดในอินสตาแกรม นอกจากนี้ 3 ใน 4 
ยังบอกต่อเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมฯเหล่านี้ด้วยเนื่องด้วยสื่ออินสตาแกรมเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้น จึงท�าให้มีการใช้สื่ออินสตาแกรมในการติดต่อ
สื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือสังคม
 ทั้งนี้แหล่งที่มาของการสื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม มี
ทั้งจากองค์กร มูลนิธิ จากอินสตาแกรมของดารา หรือบุคคลมีชื่อเสียง อินสตาแกรม
จากเพื่อน ญาติ พี่น้อง และอินสตาแกรมตราสินค้า ซึ่งจากแหล่งที่มาเหล่านี้ ล้วนมี
ส่วนช่วยให้เกิดกระแสและความนิยม กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น จนท�าให้สื่อ
อนิสตาแกรม มคีวามน่าสนใจและถกูน�ามาใช้เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สาร เพือ่การ
ช่วยเหลือสังคม ในระบบการท�างานของอินสตาแกรม จะมีการแชร์รูป อัพโหลดรูป

ต่างๆ ที่เป็นหัวใจหลักในการใช้งาน ทั้งนี้จะมีการใช้ลักษณะของภาพในการส่ือสาร 
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ผ่านทางสื่ออินสตาแกรม ได้แก่การลงภาพที่มีแต่ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพนิ่งประกอบ

ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอสั้นๆ ซึ่งท�าให้เกิดการแสดงความชื่นชอบ (Like) 

การแสดงความคิดเห็น (Comment) และการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร (Share) ส่งผล

ให้การช่วยเหลือสังคมด�าเนินไปได้อย่างดี

 ตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือสุนัข แมวของโครงการ The Voice “เสียงจาก

เรา” ที่มีอินสตาแกรมเข้าถึงได้ที่ @thevoicefoundation ที่มียอดการติดตาม 

(Follower) มากถึง 30,000 กว่าราย เป็นโครงการหาทุนเพื่อช่วยสุนัข แมวจรจัดไม่

สบายและพิการ โดยการด�าเนินโครงการนั้น มีคุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี นางแบบ และ

พิธีกรชื่อดัง และประธานโครงการนี้ โครงการ The Voice “เสียงจากเรา” เนื่องด้วย

เจ้าของโครงการนี้เป็นดารา บุคคลมีชื่อเสียงจึงมีเพื่อนดารา บุคคลมีชื่อเสียงมากมาย

ช่วยกันแชร์และส่งข่าวสารต่อ ท�าให้เกิดกระแสนิยมอย่างมาก พร้อมกันนั้นการลงรูป

ในอินสตาแกรม ยังสามารถแชร์รูปเช่ือมโยงไปยังเฟซบุ๊กได้อีกด้วย จึงสร้างความ

ตระหนกั ขยายการสือ่สารได้อย่างกว้างขึน้ (ออนไลน์. http://www.bangkokbiznews.

com/home/detail/life-style/health/.31ธันวาคม 2557)

 ส่วนประเด็นปัญหาในการช่วยเหลือทางสังคมน้ันมีอยู่มาก ล้วนแล้วแต่

เป็นการท�าประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์และโลกมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น จากการรวบรวม

ข้อมูลของผู้วิจัย สามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

 1. การช่วยเหลือสัตว์ เช่น สุนัข แมว เป็นต้น โดยการช่วยเหลือจะเป็นการ

ขอรับบริจาคเงิน หรือมีการรับตัวสุนัขหรือสัตว์อื่นๆ เข้ามาให้มูลนิธิเป็นคนดูแลรักษา 

มีการประกาศตามหาสุนัขที่หายไป และนอกจากนี้ยังมีการท�าของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

กระเป๋า เสือ้ ตุก๊ตา เป็นต้น เพือ่น�าไปขายและน�ารายได้มาช่วยเหลอืสุนขัหรอืสัตว์อืน่ๆ 

เป็นการสมทบทุนไว้ในโครงการหรือมูลนิธิอีกด้วย 

 2. การช่วยเหลอืในเรือ่งเก่ียวกับเดก็ จะมีองค์กรและมลูนิธ ิเข้ามาช่วยเหลอื

เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการสังคม สวัสดิภาพและการพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองเด็ก 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ในการช่วยเหลอืนัน้จะอยูใ่นรปูแบบของการขอรบับรจิาค ไม่ว่า

จะเป็นหนังสือ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หรืออาจจะเป็นเงิน 

 3. การช่วยเหลอืในเรือ่งเกีย่วกบัสตรี ให้ความช่วยเหลือในเรือ่งความรูด้้าน

กฎหมายเพื่อใช้ปกป้องสิทธิของตน การป้องกันตนเอง การฝึกอบรมอาชีพ และยังมี

การสร้างเครือข่ายเพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า ช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาความรุนแรง
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ให้มีก�าลังรับมือกับปัญหาต่างๆ ด้วย จึงนับได้ว่ามีการช่วยเหลือรอบด้านเพื่อให้เพศ

หญิงสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามวิถีของมนุษย์โดยทั่วไป

 4. การช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะมีการช่วยเหลือในหลายด้าน 

อาทิเช่นค่ารักษาพยาบาล การให้ค�าปรึกษาในด้านสุขภาพจิต การฟื้นฟูจิตใจ ให้เงิน

สงเคราะห์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ทั้งยังมีการจัด

กิจกรรมต่างๆ โดยทางสื่ออินสตาแกรม มีการช่วยเหลือโดยการขอรับบริจาคเงินเพื่อ

น�าเข้าองค์กรหรอืมลูนธิ ิและมกีารสือ่สาร เพือ่ประชาสัมพนัธ์ในเรือ่งของกจิกรรมทีไ่ด้

จัดขึ้น 

 5. การช่วยเหลอืในเรือ่งเก่ียวกับคนพกิาร ส่วนมากจะเป็นการขอรบับรจิาค

ผ่านสื่ออินสตาแกรม จะเป็นเรื่องของการขอรับบริจาคเงินเพื่อเข้าองค์กรและมูลนิธิ 

เพือ่น�าไปจดัซือ้อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ะช่วยเหลอืคนพกิารได้ ทัง้ยงัมกีารจัดอบรม ฝีกอบรม 

ครอบครัวของคนพิการ คนพิการเองเพื่อที่จะช่วยเหลือกันเองได้ 

 6. การช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้แก่ผู้ป่วย คนยากจน 

บคุคลเร่ร่อน ผูท้ีม่ปัีญหาสถานะทางกฎหมาย ผูพ้้นโทษ ส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื 

มีฐานะค่อนข้างยากจน ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล หรือเป็นผู้ที่ประสบปัญหาอย่างเร่ง

ด่วน ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้รอดพ้นจากโรคภัย จากความล�าบากที่ได้เผชิญ 

ได้แก่ การขอบรจิาคเลอืด บรจิาคอวยัวะต่างๆ โดยมกีารขอบรจิาคผ่านสือ่อนิสตาแกรม 

ที่เข้ามาเป็นส่วนเพิ่มเติมในการสื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือสังคมที่มีประสิทธิภาพ 

ทางหนึ่ง

 7. การช่วยเหลือเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยเหลือเพ่ือฟื้นฟู บูรณะ 

เยียวยา สิ่งแวดล้อม ทั้งในกรณีของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ มีรูปแบบการช่วยเหลือโดยการรณรงค์ต่างๆ เช่นการประหยัดน�้ามัน ลดการใช้

พลังงาน เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ของผู้ที่เปิดรับการสื่อสารเพื่อการ 

ช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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 2.  เพ่ือศึกษาการเปิดรับเนื้อหา การส่ือสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่าน

สื่ออินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 3.  เพ่ือศึกษาระดับความสนใจต่อเนื้อหา และลักษณะของภาพ ในการ

สื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม ของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร

 4.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วย

เหลือสังคม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 5.  เพือ่เปรยีบเทยีบลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรบัเนือ้หา การส่ือสาร

เพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 6. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับระดับความสนใจต่อเน้ือหา 

และลกัษณะของภาพ ในการสือ่สารเพือ่การช่วยเหลือสงัคม ผ่านส่ืออินสตาแกรม ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 7.  เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตา

แกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีกำรวิจัย

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการใช้งานการสื่อสารเพื่อการ 

ช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม ผู้วิจัยจึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร  

ซึ่งเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธ ี

ในการค�านวณเพือ่หาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) อย่างต�า่ โดยใช้สตูรการ

หาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่าง โดยมีระดับค่าความ 

เชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับไม่เกิน 0.05 ใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้ความ

น่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้การสุม่ตวัอย่างแบบกลุ่มชัน้ภมู ิ(Stratified 

Cluster Sampling) ท้ังน้ีเพื่อความประหยัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

การศึกษา โดยมีขั้นตอน คือผู้วิจัยจะเลือกตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

(กลุ่มเขต) ใช้การเลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก และได้เขตตัวอย่าง 
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10 เขต ได้แก่ พระนคร พญาไท จตุจักร ดินแดน บางเขน บางกะปิ ลาดพร้าว สายไหม 

หลักสี่ และ ดอนเมือง โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

จะต้องเป็นผู้ที่มีการใช้งานการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านส่ืออินสตาแกรม 

โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ตามที่ได้ก�าหนดไว้ข้างต้น (Quota 

sampling) เขตละ 40 คน รวมขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามสถานทีต่่างๆ (Accidental sampling) เช่น ห้างสรรสนิค้า โรงเรยีน มหาวทิยาลยั 

ชุมชน เป็นต้นตัวอย่างที่ได้กระจายไปตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ 

และสถานภาพสมรส เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งเป็นค�าถามในรูปแบบปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู และท�าการวเิคราะห์ข้อมลูและสถติทิีใ่ช้ในการวจิยั สถติเิชงิพรรณนา (Descrip-

tive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การทดสอบสมมติฐานตัวแปร 2 กลุ่ม 

ใช้ t-test Independent ในการทดสอบ และกรณีความแตกต่างของลักษณะตัวแปร

มากกว่า 2 กลุ่ม การวิเคราะความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยใช้ 

F-test ในการทดสอบ

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม
  จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง จ�านวน 287 คนคิดเป็น 

ร้อยละ 71.50 และเพศชาย จ�านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 โดยกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีอายุ 15-23 ปี จ�านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 มีระดับการศึกษา

สูงสุดปริญญาตรี จ�านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน  

ไม่เกิน 10,000 บาท จ�านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 ประกอบอาชีพนักเรียน/

นิสิต/นักศึกษา จ�านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 และมีสถานภาพโสด จ�านวน 

324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0
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พฤติกรรมกำรใช้สื่ออินสตำแกรมโดยทั่วไป
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าใช้ส่ือมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน  

จ�านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75 มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้สื่อน้อยกว่า 

1 ชั่วโมง จ�านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 เข้าใช้สื่ออินสตาแกรมที่บ้าน จ�านวน 

247 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 มีช่องทางในการเข้าใช้ส่ืออินสตาแกรมทาง Smart 

Phone/I Phone จ�านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50  

กำรเปิดรับเน้ือหำ ในกำรสื่อสำร เพื่อกำรช่วยเหลือสังคม ผ่ำนส่ืออินสตำแกรม
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลท่ีเปิดรับการสื่อสารทางอินสตาแกรม

ของดารา บุคคลมีชื่อเสียง จ�านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 เปิดรับเนื้อหาการ

ช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง (3.25)  

เมื่อพิจารณาระดับความมากน้อยในการเปิดรับเนื้อหาการช่วยเหลือสังคม ผ่านส่ือ 

อนิสตาแกรม พบว่า กลุม่ตวัอย่างมกีารเปิดรบัเนือ้หาการช่วยเหลือเกีย่วกบัสัตว์ (3.53) 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือ เปิดรับเนื้อหาการช่วยเหลือเกี่ยว

กบัเดก็ (3.38) การช่วยเหลอืเกีย่วกบัคนพกิาร (3.24) การช่วยเหลอืเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 

(3.22) การช่วยเหลอืเกีย่วกบัผูด้้อยโอกาส (3.21) การช่วยเหลอืเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ(3.13) 

และการช่วยเหลือเกี่ยวกับสตรี (3.05) มีเหตุผลในการเปิดรับเนื้อหาการสื่อสาร เพื่อ

การช่วยเหลอืสงัคม ผ่านสือ่อนิสตาแกรมเพือ่คลายเครยีด ให้ความบนัเทงิคลายเครยีด

มากที่สุด (21.25) 

ระดบัควำมสนใจต่อเนือ้หำและลกัษณะของภำพ ในกำรสือ่สำร เพือ่กำรช่วย
เหลือสังคม ผ่ำนสื่ออินสตำแกรม
 ระดับความสนใจต่อเนื้อหาในการสื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่อ

อนิสตาแกรม โดยภาพรวมระดบัความสนใจต่อเนือ้หาในการสือ่สาร เพือ่การช่วยเหลอื

สังคมผ่านสื่ออินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (3.21) เรียงล�าดับ

ความส�าคัญของแต่ละเนื้อหาการสื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือสังคมใน 3 อันดับแรก ได้

ดังนี้ 1) การช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็ก (3.33) ประเด็นเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ

ความสนใจมากท่ีสุด คือ ประกาศตามหาเด็กหาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 2) การ 

ช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (3.30) ประเด็นเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความ
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สนใจมากที่สุด คือ ให้ความรู้ / ปลูกจิตส�านึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 3) การช่วยเหลือ

เกีย่วกบัผูด้้อยโอกาส (3.25) ประเด็นเนือ้หาของกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัความสนใจมาก

ที่สุด คือขอรับบริจาคเงินและอวัยวะ เช่น เลือด หัวใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 

 ระดบัความสนใจต่อลกัษณะของในการสือ่สารเพ่ือการช่วยเหลอืสงัคม ผ่าน

สื่ออินสตาแกรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.48) เมื่อพิจารณาระดับความสนใจต่อ

ลักษณะการใช้ของภาพในการสื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านส่ืออินสตาแกรม 

พบว่า กลุม่ตวัอย่างมรีะดบัความสนใจต่อลกัษณะของภาพอยูใ่นระดบัมาก ในลกัษณะ

ภาพประกอบข้อความ (4.10) ภาพนิ่ง (3.72) ส่วนในระดับปานกลาง คือ ลักษณะ

ภาพที่เป็นวีดิโอสั้นๆ (3.24) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) (3.23) และภาพที่มีแต่

ข้อความ (3.09)

 กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจของการใช้ภาพในการส่ือสารเพื่อการช่วยเหลือ

สังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.71) เมื่อพิจารณาความสนใจ

ในเรื่องของปัจจัยที่ท�าให้ชื่นชอบลักษณะการใช้ภาพ ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือ

สังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจในของการใช้

ภาพใน 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ ใช้ภาพจริง เพื่อสร้างความน่าสนใจ (3.94) 

การใช้ข้อความ ที่ง่ายต่อการอ่าน จัดวางรูปแบบเหมาะสม (3.90) โครงสร้างหน้าจอ 

วางภาพที่เหมาะสมกับหน้าจอ (3.82) 

พฤติกรรมกำรใช้สื่ออินสตำแกรม ในกำรสื่อสำร เพื่อกำรช่วยเหลือสังคม
 พฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม 

โดยภาพรวมพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม

ของกลุม่ตวัอย่างอยูใ่นระดบัมาก (3.53) สามารถเรยีงล�าดบัความส�าคญัของพฤตกิรรม

การใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคมในแต่ละลักษณะ

พฤติกรรมได้ ดังนี้ 

 1.  กลุม่ตวัอย่างมกีารแสดงความชืน่ชอบ (Like) (3.56) มีลกัษณะพฤตกิรรม

การใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคมมากที่สุด คือ ต้องการ

บอกว่า รับทราบ ตกลง เข้าใจ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ ต้องการ

แสดงความชื่นชอบ เป็นตัวชี้วัดความนิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 มีความชอบพอคน

ที่โพสต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เป็นมารยาททางสังคม เนื่องจากเป็นบุคคลที่รู้จักกัน 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 แสดงจุดยืน หรือความมีตัวตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และ 

ตามเพื่อน ไม่ตกกระแสนิยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ตามล�าดับ  

 2.  กลุ่มตัวอย่างมีการส่งข้อมูลข่าวสารต่อ (Share) (3.56) มีลักษณะ

พฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคมมากที่สุด คือ 

มีความคิดเห็นว่า ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมา คือ 

เกิดความประทับใจ หรือเกิดความรู้สึกในทางใดทางหนึ่งอย่างมากต่อเนื้อหานั้นๆ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 สร้างการขยายตัวจากส่งต่อหรือการแชร์ข้อมูลต่อ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.56 ใช้ประกอบการตัดสินใจ /ต้องการข้อมูลเพื่อตอบสนองกับการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน ต้องการบอกกล่าวเล่าความ /แสดงความเป็นตัวตนให้สังคมรับรู้ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน คือ 3.56 และกดแชร์ตามอารมณ์ ต้องการระบายอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.21 ตามล�าดับ 

 3.  กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงความคิดเห็น (Comment) (3.48) มีลักษณะ

พฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ในการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคมมากที่สุด คือ 

มข้ีอมลูท่ีเป็นประโยชน์ มีคณุค่าต่อผูอ่้าน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.73 รองลงมา คอื เป็นการ

ให้ก�าลังใจ ปลอบโยน แสดงความรู้สึกเสียใจ หรือแสดงความยินดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.69 แสดงจุดยืน หรือความมีตัวตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ขอทราบรายละเอียด 

ข้อมลูต่างๆ เป็นการยนืยนัการตดัสนิใจ มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.40 การตดิต่อสือ่สาร แสดง

ความมีตัวตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และให้ผู้อื่นคล้อยตาม ความคิดเห็นของเรา มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ตามล�าดับ
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 จากการทดสอบสมมติฐานที่	 1	 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ลกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัจะมกีารเปิดรบัเนือ้หาการส่ือสารเพือ่การช่วยเหลือ

สังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมที่แตกต่างกัน 

 พบว่าประชาชนที่มีอายุ 33-41 ปี 42-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป มีการเปิดรับ

เนื้อหาการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมมากกว่า ประชาชน 

ที่มีอายุ 15-23 และ 24-32 ปี ทั้งนี้เป็นเพราะในช่วงระดับอายุแต่ละช่วงวัยที่ต่างกัน 

มกัจะมคีวามสนใจ มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั เหน็ได้จากแนวคดิพฤตกิรรมการเปิดรับ

สื่อ ที่กล่าวว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุประมาณน้ี จะเป็นกลุ่มคนวัยท�างาน นักวิชาการ  

ผู้เชี่ยวชาญ นักการเมือง นักสื่อสารมวลชน จะใช้ประโยชน์ในการสืบค้นหาข้อมูล

ข่าวสาร ติดต่อสื่อสารเป็นหลัก

 ประชาชนที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ 30,001-

40,000 บาท มีการเปิดรับเน้ือหาการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านส่ือ 

อินสตาแกรมมากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท  

และ 10,001-20,000 บาท เนื่องจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้

ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญแสดงถึงการมี

ศกัยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถงึอ�านาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร ในช่วง

รายได้ดังกล่าวก็เป็นรายได้ที่สามารถจับจ่ายข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกสบาย 

และยังเป็นรายได้ท่ีสามารถจะบริจาคหรือท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อการช่วยเหลือสังคม

ได้อีกด้วย 

 ประชาชนท่ีประกอบอาชีพพ่อบ้าน แม่บ้าน รับจ้างทั่วไปและอื่นๆ และ

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีการเปิดรับเนื้อหาการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่อ

อินสตาแกรมมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/

นิสิต/นักศึกษา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าลักษณะอาชีพหรือลักษณะแห่งการรวมกลุ่ม  

จะบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบคุคล เรือ่งทีก่ลุม่ผูฟั้งสนใจ เนือ่งจากกลุม่อาชพีเหล่านี้

มเีวลาว่างในการเข้าใช้สือ่ออนไลน์ และยงัสามารถเปิดเข้าใช้งานในเวลาใดกไ็ด้ทีต่นเอง

ว่างงาน 

 ประชาชนท่ีมีสถานภาพโสด มีการเปิดรับเนื้อหา การส่ือสารเพื่อการ 

ช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรม น้อยกว่าสถานภาพสมรสอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจาก

สถานภาพสมรสเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อ
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กระบวนการคดิการวเิคราะห์ข้อมลูข่าวสาร กล่าวได้ว่าผูม้สีถานภาพสมรส และหม้าย/

หย่า/แยกกันอยู่ มีความเข้าใจในเรื่องการช่วยเหลือสังคมได้ดีเนื่องจากสถานภาพมี

อิทธิพลจากการมีครอบครัวท�าให้คิดถึงคนรอบข้างและเต็มใจที่จะช่วยเหลือ 

 จากการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัที	่2		ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร

ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีระดับความสนใจต่อเนื้อหา ในการสื่อสาร

เพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมที่แตกต่างกัน 

  พบว่าประชาชนที่มีอายุ 42-50 ปี มีระดับความสนใจต่อเนื้อหาการสื่อสาร

เพือ่การช่วยเหลอืสงัคม ผ่านสือ่อนิสตาแกรม มากกว่าช่วงอายอุืน่ๆ เนือ่งจากเป็นช่วง

อายุที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีการคิดวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับ สนใจเนื้อหา เนื่องจาก

ต้องการเลือกการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ท�าให้เห็นความส�าคัญ มี

ความตระหนัก มีผลต่อความสนใจในการช่วยเหลือในส่วนนี้มาก 

 ประชาชนที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท มีระดับความ

สนใจต่อเนือ้หาเพือ่การช่วยเหลอืเกีย่วกบัสตัว์ ผ่านส่ืออนิสตาแกรมน้อยกว่าประชาชน

ที่มีรายได้ส่วนตัวในระดับอื่นๆ สอดคล้องกับ ชญานุช วีรสาร ที่ได้เขียนบทความ

บทความวจิยั โดยกล่าวว่ากลุม่รายได้ทีส่งูกว่า 40,000 บาท มีการรบัรูข่้าวสารทางการ

เมืองมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต จึงไม่สนใจในเรื่องราวของการ

ช่วยเหลือสังคมมากนัก เนื่องจากไม่ใช่เรื่องที่เป็นผลกระทบต่อการด�าเนนิชีวิตของตน

มากนัก (ออนไลน์. http://www.manager.co.th /Daily/ViewNews. 1 ธันวาคม 

2557)

 ประชาชนที่ประกอบอาชีพ พ่อบ้าน แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป อื่นๆ และค้าขาย

ธรุกจิส่วนตวั มรีะดบัความสนใจต่อเนือ้หาการสือ่สารเพือ่การช่วยเหลอืสงัคม ผ่านสือ่

อนิสตาแกรมมากกว่าประชนชนทีป่ระกอบอาชพี พนกังานบรษิทัเอกชน และนกัเรยีน/

นิสิต/นักศึกษา อาชีพ พ่อบ้าน แม่บ้าน เป็นอาชีพที่มีลักษณะอยู่ประจ�า โดยทั่วไปพ่อ

บ้าน แม่บ้าน จะมีความส�าคัญกับครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานท�าให้มีความโอบอ้อมอารี 

มีความคิดลึกซึ้ง เมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ มีความเข้าใจเพื่อน

มนุษย์ (อรอนงค์ ธัญญะวัน, 2539, น.38-40) ให้มีระดับความสนใจต่อเนื้อหาการ

สื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคมมาก ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจ 

ส่วนตัว จะมีลักษณะกล้าโต้แย้ง น่าเชื่อถือ กระปรี้กระเปร่า เปิดเผย มองโลกในแง่ดี 

สนุกสนาน เช่ือม่ันในตนเอง เข้าสังคมง่าย ช่างพูด (อรอนงค์ ธัญญะวัน 2539,  
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น.38-40) ท�าให้มองเรือ่งของความช่วยเหลอืสงัคมว่าเป็นเรือ่งทีค่วรได้รบัการช่วยเหลือ

เนื่องจากอาชีพของตนมีการพบปะเข้าสังคม อาจมีผลท�าให้สามารถสร้างความสนใจ

ให้กับบุคคลกลุ่มอาชีพอื่นได้เพิ่มเติม

 ประชาชนทีม่สีถานภาพ หย่า หม้าย/แยกกนัอยู ่มรีะดบัความสนใจต่อเนือ้หา

การสือ่สารเพือ่การช่วยเหลอืสงัคม ผ่านสือ่อนิสตาแกรมมากกว่าสถานภาพสมรสอืน่ๆ 

เนื่องจากมีเวลาว่างในการเปิดรับสื่อ ท�าให้พบเห็นการสื่อสารจ�าพวกนี้ได้มากปริมาณ

ความสนใจจึงมาก และเน้ือหาเหล่าน้ีบุคคลต้องมีความตั้งใจในการอ่านเนื้อหา 

เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่ควรให้ความส�าคัญ ให้การช่วยเหลืออย่างจริงจังด้วย

 จากการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัที	่3		ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร

ทีม่ลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั จะมรีะดบัความสนใจต่อลักษณะของภาพในการ

สื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมที่แตกต่างกัน

 พบว่าประชาชนที่เป็นเพศชาย มีระดับความสนใจต่อลักษณะของภาพ ที่มี

ลักษณะเป็นภาพท่ีมีแต่ข้อความมากกว่าเพศหญิง แต่อย่างไรก็ตามเพศหญิงกลับมี

ระดบัความสนใจต่อลกัษณะของภาพ ทีม่ลีกัษณะเป็นวดิโีอสัน้ๆ มากกว่าเพศชาย จาก

ผลการศึกษาและวิจัยของ เบอแนต และโคเฮน (Bennett And Cohen,1959  

อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูร, 2541) ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความแตกต่างกัน

ระหว่างเพศชายกบัเพศหญงิพบว่า เพศชายมคีวามคดิหนกัแน่นมากกว่าความคดิของ

เพศหญิง แต่เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้านความคิดมากกว่า

เพศชาย ดังนั้นเพศชายจึงมีระดับความสนใจภาพที่มีแต่ข้อความมาก เพราะสามารถ

มองแล้วเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารได้โดยตรง ไม่ต้องคิดไตร่ตรองอีก ส่วนเพศหญิง 

จะมีระดับความสนใจวิดีโอสั้นๆ มากกว่าเนื่องจาก วิดีโอสั้นๆ มีรายละเอียดมาก ต้อง

มีความตั้งใจในการรับชมและคิดไตร่ตรองตามด้วย

 ประชาชนที่มีอายุ 42-50 ปี มีต่อระดับความสนใจต่อลักษณะของภาพ ที่มี่

ลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวิดีโอสั้นๆ ในการสื่อสารเพื่อการช่วย

เหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมน้อยกว่าช่วงอายุอื่นๆ เนื่องมาจากผู้ที่มีอายุ 42-50 

ปีเป็นอายุที่มีการใช้ความคิด การวิเคราะห์ จึงไม่สนใจลักษณะของภาพที่ปรากฏแต่

จะมีความสนใจในลักษณะของเน้ือหามากกว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่2 ที่มีการ

ทดสอบถึงระดับความสนใจต่อเนื้อหาท่ีผู้ท่ีมีอายุ 42-50 ปีจะมีระดับความสนใจ 

ต่อเนื้อหามาก 
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 ประชาชนท่ีมรีะดบัการศกึษาสงูสดุ สงูกว่าปรญิญาตร ีมต่ีอระดบัความสนใจ
ต่อลักษณะของภาพ ท่ีมีลักษณะเป็นภาพน่ิง ในการส่ือสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม 
ผ่านสื่ออินสตาแกรมมากกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษา 
เทียบเท่าหรือต�่ากว่า และระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับปรมะ สตะเวทิน (2546) 
กล่าวว่า คนท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการจะเป็นผู้รับสารท่ีดี 
เพราะมคีวามรูก้ว้างขวางในหลายเรือ่ง มคีวามเข้าใจสารได้ด ีและทัง้นีภ้าพนิง่ยงัให้ผล
ในเชิงการเรียนรูห้รือรบัรูด้้วยการมองเหน็ได้ดกีว่า สามารถถ่ายทอดความหมายได้ลกึ
ซึ้ง ต้องใช้ความคิด ความรู้ต่างๆ ประกอบการดูภาพเพื่อหาความหายของภาพ 
 ประชาชนที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท มีระดับความ
สนใจต่อลักษณะของภาพ ที่มีลักษณะเป็นภาพที่มีแต่ข้อความ ในการสื่อสารเพื่อการ
ช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมน้อยกว่ารายได้ส่วนตัวต่อเดือนในระดับอื่นๆ 
เนื่องจากผู้ที่รายได้สูงจะสนใจเรื่องท่ีมีรายละเอียดมาก เพราะการมีรายได้สูง จะมี
ภาระค่าใช้จ่ายสูง ต้องมีความรอบคอบในการใช้เงิน ท�าให้ต้องคิดวิเคราะห์ ข่าวสาร
ต่างๆ ที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด ส่วนอาชีพ และสถานภาพ
สมรสน้ัน ไม่มีผลต่อระดับความสนใจต่อลักษณะของภาพ ในการสื่อสารเพื่อการ 
ช่วยเหลือสังคม
 จากการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัที	่4		ประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 
ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ในการ
สื่อสารเพื่อการช่วยเหลือสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมที่แตกต่างกัน
 พบว่าประชาชนที่เป็นเพศชาย มีพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรมมากกว่า
เพศหญิง จากผลการศึกษาและวิจัยของ เบอแนต และโคเฮน (Bennett And  
Cohen, 1959 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูร, 2541) ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความแตกต่างกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงพบว่า เพศชายมีความคิดหนักแน่น
มากกว่าความคิดของเพศหญิง และเพศชายเป็นเพศท่ีใช้ความคิด ใช้เหตุผลมากกว่า
เพศหญิงด้วย ในการแสดงความคิดเห็น (Comment) ต้องมีการใช้ความคิดเป็นอย่าง
มาก เพื่อเป็นการแนะน�า ชี้แนะด้วย
 ประชาชนท่ีมีอายุ 42-50 ปี จะมีพฤติกรรมการสื่ออินสตาแกรมมากกว่า 
ประชาชนทีม่อีาย ุ15-23 ปีและ 24-32 ปี เนือ่งจากการแสดงความคิดเหน็ (Comment) 
คือการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และข้อสันนิษฐานนั้นออกมาให้ผู้อ่านได้รับ
รู ้ซึง่เป็นเรือ่งทีผู่อ่้านอาจจะเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย เมือ่กล่าวถงึความคดิเหน็ จ�าเป็น
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ต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงด้วย ข้อเท็จจริงคือ ข้อมูล ปรากฏการณ์ และเรื่องราวต่างๆ 

ตามที่ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ประชาชนที่มีอายุ 42-50 ปีเป็นลักษณะของผู้ที่มีความ

เป็นผู้ใหญ่ มีความคิดความอ่านที่มาก มีเหตุผล คิดถึงสิ่งที่จะกระท�าอยู่เสมอ ท�าให้มี

การไตร่ตรองและใช้ความคิดในการแสดงความคิด (Comment) มาก 

 ประชาชนที่ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี จะมีพฤติกรรมการใช้

สื่ออินสตาแกรมมากกว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษา  

เทยีบเท่าหรือต�า่กว่า และระดบัปรญิญาตร ีเพราะการแสดงความคิดเหน็ (Comment) 

ในโลกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ค่อนข้างเปิดกว้าง คนมักจะแสดงความคิดเห็น 

(Comment) ในเรื่องราวที่ตนเองเฝ้าติดตามและสนใจ และต้องเป็นเรื่องราวที่ตนเอง

มีความรู้ด้วย (ออนไลน์. http://www.sahavicha.com 8 มีนาคม 2557) ด้วยระดับ

การศึกษาท่ีสูง บุคคลจะมีความรู้เฉพาะด้านมากพอสมควรที่จะแสดงพฤติกรรม  

โดยการแสดงความคิดเห็น (Comment) ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนเองถนัดและมีความรู้มาก

 ประชาชนที่ประกอบอาชีพ คือ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมการใช้สื่อ

อนิสตาแกรมมากกว่า ประชาชนทีป่ระกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และนกัเรยีน/

นิสิต/นักศึกษา เนื่องมาจากบุคลิกภาพของกลุ่มอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จะชอบ

ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ บุคคล

กลุม่นีจ้งึมีความสามารถทางด้านการเป็นผูน้�า การประชาสมัพันธ์ การชกัชวน (อรอนงค์ 

ธัญญะวัน, 2539, น. 38-40) จากบุคลิกภาพดังกล่าว จึงท�าให้คนในกลุ่มอาชีพน้ี  

ต้องมีทักษะในการใช้เหตุผล เพื่อการชักจูงที่มีประสิทธิภาพท�าให้มีผลพฤติกรรม 

โดยการแสดงความคิดเห็น (Comment) ซึ่งต้องใช้เหตุผล เพื่อแสดงความคิดเห็นให้

มีความน่าเชื่อถือ และจูงใจคนได้ 

 ประชาชนท่ีมรีายได้ส่วนตวัต่อเดอืน 20,001-30,000 และ 30,001-40,000 

บาท จะมีพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม โดยการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร (Share) 

มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนประชาชนที่

มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001-30,000 จะมีพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม โดย

การแสดงความคิดเห็น (Comment) มากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ ปณิชา นิติพรมงคล (2554) ที่ท�าการศึกษา

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน  

จะมีพฤติกรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการเข้าไปอัพเดท ข้อมูลข่าวสาร 
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และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารและพบปะ ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร (Share) 

เพื่อเป็นการสนทนา ตอบโต้ ท�าให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มี

ปฏิสัมพันธ์กัน

 ประชาชนท่ีมีสถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จะมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ

อินสตาแกรม มากกว่าประชาชนที่มีสถานภาพ โสด เนื่องจากสถานภาพสมรสของ

บุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการ

วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ประชานที่มีสถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ เป็นบุคคลที่

เคยมีการสูญเสีย จึงมีความเข้าใจชีวิต หรือเรื่องราวต่างๆ ได้มาก ท�าให้มีกระบวนการ

คดิ พจิารณาในการตดัสนิเปิดรบัข้อมลูต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติ 

ข้อจ�ำกัดของงำนวิจัย

 เนือ่งจากการวจิยัครัง้นี ้ใช้การสุม่ตวัอย่าง โดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น เป็น

ส่วนใหญ่ ท�าให้กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกมาตอบแบบสอบถาม ไม่มีความเป็นตัวแทน

ประชาการได้สมบูรณ์ ดังนั้นในส่วนของผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องลักษณะประชากร  

จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้

สรุปและข้อเสนอแนะ

 1.  จากผลการศกึษาพบว่า ผู้ใช้ส่ืออินสตาแกรมเป็นเพศหญงิ มอีาย ุ15-23 

ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากที่สุด ซึ่งเป็นประชาชนที่มีการเข้าใช้

งานสือ่อนิสตาแกรมโดยทัว่ไป แต่อย่างไรกต็ามเมือ่ผู้วจิยัได้ศึกษาถงึ การเปิดรบัเนือ้หา 

ระดับความสนใจต่อเน้ือหา ลักษณะของภาพ และพฤติกรรมการใช้ส่ืออินสตาแกรม

แล้วนั้น พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีการเปิดรับอยู่เพียงแค่ในระดับปานกลาง อาจกล่าวได้

ว่ากลุ่มคนเหล่าน้ีอยู่ในช่วงของวัยรุ่น ท่ีมีการเข้าใช้สื่ออินสตาแกรมเพ่ือคลายเครียด 

ให้ความบันเทิง ทางผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า ควรปรับรูปแบบการสื่อสารให้เน้นไปทาง

ด้านความบนัเทงิควบคูไ่ปการให้ความรู ้และการขอความช่วยเหลอืในรปูแบบ เช่นการ

ขอความช่วยเหลือเป็นอาสาสมัคร การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีการร่วมด้วยช่วยกัน 
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ในการช่วยเหลือสังคม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่น ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และมี

จิตส�านึกถึงส่วนรวมอีกด้วย

  2.  จากผลการศกึษาพบว่า ประขาขนในเขตกรงุเทพมหานคร มกีารเปิดรบั

เนือ้หาการช่วยเหลอืเกีย่วกับสตัว์มากทีส่ดุ โดยมแีหล่งข้อมลูในการเปิดรบัการสือ่สาร

ทางอินสตาแกรมของดารา บุคคลมีชื่อเสียงมากที่สุด เนื่องจากเรื่องราวเกี่ยวกับการ

ช่วยเหลือสัตว์ ได้มีการเริ่มต้นมาจากบุคคลเหล่าน้ี ก่อให้เกิดกระแสต่างๆ จนท�าให้

เร่ืองราวของการช่วยเหลอืเกีย่วกับสตัว์ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรกต็าม

ควรให้ความส�าคัญกับการใช้อินสตาแกรมของทางองค์กร/มูลนิธิ เพื่อการช่วยเหลือ

สังคมเพิ่มมากขึ้น แต่อาจเลือกใชด้ารา บุคคลที่มชีื่อเสียง เป็นตวัเลือกหนึ่งในการช่วย

เสริมการสื่อสารทางอินสตาแกรม ให้มีความน่าสนใจและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น 

 3.  ผลจากสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายได้ส่วนตัว

ต่อเดือน อยู่ที่ 20,001-40,000 บาท และประกอบอาชีพ พ่อบ้าน แม่บ้าน รับจ้าง

ทั่วไปและอื่นๆ และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จะมีการเปิดเนื้อหาเพื่อการช่วยเหลือสังคม 

ผ่านสื่ออินสตาแกรม ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ รูปแบบสื่อในการ

ประชาสมัพนัธ์เพือ่การช่วยเหลอืสงัคม ผ่านสือ่อนิสตาแกรม โดยเน้นให้เข้าถงึกลุม่คน

เหล่านี้เป็นหลัก ก็จะช่วยให้การช่วยเหลือสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 4. ควรมีการศึกษาในสื่อออนไลน์ชนิดอื่นๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น 

เนื่องจากการช่วยเหลือสังคม ควรได้รับการส่งเสริม พัฒนาการส่ือสารให้เข้าถึงได้ 

ทกุเพศทุกวยั ครอบคลมุจึงจะท�าให้การสือ่สารเพ่ือการช่วยเหลือสงัคมมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น 

 5.  การศกึษาคร้ังนี ้เป็นการศกึษาในเชงิปรมิาณทีเ่ป็นการเปรยีบเทยีบจาก

ลกัษณะทางประชากรกบัการเปิดรบัเนือ้หา ระดบัความสนใจเนือ้หาและลกัษณะของ

ภาพ พร้อมท้ังพฤติกรรมการใช้สื่ออินสตาแกรม ซ่ึงอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

เนือ่งจากตวัแปรเหล่านีเ้ป็นเพยีงปัจจยัภายนอก ควรมกีารศกึษาในเชงิลกึ โดยการวจิยั

เชงิคุณภาพ เพือ่ทีจ่ะสามารถอธบิายพฤตกิรรมต่างๆ ได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัสามารถ

น�าไปปรับใช้ในการวางแผนการสื่อสารเพื่อการช่วยสังคม ผ่านสื่ออินสตาแกรมด้วย
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 การศกึษาเรือ่ง “รปูแบบการด�าเนนิชวีติ ทศันคต ิและการเปิดรบัชมโทรทศัน์

ทางอนิเทอร์เนต็ของกลุม่เจเนอเรชัน่วาย” เป็นการศกึษาวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantita-

tive Research) โดยใช้เทคนคิการวจิยัรปูแบบการวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิต ทัศนคติ การเปิดรับชม และแนว

โน้มการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย เพศชายและ

หญิงที่มีอายุ 14-35 ปี ที่มีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 4 ครั้ง

ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรของกลุ่ม

เจเนอเรชั่นวายกับการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต ความแตกต่างระหว่างรูป

แบบการด�าเนนิชวีติของกลุม่เจเนอรชัน่วาย กบัการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตและทัศนคติที่มีต่อการ

รบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็และศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างทศันคตทิีม่ต่ีอเปิดรบั

ชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตและแนวโน้มการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

 ผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายรุะหว่าง 18-23 ปี มกีารศกึษา

ระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 

บาท โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว กับ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ ่งเน้นด้านบันเทิง ในด้านการเปิดรับชมโทรทัศน์ทาง

อนิเทอร์เนต็ พบว่ามกีารเปิดรับชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ โดยเฉลีย่ 6 ครัง้/สปัดาห์ 

ผ่านสมาร์ทโฟนบ่อยท่ีสุด โดยเปิดรับชมช่วง 18.01 - 24.00 และรับชมทางยูทูบ

บ่อยที่สุด ส่วนรูปแบบรายการที่รับชมบ่อยที่สุด คือรายการที่ออกอากาศทางฟรีทีวี

แล้วสามารถรับชมย้อนหลังได้ ประเภทรายการที่รับชมบ่อยที่สุด คือประเภทบันเทิง

และสาระบันเทิง โดยมีเหตุผลที่เปิดรับชมเพื่อความบันเทิง กีฬา ภาพยนตร์ กลุ่ม

เจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต และมี

ความตั้งใจมากต่อแนวโน้มที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตต่อไป 

นอกจากนั้นยังพบว่าลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทาง

อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับ

ชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ไม่แตกต่างกนั ส่วนการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็

บทคัดย่อ
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นัน้มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัต�า่มากกบัทศันคตทิีม่ต่ีอการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทาง

อินเทอร์เน็ต และอีกท้ังทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับแนวโน้มการ 

เปิดรับชมโทรทัศนท์างอนิเทอร์เน็ต โดยเป็นความสมัพนัธ์ทางบวก และความสมัพนัธ์

ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันสูง

ค�ำส�ำคัญ:	 รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 ทัศนคติ	 โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต	 กลุ่ม	

เจเนอเรชั่นวาย
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 This quantitative study, using survey research techniques, 
aims to investigate lifestyle, attitude and behavioral intention among 
Generation Y members when exposed to internet television programs. 
Both males and females 14-35 years old, were exposured to internet 
television at least 4 times within one month. The study group included 
differences both in demographic and lifestyle, as well as differing attitudes 
toward their exposure to internet television programs-including the 
relationship between attitudes toward the exposure and individual’s 
behavioral intention.
 The results found that there were more female than male 
participants within the study group. The majority members were 
undergraduate students, between 18-23 years old, who were earning up 
to 5,000 baht per month. Lifestyles of the majority members of the 
sample typically had a focus on home and family life, with family-oriented 
entertainment. Exposure information collected found that the frequency 
of exposure on average was 6 times / week at times between early 
evening to midnight (18.00 to 24.00). Most of the exposure was received 
via smart phones, most often from YouTube. The most often exposed 
form came from free TV broadcasts that could be viewed in retrospect. 
Likewise, the most oftenly exposed programs for entertainment included 
sports, movies and entertainment programs. The samples had positive 
attitudes and intended to continue exposure to internet television 
programs. In addition, the exposure to internet television amongst 
different demographics gave indifferent results, as did the different 
lifestyles of members.

Keywords: Lifestyle,	Attitude,	Internet	Television,	Generation	Y

ABSTRACT
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

อินเทอร์เน็ตมีการเติบโตและมีผู ้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ท�าให้มีการพัฒนา 

ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ บนอินเทอร์เน็ตด้วยคุณลักษณะเด่นของอินเทอร์เน็ต  

คือการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างเว็บไซต์กับผู้ใช้และระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน  

จนท�าให้บางเว็บไซต์กลายเป็นเว็บไซต์ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ส่วนหนึ่งเป็นผู้สร้างเนื้อหา 

(Contents) ในหน้าเว็บเพจ (Webpage) หรือบล็อก (Blog) ของตัวเอง และมีผู้ใช้ 

ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพเนื้อหานั้นๆ (ภัทรา เรืองสวัสดิ์, 2553, น. 1)

 อินเทอร์เน็ตมีคุณสมบัติในการน�าข้อมูลข่าวสารเคล่ือนที่จากแหล่งหน่ึง 

ไปสู่อีกแหล่งหน่ึงโดยปราศจากข้อจ�ากัดในมิติของเวลาและสถานที่ ซึ่งการที่ระบบ

อินเทอร์เน็ตมีความสามารถในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมงจาก

คอมพิวเตอร์ทั่วโลก ท�าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายในสถานท่ีต่างๆ กัน 

ทั่วโลกได้ตลอดเวลาแม้จะอยู่กันคนละมุมโลก และด้วยคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต

ที่มีลักษณะเป็นสื่อผสม (Multimedia) ท�าให้สามารถแสดงข้อมูลพร้อมข้อความ  

ภาพนิง่ เสยีง และภาพเคลือ่นไหวได้อย่างมสีสีนั ท�าให้ผูใ้ช้เกดิความสนใจ เพลดิเพลนิ 

และน่าติดตาม อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีรูปแบบในการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two 

way communication) ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร จึงท�าให้กระบวนการสื่อสาร

เป็นไปอย่างครบถ้วน 

 ทุกวันน้ีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ 

ในยคุข้อมลูข่าวสาร ด้วยคณุลกัษณะของอนิเทอร์เนต็ทีส่ามารถตอบสนองต่อรปูแบบ

การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่มีลักษณะเป็น

เด็กวัยรุ่นยุคใหม่ กล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สนใจต่อค�าวิจารณ์ มีความ

มั่นใจในตัวเองสูง ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ว และไฮเทคโนโลยี เช่ือว่าทุกค�าถาม 

มคี�าตอบในอนิเทอร์เนต็ สมคัรงานผ่านอนิเทอร์เนต็ คยุกนัทางอนิเทอร์เนต็ เป็นผูน้ยิม

คลั่งไคล้อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน (คณาลักษณ์ จงปิยวรางค์, 2555,  

น. 20-21)
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 กลุม่เจเนอเรชัน่วายนัน้สหรฐัอเมรกิาได้ให้ความส�าคญัในการศกึษาด้านการ

ตลาด เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีก�าลังซ้ือและมีการศึกษาที่สูงข้ึน แนวคิด

เกีย่วกบัเจเนอเรชัน่วายจะมลีกัษณะทีค่ล้ายกบัเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ คอืมคีวามเป็นตวัของ

ตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง แต่เจเนอเรชั่นวายมีการศึกษาที่สูงขึ้น และมีความ

เป็นปัจเจกบุคคลมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ด้วยลักษณะของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 

เป็นคนยุคใหม่ที่มีก�าลังซื้อท�าให้นักการตลาดให้ความส�าคัญกลุ่มนี้ 

 ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยนั้นมากขึ้นจากเดิม ไม่ว่า

จากการพัฒนาการบริการของเครือข่ายท่ีผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

มากขึน้ และการพฒันาอปุกรณ์ในการใช้บรกิารท�าให้สะดวกสบายมากขึน้ ซึง่สอดคล้อง

กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมท่ีเปล่ียนไป สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของคนในเจเนอเรชั่นวายท่ีมีการเปิดรับและให้ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ 

และมีความสนใจเรื่องราวต่างๆ ในสังคม ซ่ึงตรงกับการส�ารวจพฤติกรรมในการเล่น

อินเทอร์เน็ตที่นอกจากใช้ในการรับส่งอีเมล์ สืบค้นข้อมูลแต่ยังใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ตอบสนองความบันเทิง และความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งก็คือการรับชม

รายการบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนตร์ สารคดี รายการบันเทิงต่างๆ จาก

ทีร่บัชมผ่านโทรทศัน์ในแบบปกต ิหรอื Traditional TV คือการรบัชมรายการโทรทศัน์

จากสัญญาณที่มีการถ่ายทอดสดในขณะนั้น ผู้ชมได้เปลี่ยนรูปแบบการรับชมรายการ

โทรทศัน์ทางโทรทศัน์แบบดัง้เดมิ เปลีย่นมาเป็นการรบัชมผ่านอินเทอร์เนต็ หรอืทีเ่รยีก

ว่าโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เน็ตเป็นการเข้าชมรายการทีถ่กูบนัทกึไว้แล้วเรยีกชมย้อนหลงั

หรือรับชมซ�้าได้หรืออาจเป็นการถ่ายทอดสดก็ได้ ซ่ึงโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตน้ัน

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 เทคโนโลยีการสือ่สารถูกพฒันามากขึน้และก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่าง

มากต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงพฤติกรรมการรับชมความบันเทิงภายใน

บ้านจากในอดีตโทรทัศน์คืออุปกรณ์ในการรับชมความบันเทิงภายในครอบครัว เพื่อ

สร้างปฏิสัมพันธ์และน�าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

แม้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวยังมีอยู่แต่ถูกท้าท้ายด้วยการพัฒนาเครือข่ายและอุปกรณ์ 

พกพาสมัยใหม่ ท่ีตอบสนองต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน ท�าให้รูปแบบการ

รับชมโทรทศัน์ได้เปลีย่นไปรับชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็และมีแนวโน้มในการรบัชม
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มากขึน้ ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึสนใจศกึษา รปูแบบการด�าเนนิชวีติ ทศันคต ิการเปิดรบัชม และ

แนวโน้มที่มีต่อการชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต โดยศึกษากลุ่มประชากรเจเนอ- 

เรชั่นวาย ที่มีอายุระหว่าง 14-35 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2543) เนื่องจากกลุ่ม

เจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ ่นยุคใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อประเทศ กล้า

แสดงออก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สนใจต่อค�าวิจารณ์ มีความมั่นใจในตัวเองสูง  

ชอบทางลดั สะดวก รวดเรว็ และมคีวามสนใจในเทคโนโลย ีสนใจอยูก่บัแต่อนิเทอร์เนต็ 

และมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ และเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

มากที่สุด และมีแนวโน้มในการรับชมรายการทางอินเทอร์เน็ตสูง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิต ทัศนคติ การเปิดรับชม และแนวโน้ม

ที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

 2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรของกลุ่มเจเนอ- 

เรชั่นวายกับการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างรูปแบบการด�าเนินชีวิตของกลุ่ม 

เจเนอเรชั่นวาย และการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

 4. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็

และทัศนคติที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต 

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ทาง

อินเทอร์เน็ต และแนวโน้มที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

กรอบแนวคิดกำรวิจัย และทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 การวจิยัเรือ่ง “รปูแบบการด�าเนนิชวีติ ทศันคต ิและการเปิดรบัชมโทรทศัน์

ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” ผู้วิจัยได้น�าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการท�าวิจัย ดังนี้  (1) แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอ- 

เรชัน่วาย  (2) ทฤษฎลีกัษณะทางประชากรและการเปิดรบัสือ่ของผูรั้บสาร  (3) แนวคดิ

เกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิต  (4) แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ  (5) แนวคิดเกี่ยวกับ
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โทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ โดยน�ามาสร้างกรอบแนวความคดิในการวจิยั (Conceptual 

Framework) ได้ดังต่อไปนี้

ลักษณะทางประชากร

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. รายได้

5. อาชีพ

        รูปแบบการด�าเนินชีวิต

1. รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้น 

ด้านวัฒนธรรม

2. รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้น 

ด้านสังคม

3. รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้น 

ด้านบันเทิง

4. รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้น 

บ้านและครอบครัว

5. รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นกีฬา 

กิจกรรมกลางแจ้ง และสุขภาพ

การเปิดรับชมโทรทัศน์ 

ทางอินเทอร์เน็ต

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับ

ทัศนคติที่มีต่อการรับชมโทรทัศน์ 

ทางอินเทอร์เน็ต

1. ด้านลักษณะทั่วไปของโทรทัศน์ 

ทางอินเทอร์เน็ต

2. ด้านรูปแบบและเนื้อหาของ

รายการ

3. ด้านอุปกรณ์และการเข้าถึง

แนวโน้มการเปิดรับชมโทรทัศน์ 

ทางอินเทอร์เน็ต

1. แนวโน้มด้านความตั้งใจจะเปิด

รับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

ต่อไป

2. แนวโน้มที่จะบอกต่อหรือแนะน�า

ผู้อื่นเปิดรับชมโทรทัศน์ทาง 

อินเทอร์เน็ตต่อไป

H
1

H
2

H
3

H
4
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 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ามาสู่สมมติฐาน 

การวิจัยดังนี้

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  ลักษณะทางประชากรของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่

แตกต่างกันมีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  รปูแบบการด�าเนนิชีวติทีแ่ตกต่างกนัมกีารเปิดรบั

ชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3  การเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของ 

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทาง

อินเทอร์เน็ต

 สมมติฐานการวิจัยที่ 4  ทศันคตทิีต่่อการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็

มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

วิธีกำรวิจัย

 ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เทคนิค

การวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็

ข้อมูล 

 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล ได้แก่ ประชากรในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย

ที่มีลักษณะเป็นคนยุคใหม่ กล้าแสดงออก ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ว และสนใจ

เทคโนโลยี ให้ความส�าคัญกับสิ่งใหม่ ใช้เวลาว่างกับอินเทอร์เน็ต เชื่อว่าทุกค�าถามมี 

ค�าตอบในอินเทอร์เน็ต สนทนากันทางอินเทอร์เน็ต เป็นผู้นิยมคล่ังไคล้อุปกรณ์ที่ทัน

สมัย มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน มีอายุระหว่าง 14-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2543) 

และมกีารเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็อย่างน้อย 4 ครัง้ในรอบ 1 เดือนทีผ่่านมา 

 การก�าหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยใช้สูตรการค�านวณของทาโร ่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความ 

คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน 400 คน การเก็บข้อมูลจะมีการ

สอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเสียก่อน (Screening Question) ว่าเป็นประชากรในกลุ่ม

เจเนอเรชัน่วายทีม่อีายรุะหว่าง 14-35 ปี และมกีารเปิดรบัชมโทรทัศน์ทางอนิเทอร์เนต็

อย่างน้อย 4 ครั้งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาใช่หรือไม่
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  การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) คอืการสุม่ตวัอย่างแบบก้อนหมิะหรอืแบบลูกโซ่ (Snowball 
or chain Sampling) โดยท�าการเลือกตวัอย่างแรกและให้ผูน้ัน้เป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าการ
เลือกตัวอย่างถัดไปและมีการแนะน�าต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั้งได้ขนานตัวอย่าง 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 การศึกษาด้านลักษณะทางประชากรของประชากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
ที่เปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 
18-23 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มี
รายได้เฉลี่ย/เดือน ไม่เกิน 5,000 บาท 
 จากการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง 
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต ที่มีความถ่ีในการ
เปิดรับชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ 1-3 ครัง้/สปัดาห์ โดยรบัชมผ่านอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั
อย่างสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกือบทุกคนมี เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปได้ 
ทุกแห่ง ท�าให้มีความสะดวกสบายในการรับชม โดยประเภทรายการที่รับชมคือ
ประเภทบนัเทงิ และสาระบนัเทงิ เวลาทีร่บัชมคอืช่วงหวัค�า่ถงึเทีย่งคืน (18.01-24.00) 
เป็นช่วงที่ว่างจากการเรียนหรือการท�างาน 
 รายการทีร่บัชมคอื รายการทีอ่อกอากาศทางฟรทีวีแีล้วสามารถรบัชมย้อน
หลังได้ และเห็นว่าได้รายการท่ีออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต และรายการที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ ไม่เป็นที่นิยมมากนัก อาจเนื่องจากรายการที่มีมากจนผู้ชมไม่สามารถ
เลือกรับชมได้ถูกหรืออาจเพราะไม่เป็นท่ีรู้จัก ในขณะที่รายการที่ออกอากาศทางฟรี
ทีวีนั้นสามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากกว่า และเป็นที่รู ้จัก แต่เวลาที่ออกอากาศผู้ชม 
ไม่สามารถรบัชมได้ จงึท�าให้ผูช้มเลอืกชมรายการทีอ่อกอากาศทางฟรทีวีแีละสามารถ
รับชมย้อนหลังได้มากกว่า การรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถรับชมได้
อย่างสะดวกสบาย ตามเวลาที่ต้องการ ท�าให้ผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้ในเวลาที่
ต้องการ โดยรับชมผ่าน ยูทูป ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู ้ใช้งานสามารถอัพโหลดและ 
แลกเปลี่ยนคลิปวิดีโอผ่านทางเว็บไซต์ การรับชมผ่านทางยูทูป นั้นสะดวก สบาย  
มีเนื้อหาหลากหลาย รวมถึงรายการโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอ วิดีโอจากทางบ้าน งาน
โฆษณาทางโทรทัศน์ และบางส่วนจากภาพยนตร์  
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 เหตุผลที่เปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต คือเพ่ือความบันเทิง กีฬา 

ภาพยนตร์สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ โดยผู้รับสารมีการเปิดรับ

ข่าวสารเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความบันเทิงเพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายใน

ชวีติ การเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็เป็นความบนัเทงิรปูแบบหนึง่ทีเ่ป็นทีน่ยิม

ในการพักผ่อนหย่อนใจ จากพฤตกิรรมการเปิดรบัชม รปูแบบการด�าเนนิชวีติของกลุม่

เจเนอเรชั่นวาย นั้นสอดคล้องกับลักษณะของเจเนอเรชั่นวายที่เป็นคนยุคใหม่ กล้า

แสดงออก ชอบทางลดั สะดวก รวดเรว็ และสนใจเทคโนโลย ีให้ความส�าคญักบัสิง่ใหม่ 

ใช้เวลาว่างไปกับอินเทอร์เน็ต เช่ือว่าทุกค�าถามมีค�าตอบในอินเทอร์เน็ต สนทนากัน

ทางอินเทอร์เน็ต เป็นผู้ที่นิยมคลั่งไคล้อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน

 ด้านทัศนคติท่ีมีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นทัศนคติเชิง

บวก และเมือ่พจิารณาแต่ละด้านทัง้ 3 ด้าน พบว่าทัง้ 3 ด้านเป็นทศันคตเิชิงบวก ได้แก่ 

ด้านลกัษณะทัว่ไปของโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ ด้านรปูแบบและเนือ้หารายการ และ

ด้านอุปกรณ์และการเข้าถึง 

 ส่วนแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตโดย

รวม มีความตั้งใจมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจที่จะเปิดรับชม

โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตต่อไป มีระดับความตั้งใจมากที่สุด และด้านความตั้งใจที่จะ

แนะน�าให้ผู้อื่นเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต มีระดับความตั้งใจมาก

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่แตก

ต่างกัน มีพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากร เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา 

อาชพี ช่วงรายได้ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามถี ่(ครัง้/สปัดาห์) ในการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทาง

อินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ

ประชากรและการรบัเปิดรบัข่าวสาร ปรมะ สตะเวทนิ (อ้างถงึใน ธมลวรรณ กาญจน-

วิจิตร, 2557, น. 76) ได้กล่าวว่า “แนวคิดด้านลักษณะทางประชากรของผู้รับสารนี้

เชื่อว่า คนที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมที ่

แตกต่างกนัไปด้วย การสือ่สารจดัเป็นพฤตกิรรมส�าคญัอย่างหนึง่ของมนษุย์ นกัวชิาการ

สื่อสารบางกลุ่มจึงเช่ือว่า พฤติกรรมเก่ียวกับการสื่อสารของบุคคลนั้นๆ ที่มีลักษณะ

ทางประชากรท่ีแตกต่างกนั น่าจะมพีฤตกิรรมการสือ่สารทีแ่ตกต่างกนัด้วย พฤตกิรรม

การสือ่สารดงักล่าว นอกจากจะหมายถงึการเลอืกใช้ถ้อยค�าในภาษาทัง้วจันภาษาและ
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อวัจนภาษา ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการสื่อสารให้ส�าเร็จลุล่วงแล้ว ยังรวมไปถึงการ

สื่อสารที่ใช้สื่อหรือการเปิดรับข่าวสารข้อมูลจากสื่อ อื่นๆ ที่ผู้รับสารต้องการอีกด้วย”

 นอกจากนี้วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm, 1973, pp. 121-122,  

อ้างถึงใน ดนุพล อุ่นจินดามณี, 2545, น. 26) ได้อธิบายถึง องค์ประกอบส�าคัญที่มี

บทบาทส�าคญัต่อการเลอืกสรรของมนษุย์กเ็ป็นสิง่ส�าคัญต่อกระบวนการเลือกสรรสาร

ของผู้รับสารแต่ละคน มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1.  ประสบการณ์ท�าให้ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกัน

 2.  ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารและประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร 

เพื่อสนองจุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง

 3.  ภูมิหลังที่แตกต่างกัน ท�าให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน

 4.  การศึกษาและสภาพแวดล้อม ท�าให้มีความแตกต่างในพฤติกรรม 

การเลือกสื่อและเนื้อหาข่าวสาร

 5.  ความสามารถในการรับสารซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจ ท�าให้

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของบุคคลแตกต่างกัน

 6.  บุคลิกภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวจิตใจและ

พฤติกรรมของผู้รับสาร

 7. สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร ท�าให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของ

สารหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจความหมายของข่าวสารก็ได้

 8.  ทัศนคติเป็นตัวก�าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือ

ข่าวสารที่ได้

 จากที่วิลเบอร์ ชแรมม์ ได้อธิบายถึง องค์ประกอบส�าคัญที่มีบทบาทส�าคัญ

ต่อการเลือกสรรของมนุษย์ท�าให้เข้าใจได้ว่าลักษณะทางประชากรไม่ได้เป็นองค์

ประกอบเดยีวทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ แต่ยงัมอีงค์

ประกอบอื่นๆ อีกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต ในการ

วจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้เลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นประชากรกลุม่เจเนอเรชัน่วาย คือเป็นผูท้ีม่อีายุ

ระหว่าง 14-35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2522-2543) ที่มีลักษณะ ดังนี้ เป็นคนยุคใหม่ 

กล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าแสดงออก ชอบ

ทางลัด สะดวก รวดเร็ว และสนใจเทคโนโลยี ให้ความส�าคัญกับสิ่งใหม่ ใช้เวลาว่างอยู่

กบัอนิเทอร์เนต็ เช่ือว่าทกุค�าถามมคี�าตอบในอนิเทอร์เนต็ สนทนากนัทางอนิเทอร์เนต็ 
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เป็นผู้นิยมคลั่งเทคโนโลยีใหม่ๆ มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความ 

แตกต่างกันด้านลักษณะทางประชากรไม่มากนั้น นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

การจัดสรรเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง เช่น ชมภาพยนตร์ รายการ

โทรทัศน์ต่างๆ ใช้บริการเครือข่ายสังคมต่างๆ ดังนั้นจึงท�าให้ลักษณะทางประชากรที่

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับอรอุมา ศรีสุทธิพันธ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและพฤติกรรม

การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขต

กรงุเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กบัพฤตกิรรม

การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ลักษณะ

ประชากรด้านอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่ออินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันทั้งด้านความถี่ในการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต และระยะ

เวลาในการเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

 จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีความถี่ (ครั้ง/

สัปดาห์) ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

แนวคิดรูปแบบการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนในสังคมปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่า 

สื่อมวลชนน้ันได้เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมต่างๆ ท่ีคนแต่ละกลุ่มท�าในแต่ละวัน  

ดังนั้นแนวคิดเร่ืองรูปแบบการด�าเนินชีวิตกับสื่อมวลชน จึงเริ่มต้นด้วยการพิจารณา

กจิกรรมในชวีติประจ�าวนัของบคุคล ซึง่อาจแบ่งได้ 2 กจิกรรมหลกัๆ คอื กจิกรรมการ

ท�างาน และกิจกรรมการพักผ่อน โดยในแต่ละกิจกรรมศึกษาว่าสื่อเข้าไปมีบทบาท

อย่างไรบ้าง โดยแนวคิดน้ีถือว่า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบใดก็ตาม ผู้รับสารจะต้อง

บริโภคสือ่ด้วยเหตผุลบางประการ เช่น กลุม่คนวยัท�างานทีต้่องการตดิตามข่าวสารจะ

เปิดรับโทรทัศน์ ในขณะท่ีนักธุรกิจต้องอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อดูราคาหุ้น และใช้เป็น

ข้อมูลในการตัดสินใจ ฯลฯ กล่าวคือผู้รับสารที่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 

ก็จะมีพฤติกรรมการเปิดรับสารที่แตกต่างกัน และนอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ณัฐกานต์ บุญนนท์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด�าเนินชีวิต และ

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางอินเทอร์เน็ตของ
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กลุ่มวัยรุ่นในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตในลักษณะ

ต่างๆ ผลการศึกษาพฤติกรรม พบว่ารูปแบบการด�าเนินชีวิตของวัยรุ่นกลุ่มรักสบาย 

และกลุม่ตามกระแสนยิม มคีวามถ่ีในการเปิดรบัอนิเทอร์เนต็มากกว่ากลุม่อนรุกัษนยิม

 นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุทลวีร์ ตุ้มเงิน (2556) ได้ศึกษา

เรื่อง การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล เชาว์

อารมณ์ และความสนุกในการท�างาน : กรณีศึกษาพนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่ง

หนึง่ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะการรับรูร้ปูแบบพฤตกิรรม

การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลของพนักงาน กับความแตกต่างเชาว์อารมณ์

ของพนกังานในองค์กร ผลการศกึษาพบว่า พนกังานทีม่กีารรับรู้รปูแบบพฤตกิรรมการ

แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลท่ีแตกต่างกันจะท�าให้มีเชาว์อารมณ์แตกต่างกัน 

โดยลักษณะแบบประนีประนอมจะมีค่าเฉล่ียของเชาว์อารมณ์สูงกว่าลักษณะแบบ 

หลีกเลี่ยง และแบบเอาชนะ

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3  ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับชมโทรทัศน์

ทางอินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ 

ทางอินเทอร์เน็ต

 จากผลการวจิยัพบว่า ความถี ่(ครัง้/สปัดาห์) ในการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทาง

อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ 

ทางอินเทอร์เน็ต โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก กล่าวคือผู้ที่มีความถี่ (ครั้ง/

สัปดาห์) ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตบ่อยคร้ังมากเท่าไร จะมีทัศนคติ

ต่อการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็เชิงบวกมากย่ิงขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

พฤติกรรมการเปิดรับกับทัศนคติ โดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554, น. 20) กล่าว

ว่า ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้จิตส�านึก (Cognition) อารมณ์ความรู้สึก (Affection) 

และพฤติกรรม (Behavior) ต่างก็สัมพันธ์กันไปในแนวเดียวกัน (Positive 

Relationship) อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นมิได้เกิดในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง 

นั่นคือ ความชอบหนึ่งอย่าง หรือไม่ชอบหนึ่งอย่าง จะน�าไปสู่พฤติกรรมหนึ่งอย่าง

  อาจกล่าวได้ว่า ทัศนคติ เป็นความคิด ความรู้สึก ที่เกิดจากการเรียนรู้ และ

แนวโน้มของพฤติกรรมที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับตัวบุคคล 

สิ่งของ และความคิดเห็น ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือจากประสบการณ์ 

ที่ได้รับ ไม่ใช่สิ่งท่ีติดตัวมาตั้งแต่เกิด และทัศนคติของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อการคิด 
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และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ทั้งนี้เพราะทัศนคติเป็นส่ิงที่ครอบคลุมทั้งความรู้

และความรู้สึกของบุคคล ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาพงษ์ จันทร์ชอน 

(2546) ได้ศกึษาเรือ่งรูปแบบการด�าเนนิชวีติ พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร และทศันคติ

ของผู้ชมสถานีข่าวโทรทัศน์เนช่ันชาแนล ยูบีซี 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติของผู้ชมสถานีข่าวโทรทัศน์

เนชัน่ชาแนล ยบูซี ี8 ผลการศกึษาพบว่า ความถ่ีในการเปิดรบัข่าวสาร มคีวามสมัพนัธ์

กับทัศนคติในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือยิ่งมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารมาก ก็จะมี

ทัศนคติในเชิงบวก หรือมีความรู้สึกดีต่อสถานีข่าวโทรทัศน์เนชั่นชาแนล ยูบีซี 8 ใน

ด้านต่างๆ ในเชิงบวก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ กาญจนวิจิตร 

(2556) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด�าเนินชีวิต ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการ

ใช้สินค้าที่ปรากฏบนสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินสตาแกรมกับทัศนคติต่อสื่อ 

อินสตาแกรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติที่มีต่อ

อินสตาแกรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับส่ืออินสตาแกรม 

ด้านความถี่ (ครั้ง/วัน) โดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือยิ่งผู้ใช้ส่ือ 

อนิสตาแกรมมคีวามถีใ่นการเปิดรบัสือ่อนิสตาแกรมมาก ก็จะยิง่มทีศันคตใินทางบวก 

หรือมีความรู้สึกที่ดีต่อสื่ออินสตาแกรมมากขึ้นไปด้วย

 เมื่อพิจารณาทัศนคติในแต่ละด้านพบว่า

 ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต มีความ

สัมพันธ์กับ ทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตด้านรูปแบบและ

เนื้อหารายการ โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก กล่าวคือ ผู้ที่มีความถี่ (ครั้ง/

สัปดาห์) ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งจะมีความสัมพันธ์กับ

ทศันคตทิีม่ต่ีอการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ด้านรปูแบบและเนือ้หารายการ

ในเชิงบวกยิ่งขึ้น

 นอกจากนีค้วามถ่ี (ครัง้/สปัดาห์) ในการเปิดรบัชมโทรทัศน์ทางอนิเทอร์เนต็ 

ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต ด้าน

ลกัษณะทัว่ไปของโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ และด้านอปุกรณ์และการเข้าถงึ กล่าวคอื 

ผู้ที่มีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งเท่าไร

ก็ไม่ส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต 
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 สมมตฐิานการวจิยัที ่4  ทศันคตทิีม่ต่ีอการเปิดรบัชมรายการโทรทศัน์ทาง

อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

 จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ทาง

อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์ กับแนวโน้มการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตโดย

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก กล่าวคือผู้ท่ีมีทัศนคติต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์

ทางอนิเทอร์เนต็ในเชิงบวกเท่าไร จะมแีนวโน้มการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็

ต่อไป

 ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดทัศนคติ กับแนวโน้มพฤติกรรม เอนกกุล 

กรีแสง (อ้างถึงใน สุชาดา วรรธะมานี, 2542, น. 54) กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง ระบบ

ของความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งใน

ด้านที่เกี่ยวกับตัวบุคคล สิ่งของ และความคิดเห็น ทัศนคติเป็นแรงขับที่เกิดขึ้นภายใน

ตวับคุคล ซึง่กระตุน้ให้บคุคลพจิารณาความส�าคญัของสถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมและ

มีอิทธิพลต่อการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับตน

 การวดัทศันคตทิีห่มายถงึ การวดัคณุลกัษณะภายในของบคุคลซึง่เกีย่วข้อง

กับอารมณ์ และความรู้สึก หรือเป็นลักษณะทางจิตใจ คุณลักษณะดังกล่าวมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่แน่นอน ทัศนคติของบุคคลไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง 

การวดัจงึเป็นการวดัทางอ้อม โดยวดัจากแนวโน้มของบคุคลทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมออก

มา หรือประพฤติปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิด 

ดังที่กล่าวข้างต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของธมลวรรณ กาญจนวิจิตร (2556)  

ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด�าเนินชีวิต ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้สินค้า

ที่ปรากฏบนสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความ

สมัพนัธ์ระหว่างทศันคตต่ิอสือ่อนิสตาแกรม กับแนวโน้มพฤตกิรรมต่อส่ืออนิสตาแกรม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติด้านทั่วไปต่อสื่อ 

อินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มด้านทั่วไปของประชาชนในเขตกรุงเทพ-

มหานคร และแนวโน้มพฤติกรรมด้านการซื้อสินค้าโดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกัน ยิ่งผู้ใช้สื่ออินสตาแกรมที่ทัศนคติต่อตัวโปรแกรมและรูปแบบการใช้งานที่ดี  

กจ็ะยิง่มแีนวโน้มด้านความตัง้ใจทีจ่ะใช้สือ่อนิสตาแกรมต่อไป มคีวามตัง้ใจทีจ่ะแนะน�า

บคุคลอืน่ให้ใช้สือ่อนิสตาแกรมมากขึน้ และมแีนวโน้มด้านการซือ้สินค้ามากขึน้ตามไป

ด้วย ทัศนคติด้านการน�าเสนอสินค้าต่อสื่ออินสตาแกรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม



163JCปีที่ 7  ฉบับที่ 1  (มิถุนายน-กรกฎาคม 2558)

ด้านทั่วไปของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวโน้มด้านการซื้อสินค้าของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ

ยิง่ผูใ้ช้สือ่อนิสตาแกรมมทัีศนคตต่ิอการน�าเสนอสนิค้าผ่านสือ่อนิสตาแกรมของบคุคล

ทีม่ชีือ่เสยีง ได้แก่ การสร้างความน่าสนใจของสนิค้า การสร้างการจดจ�า และการสร้าง

ความน่าเชื่อถือที่ดี ก็จะยิ่งมีแนวโน้มด้านทั่วไป และด้านการซื้อสินค้ามากขึ้นตามไป

ด้วย และงานวิจัยของ จเรศักด์ิ ชูรักษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร  

ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน�้ามันของผู้

ใช้รถยนต์นัง่ส่วนบคุคลในเขตกรงุเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์

ระหว่างทศันคตเิกีย่วกบัยางรถยนต์ประหยดัน�า้มนั กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการเลือกใช้

ยางรถยนต์ประหยัดน�้ามันของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตเิกีย่วกบัยางรถยนต์ประหยดัน�า้มนั มคีวามสัมพนัธ์

กบัแนวโน้มพฤติกรรมการเลอืกใช้ยางรถยนต์ประหยดัน�า้มัน กล่าวคอืหากกลุม่ตวัอย่าง

มีทัศนคติที่ดีต่อยางรถยนต์ประหยัดน�้ามันแล้วก็มักจะมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเลือก

ใช้ยางรถยนต์ประหยัดน�้ามันมากขึ้นด้วย โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติเห็นด้วย 

และเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อยางรถยนต์ประหยัดน�้ามัน จะมีแนวโน้มในการเลือกใช ้

ยางรถยนต์ประหยัดน�้ามันมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติไม่แน่ใจต่อยางรถยนต์

ประหยัดน�้ามัน

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา อเนกวศินชัย 

(2547) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของคนวัยท�างานในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการ Unseen in Thailand (มุมมองใหม่ เมืองไทย) ของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ

ทศันคตโิดยรวมกบัแนวโน้มพฤตกิรรมของคนวยัท�างานในเขตกรงุเทพมหานครทีม่ต่ีอ

โครงการ Unseen in Thailand (มุมมองใหม่ เมืองไทย) ของการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่าทัศนคตโิดยรวมทีม่ต่ีอโครงการ Unseen in Thailand 

(มุมมองใหม่ เมืองไทย) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านเมื่อ

มีโครงการ Unseen in Thailand แล้วยังคงพอใจที่จะไปเที่ยวสถานที่เดิมๆ ที่เคย

เที่ยว ส่วนทัศนคติโดยรวมของคนวัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการ 

Unseen in Thailand มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่ม 

มากขึ้น
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สรุป และข้อเสนอแนะ

 กลุ่มเจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบ้าน 

และครอบครัว และรูปแบบการด�าเนินชีวิตท่ีมุ่งเน้นด้านบันเทิง ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นกลุ่มวัยรุ ่นและกลุ่มวัยท�างานตอน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับ

ครอบครัว กิจกรรมยามว่างส่วนใหญ่จึงใช้ไปกับครอบครัว โดยกิจกรรมที่ชอบท�าคือ

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง และใช้เวลาว่างหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัว และ 

มีการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 6 คร้ัง/สัปดาห์ ด้วยอุปกรณ์  

ช่องทาง ที่สะดวกสบาย โดยมีเหตุผลเพื่อความบันเทิง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิต และลักษณะของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่ชอบความสะดวก สบาย รวดเร็ว 

สนใจเทคโนโลยทีีท่นัสมยั มทีศันคติเชิงบวกต่อการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ 

และแนวโน้มท่ีมีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต มีความตั้งใจที่จะเปิดรับ

ชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตต่อไป

 การวจิยัเรือ่ง “รปูแบบการด�าเนนิชวีติ ทศันคต ิและการเปิดรบัชมโทรทศัน์

ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย” มีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ 

 1. การเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มี

ความถี่ในการเปิดรับชมบ่อยครั้ง โดยมีเหตุผลเพื่อความบันเทิง จากผลการวิจัยนี้ 

จงึเป็นข้อมลูให้ผู้ผลติรายการเพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย และ

สามารถ พิจารณาช่องทางในการออกอากาศ นอกจากช่องทางฟรีทีวี แล้วการออก

อากาศทางอนิเทอร์เนต็จงึเป็นอกีช่องทางทีน่่าสนใจ และยงัเป็นช่องทางส�าหรบัผูผ้ลิต

ที่ต้นทุนต�่าที่ต้องการมีรายการเป็นของตนเอง

 2. อุปกรณ์ที่ใช้การรับชมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย คือ สมาร์ทโฟน ซึ่ง 

เป็นอุปกรณ์ท่ีเกือบทุกคนมี สามารถพกพาไปได้ทุกที ดังนั้นในการส่งสารไปยังกลุ่ม 

เจเนอเรชั่นวาย ควรพัฒนารูปแบบข่าวสารที่สามารถส่งผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อให้เข้าถึง

ผู้รับสารได้มากที่สุด

 3. ทศันคตโิดยรวมทีม่ต่ีอการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ของกลุ่ม

เจเนอเรชั่นวายเป็นทัศนคติเชิงบวก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การเปิดรับชมโทรทัศน์

ทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางที่นิยมของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งสามารถตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ที่ชอบความสะดวก รวดเร็ว สนใจเทคโนโลยี 
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จึงเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นักการสื่อสาร ในการวางแผน การ

ก�าหนดกลยุทธ์ รวมถึงการก�าหนดช่องทางการโฆษณา

 4. กลุ่มเจเนอเรชั่นวายมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม

น้อย โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตอาจมุ่งเน้น และให้ความสนใจแต่ด้านบันเทิง รายการ

ต่างๆ จึงเน้นบันเทิงเป็นหลัก การผลิตรายการควรให้มีความหลากหลายของประเภท

รายการ เช่น รายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ

ผู้รับชม นอกจากนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรเข้ามาควบคุมดูแลการน�าเสนอรายการโทรทัศน์

ทางอินเทอร์เน็ต

 5.  กลุ่มเจเนอเรช่ันวายมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบ้านและ

ครอบครัว และรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง ซึ่งรูปแบบการด�าเนินชีวิต

นี้สามารถชี้ให้เห็นถึงลักษณะผู้บริโภค และอธิบายลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภค

ได้ โดยผลการวจิยัเรือ่งรูปแบบการด�าเนนิชวีติจะเป็นปัจจยัทีช่่วยนกัการตลาดให้เข้าใจ

พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

 1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจัยที่มี

ผลต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต ความคาดหวัง ประโยชน์ และความพึง

พอใจที่มีต่อการเปิดรับชมโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

 2. การวิจยัครัง้นีศ้กึษาเฉพาะกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วายเท่านัน้ 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มเจเนอเรช่ันอื่นๆ เพื่อ

ให้ทราบถงึความแตกต่างในการเปิดรบัชมโทรทศัน์ทางอนิเทอร์เนต็ เพือ่น�าผลทีไ่ด้มา

วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น



166 JC Journal

เอกสำรอ้ำงอิง

หนังสือ
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท. (2554). การสือ่สารเพือ่โน้มน้าวใจ (พมิพ์ครัง้ที ่6). กรงุเทพฯ: 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิทยำนิพนธ์
กาญจนา อเนกวศินชัย (2547). ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของคนวัยท�างานใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการ	Unseen	in	Thailand	(มุมมองใหม่	

เมืองไทย)	 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, บณัฑติวทิยาลยั, สาขาวชิาการ

จัดการ.

คณาลักษณ์ จงปิยวรางค์. (2555). ความรู้	ทัศนคติ	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสาร

มวลชน, สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร.

จเรศักดิ์ ชูรักษ์. (2550). การเปิดรับข่าวสาร	ความรู้	ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรม

การเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน�้ามันของผู้ใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, สาขาวิชาส่ือสาร

มวลชน.

ณฐักานต์ บุญนนท์. (2550). รปูแบบการด�าเนนิชวีติ	และพฤตกิรรมการเปิดรบัส่ือทาง

อนิเตอร์เนต็	ของกลุม่วยัรุน่ในเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแก่น. วทิยานพินธ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขา

วิชาการตลาด.

ดนพุล อุน่จนิดามณ.ี การเปิดรับข่าวสาร	ความรู	้ทศันคตเิกีย่วกบัการปฏิรปูอดุมศึกษา

ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย	 ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์

วารสารศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน.



167JCปีที่ 7  ฉบับที่ 1  (มิถุนายน-กรกฎาคม 2558)

ธนาพงษ์ จันทร์ชอน. (2546). รูปแบบการด�าเนินชีวิต	พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร	

และทัศนคติของผู้ชมสถานีข่าวโทรทัศน์เนชั่นชาแนล	ยูบีซี	8. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน.

ธมลวรรณ กาญจนวิจิตร. รูปแบบการด�าเนินชีวิต	ทัศนคติ	และแนวโน้มพฤติกรรมใน

การใช้สนิค้าทีป่รากฏบนสือ่อนิสตาแกรมของบุคคลท่ีมีช่ือเสยีง. วทิยานพินธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน.

ภัทรา เรืองสวัสดิ์. (2553). รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 และพฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ของวัยท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสาร

มวลชน, สาขาการจัดการสื่อสารองค์กร.

ศุทลวีร์ ตุ้มเงิน. (2556). การรับรู้รูปแบบพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างบุคคล	 เชาว์อารมณ์	 และความสุขในการท�างาน	 :	 กรณีศึกษา

พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, ภาควิชาจิตวิทยา.

สุชาดา วรรธนะมานี. (2542). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการข่าวสารเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	(Ecotourism)	กับความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรม

การท่องเที่ยว	 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน.

อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์. (2545). ความคิดเห็นและพฤติกรรมการส่ืออินเตอร์เน็ต	

กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. 



* สาขาวิชาสื่อสารมวลขน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ÇÔ¨ÒÃ³�â´Â

ผศ.ดร.ธาตรี ใตฟาพูล

ปริญา	โลศิริ*	และ ผศ.ดร.อัจฉรา ปณฑรานุวงศ

กำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนคลองหัวช้ำง 

จังหวัดสระบุรี
(Participate Communication of Klong Hua 

Chang Village, Saraburee Province)



169JCปที่ 7  ฉบับที่ 1  (มิถุนายน-กรกฎาคม 2558)

	 งานวจิยัเรือ่ง	การสือ่สารแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนบ้านคลองหวัช้าง	จงัหวัด
สระบุรี	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ	 เพื่อศึกษาลักษณะการส่ือสาร	 เพ่ือศึกษา
รปูแบบการสือ่สาร	เพือ่ศกึษาระดบัการสือ่สารแบบมส่ีวนร่วม	4	ระดบั	และเพือ่ศึกษา
ปัญหา	 และอุปสรรคการสื่อสารของชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	 จังหวัดสระบุรี	 รูปแบบ
ของการวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก	
และการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม	นอกเหนอืไปจากการรวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลู
ทุติยภูมิ	โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มผู้น�าชุมชน	
และกลุ่มสมาชิกในชุมชน
	 ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการสื่อสารมีทั้งภายใน	 และภายนอกชุมชน
ที่ช่วยในการพัฒนาชุมชน	 โดยมีรูปแบบการสื่อสารทุกทิศทาง	 จากบนลงล่าง	 และ
ล่างสู่บน	 ระหว่างผู้น�าชุมชน	 และสมาชิกในชุมชน	 รวมถึงแนวระนาบในการส่ือสาร
ของกลุม่ผูน้�าชุมชน	และกลุม่สมาชิกในชุมชนกนัเอง	เนือ้หาในการสือ่สารเป็นข่าวสาร
ภายในชมุชน	และข่าวสารทีผู่น้�าชมุชนรบัมาจากองค์กรภายนอก	การขอความร่วมมอื
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ของชุมชน	 โดยในการส่ือสารมีการส่ือสารระหว่างกันแบบ	
2	ทาง	โต้ตอบกัน	สมาชิกในชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันที
	 ด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมสามารถแบ่ง	 ได้	 4	 ระดับ	 ซ่ึงทุกระดับ
จะใช้สื่อการประชุมในการประชาคม	 ได้แก่	 การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในระดับการ
ตัดสินใจ	 ท่ีผู้น�าชุมชน	 และสมาชิกในชุมชนสามารถโต้ตอบกันในการเสนอข่าวสาร	
กิจกรรม	และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับชุมชน	การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติ
การ	เป็นการชี้แจงบอกกิจกรรมของชุมชนให้สมาชิกในชุมชนทราบ	และขอความร่วม
มือให้ร่วมกิจกรรม	 โดยที่สมาชิกในชุมชนก็สามารถโต้ตอบกลับพร้อมร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม	 รวมถึงการเสนอความรู้ใหม่ๆ	 ในกลุ่มอาชีพด้วยการจัดอบรม	
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในระดับผลประโยชน์	 เป็นการสื่อสารทางเดียวจากผู้น�า
ชุมชนถึงสมาชิกในชุมชน	 ในการเสนอความรู้ใหม่ๆ	 ให้แก่สมาชิก	 และเสนอส่ิงของ	
รายได้เพิ่มเติม	 และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในระดับการประเมินผล	 เป็นเรื่องการ
ซักถามถึงผลการด�าเนินงานต่างๆ	ของชุมชนโดยผู้น�าเป็นผู้ถาม	และสมาชิกในชุมชน
เป็นผู้ตอบ	และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม	ซึ่งเกิดขึ้นในการประชาคมเป็นประจ�า	

คําสําคัญ: การสื่อสาร; การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม; บ้านคลองหัวช้าง

บทคัดย่อ
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 A study entitled “Participate Communication of Klong Hua Chang 

Village, Saraburee Province” was examine the community communication, 

the	communication	patterns,	the	4	levels of Participate communication 

and problem of communication of Klong Hua Chang Village, Saraburee 

Province. This study is a quality research which major instruments for 

data collection included the in-depth interview and non-participatory 

observation. The samples consisted of nineteen concerned persons from 

inside community that were divided into two groups of community 

leaders and community members.

 The research have shown that the communication with the 

inside and outside the community to assist in community development. 

The form of communication in every direction from top-down and 

bottom-up between leaders and community members, as well as 

horizontal communication among leaders group and members group 

themselves. The contents of an internal communication are news within 

the community, news that leaders received from outside 

organizations, requesting assistance in the activities of the community 

by	interactive	2-way	communication	that	members	can	comment	right	

away.

	 Participation	communication	can	be	classified	into	4	levels,	each	

level has a media conference in the community, including participate 

communications in decision-making that leaders and members can 

interact with each other in offering news and opinion about the 

community. Participate Communications in performing are involved in a 

class action that the activities of the community members in the 

community informed and encouraged participants. The members were 

ABSTRACT
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able to interact, share ideas further and offer the new knowledge in a 

career training groups. 

	 Participate	Communications	 in	 the	 benefits	 is	 the	 one-way	

communication from community leaders and community members. In 

proposing new knowledge to their members and communicate to offer 

things and money. Participate communication in the evaluation is 

questioning the results of operations. The leaders are asking and the 

members who answered and shown up more comments at the place 

for the meeting of community.

Keywords: Communication; Participate Communication; Klong Hua 

Chang Village 
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำ และควำมส�ำคัญของปัญหำ 
	 การสือ่สารเพือ่การพัฒนาชมุชน	คอืการสือ่สารทีท่�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ขึ้นในชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ชุมชนได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดี	 

และในทางทีเ่จรญิทัง้ในด้านสงัคม	เศรษฐกจิ	และวฒันธรรม	ซึง่การสือ่สารทีใ่ชใ้นการ

พัฒนาชมุชนนัน้จะต้องมกีารสือ่สารทีห่ลากหลาย	ทัง้ภายในชมุชน	และภายนอกชมุชน	

จากผู้น�าชุมชนถึงสมาชิกในชุมชน	และจากสมาชิกในชุมชนถึงผู้น�าชุมชน	รวมถึง	จาก

ผู้น�าชุมชนถึงผู้น�าชุมชนด้วยกันเอง	 และจากสมาชิกในชุมชนถึงสมาชิกในชุมชนด้วย

กันเอง	ซึ่งการสื่อสารนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมขึ้นในชุมชน

	 ในการพัฒนาชมุชนจะต้องได้รับความร่วมมอืทัง้จากผูน้�าชมุชน	และสมาชิก

ในชุมชน	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	 การปฏิบัติอย่างหนึ่ง	 ซึ่งเป็นส่วนที่ท�าให้เกิดการ

พัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี	เนื่องจากทุกคนในชุมชนจะช่วยกันท�ากิจกรรมต่างๆ	ของ

ชุมชน	ช่วยการถ่ายทอดองค์ความรู้	ช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน

การพฒันาชุมชน	ช่วยการประเมนิผลการท�ากจิกรรมของชมุชน	ซึง่สามารถแสดงออก

ไปในลักษณะของรูปธรรมคือ	มีการจัดท�ากิจกรรม	การรวมกลุ่ม	ผลงาน	และรางวัล

ต่างๆ	อย่างชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะการสือ่สารของชุมชนบ้านคลองหวัช้าง	จงัหวดัสระบุรี

	 2.	 เพือ่ศกึษารปูแบบการส่ือสารของชมุชนบ้านคลองหวัช้าง	จงัหวดัสระบรุี

	 3.	 เพื่อศึกษาระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	

จังหวัดสระบุรี

	 	 3.1	 การสื่อสารระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	

	 	 3.2	 การสื่อสารระดับการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ	

	 	 3.3	 การสื่อสารระดับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์	

	 	 3.4	 การสื่อสารระดับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล	
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	 4.	 เพื่อศึกษาปัญหา	 และอุปสรรคการสื่อสารของชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	

จังหวัดสระบุรี

วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการสื่อสาร	 เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสาร	 เพื่อศึกษา

ระดับการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม	 4	 ระดับ	 และเพื่อศึกษาปัญหา	 และอุปสรรคการ

สือ่สารของชุมชนบ้านคลองหวัช้าง	จงัหวดัสระบรีุ	เป็นการศกึษาโดยใช้วธีิการสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	กับผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น	19	คน	ซึ่งมีผู้น�าชุมชน	

9	คน	และสมาชิกในชุมชน	10	คน	การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	(Non-Participatory	

Observation)	ในกจิกรรมของชมุชน	ได้แก่	การประชาคมหมูบ้่าน	การรวมกลุ่มอาชีพ

ของสมาชกิในชมุชน	และการจดักิจกรรมศกึษาดูงาน	และการวจัิยเอกสาร	(Documentary	

Research)	 โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 และมีระยะ

เวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2556	-	เมษายน	2557	

ผลกำรวิจัย

	 จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ	 และทุติยภูมิ	 สามารถสรุปผล

การวิจัยโดยแยกตามวัตถุประสงค์ได้	ดังนี้

ลักษณะกำรสื่อสำร และรูปแบบกำรสื่อสำรของชุมชนบ้ำนคลอง
หัวช้ำง จังหวัดสระบุรี
	 ลกัษณะการสือ่สารของชมุชนบ้านคลองหัวช้าง	จงัหวดัสระบรุ	ีสามารถแบ่ง

ออกเป็น	2	ลักษณะ	ได้แก่	การสื่อสารภายในชุมชน	และการสื่อสารภายนอกชุมชน

	 การสื่อสารภายในชมุชนบ้านคลองหัวช้าง	จงัหวดัสระบุร	ีผลการวจิยัพบว่า	

ลักษณะการสื่อสารจะขึ้นอยู่กับสถานะของคู่สื่อสาร	คือ	ผู้ส่งสาร	และผู้รับสาร	ดังนี้
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	 1.	 การสื่อสารระหว่างผู้น�าชุมชนกับสมาชิกในชุมชน
	 ผู้น�าชมุชนกบัสมาชิกในชุมชนมกีารตดิต่อสือ่สารแบบทางเดยีว	(One-way	
Communication)	และการสือ่สารแบบสองทาง	(Two-way	Communication)	โดย
การสื่อสารแบบทางเดียวคือ	การใช้สื่อเฉพาะกิจ	ได้แก่	บอร์ดประชาสัมพันธ์	เอกสาร
ประกอบ	โปสเตอร์	และกระดานเขียนข้อความ	ส�าหรบัแจ้งข่าวสาร	กจิกรรมของชมุชน	
ส่วนการสื่อสารแบบสองทาง	 ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล	 (Interpersonal	
Communication)	 โดยที่ทั้งสองฝ่ายสามารถชี้แจง	 สอบถาม	 เสนอความคิดเห็นต่อ
กันได้ทันที	รวมถึงใช้ในการสื่อสารกลุ่มใหญ่	(Large	Group	Communication)	คือ
การประชาคมหมู่บ้าน	ซึ่งจัดขึ้นในวันที่	6	ของทุกเดือนเพื่อแจ้งข่าวสาร	กิจกรรม	และ
ขอความคดิเหน็	สนบัสนนุในการท�ากจิกรรมต่างๆ	ของชมุชน	ซึง่ผูน้�าชมุชน	และสมาชิก
ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารโต้ตอบกัน
	 2.	 การสื่อสารระหว่างผู้น�าด้วยกันเอง
	 กลุ่มผู้น�าชุมชนของบ้านคลองหัวช้าง	 จังหวัดสระบุรี	 ประกอบด้วย	ผู้ใหญ่
บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกสภา	อบต.	หัวหน้าคุ้ม	หัวหน้า	อสม.	และหัวหน้า	อช.	
ซึ่งการสื่อสารระหว่างผู้น�าชุมชนด้วยกันเองเป็นการส่ือสารแบบสองทาง	 (Two-way	
Communication)	 โดยใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล	 (Interpersonal	 Communi-
cation)	และการสือ่สารกลุม่ย่อย	(Small	Group	Communication)	ซึง่มจีดุมุง่หมาย
ในการสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสาร	การมอบหมายงาน	และการสื่อสารกลุ่มย่อยยังปรากฏ
ในรูปแบบของการประชุมของผู้น�าชุมชน	 เป็นการแจ้งข่าวสารที่ได้รับจากภายนอก
ชุมชนให้ผู้น�ารับทราบก่อน	รวมถึงสารต่างๆ	ที่หัวหน้าคุ้ม	หรือผู้น�าชุมชนคนอื่นๆ	ได้
รับจากสมาชิกในชุมชนมาแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้น�าชุมชนคนอื่นทราบ	 และการแจ้ง
ข่าวสารต่อหัวหน้าคุ้มให้แจ้งต่อสมาชิกในคุ้มของตนเองต่อ
	 3.	 การสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง
	 	 3.1	 การสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง	 เป็นการส่ือสาร
แบบสองทาง	 (Two-way	 Communication)	 โดยเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
พบเห็นทั่วไปจากการพูดคุยเรื่องท่ัวไป	 และการสื่อสารกลุ่มย่อย	 (Small	 Group	
Communication)	 ซ่ึงต่างมีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารเหมือนกัน	 รวมถึงมีการเล่า
ข่าวสาร	แจ้งต่อๆ	กัน	ซึ่งเป็นการกระจายข่าวสารอีกทางหนึ่งภายในชุมชน	นอกจาก
นีก้ารสือ่สารแบบกลุม่ย่อยยงัรวมถงึการพดูคยุกนัในการรวมกลุม่อาชพี	มกีารแนะน�า
ความรู้ใหม่ๆ	ให้สมาชิกกลุ่ม	รวมถึงการพูดคุยเรื่องทั่วไป
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กำรส่ือสำรภำยนอกชุมชนบ้ำนคลองหัวช้ำง จังหวัดสระบุรี แบ่งได้ดังนี้

 1.	 ชุมชนใกล้เคียง

	 การสือ่สารของชมุชนบ้านคลองหวัช้างกบัชมุชนใกล้เคียง	ในเรือ่งของความ

ร่วมมือในโครงการ	“รักษ์ป่า	สร้างคน	84	ต�าบล	วิถีพอเพียง”	ของบริษัท	ปตท.จ�ากัด	

(มหาชน)	ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน	10	คน	และสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก	10	หมู่ของต�าบล

คลองเรือ	อ�าเภอวิหารแดง	จังหวัดสระบุรี	เป็นกลุ่มผู้น�าโครงการ	ได้มีการร่วมประชุม

กันเพื่อพัฒนาต�าบลคลองเรือ	สร้างเครือข่ายครัวเรือนอาสา	 เชื่อมโยงจุดเรียนรู้ต่างๆ	

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่คนภายนอก	 รวมถึงการร่วมมือกันสร้างถนน	

เส้นทางระหว่างชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	 จังหวัดสระบุรี	 และต�าบลเขาเพิ่ม	 อ�าเภอ

บ้านนา	จังหวัดนครนายก	เพื่อการเดินทางที่สะดวก	และประหยัดเวลา	ที่ผู้น�าชุมชน

ทั้ง	2	แห่งได้มีการสื่อสารระหว่างบุคคล	ผ่านทางโทรศัพท์	และพูดคุยกันแบบเผชิญ

หน้าด้วย

 2.		หน่วยงานท้องถิ่น

	 หน่วยงานท้องถิ่นท่ีชุมชนมีการติดต่อด้วยคือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล

คลองเรือ	 (อบต.)	จะอยู่ในสื่อลักษณะของการประชุม	 โดยมีผู้น�าชุมชนบ้านคลองหัว

ช้างเข้าร่วม	และในรูปแบบเอกสารราชการ	ชี้แจงนโยบาย	ข่าวสาร	หรือแนวทางใน

การพัฒนาชุมชน	 นอกจากนี้กลุ่มผู้น�าชุมชนบ้านคลองหัวช้างยังเป็นสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลคลองเรือ	 2	 คน	ท�าให้สามารถชี้แจงข่าวสารโดยตรงกับผู้ใหญ่บ้าน

ในทนัท	ีซึง่เป็นลกัษณะของการสือ่สารระหว่างบคุคล	และจะน�าไปชีแ้จงต่อสมาชิกใน

ชุมชนต่อไปในการประชาคม

 3.	 หน่วยงานของภาครัฐ

	 การสื่อสารกับหน่วยงานของภาครัฐ	ส่วนมากเกิดกับหน่วยงานบริการด้าน

สาธารณูปโภคพื้นฐาน	ได้แก่	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จังหวัดสระบุรี,	การประปาส่วน

ภูมิภาคเขต	2,	ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองสระบุรี	โดยผู้น�าชุมชนจะติดต่อไปยัง

หน่วยงานเหล่านีโ้ดยตรง	เนือ่งจากสามารถตดิต่อได้รวดเรว็กว่าการส่งเรือ่งผ่านหน่วย

งานท้องถ่ิน	 อีกทั้งเป็นความจ�าเป็นที่ต้องใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่าน้ี	 และมีการ

สื่อสารกับกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	จังหวัดสระบุรี	ด้านการเข้ามา

จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ชมุชนเพือ่การพฒันาชมุชนอย่างมเีป้าหมายและยัง่ยนื	โดยการ
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สื่อสารกับหน่วยงานของภาครัฐเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล	มีเอกสารราชการ	และ

แผนชุมชนเป็นสื่อในการสื่อสาร

	 4.	 หน่วยงานเอกชน	

	 การสื่อสารของชุมชนบ้านคลองหัวช้างกับหน่วยงานเอกชนที่ช่วยในการ

พัฒนาชุมชนได้แก่	บริษัท	ปตท.จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดย	ปตท.	 ให้ความช่วยเหลือด้าน 

งบประมาณสนับสนุนต่อยอดการพัฒนากลุ่มทอพรมเช็ดเท้า	 ได้สร้างอาคารกลุ่ม 

ทอผ้าเช็ดเท้าขึ้น	และยังได้ช่วยพัฒนาชุมชนด้วยโครงการรักษ์ป่า	สร้างคน	84	ต�าบล	

วิถีพอเพียง	 ร่วมกับอีก	 9	หมู่บ้านในต�าบลวิหารแดง	 โดย	ปตท.	 ได้มีการจัดประชุม

ตดิตามผลการด�าเนนิโครงการพร้อมแจ้งข่าวสารเป็นประจ�าทกุเดอืน	และสือ่สารผ่าน

ทางออนไลน์	อย่างเฟสบุค๊อกีทาง	เนือ่งจากประสบปัญหาทางการเมอืงท�าให้เจ้าหน้าที่

ของ	ปตท.	ไม่สามารถมาร่วมได้

	 5.	 สื่อมวลชน	และสื่อท้องถิ่น

	 ส่ือมวลชน	 และสื่อท้องถ่ินเป็นสื่อท่ีเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์เรียนรู้บ้าน

คลองหัวช้าง	และชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	โดยสื่อมวลชนที่มาลงพื้นที่ถ่ายท�า

รายการสารคดี	 ได้แก่	 รายการเนวิเกเตอร์	 (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3)	 รายการ 

วิถีพอเพียง	ตอนกล้าเปลี่ยนแปลง	(สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง	11)	ส่วนสื่อ

ท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี	 เป็นประเภทรายการสารคดี	 ได้แก่	 รายการอวดดีอวดเก่ง	

และรายการของดีเมืองสระบุรี	 ต่างก็น�าเสนอการด�าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน	 

ทีท่�าให้ชมุชนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง	ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตาม

ชมย้อนหลังในสื่อออนไลน์	www.youtube.com

	 6.	 กลุ่มที่มาศึกษาดูงาน

	 ชมุชนบ้านคลองหวัช้างเป็นชมุชนทีเ่ปิดให้บคุคลภายนอก	หรอืองค์กรต่างๆ	

เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน	วิถีชีวิต	โดยจะมีการสื่อสารกันในรูปแบบ

ของการสมัมนา	ให้ทกุคนมีส่วนร่วมในกจิกรรมทีช่มุชนจดัขึน้	มกีารใช้ส่ือบคุคลในการ

แนะน�า	และให้ความรูต้ามฐานการเรยีนรู	้มสีือ่ส�าหรบัใช้ในการน�าเสนอการด�าเนนิงาน	

และผลงานของชมุชน	เช่น	สือ่วดิทีศัน์	ภาพยนตร์	โปรแกรมน�าเสนองานพาวเวอร์พ้อยส์	

(Power	point)	โดยผู้ที่มาศึกษาดูงานสามารถซักถามเมื่อมีข้อสงสัยกับวิทยากรของ

ชมุชนได้	รวมถงึมกีจิกรรมสนัทนาการเป็นสือ่อย่างหนึง่เพือ่สร้างความเป็นกนัเอง	และ

ความสนกุสนาน	โดยบุคคลภายนอกทีส่นใจสามารถตดิต่อชมุชนผ่านทางโทรศพัท์	หรือ
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ทางสื่อออนไลน์	 เพื่อนัดหมายวัน	 เวลาในการท�ากิจกรรม	 และจ�านวนคน	 เพื่อทาง

ชุมชนจะได้จัดเตรียมกิจกรรมได้เหมาะสม

	 รปูแบบการสือ่สารของชุมชนบ้านคลองหวัช้าง	จงัหวดัสระบรุ	ีสามารถแบ่ง

ผลการศึกษาตามทิศทางการไหลของข่าวสารเป็น	3	รูปแบบ	ได้แก่	บนลงล่าง,	ล่างสู่

บน	และแบบแนวนอน

	 จากการสือ่สารตามทศิทางการไหลของข่าวสารจากบนลงล่าง	อยู่ในรปูแบบ

จากผู้น�าชุมชนสู่สมาชิกในชุมชน	 ซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชาคมหมู่บ้าน	ที่ผู้น�าชุมชน

สามารถแจ้งข่าวสารให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบ	ยังมีการสื่อสารด้วยวิธีการสื่อสาร

ระหว่างบุคคล	แบบปากต่อปาก	และใช้สื่อเอกสาร	หรือทางโทรศัพท์แจ้งให้สมาชิกใน

ชมุชน	ซึง่หากเป็นเรือ่งเร่งด่วนผูน้�าชมุชนกจ็ะแจ้งด้วยตนเอง	นอกจากจะเป็นการแจ้ง

ข่าวสารแล้ว	ยังมีการพูดคุยทักทายกันด้วย

	 การสื่อสารตามทิศทางการไหลของข่าวสารจากล่างสู่บน	 เป็นการสื่อสาร

จากสมาชิกในชุมชนถึงผู้น�าชุมชน	 โดยสมาชิกในชุมชนสามารถส่ือสารกับผู้น�าชุมชน

ในการประชาคมหมูบ้่าน	และการสือ่สารระหว่างบคุคล	ในการแจ้งข่าวสาร	หรือปัญหา

ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชน	ซึ่งสมาชิกในชุมชนจะติดต่อกับผู้น�าชุมชนคนอื่นๆ	

ที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้	 เน่ืองจากสนิทสนมกับผู้น�าชุมชนคนอื่นมากกว่า	 ท�าให้สมาชิก

ในชุมชนสามารถติดต่อกับกลุ่มผู้น�าชุมชนได้ง่ายขึ้น

	 การสือ่สารภายในชมุชนตามทศิทางการไหลของข่าวสารแบบแนวนอนของ

ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	จังหวัดสระบุรี	แบ่งได้	2	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	 การสื่อสารระหว่างผู้น�าชุมชนด้วยกันเอง

	 เป็นการสือ่สารระหว่างบคุคล	และการสือ่สารแบบกลุม่ย่อย	คอื	การประชมุ

ของกลุ่มผู้น�าชุมชน	 เนื้อหาสารมักเป็นข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนที่ได้รับมาจากภาครัฐ	

และเอกชน	ซึง่ผูน้�าชมุชนจะหารอืกนัก่อนจะชีแ้จงในการประชาคมหมูบ้่านรวมถงึพดู

คุยเรื่องทั่วไป

	 2.	 การสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง

	 เป็นการสือ่สารทีเ่กดิข้ึนในการรวมตวัท�ากิจกรรมต่างๆ	ของชมุชน	เช่น	การ

รวมกลุ่มอาชีพ	การรวมกลุ่มทั่วไป	เพื่อหารือเกี่ยวกับการท�างานของกลุ่ม	และพูดคุย

เรื่องทั่วไป	 รวมถึงมีการสื่อสารระหว่างบุคคล	 เป็นการแสดงความสนิทสนม	 เพราะ

สมาชิกในชุมชนรู้จัก	และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
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ระดับกำรส่ือสำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนคลองหัวช้ำง จังหวัดสระบุรี
	 ระดบัการสือ่สารแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนบ้านคลองหวัช้าง	จงัหวัดสระบรีุ	

สามารถแบ่งผลออกเป็น	 4	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ระดับ

การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ	 ระดับการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์	 และระดับการม ี

ส่วนร่วมในการประเมินผล	ดังนี้

	 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับในการตัดสินใจ	 จะปรากฏให้เห็นในการ

ประชาคมหมูบ้่าน	ผูน้�าชุมชนและสมาชิกในชุมชนร่วมกนัเสนอแนวทาง	และความคดิ

เหน็ในหวัข้อทีป่ระชมุ	เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ	ในการพฒันาชมุชน	

มกีารยกมอืเพือ่สนบัสนนุแนวคดิทีน่�าเสนอ	หรือแสดงความคดิเห็นชีแ้จงเพือ่ปรบัปรงุ	

แต่เกิดขึ้นน้อยกว่าการยกมือสนับสนุน	 เพราะสมาชิกในชุมชนเห็นว่าส่ิงที่ผู้น�าชุมชน

เสนอเป็นสิง่ทีเ่หมาะสมกบัชมุชนแล้ว	นอกจากนีย้งัมกีารส่ือสารแบบมส่ีวนร่วมตดัสิน

ใจในกลุ่มอาชีพต่างๆ	พูดคุยร่วมกันหาทางพัฒนากลุ่มอาชีพ	และพัฒนาสมาชิกกลุ่ม

ให้มีความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

	 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับปฏิบัติการ	 เกิดขึ้นหลังจากที่มีการส่ือสาร

แบบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ผู้น�าชุมชน	 และสมาชิกในชุมชนต่างให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติงานต่างๆ	ของชุมชนกันเป็นอย่างดี	ซึ่งการท�ากิจกรรมต่างๆ	ในชุมชนจะมีการ

สื่อสารแจ้งข่าวในการประชาคมเป็นส่วนมาก	 เพราะคนในชุมชนจะรวมตัวกัน	 ท�าให้

สามารถแจ้งข่าวสารได้สะดวก	และเกดิการร่วมมอืช่วยเหลอืในงานกจิกรรมของชุมชน	

รวมถงึการมส่ีวนร่วมปฏบัิตงิานในกลุม่อาชีพ	ซึง่ต่างใช้การสือ่สารกนัตลอดเพ่ือปฏบิตัิ

หน้าที่ของตนเอง

	 การมส่ีวนร่วมในผลประโยชน์สิง่ทีชุ่มชนได้รบัคอื	ความเจรญิของชมุชนทีม่า

จากการพัฒนาและความร่วมมอืของทกุคนในชมุชนจนกลายเป็นหมูบ้่านเศรษฐกจิพอ

เพียงต้นแบบ	 ส่วนสมาชิกในชุมชนจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากการช้ีแจงข่าวสาร	 หรือ

ความรู้ที่ผู้น�าชุมชน	 หรือบุคคลจากภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้	 รวมถึงได้สิ่งของ

เครื่องใช้	และรายได้พิเศษเป็นสิ่งตอบแทน	นอกจากนี้การได้รับความรู้ใหม่ๆ	ในการ

ประกอบอาชีพท�าให้คนในชุมชนมีอาชีพ	และรายได้เพิ่มขึ้น	ท�าให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

หนี้สินลดน้อยลง	 นอกจากผลประโยชน์ที่ชุมชนและคนในชุมชนได้รับจากการมีคน

ภายนอกมาศึกษาดูงาน	 คือการได้ความรู้ใหม่ๆ	 จากบุคคลภายนอก	 แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
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	 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลของชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	

จังหวัดสระบุรี	สามารถแบ่งตามกิจกรรมชุมชน	ดังนี้

	 1.	 การประชาคมหมู่บ้าน

	 มีการประเมินผลจากความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนในการเข้าร่วม

ประชาคม	ใช้สื่อการประชุมด้วยการมีส่วนร่วมในการออกเสียงเห็นด้วย	หรือคัดค้าน	

และการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	

	 2.	 กิจกรรมภายในชุมชนเพื่อคนในชุมชน

	 มีการประเมินจากจ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม	 และการซักถามแบบ

ปากต่อปากถึงผลการด�าเนินงานต่างๆ	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ชุมชน	 รวมถึงประเมินผลจากการรวมกลุ่มอาชีพ	 สมาชิกในกลุ่มได้รับความรู้	 และ

ประสบการณ์จากการสอนของผูน้�าชมุชน	หรอืผูท้ีม่คีวามรู	้ท�าให้พฒันางาน	และกลุม่

อาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 3.	 กิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนจากคนภายนอกชุมชน

	 ผู้น�าชุมชนสามารถติดตามผลของการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ให้กลุ่มที่มาศึกษา 

ดูงานท�าแบบประเมินผล	 ซ่ึงใช้สื่อเอกสารในการส่ือสาร	 รวมถึงซักถามแบบปากต่อ

ปากกับสมาชิกในชุมชนถึงผลของการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือที่ผู้น�าชุมชน	 และ

สมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้องน�าไปปรับปรุง	และพัฒนากิจกรรมให้ดีขึ้น

ปัญหำและอุปสรรคกำรสื่อสำรของชุมชนบ้ำนคลองหัวช้ำง จังหวัดสระบุรี
	 สามารถแบ่งตามการสื่อสารแบบมีส่วน	ดังนี้

	 ในระดับการสือ่สารแบบมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ	ปัญหาการส่ือสารในระดบั

นี้คือ	 มีคนในชุมชนบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 และ 

ไม่ร่วมเสนอความคิดเห็นในการด�าเนินการต่างๆ	 ของชุมชน	 แล้วยังแสดงความเห็น 

ในเชิงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นๆ	ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไปแล้ว

	 ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารในระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	 

ส่วนมากจะเป็นการไม่เข้าร่วมการประชาคม	 เน่ืองจากไม่มีใครมาเรียกให้ไปร่วม

ประชาคม	 จึงไม่ได้รับทราบข่าวสาร	 รวมถึงท�าให้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ	 ของชุมชน

ด้วย	
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	 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับผลประโยชน์	 ปัญหาที่พบคือการขอความ

ร่วมมือจากคนในชุมชนบางคนต้องอ้างถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นล�าดับแรก	 โดย

มักเป็นสารที่เกี่ยวกับรายได้พิเศษจากการช่วยงาน	หรือของใช้ต่างๆ	

	 ส่วนปัญหา	และอปุสรรคในการส่ือสารแบบมส่ีวนร่วมระดบัการประเมนิผล

ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนการมีส่วนร่วมปฏิบัติ	 คนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะไม่สนใจ

ขัน้การประเมนิผลเพราะคดิว่าไม่ใช่เรือ่งของตนเอง	จงึไม่มส่ีวนร่วมในการส่ือสารตอบ

ค�าถามประเมินผลกับผู้น�าชุมชน

อภิปรำยผล

	 การสื่อสารภายในชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	 จังหวัดสระบุรี	 มีรูปแบบการ

สื่อสารระหว่างบุคคล	การสื่อสารกลุ่มใหญ่	และการสื่อสารกลุ่มย่อย	เป็นการสื่อสาร

ระหว่างผู้น�าชุมชน	 และสมาชิกในชุมชน	 โดยมีการใช้สื่อแบบบอกปากต่อปากด้วย

ตนเอง	 ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อ	 ส่วนในการประชาคมหมู่บ้าน	 ใช้การประชุมเป็นส่ือ	

โปรแกรมน�าเสนอพาวเวอร์พ้อยส์	วิดีโอ	เอกสารประกอบ	ซึ่งการสื่อสารภายในชุมชน

บ้านคลองหวัช้างเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้เกดิการพฒันาชุมชนขึน้	ตรงกับกระบวนทัศน์	

Alternative	 Paradigm	 ซ่ึงเป็นยุคสมัยของพัฒนาการแนวคิด	 และแนวทางปฏิบัติ

เรื่องการพัฒนา	จากกาญจนา	แก้วเทพ	และคณะ	(2543,	น.	62)	หรือเรียกอีกอย่าง

ว่า	“กระบวนทศัน์ทางเลอืก”	โดยทีช่มุชนบ้านคลองหัวช้างได้ใช้แนวทางในการพฒันา

ชุมชนด้วยตนเอง	 มีการก�าหนดเป้าหมาย	 กระบวนการ	 และผลที่ชุมชนได้รับอย่าง

ชัดเจน	 โดยท่ีค�านึงถึงความต้องการของคนในชุมชนเป็นส�าคัญ	 และยังสอดคล้องกับ	

Servaes	ที่ถือว่าเป็นการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน	โดยชุมชน	เพื่อชุมชน	

(อ้างถึงใน	กาญจนา	แก้วเทพ	และคณะ,	2543,	น.	62-63)

	 การสื่อสารภายนอกชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	 มีการติดต่อกับองค์กรที ่

หลากหลาย	ทั้งชุมชนใกล้เคียง	หน่วยงานท้องถิ่น	หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานเอกชน	

สื่อมวลชน	และสื่อท้องถิ่น	รวมถึงกลุ่มที่มาศึกษาดูงาน	องค์กรที่มีส่วนในการพัฒนา

ชุมชนบ้านคลองหัวช้างมากท่ีสุดได้แก่	 หน่วยงานส่วนท้องถิ่นคือ	 องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลคลองเรือ	และหน่วยงานเอกชนคือ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยใช้ 

รูปแบบการสื่อสารกลุ่มคือ	การประชุม	โดยจะมาร่วมในวันประชาคมหมู่บ้าน	เนื้อหา
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ของการสื่อสารเก่ียวกับการชี้แจ้งข่าวสาร	 นโยบายที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนา

ชุมชน	 การจัดโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่มีส่วนให้คนในชุมชนช่วยกัน	 และม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	 อีกทั้งหน่วยงานเอกชนยังช่วยเหลือด้านงบประมาณ

สนับสนุนโครงการต่างๆ	 และการส่งเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มเติม	 ด้วยการ 

พาไปศึกษาดูงานภายนอกชุมชน	 ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มผู้สนับสนุนในเชิงโครงสร้างของ

ระบบสังคม	(ปาริชาต	สถาปิตานนท์	และคณะ,	2549,	น.41)	ที่องค์กรภายนอกเข้า

มามีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การสนับสนุนด้านแหล่งทุนในการ

ด�าเนินการ	 การสนับสนุนในเชิงนโยบาย	 การสนับสนุนในเชิงพื้นที่กายภาพ	 เพื่อให้

คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกับกิจกรรมการส่ือสารภายนอกด้วยกระบวนการมี 

ส่วนร่วมอย่างเต็มที่

	 รูปแบบการสื่อสารภายในชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	 มีทิศทางการไหลของ

ข่าวสารที่หลากหลาย	ทั้งจากบนลงล่าง	ล่างสู่บน	และแนวระนาบ	ซึ่งเป็นทิศทางของ

การสื่อสารที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน	การสื่อสารจากบนลงล่าง	โดยผู้น�าชุมชน

ถงึสมาชกิในชมุชน	และการสือ่สารจากล่างสูบ่น	โดยสมาชกิในชุมชนสู่ผู้น�าชุมชน	การ

สื่อสารในแนวระนาบ	 โดยการสื่อสารกันในกลุ่มผู้น�าชุมชนด้วยกันเอง	 และในกลุ่ม

สมาชิกชุมชนด้วยกันเอง	สอดคล้องกับทฤษฎีระบบ	ของวีเนอร์	แชนนอน	และวีเวอร์	

(อ้างถึงใน	ส�านักพัฒนานโยบาย	และแผนการประชาสัมพันธ์	ส่วนประเมินผล,	2555,	

น.	 17)	 ที่มีความเชื่อว่าโลกมีโครงสร้างท่ีสามารถมองเห็นได้	 รับรู้ได้	 และรู้สึกได้	 

ทุกอย่างในโลกลงตัว	และสามารถอธิบายได้ด้วยโครงสร้างการปฏิสังสรรค์	(Interac-

tion)	 ของมนุษย์เป็นไปตามโครงสร้าง	 ซ่ึงเป็นตัวก�าหนดหนทาง	 และวิธีการสื่อสาร

ของมนษุย์	เช่น	การสือ่สารระหว่างเรากบัเจ้านายเรากบัลูกน้องหรอืผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชา

จะแตกต่างกันทั้งในด้านค�าพูด	การใช้ค�า	น�้าเสียง	ท่าทาง	ทั้งนี้เพราะโครงสร้างของ

สังคมเป็นตัวก�าหนดวิธีการสื่อสารต่างๆ	

	 อกีทัง้ทศิทางการไหลของข่าวสารทีห่ลากหลายของชุมชนบ้านคลองหวัช้าง	

ยังสอดคล้องกับเป้าหมายในการสื่อสาร	 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร	 และโน้มน้าวใจ	

ชกัจงูใจ	รวมถงึเป็นการสือ่สารเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของชมุชนดว้ย	โดยกาญจนา	

แก้วเทพ	และคณะ	(2543,	น.48)	ที่อธิบายว่าข่าวสารไหลจากนักวางแผนพัฒนาไปสู่

ชาวบ้าน	 ในเวลาเดียวกัน	 ชาวบ้านก็อาจจะส่งข่าวสารไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ	 หรือมีการ

แลกเปลีย่นตดิต่อข่าวสารระหว่างกลุม่ชาวบ้านด้วยกนั	ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัิ
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ทีเ่ริม่คุน้เคยกนัในวงการพฒันาชมุชนของไทยปัจจบุนั	ได้แก่	การสร้างเครอืข่ายชมุชน	

และการศึกษาดูงานจากกลุ่มชาวบ้านด้วยกันเอง

	 นอกจากนี้	การสื่อสารในแนวระนาบ	โดยการสื่อสารกันในกลุ่มผู้น�าชุมชน

ด้วยกนัเอง	และในกลุม่สมาชกิชมุชนด้วยกนัเอง	ยังเป็นส่วนช่วยเกดิการสือ่สารทีก่ว้าง

ขว้าง	 และสมาชิกในชุมชนรับทราบกันอย่างท่ัวถึง	 ในการส่ือสารระหว่างผู้น�าชุมชน

ด้วยกันเอง	เป็นไปในลักษณะของการประชุมร่วมกัน	เพื่อปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆ	

ก่อนที่จะแจ้งในการประชาคมให้สมาชิกในชุมชนรับทราบ	 ส่วนการสื่อสารระหว่าง

สมาชกิในชมุชนด้วยกนัเองเป็นการใช้สือ่บคุคลกระจายข่าวสารอกีวธิหีนึง่	ด้วยส่ือแบบ

บอกปากต่อปาก	 เกิดการพูดคุย	 แลกเปลี่ยนความเห็นกันในกลุ่มอย่างสมดุล	 และที่

ส�าคัญก็คือ	การด�าเนินการดังกล่าวด�าเนินการบนพื้นฐานของการเคารพความคิดของ

ทุกฝ่าย	 และความเช่ือท่ีว่า	 ทุกฝ่ายมีความเช่ียวชาญ	 และประสบการณ์ที่ลึกซ้ึงต่อ

ประเดน็ปัญหาด้วยกนัทัง้สิน้	ซึง่บคุคลทีเ่กีย่วข้องเป็นได้ทัง้ผูก้�าหนดนโยบายต่างๆ	และ

บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆ	 หรือสมาชิกในชุมชนระดับท้องถิ่นด้วย	

(Rahim,	1999,	อ้างถึงในปาริชาต	สถาปิตานนท์	และคณะ,	2549,	น.37)

	 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	 สามารถแบ่งระดับ

การสือ่สารแบบมส่ีวนร่วมได้	4	ระดบัตามที	่Cohen	and	Uphoff	(1980,	p.213-218,	

อ้างถึงในปาริชาติ	วลัยเสถียร	และคณะ,	2546,	น.139)	เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนา	 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	 ได้แก	่

การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ	 การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ	 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์	

และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

	 ในระดับต่างๆ	 ของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม	 ผู้น�าชุมชนจะเป็นส่ือบุคคล

ประเภทหนึ่ง	 ท่ีบอกเล่าข่าวสาร	 สาระความรู้ใหม่ๆ	 ช้ีแจงนโยบายเสนอให้ที่ประชุม	

หรือสมาชิกในชุมชนรับทราบ	 โดยใช้สื่อที่หลากหลาย	 เช่น	การประชุม	บอกปากต่อ

ปาก	ใช้โทรศพัท์มือถอืติดต่อกนั	บอร์ดประชาสมัพันธ์	โปรแกรมน�าเสนองานพาวเวอร์

พ้อยส์	วิดีโอ	เป็นต้น	และผู้น�าชุมชนต้องการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการสื่อสาร	อาทิ	

การแลกเปลี่ยนข่าวสารกันและกัน	การแสดงความคิดเห็น	การยกมือสนับสนุน	เสนอ

แนวทางความรู้ใหม่ๆ	 ให้ทุกคนรับทราบ	 และสามารถน�ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลการ

พัฒนาตนเอง	 และชุมชนได้จริง	 ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการด้านการส่ือสารเพื่อการ

พัฒนา	(Servaes,	Jacobson,	&	White,	1996;	GumocioDagron,	2001	Singhal,	
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2004,	Sthapitanonda,	2004	อ้างถึงใน	ปาริชาต	สถาปิตานนท์,	2549,	น.27)	ต่าง

ลงความเห็นว่า	 “การสื่อสาร”	มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในสังคมอย่างชัดเจน	 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการสนทนาโต้ตอบกันในลักษณะของการ

ปรึกษาหารือ	เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้หันหน้าเข้าหากัน	พูดจา	เจรจากัน	

เพื่อท�าความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารเบ้ืองต้น	 หลักการ	 และแนวทางที่หลากหลาย

ส�าหรับการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับสังคมของตน

	 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับการตัดสินใจ	 เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของ

กระบวนการมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	 โดยจะเกิดขึ้นมาก

ที่สุดในการประชาคมหมู่บ้าน	 ใช้สื่อการประชุม	 และพูดคุยกัน	 เป็นการส่ือสารที่มี

เนือ้หาการรเิริม่ตดัสนิใจท�ากจิกรรม	ผูน้�าชมุชนน�าเสนอข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์	

กิจกรรมที่เหมาะสมกับคนในชุมชน	 และเสนอความคิดเห็นให้สมาชิกรับทราบ	 ให้

สมาชิกในชุมชนสนับสนุน	 หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็น

ไปตามจุดประสงค์	 และความต้องการของสมาชิกในชุมชน	 อีกทั้งผู้น�าชุมชนต้องการ

ให้สมาชิกในชุมชนได้มีการสื่อสารในกระบวนการนี้	 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาของ	Cohen	and	Uphoff	(1980,	p.	213-218,	

อ้างถงึใน	ปารชิาต	ิวลยัเสถยีร	และคณะ,	2546,	น.	139)	ทีจ่ะต้องเปิดโอกาสให้สมาชกิ

ในชมุชนมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจกันภายในชุมชน	จงึจะถอืว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง	 เพราะประชาชนเป็นฝ่ายก�าหนดความต้องการในการแก้ปัญหาชุมชนด้วย

ตนเอง

	 ด้านการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับปฏิบัติการ	ในชุมชนบ้านคลองหัวช้าง

จะมีกิจกรรมที่ให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติได้แก่	 การประชาคม	 การรวมกลุ่ม

อาชพี	การท�ากจิกรรมต่างๆ	ของชมุชน	ทีต่่างกม็กีารสือ่สารกนัระหว่างปฏบิตังิาน	ผูน้�า

ชุมชนจะแจ้งข่าวสาร	หรือน�าความรู้มาสอน	 และคนในชุมชนสามารถลงมือท�า	 และ

เห็นผลได้จริง	 ซ่ึงหากมีข้อสงสัย	 หรือปัญหาในการปฏิบัติก็สามารถแจ้งกลับต่อผู้น�า

ชมุชน	หรือสมาชกิในกลุม่	เพือ่หาทางช่วยกันแก้ปัญหา	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการส�าคญั

ของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	เรื่องการปรึกษาหารือ	(Dialogue)	

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู ้เกี่ยวข้องหันหน้าเข้าหากัน	 และด�าเนินการปรึกษาหารือ 

เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ	 โดยจะเน้นการถ่ายทอดข้อมูล	 มุมมอง	 และข้อเสนอแนะ	

(ปาริชาต	สถาปิตานนท์,	2549,	น.36)
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	 อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับการสนับสนุนในหลักการส�าคัญของการสื่อสารแบบมี

ส่วนร่วม	 (ปาริชาต	 สถาปิตานนท์,	 2549,	 น.40-41)	 ที่ว่า	 การส่งเสริมให้บุคคลที่

เกีย่วข้องเกดิกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั	กล่าวคอื	ท�าให้สมาชิกในชมุชนได้แลกเปล่ียน

ความรู้ท่ีตนเองได้รู้	 หรือศึกษามา	 ท�าให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย

	 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมระดับผลประโยชน์	ในการสื่อสารของชุมชนบ้าน

คลองหวัช้างท�าให้สมาชกิในชมุชนได้รบัผลประโยชน์ในลกัษณะของการทราบข่าวสาร	

สาระความรูท้ีส่ามารถน�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนั	และการประกอบอาชีพ	ได้ความสนทิ

สนมกันมากขึ้นในชุมชน	 อีกทั้งการได้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในการจัด

กจิกรรมให้กลุม่ทีม่าศกึษาดงูาน	ท�าให้ได้ประสบการณ์ทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้	ซึง่เป็น

ผลประโยชน์ของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม	 นอกจากนี้มีสมาชิกในชุมชนส่วนน้อยที่

ต้องใช้การสื่อสารท่ีมีเนื้อหาของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายได้พิเศษ	 หรือได้รับสิ่งของ	

เคร่ืองใช้เป็นสิ่งตอบแทนด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับการเข้าถึงช่องการส่ือสารในมิติเชิง

เศรษฐกิจ	(กาญจนา	แก้วเทพ,	2547	อ้างถึงใน	ปาริชาต	สถาปิตานนท์,	2549,	น.35)	

ที่การจะให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทุกคนจะได้ผลประโยชน์ใน

แบบนามธรรมคือ	 การเป็นจิตอาสา	 ยังจะได้ผลประโยชน์ในรูปแบบรูปธรรม	ที่เป็น

รายได้	สิ่งของด้วย	ซึ่งจะท�าให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

	 ส่วนการสือ่สารแบบมส่ีวนร่วมระดบัการประเมนิผล	โดยการประเมนิผลนัน้

เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง	ที่ต้องการให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการติดตามผลการท�างาน	 ประเมินผลของกิจกรรมที่ชุมชนจัดข้ึน	 เพื่อจะ

ได้พัฒนากจิกรรม	หรอืแก้ปัญหา	และปรบัปรงุให้ดขีึน้	ด้วยการทีผู่น้�าชมุชนจะสอบถาม

กบัสมาชกิในชมุชน	โดยจะใช้สือ่แบบปากต่อปาก	เป็นสือ่บคุคล	และใช้สือ่การประชมุ	

การประชาคมหมู่บ้าน	ซ่ึงสอดคล้องกบักระบวนการมส่ีวนร่วมในด้านการพฒันาชมุชน

ของ	ปาริชาติ	วลัยเสถียร	และคณะ	(2546,	น.138)	เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกิจกรรม

ต่างๆ	ทีส่อดคล้องกับวถิชีวีติ	และวฒันธรรมชมุชน	แม้มสีมาชกิในชมุชนบ้านคลองหวั

ช้างจ�านวนน้อยทีม่ส่ีวนร่วมในกระบวนการสือ่สารในระดบันี	้แต่ผูน้�าชมุชนกพ็งึพอใจ

ที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชน	 และถือว่าผลการท�างานของชุมชนครบตาม

กระบวนการในแผนยุทธศาสตร์ชุมชน
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับชุมชน

	 1.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 การสื่อสารภายในชุมชนยังขาดส่ือเฉพาะกิจ 
ที่เพียงพอต่อการเข้าถึงของสมาชิกในชุมชน	 เนื่องจากสื่อเฉพาะกิจอย่างบอร์ด
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ	ของชุมชนถูกติดตั้งไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลอง
หัวช้าง	 ชุมชนควรติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ	 ในชุมชนที่สมาชิกใน
ชุมชนรวมกลุ่มกัน	 เช่น	 ศาลาประชาคม	 วัดคลองหัวช้าง	 ร้านขายของช�า	 ร้านขาย
อาหาร	 บ้านหัวหน้าคุ้ม	 ฯลฯ	 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนที่อยู่ไกลจากศูนย์การเรียนรู้	
สามารถเข้าถึงข่าวสารของชุมชนได้สะดวกยิ่งขึ้น	
	 2.	 จากการสังเกตการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการประชาคม	 
มีสมาชิกเป็นส่วนน้อยท่ีไม่ได้เข้าร่วมการประชาคม	แต่จะได้รับข่าวสารภายหลังจาก
ผูน้�าชมุชน	หรือสมาชกิในชมุชนด้วยกนั	ซึง่บางคร้ังไม่สามารถบอกได้ทัว่ถงึ	บอกเนือ้หา
สารไม่ครบถ้วน	หรืออาจจะก็ไม่ทราบข่าวสารจากใครเลย	ชุมชนควรมีการสรุปหัวข้อ	
และเนื้อหาที่ประชุมในการประชาคมเป็นเอกสารติดต้ังที่บอร์ดประชาสัมพันธ์	 หรือ
สถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่ของสมาชกิในชมุชน	เพือ่ให้สมาชกิในชมุชนทีไ่ม่ได้เข้าร่วมการ
ประชาคมสามารถรับสารได้เหมือนกัน	

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาการสือ่สารภายในชมุชน	ทีม่ผู้ีน�าชุมชน	และ

สมาชิกในชุมชนเป็นคู่สื่อสาร	 แต่ผู้น�าชุมชนมีบทบาทที่โดดเด่นในการส่ือสาร	 ดังน้ัน

ควรมีการศึกษาการสื่อสารของผู้น�าชุมชน	ที่เป็นไปในลักษณะของสื่อบุคคลที่มีผลต่อ

การพฒันาชมุชน	และผูน้�าชมุชนมอีทิธพิล	หรอืมปัีจจยัใดท่ีมผีลต่อการเข้าร่วมกจิกรรม

ของสมาชิกในชุมชน	

	 2.	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะกรณชีมุชนบ้านคลองหวัช้าง	จงัหวดั

สระบุรี	 ซึ่งยังมีอีกหลายชุมชนที่ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาชุมชนเป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบ	 หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้	 ดังนั้นควรมีการศึกษาการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 

ที่ชุมชนอื่นๆ	 ท่ีผู้น�าชุมชน	 และสมาชิกในชุมชนได้มีการร่วมมือพัฒนาด้วยตนเอง	 

และประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุมชน	
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 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการของผู้ผลิตนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบ

รอบ 125 ปี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ

ผู้ผลิตนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี 

ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน และการรับรู้กลยุทธ์ของผู้ซื้อนิตยสาร เพื่อศึกษาความ

สัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซ้ือนิตยสารกับการรับรู้ในกลยุทธ์

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู ้ผลิต โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกอง

บรรณาธิการนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ต้ังแต่เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2555 ถึงสิงหาคม 2557 โดยการสัมภาษณ์คณะผู้จัดท�าทั้งสิ้น 7 คนแบบเจาะ

ลกึ และศกึษาเชงิปรมิาณ โดยมกีลุม่ตวัอย่าง คือ ผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก 

ฉบับภาษาไทย ฉบับเดือน มกราคม 2556 - ธันวาคม 2556 (ครบรอบ 125 ปี) จ�านวน

ทั้งสิ้น 400 คน ด้วยแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัย พบว่า นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทยมีการ

ใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังนี้  1. การประชาสัมพันธ์ ด้วยการเข้า

ร่วมกิจกรรมในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ การแจกนิตยสารให้พนักงานออฟฟิศใน

กลุม่วศิวกร ข้าราชการบ�านาญ กลุม่ปิโตรเคม ีแพทย์และนกัศึกษา การประชาสมัพนัธ์

ผ่านสื่อต่างๆ ใน จดหมายข่าว อิเล็กทรอนิส์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ในหน้าหนังสือพิมพ์ 

ได้แก่ เดลนิวิส์ ไทยโพสต์ และในหน้านติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก และจดัโครงการ

มอบนิตยสาร พร้อมชั้นวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ จ�านวน 50 แห่ง 2. การส่งเสริม

การขาย ด้วยการมอบส่วนลดส�าหรับสมัครและต่ออายุสมาชิก พร้อมจัดท�าของ

จ�ากดัจ�านวน เช่น กระเป๋า E-magazine แถมในการสมคัรสมาชกิ การใช้คะแนนสะสม

จากบัตร อาทิ THE 1 card, UOB, KTC ในการสมัครสมาชิกนิตยสาร การจัดกิจกรรม

สะสมคปูองฉลองเดอืนเกดิลุน้รบัรางวลั และการจดักจิกรรมร่วมกบัผู้อ่านเช่น กจิกรรม

ชมภาพยนตร์ กิจกรรมลุ้นของรางวัลต่างๆ  3. การตลาดทางตรง ด้วยการส่งจดหมาย

ทางตรงไปยังกลุ่มบรรณารักษ์โรงเรียน สมาชิกเก่า สมาชิกอุปถัมภ์ สมาชิกนายอินทร์ 

และการมอบประกาศนยีบตัรให้แก่สมาชกินติยสารจ�านวน 10,000 ใบ และ  4. กจิกรรม

บทคัดยอ
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การตลาด ด้วยการจัดบูทประจ�างานแฟร์และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ รวม 7 ครั้ง

ต่อปีและการจัดงานประกวดภาพถ่าย “National Geographic Thailand 

Photography Contest 2013” ปีที่ 3 

 ด้านพฤติกรรมอ่านของผู้ซ้ือนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อนิตยสารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอ่านนิตยสาร 4-6 เล่ม

ต่อปี ใช้เวลาในการอ่าน 30 นาทีข้ึนไป-1 ชั่วโมง อ่านสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ที่บ้าน  

ชื่นชอบสารคดีที่อยู่ในกระแสมากที่สุด มักจะซื้อนิตยสารที่ร้านหนังสือ และส่วนใหญ่ 

ไม่เคยเป็นสมาชิกนิตยสารมาก่อน ทั้งนี้กลุ ่มตัวอย่างผู้ซ้ือส่วนใหญ่รับรู ้กลยุทธ์ 

ของนติยสารเนช่ันแนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทย ผ่านสือ่บคุคล จากเพ่ือน คนรูจ้กั 

และอาจารย์ มากที่สุด โดยมีความถี่ในการรับรู้กลยุทธ์ปีละครั้ง

 ด้านการรบัรูใ้นกลยทุธ์ของผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษา

ไทย พบว่า กลุม่ตวัอย่างผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทยส่วนใหญ่

มีระดับการรับรู้กลยุทธ์ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ผ่านสื่อ

ประเภทประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และกิจกรรมการตลาด 

ในระดับรับรู้มาก รองลงมาจึงเป็นกิจกรรมการตลาด การตลาดทางตรงและการ 

ส่งเสริมการขาย ตามล�าดับ

 ระดบัการศกึษาของผูอ่้านไม่มผีลต่อการรบัรู้กลยทุธ์ด้านการตลาดทางตรง

และการส่งเสรมิการขายเช่นเดยีวกบัเพศ  และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน อายุ 

รายได้ อาชีพ ของผู้ซื้อนิตยสารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้กลยุทธ์ต่างๆ แตกต่างกัน 

รวมทั้งด้าน การศึกษา ของผู้ซื้อนิตยสารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้กลยุทธ์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดแตกต่างกันอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ:	 กลยทุธ์การตลาด,	การบรหิารจดัการเนชัน่แนล	จโีอกราฟฟิก,	พฤตกิรรม

การอ่าน
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 The aim of the integrated marketing communication management 
of national geographic magazine (Thai edition) on the occasion of the 
125th anniversary research is to study the integrated marketing 
communication strategies of National Geographic (Thai edition) on the 
occasion of the 125th anniversary as well as Reading behavior and 
marketing communication strategies recognition of the buyers. Moreover, 
this research studies the relationship between demographic characteristics 
of the buyers to recognize of the integrated marketing communication 
strategies. This research is analyzed in 2 parts including the qualitative 
part which is the depth interview of 7 editors of National Geographic 
(Thai edition) from September 2555 to August 2557 and the quantitative 
part which is the queries of 400 buyers from January 2556 - December 
2556 (125th anniversary edition)
 The results showed the National Geographic (Thai edition) 
magazine is using an integrated marketing communication strategies:  
1. Public relations such as Activities participating; provided by the agencies 
and organization, magazine distributions; target to engineers, government 
officials, doctors and students, media publicities; notify through Facebook, 
DailyNews, ThaiPost and National Geographic Magazines. And the editors 
arrange grant projects by distributed magazine at different locations  
2. Sales promotions such as discount and limited premium stuffs offering, 
credit card reward redemption for magazine subscriptions, coupons 
collection, events and movies activities in magazine reader meetings.  
3. Direct Marketing by sending a national geographic news letters to the 
members of school librarians, old members, Naiin members and certificate 
offering to 10,000 members. Finally, Marketing events like 7 times a year 
for booth arrangements in the National Book Fair and Amarin fair including 
the “National Geographic Thailand Photography Contest 2013”.

ABSTRACT
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 The reading behavior of national geographic magazine buyers 
are found that the most of buyers have reading magazines 4-6 books 
per year, 2-3 times per week and around 30 minutes-1hour per time. 
The Most of buyers they are mostly interesting in trendy feature and 
often purchase magazines at the bookstore. And the most of them have 
not ever subscript on National geographic magazine before. Moreover, 
mostly they were perceived strategies of National Geographic magazine 
(Thai edition) from friends, acquaintances and teachers around once per 
year, averagely.
 Sample buyer group have high-level perception to recognize 
the magazine strategies through public relations, sales promotions, direct 
marketing and marketing events. Especially, public relations via activities 
participation with the agencies and organizations such as Siam Ocean 
World, Museum Siam, and Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research are the easiest effective way to approach them followed by 
marketing events, direct marketing and sales promotions, respectively.
 The buyers’ sex have no effect on the strategies recognition 
and education level have no effect on the strategies recognition both 
in direct marketing and sales promotions but only their education level 
have effects on the strategies recognition in the others which is public 
relations and sales promotions. On the other hand, the buyers’ age, 
income, and occupation have effects on the strategies recognitions in 
all schemes.

Keywords: National	geographic	management,	Marketing	communication	
strategy,	Reading	behavior,	recognition
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 นิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟิก เป็นนิตยสารสัญชาติอเมริกันที่เกิดขึ้นจาก

ผู้ก่อตั้งสามสิบสามคนของสมาคมเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก เมื่อปี 1888 ณ สโมสร 

คอสมอส ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ซ่ึงมีการ์ดิเนอร์ กรีน ฮับบาร์ด มหาเศรษฐีและ 

นักกฎหมายด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคนแรก ต่อมา อะเล็กซานเดอร์ เกรแฮม 

เบลล์ ได้ผลกัดันปรบัปรงุคณุภาพนติยสาร การจดัจ�าหน่ายและเผยแพร่ ท�าให้นิตยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก หลังจากนั้นนิตยสารเนช่ันแนล  จีโอ

กราฟฟิก ได้ให้กิลเบิร์ต เอส. โกรฟเนอร์ เป็นผู้สร้างสรรค์รูปลักษณ์ใหม่ของนิตยสาร

และส่งเสริมระบบสมาชิก เขาเปลี่ยนนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกจากนิตยสาร 

ที่น�าเสนอข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวมาน�าเสนอเรื่องราวความจริง 

เกี่ยวกับโลก ซ่ึงท�าให้จ�านวนสมาชิกนิตยสารเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นเขายังน�าเสนอ

ด้วยภาพถ่ายซึง่ท�าให้ได้รบัความสนใจจากผูซ้ือ้เป็นอย่างด ีและถอืเป็นจดุเริม่ต้นทีท่าง

นติยสารได้ให้ความส�าคญัในการใช้ภาพถ่ายเพือ่ถ่ายทอดเรือ่งราวนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้น

มา ปัจจุบันนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ด�าเนินกิจการมานานกว่า 125 ปี และ

ยงัคงเป็นฉบบัพมิพ์ทีว่างแผงขายในร้านค้าหนงัสอืทัว่โลก มปีระเทศต่างๆ  ซือ้ลขิสิทธิ์

ไปจดัพิมพ์ในประเทศตนเอง 35 ประเทศ จงึถอืได้ว่าเป็นนติยสารทีป่ระสบความส�าเรจ็

สูงสุดฉบับหน่ึงในวงการนิตยสารโลก ส�าหรับนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ

ภาษาไทย บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) ก�าเนิด ในปี  

พ.ศ. 2538 โดยนายชูเกียรติ อุทะกะพันธ์ ผู้เป็นประธานบริษัทได้ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์

นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกมาจัดพิมพ์ในฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแรกในเดือน

สงิหาคม พ.ศ. 2544 ซึง่เป็นภาษาที ่18 และเป็นประเทศที ่20 และด�าเนนิการจดัพมิพ์

มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 13 ปี ในปัจจุบัน มีผู้อ่านให้ความสนใจและมีการตอบ

รับเป็นอย่างดีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  

 ปัจจุบัน พบว่า ธุรกิจนิตยสารในประเทศไทยมีแนวโน้มการแข่งขันสูงมาก

ขึ้น โดยเฉพาะนิตยสารหัวนอกหรือนิตยสารที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศซ่ึงมีการ

เติบโตและมีพัฒนาการมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีนิตยสารหัวนอกฉบับอื่นๆ ที่มีแนวโน้ม

เข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร House 
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Beautiful, นิตยสาร Popular Mechanic, นิตยสาร GQ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

ที่นายลายคราม เลิศวิทยาประสิทธ์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์  

พบัลชิชิง่ จ�ากดั ซึง่เป็นผูผ้ลตินติยสาร Madame Figaro ฉบบัภาษาไทย ได้ให้สมัภาษณ์

กับ “นิตยสารโอเพ่น” ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึงแนวโน้มของตลาดนิตยสาร

ในประเทศว่า เทรนด์ของนิตยสารในปัจจุบันอยู่ที่การท�านิตยสารที่ได้รับลิชสิทธิ์จาก

ต่างประเทศ เพราะมตีวัเลขการเตบิโตทางธุรกจิมากกว่าและมจี�านวนเมด็เงนิมากกว่า 

เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ในเรื่องของการได้รับส่ิงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นส่วนเน้ือหา

หรือในแง่ลูกค้า อีกท้ังยังมีอัตราเสี่ยงในการท�างานน้อยกว่าเพราะมีเครือข่าย 

(Network) การท�างานที่ดีกว่า นรนิติ์ สุวณิชย์ (2547, น.บทคัดย่อ) และวีรวัฒน์  

อัจจุตมานัส บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเค ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับ “รายการมติชน

ข่าวเช้า” ทางช่องเวิร์กพอยน์ ในวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเหตุผลท่ีธุรกิจ

นติยสารหวันอกหลัง่ไหลเข้ามาในประเทศไทยว่า “ยคุน้ีเป็นยคุข้อมลูข่าวสาร คนไทย

รู้จักนิตยสารหัวนอกมากมาย จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทย เพราะ

ภาพลกัษณ์ของนติยสารแต่ละฉบบัชดัเจนอยูแ่ล้ว ในปัจจุบนัไม่มนีติยสารทีม่กีลุม่เป้า

หมายในระดับมวลชน (Mass Market) อีกแล้ว แต่จะเจาะเข้าไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(Niche Market) โดยเฉพาะนิตยสารผู้ชายมีแนวโน้มที่ดีมากทั้งในปีนี้ (พ.ศ. 2556) 

และปีหน้า”

 ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจนิตยสารจึงมีความจ�าเป็นต้องมีกลยุทธ์สื่อสารการตลาด 

ในการเพิ่มยอดขายและรักษาพื้นท่ีทางการตลาดไว้ให้ได้ นิตยสารเนชั่นแนล จีโอ

กราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ได้มีแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนานิตยสาร และด�าเนินงาน 

โดยเน้นไปทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ

สือ่สารกบักลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้เป็นการสร้างความได้เปรียบ

ทางการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก และขยาย

ฐานลกูค้าใหม่ๆ  การสร้างสรรค์กลยทุธ์สือ่สารการตลาดแบบบรูณาการเพือ่ให้บรกิาร

ลกูค้า ท�าให้สามารถสร้างโอกาสในการรบัรู ้(Perception) ซึง่เป็นกระบวนการเฉพาะ

บุคคลโดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในที่มีต่อกลยุทธ์และตราสินค้านั้นๆ ซึ่งทางฝ่ายการ

ตลาดและสื่อสารแบรนด์ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย มีการ

ใช้กลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวัง

ให้เกดิความพงึพอใจจนก่อให้เกดิพฤตกิรรมการซือ้ด้วย ในปี 2556 นติยสารเนชัน่แนล 
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จีโอกราฟฟิก ได้น�าเอกลักษณ์ในเรื่องการครบรอบ 125 ปี มาเป็นจุดขาย ยิ่งท�าให้มี

การด�าเนินการทางการตลาดแตกต่างจากปีท่ีผ่านมา และพื้นฐานของกลยุทธ์ส่ือสาร

การตลาดคือจะต้องสร้างการรับรู้ให้เกิดแก่ผู้บริโภค งานวิจัยชิ้นนี้จึงใช้การรับรู้ของ

ลกูค้าต่อกลยทุธ์นัน้ๆ มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการทดสอบ ซึง่จะช่วยท�าให้ผูผ้ลตินติยสาร

สามารถสร้างสรรค์วิธีต่างๆ ในการเข้าถึงลูกค้า เพื่อสร้างการรับรู้ และความพึงพอใจ

ให้เกิดแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะได้น�าผลการศึกษาที่ได้ไป

ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการด�าเนินงานของนิตยสารให้เหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ผลิตนิตยสาร 

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี  

 2.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ การศึกษา  

รายได้ และอาชีพ ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย

 3. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการอ่านของผู้ซือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก 

ฉบับภาษาไทย

 4. เพื่อศึกษาการรับรู้กลยุทธ์ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก 

ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี  

 5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ 

การศึกษา รายได้ และอาชีพ ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

ไทย  กับการรับรู้ในกลยุทธ์ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

ไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี 

วิธีกำรวิจัย

 การวิจัยนี้แบ่งกลุ่มข้อมูลที่ต้องการศึกษาวิจัย เป็น 2 ส่วน โดยใช้แบบการ

วิจัย ดังนี้  1. ส่วนของกองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

ไทย ศึกษาในแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวมรวบ
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ข้อมูลจากเอกสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปฐมภูมิ ใช้วิธีการสังเกตและการ 

เข้าร่วม (Participation and observation) ในกองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นแนล 

จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ถึงสิงหาคม 2557 และ

โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก (Depth Interview) โดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างที่กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสไม่เท่ากัน (Non-probability) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่  1. นายโกวิทย์ ผดุงเรืองกิจ บรรณาธิการ

บริหาร  2. นางสาวธวัลรัตน์ ลิ้มวัฒนพนธ์ชัย บรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม  3. นางสาว

ปาจรีย์ เสงี่ยมจิต เลขานุการและพิสูจน์อักษร  4. นางสาวนริสา สืบสาม เจ้าหน้าที่

การตลาดและสื่อสารแบรนด์  5. นายอิทธิพล บุศราคัม โปรดิวเซอร์ฝ่าย ฝ่ายสื่อ

กิจกรรมพิเศษ  6. นางสาวอัญธิษฐา สวยดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา  7. นายประวิน  

บุตรพา Web Programmer อาวุโส ฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น 7 คน

 2.  ส่วนของกลุ่มที่เป็นผู้ซื้อนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

ไทย ศกึษาในแบบการวจิยัในเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมกีลุม่ตวัอย่าง 

คือ ผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ฉบับเดือน มกราคม 2556-

ธันวาคม 2556 (ครบรอบ 125 ปี) จ�านวนทั้งสิ้น 400 คน ด้วยแบบสอบถาม โดย

ก�าหนดจ�านวนตัวอย่างจากการค�านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อ

มัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลือ่นทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 ตามสตูร ได้จ�านวน

ทั้งสิ้น 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชนชั้นตามพื้นท่ีเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร (Stratified 

Sampling) ทั้ง 50 เขต แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มการปกครองตามระบบการบริหาร และ

การปกครองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 

ออนไลน์, 2556)   1. กลุ่มรัตนโกสินทร์ จ�านวน  2. กลุ่มบูรพา  3. กลุ่มศรีนครินทร์  

4. กลุ่มเจ้าพระยา  5. กลุ่มกรุงธนใต้  6. กลุ่มกรุงธนเหนือ จากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเลือกเขตจากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น 

โดยสุม่จบักลุม่ละ 1 เขต รวมแล้วได้ทัง้หมด 6 เขต และใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบโควต้า 

(Quota Sampling) โดยค�านวณสัดส่วนของประชากรในพื้นที่ทั้ง 6 เขต ได้ดังนี้   

เขตที่ 1 กลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ เขตปทุมวัน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 27 คน เขตที่ 

2 กลุ ่มบูรพา ได้แก่ เขตจตุจักร ได้กลุ ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 84 คน เขตที่ 3 กลุ่ม

ศรีนครินทร์ ได้แก่ เขตประเวศ ได้กลุ ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 83 คน เขตที่ 4 กลุ่ม
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เจ้าพระยา ได้แก่ เขตคลองเตย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 58 คน เขตที่ 5 กลุ่มกรุงธน
ใต้ ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 85 คน เขตท่ี 6 กลุม่กรงุธนเหนอื ได้แก่ เขตบางกอกน้อย ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 63 คน รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน จากเขตทั้ง 6 เขต 
 ขั้นที่ 3 ใช้วิธีการแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยก่อนแจก
แบบสอบถามได้มีการซักถามเกี่ยวกับการซื้อนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ
ภาษาไทย เมือ่พบว่ากลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการซือ้จงึแจกแบบสอบถาม และท�าการ
เก็บข้อมูลทั้ง 6 เขต ตามสัดส่วนที่ได้ค�านวณไว้ ทั้งสิ้น 400 คน โดยท�าการเก็บข้อมูล
ตามร้านหนังสือและห้างสรรพสินค้าท่ีมีการจัดจ�าหน่ายนิตยสารเนชั่นแนล จีโอ
กราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ใน 6 เขต ข้างต้น 
 โดยในแบบสอบถามได้แบ่งเน้ือหาของค�าถาม ไว้ดังนี้  ส่วนที่ 1 ค�าถาม 
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทางประชากรและสังคม (Demographics) ของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ วัดเป็นจ�านวนและคิดเป็น 
ร้อยละ ส่วนท่ี 2 ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่าน ของผู้ซ้ือนิตยสารเนชั่นแนล  
จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย วัดเป็นจ�านวนและคิดเป็นร้อยละ  ส่วนที่ 3 ค�าถาม 
เกี่ยวกับการรับรู้ใน กลยุทธ์ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 
จัดล�าดับคะแนนค่าเฉลี่ย ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมาย
ถึงมีการรับรู้มากท่ีสุด คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึงมีการรับรู้มาก คะแนน 
ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึมกีารรบัรูป้านกลาง คะแนนค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ
มีการรับรู้น้อย คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึงมีการรับรู้น้อยมาก
 น�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ คือ  1. ข้อมูลที่ได้
จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจะวิเคราะห์แบบการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยน�ามาประมวล
และสรุปผลโดยพรรณนาโวหาร เพื่อน�าไปใช้ในการท�าแบบสอบถามต่อไป  2. ข้อมูล
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จะใช้วิเคราะห์ลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ
อ่าน การรับรู้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรและการรับรู้ 
ในกลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผู้ซ้ือนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก 
ในโอกาสครบรอบ 125 ปี โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อทดสอบหาค่าความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร 
ตามในสมมติฐานการวิจัย โดยน�าสถิติต่อไปนี้มาใช้ ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean), t-test และ Oneway Anova 

(F-Test) ตามแต่ละสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
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	 สมมติฐานข้อที่	1	 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ของผูซ้ือ้นติยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กลยุทธ์ของผู้ซื้อ

นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี โดยสถิติ

ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test 

	 สมมติฐานข้อที่	2	 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน อาย ุของผูซ้ือ้นติยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กลยุทธ์ของผู้ซื้อ

นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี โดยสถิติ

ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Oneway Anova (F-test) 

 สมมติฐานข้อที่	3	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน การศึกษา ของผู้ซื้อ

นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กลยุทธ์

ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอ-กราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี 

โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Oneway Anova (F-test) 

 สมมติฐานข้อที่	4	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน รายได้ ของผู้ซื้อ

นิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กลยุทธ์

ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี 

โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Oneway Anova (F-test) 

 สมมติฐานข้อที่	5	 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน อาชีพ ของผู้ซื้อ

นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กลยุทธ์

ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี 

โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Oneway Anova (F-test)

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 ผลการศึกษาในงานวิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการของผู้ผลิตนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาส

ครบรอบ 125 ปี ผู้วิจัยจะเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 1. งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 

  1.1 การบริหารจัดการนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ 

ภาษาไทย
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  1.2 กลยุทธ์สื่อสารการตลาดของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก 

ฉบับภาษาไทย 

  1.3 ผลิตภัณฑ์ 

 2. งานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

  2.1 ตารางจ�าแนกและอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ 

รายได้ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผู้ซ้ือนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก 

ฉบับภาษาไทย 

  2.2  ตารางจ�าแนกและอธิบายพฤติกรรมการอ่านของผู้ซื้อนิตยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 

  2.3  ตารางจ�าแนกและอธิบายการรับรู้ในกลยุทธ์ของผู้ซื้อนิตยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 

  2.4  ตารางจ�าแนกและอธิบายการทดสอบสมมติฐาน 

 จากนัน้ผูว้จัิยจงึน�าทัง้สองส่วนมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างงานวจิยัเชงิ

คุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณจ�าแนกเป็นประเด็นๆ ดังต่อไปนี้  

 1.  เนื้อหาและรูปเล่ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย  

 2.  กลุ่มเป้าหมาย  

 3.  ประเภทของสารคดีที่พึงประสงค์  

 4.  ช่องทางในการจ�าหน่ายนิตยสาร  

 5.  แหล่งการอ่านนิตยสาร  

 6.  การรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้อ่านนิตยสาร  

 7. ผลการรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้อ่านนิตยสารและน�ามา

อภิปรายผล ได้ดังนี้

  7.1 กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของนิตยสารเนชั่นแนล  

จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี พบว่า มีการวางรูปแบบ

สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบของนิตยสารท้ังด้านการบริหารจัดการนิตยสาร ด้าน 

รูปแบบการน�าเสนอและองค์ประกอบของนิตยสาร ด้านกลยุทธ์ส่ือสารการตลาด  

และด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ มีการวาง

โครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สั่งงานจากบนลงล่างโดยแบ่งการท�างาน 

เป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายกองบรรณาธิการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ ฝ่ายโฆษณา 
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ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแต่ละสายงานจะท�างานประสานกัน 

มีการบริหารจัดการและวางแผนการท�างาน การจัดสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 

เวลา ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กรอย่างเหมาะสม เช่น ในกระบวนการท�างานของทุก

ฝ่ายบรรณาธิการบริหารจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการท�างานเพื่อให้การ

ท�างานในแต่ละฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกันซ่ึงช่วยประหยัดท้ังทรัพยากรบุคคล  

งบประมาณและเวลาด้วย ทั้งนี้จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม (สมยศ นาวีการ, 2525, น.6) ที่เน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการร่วมมอืร่วมใจปฏบิตังิาน เนือ่งจากล�าพงัเพยีงผู้บรหิารคนเดียว

ไม่สามารถจะปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในองค์กรได้ จึงมีความจ�าเป็นที่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในองค์กรทุกด้านเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สูงสุดขององค์กร และกูลิค และเออร์วิก (Gulick and Urwick, 1936) ที่ว่าด้วย 

การจัดการองค์กรของฝ่ายจัดการซึ่งควรยึดแนวทาง POSDCORB คือ การวางแผน 

การจดัการองค์กร การบรหิารบคุคล การสัง่การ การประสานงาน การท�ารายงาน และ

งบประมาณ

  ด้านรูปแบบการน�าเสนอและองค์ประกอบของนิตยสาร ส่วนใหญ่

นิตยสารจะได้เนื้อหามาจากต่างประเทศถึงร้อยละ 80 โดยจะมีการเลือกเรื่องให้ 

เหมาะสมกับรสนิยมผู้อ่าน ซ่ึงจะเลือกน�าเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย เพื่อให้ตรงต่อ

ความสนใจของผู้อ่านมากท่ีสุดสอดคล้องกับการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของกลยุทธ์

สื่อสารการตลาดของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ที่ไม่ได้เจาะจง

ผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม แต่เลือกที่จะน�าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคนทุกเพศทุกวัย 

อย่างไรก็ตามความหลากหลายของเนื้อหาควรกระจายอยู่ตลอดทั้งเล่มและมีการเพิ่ม

ลดปริมาณตามความนิยมของผู้อ่าน ท้ังน้ีเพื่อให้นิตยสารสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่าน และจากผลการวิจัย พบว่า สารคดีประเภทเรื่องที่อยู่ในกระแสได้

รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรจัดท�าสารคดีหรือเลือกสารคดีที่จะตีพิมพ์

โดยพิจารณาจากข่าวสาร และสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าทาง 

ผูผ้ลติและจดัท�านติยสารได้ให้ความส�าคญักบัการออกแบบและจัดหน้าไม่น้อยไปกว่า

ด้านเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบปก หน้าสารบัญ การเลือกใช้สี การล�าดับหน้า 

ด้วยการให้ฝ่ายศลิปกรรมเข้าไปมส่ีวนร่วมในการวางแผนร่วมกบับรรณาธกิาร ช่างภาพ 

เพือ่จะได้เหน็ปัญหาในการออกแบบ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่ง “การออกแบบและ
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จัดหน้าสิ่งพิมพ์” (จันทนา ทองประยูร, 2537, น. 24) ที่ได้กล่าวว่านิตยสารที่น่าสนใจ

จะต้องมปีกทีเ่ป็นจดุเด่น สะท้อนแนวคดิส่ือสิง่พมิพ์ จ�าง่าย และสามารถท�าให้ผู้พบเหน็

นึกถึงได้เสมอ 

  ด้านกลยุทธ์สื่อสารการตลาด กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดนับเป็นปัจจัย

ส�าคัญช่วยผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจของนิตยสารประสบความส�าเร็จ จากการศึกษา 

พบว่า นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย มีการวางแผนกลยุทธ์สื่อสาร

การตลาดอย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยมกีารวางแผนและก�าหนดกลยทุธ์ส่ือสารการตลาด

ตามกระบวนการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ เริม่ต้นด้วยการวเิคราะห์สถานการณ์

ทัง้ภายในและภายนอก กล่าวคอืมกีารวเิคราะห์ผลติภณัฑ์ของตนเอง ภาพลกัษณ์ของ

ตราผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องที ่

เกี่ยวกับลูกค้า เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิตยสารกับผู้อ่าน โดยให้ความส�าคัญ

กบัความต้องการของผูอ่้าน และวเิคราะห์ส่วนแบ่งทางตลาด เพือ่ก�าหนดวตัถปุระสงค์

ทางการตลาด ก่อนจะคิดกลยุทธ์พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการก�าหนดจุดขายที่เหมาะสม เช่น ในห้างสรรพสินค้า หรือใน

เวบ็ไซต์ NGThai.com จากนัน้จงึวางแผนการตลาด โดยใช้เครือ่งมือทีห่ลากหลาย เช่น 

การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมทางการ

ตลาด นอกจากนั้นนิตยสารยังมีการจัดสรรงบประมาณส�าหรับการส�ารวจและท�าวิจัย

เกีย่วกบัตลาดนติยสาร เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึภาพรวมของตลาดและความต้องการของ

ผู้อ่านแล้วจึงน�าผลส�ารวจท่ีได้ไปปรับปรุง และก�าหนดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดของ

นติยสารต่อไป ทัง้นีจ้ะเหน็ได้ว่านติยสารได้สร้างแผนการตลาดโดยใช้แนวความคดิการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผสมผสานการใช้สื่อและท�ากิจกรรมการตลาดหลาย

รูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังผลในเชิงพฤติกรรมคือการเพิ่มจ�านวนผู้อ่านและยอด

โฆษณาของนิตยสาร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องขั้นตอนในการก�าหนดกลยุทธ์การ

สื่อสารของกิจการ (ธงชัย สันติวงษ์, 2540, น.101-115) ว่ากลยุทธ์ที่ดี (Sound 

Strategy) จะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ธุรกิจอุตสาหกรรม

สื่อสิ่งพิมพ์ที่ประสบความส�าเร็จมักจะพัฒนาหรือก�าหนดกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม 

ต่อองค์กรตนเองอย่างแท้จริง 

  ด้านการใช้เครือ่งมอืสือ่สารการตลาด นติยสารเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก 

ฉบับภาษาไทยจะใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งสื่อที่ผ่านสื่อมวลชน (Above the line) และ
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สื่อที่ไม่ผ่านสื่อมวลชน (Below the line) ทุกชนิดสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ใน

การสือ่สารการตลาด โดยเครือ่งมอืสือ่สารการตลาดทีเ่หน็ได้อย่างเด่นชดัในการใช้งาน

มีอยู่ 4 อย่างสอดคล้องกับวิธีของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของเสรี วงศ์-

มณฑา (2540, น. 81.) คือ  1. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  2. การส่ง

เสริมการขาย (Sales Promotion)  3. การตลาดทางตรง (Direct Marketing)   

4. กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) ทั้งนี้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแต่ละชนิด

มค่ีาใช้จ่ายในระดบัตัง้แต่ค่อนข้างสงูจนถงึระดบัค่าใช้จ่ายทีส่งูมาก นติยสารจงึมักเลอืก

ใช้เครื่องมือสื่อสารท่ีเป็นส่ือท่ีไม่ผ่านสื่อมวลชนมากกว่าส่ือที่ผ่านส่ือมวลชน เพื่อลด

ต้นทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่านิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทยจะเน้นกลยุทธ์

สื่อสารการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการท�าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทั้งการจัดท�า E-newsletter และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ขายผ่านทางเฟสบุ๊ก รวมถึงการเปิดตัวอีแมกกาซีน การเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร

นั้นจะเน้นการใช้งานท่ีสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ในการส่ือสารการตลาดเพื่อให้

สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคลอบคลุม สอดคล้องกับแนวคิดของเรื่อง

ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ IMC (ธีรพันธ์ โลห์ทองค�า, 2544, น.29) ว่าการสื่อสาร

การตลาดไม่ได้เน้นเฉพาะการส่ือสารตราสินค้าเท่าน้ัน แต่ยังวางแผนกลยุทธ์ที่

ครอบคลุมถึงรูปแบบของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และองค์กรอีกด้วย โดย

เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดทีเ่หน็ได้ชดัเจนและมบีทบาทส�าคญัในการใช้งาน ดงันัน้การ

เลอืกใช้เครือ่งมอืต่างๆ จงึขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์การส่ือสารการตลาดและต้องใช้อย่าง

ประสมประสานสอดคล้องกัน

  7.2 กลุ่มผู้อ่านนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ใน

โอกาสครบรอบ 125 ปี พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ รายได้ 

แตกต่างกับบุคคลิกลักษณะของสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000,  

p. 296) ที่อธิบายถึงภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) ไว้ว่า คือ ภาพที่เกิดขึ้นใน

ใจของประชาชนท่ีมีต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือ

เครือ่งหมายการค้า (Trademark) ใดเครือ่งหมายการค้าหนึง่ ส่วนมากมกัอาศัยวธิกีาร

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้า ซึ่งไม่จ�าเป็น

ต้องตรงกบัตวัตนจรงิๆ ของผูซ้ือ้นติยสารทัง้หมด ส�าหรบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ด้านการศึกษาและรายได้ท่ีสอดคล้องกับบุคคลิกลักษณะของสินค้า ด้วยเนื้อหา
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ประเภทนิตยสารสารคดีและราคาของนิตยสารที่สูงถึง 120 บาท จึงเป็นกรอบในการ

ก�าหนดลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังกล่าว 

  7.3 พฤติกรรมของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

ไทย ด้านพฤตกิรรมการอ่านของผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทย 

พบว่า ผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

อ่านและเปิดรับเฉพาะเรื่องราวท่ีตนเองสนใจในช่วงเวลาและสถานที่ท่ีตนเองสะดวก 

สอดคล้องกับแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการอ่านทีอ่ธบิายว่ามนษุย์ไม่สามารถทีจ่ะรบั

ข่าวสารทีเ่ข้ามามากมายในชวิีตประจ�าวนัได้หมด ดงันัน้จงึเลอืกเปิดรบัข่าวสารทีต่นเอง

สนใจและตรงตามความต้องการของตน สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการเปิดรับ

สาร (กิติมา สุรสนธิ, 2534, น. 46-47) ที่ว่า บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมา

สู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่

หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทางต่างๆ นั้น มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา 

ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะเป็น

ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จในการสื่อสาร โดยพบว่าผู้ซ้ือนิตยสารชอบสารคดี

ประเภทเร่ืองทีอ่ยูใ่นกระแส รองลงมา เป็นเรือ่งประวตัศิาสตร์โบราณคดหีรอืวฒันธรรม 

เรื่องสัตว์โลก สารคดีไทย และวิทยาศาสตร์ ตามล�าดับนั่นเอง

  ด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ

ภาษาไทย พบว่า ผู้ซ้ือท่ีเคยเป็นสมาชิกนิตยสารจะกลับมาสมัครสมาชิกนิตยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกอีกคร้ัง เม่ือได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือได้อ่านนิตยสารแล้ว 

ทั้งนี้ ได้สอดคล้องตามแนวความคิดล�าดับชั้นของการบรรลุผล (Hierarchy of Effect 

Model) ของ โรเบิร์ต ลาวิดจ์ และแกรี สเตเนอร์ (Robert J. Lavidge and Gary A. 

Steiner, 1992, p. 109) ที่ได้อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อว่าล�าดับขั้นของการ

บรรลุผลทางการสื่อสารการตลาดสามารถแบ่งออกเป็นอีก 6 ระดับ โดยเริ่มจาก 

ผูบ้ริโภคมีการรบัรู้ (Awareness) ชือ่ตราย่ีห้อจากประสาทสมัผสัของผูบ้รโิภค มคีวาม

รูค้วามเข้าใจ (Knowledge) ในรายละเอยีดหรอืเนือ้หาของสนิค้า จากนัน้จงึเกดิความ

ชอบ (Liking) หรือความพอใจในข้อมูลข่าวสารของสินค้าที่ได้รับ แล้วจึงรู้สึกชอบ

มากกว่า (Preference) คอืมคีวามพงึพอใจทีม่มีากกว่าสนิค้าของคูแ่ข่ง ซึง่จะเกดิความ

เชือ่มัน่ มัน่ใจ (Conviction) ในตวัสนิค้า จากนัน้จงึเกดิพฤตกิรรมการซือ้ขึน้ (Action/

Purchase) ส�าหรบัผูซ้ือ้ท่ีไม่เคยเป็นสมาชกินติยสารมแีนวโน้มทีจ่ะไม่มาสมคัรสมาชิก 
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นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ซึ่งสอดคล้องกับ กรอนรูส ซี (Gronroos C, 1990, 

p.27) ท่ีว่าด้วยเร่ืองของการรับรู้คุณภาพการบริการการรับรู้คุณภาพที่ดีเกิดขึ้นเมื่อ

ความคาดหวังของลูกค้าตรงกับการรับรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าความคาดหวัง

ของลกูค้าต่อการบรกิารหรอืสนิค้าทีต่ัง้ไว้ไม่ตรงกบัการรบัรูจ้ริง คณุภาพในสินค้าหรอื

บรกิารนัน้จะสงูโดยทีค่วามคาดหวงัต่อคณุภาพจะได้รบัอทิธพิลจากการส่ือสารทางการ

ตลาด การสือ่สารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์องค์กร และเมือ่ความต้องการของลูกค้า

สูงกว่าสินค้าและบริการนั้น ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความไม่พอใจในการบริการนั้น 

  7.4 ด้านการรบัรูก้ลยทุธ์สือ่สารการตลาดแบบบรูณาการของนติยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  

พบว่ามีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย  

ด้านการประชาสัมพันธ์ มากท่ีสุด และโดยส่วนมากจะรับรู้กลยุทธ์ผ่านส่ือบุคคล  

ซึ่งเป็นเพื่อน คนรู้จัก และอาจารย์ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องสื่อบุคคล (ปรมะ  

สตะเวทิน, 2546, น. 50-52) ที่กล่าวไว้ว่า สื่อบุคคลน้ันจัดเป็นช่องสารหรือส่ือที่

เกี่ยวข้องกับระดับสังคม หมายถึง ตัวบุคคลที่ถูกน�ามาใช้ในการสื่อสารกับผู้รับสารใน

ลักษณะการเผชิญหน้าท้ังในรูปการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุ่ม ซ่ึงการใช้

สื่อบุคคลในการสื่อสารก่อให้เกิดผลดี คือ สามารถน�าข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่

ผู้รับโดยตรง และสามารถชักจูงใจผู้รับสารได้โดยวิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ 

สามารถท�าให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะท่ียืดหยุ่นปรับให้เข้ากับผู้รับสาร

เป็นรายแต่ละบุคคลได้ และยังท�าให้ทราบความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารได้ในทันที ใน

ส่วนของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 

พบว่า ด้านการส่งเสริมการขาย น้อยที่สุด และรับรู้ผ่านส่ือกิจกรรม น้อยที่สุด ซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องข้อจ�ากัดของการส่งเสริมการขาย (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) 

ที่กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการขายไม่สามารถสร้างความภักดีต่อสินค้า และไม่สามารถ

ช่วยได้ในขณะทีส่นิค้าอยู่ในช่วงวงจรชีวติผลติภัณฑ์ในขัน้ตกต�า่ การส่งเสรมิไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงการไม่ยอมรบัผลติภณัฑ์ของผูบ้ริโภค และไม่สามารถแก้ปัญหาผลติภณัฑ์ 

อาทิ ปัญหาด้านราคา ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ และปัญหาด้านคุณภาพได้ นอกจากนั้น

ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิเรือ่งข้อจ�ากดัของกจิกรรม (ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค�า, 2544) ทีก่ล่าว

ไว้ว่า การจัดกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เช่น ค่าตกแต่งเวที ค่าสถานที่ และอื่นๆ 

ดังนั้นหากตราสินค้าใดมีงบประมาณมากเท่าไหร่ก็จะช่วยท�าให้กิจกรรมดังกล่าว
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ประสบความส�าเร็จมากขึ้น นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมให้ประสบความส�าเร็จได้ต้อง

อาศัยการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่นๆ มาสนับสนุนด้วย

  7.5 ความสมัพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อาย ุการ

ศึกษา รายได้ และอาชีพ ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 

กับการรับรู้ในกลยุทธ์ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย  

ในโอกาสครบรอบ 125 ปี พบว่าลักษณะทางประชากรด้าน เพศ ของผู้ซื้อนิตยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย แตกต่างกัน จะมีการรับรู้กลยุทธ์ของผู้ซื้อ

นิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องจะเห็นได้ว่าเพศหญิงและเพศ

ชายมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เน่ืองมาจากการ

ก�าหนดบทบาททางวัฒนธรรมและสังคมของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน  

จงึส่งผลให้พฤตกิรรมการสือ่สารของหญงิและชายแตกต่างกนั แต่ก็มงีานวจิยัอกีหลาย

ชิ้นที่แสดงว่าชายและหญิงไม่แตกต่างกัน เช่น จากการศึกษาวิจัยทดลองการโน้มน้าว

จิตใจ พบว่า ผู้รับสารชายและหญิงไม่มีความสัมพันธ์ทางการโน้มน้าวจิตใจจากผู้พูด 

หรือจากการวิจัยเก่ียวกับความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิดริเริ่ม  

พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างนักศึกษาชายและหญิง เป็นต้น (ปรมะ สตะเวทิน, 

2546 น.112-114) 

  ลกัษณะทางประชากรด้าน การศกึษา ของผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอ

กราฟฟิก ฉบบัภาษาไทย แตกต่างกนั จะมกีารรบัรูก้ลยทุธ์ของผู้ซือ้นติยสารเนชัน่แนล 

จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ปรมะ สตะเวทิน, 2526, น.109-110) ที่

กล่าวว่า การศึกษาเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้

รับการศึกษาในระดับท่ีต่างกัน ในยุคสมัยท่ีต่างกัน ในระบบการศึกษาที่ต่างกัน ใน

สาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่าง

กนัไป คนทีม่กีารศึกษาสงูจะได้เปรยีบอย่างมากในการทีจ่ะเป็นผูร้บัสารทีด่ ีท้ังนีเ้พราะ

คนเหล่านีม้คีวามรูก้ว้างขวางในหลายเรือ่ง นอกจากน้ันโดยทัว่ไปแล้วคนทีม่กีารศึกษา

สูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาต�่าด้วย อย่างไรก็ตาม ส�าหรับกลยุทธ์

สื่อสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย พบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ด้าน การศกึษา ของผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษา
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ไทย แตกต่างกัน จะมีการรับรู้กลยุทธ์ของผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ฉบับ

ภาษาไทย ในโอกาสครบรอบ 125 ปี ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส�าคัญ .05 (Sig. < .05) 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ปรมะ สตะเวทิน, 2526, 

น.109-111) ที่กล่าวว่า “เราจะต้องไม่วิเคราะห์ความรู้ของผู้รับสารโดยยึดถือเฉพาะ

พ้ืนฐานของการศกึษาทีไ่ด้จากสถาบนัการศกึษาของผูรั้บสารเท่านัน้ เพราะการแสวงหา

ความรู้นั้นสามารถกระท�าได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจาก

สถาบนัการศกึษา และจากต�ารบัต�าราต่างๆ ” ซึง่จะเหน็ได้ว่าในงานวจิยัชิน้นีไ้ด้น�าเอา

ระดับช่วงชั้นการศึกษามาเป็นหลักในการวิเคราะห์ผล โดยไม่ได้ค�านึงถึงการแสวงหา

ความรูจ้ากแหล่งอืน่ๆ จงึท�าให้ผลการวจิยัทีไ่ด้แตกต่างออกไป นอกจากนัน้จากผลการ

วจิัยยงัพบวา่ผู้ที่ศกึษาในระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. จะมกีารรบัรู้กลยุทธส์ื่อสารการ

ตลาดแบบบูรณาการ ประเภทการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทาง

ตรง และกิจกรรมการตลาดน้อยกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ

ปวส. และปริญญาโท และ ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีการรับรู้กลยุทธ์สื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ ประเภทการประชาสัมพันธ์ น้อยกว่า ปริญญาโท ซึ่งแสดง

ให้เหน็ว่าผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทยทีร่บัรูก้ลยทุธ์การส่ือสาร

การตลาดของนิตยสารส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนั้นคณะผู้จัดท�าควรวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการ

ตลาดให้ คลอบคลุมผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ส่ง

เสรมิการขาย การตลาดทางตรง และกจิกรรมทางตลาด โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์

ควรเน้นที่กลุ่มผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ด้านการบริหารจัดการ	 องค์กรนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก มีการ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ส่ังงานจากบนลงล่าง โดยมีบรรณาธิการบริหารและ

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณามีอ�านาจสูงสุด รองลงมาคือ กรรมการผู้จัดการสายงาน

นิตยสาร บรรณาธิการบริหาร ซับอิดิเตอร์ ตามล�าดับ ซึ่งจะมีกองบรรณาธิการ ฝ่าย

โฆษณา ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ ฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายสื่อกิจกรรม
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พิเศษ ท�างานต่างๆ ให้สอดประสานกัน เพราะเป็นผู้น�านโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ มา

ปฏิบัติ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของนิตยสารที่ว่า “เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตอันรีบเร่งของ

ผู้คนในยุคปัจจุบัน คอลัมน์ต่างๆ ในนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 

จงึออกแบบให้มุง่เน้นการน�าเสนอสาระความรูท้ีส่ามารถอ่านได้ในเวลาสัน้ๆ แต่มชีวีติ

ชีวาด้วยภาพถ่าย และกราฟิกชวนให้สงสัยติดตาม เพราะนิตยสารเนชั่นแนล จีโอ

กราฟฟิก คอื นติยสารสารคดอีนัดบัหนึง่ของประเทศที ่“เปรยีบเสมอืนคลงัความรู้ของ

ทุกคน ในครอบครัว” ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก คือ 

ประชาชนทกุเพศทกุวยั และม ีProduct Image โดยเมือ่เทยีบกบัทฤษฎีล�าดบัขัน้ความ

ต้องการของมนุษย์ของ Maslow นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน ท้ังส่วนตัวและสังคม ซึ่งทางด้านสังคม 

(Love and Belonging) ได้แก่ สร้างความเพลิดเพลินรวมถึงการปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน

สังคม ทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ได้แก่ ความต้องการขั้น Self-Esteem คือ 

นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิกเป็นนติยสารสารคดด้ีานความรูท้ีม่ภีาพลักษณ์น่าเชือ่

ถอื สามารถเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ให้กบัผูท้ีพ่กพาได้ และสามารถช่วยพฒันาความ

รู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ของผู้อ่านแต่ละบุคคลให้ดียิ่งขึ้น ด้านเอกลักษณ์ของ

นิตยสาร เป็นนิตยสารสารคดีที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ เน้นเนื้อหาทั้งด้านภาพ

และข้อมลู ให้ความรูเ้กีย่วกบัโลกทัง้บนพืน้ดนิ ในมหาสมทุร และท้องฟ้า โดยมเีนือ้หา

ต่างประเทศ ร้อยละ 80 และเนือ้หาไทยร้อยละ 20 มบีคุลิกลกัษณะของสนิค้า (Brand 

Personality) คือ เพศชาย มีรายได้ปานกลางถึงสูง คิดอย่างมีเหตุผล เป็นกลุ่มผู้ที่มี

ความเป็นผูใ้หญ่ มคีวามรบัผดิชอบ มกีารศกึษาและอาชพีท่ีด ีชอบแสวงหาความรู ้และ

พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในสังคม มีส่วนแบ่งทางการตลาด 

(Marketing Share) ในปี 2555 ร้อยละ 28 และในปี 2556 มีส่วนแบ่งทางการตลาด

ร้อยละ 40 โดยมีต�าแหน่งครองใจ คือ การเน้นจุดขายเรื่องการสร้างภาพลักษณ์และ

เนือ้เรือ่งซึง่หมายรวมทัง้เนือ้หาข้อความและรปูภาพเป็นหลกั และมจีดุสมัผสั (Touch 

point) คือ ร้านหนังสือ ได้แก่ ร้านนายอินทร์ ร้านบีทูเอส ร้านซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์ ห้าง

สรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร อาคารจัดแสดงสินค้า ได้แก่ ไบเทคบางนา 

เมืองทองธานี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เฟสบุ๊ก เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก Thailand 

เว็บไซต์ www.NGthai.com
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	 ด้านกลยุทธ์สื่อสารการตลาด นิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับ 

ภาษาไทยมีการใช้ กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 4 กลยุทธ์ด้วยกันคือ  

	 1.		การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เพื่อให้นิตยสารเป็นที่รู้จัก 

และขยายฐานสมาชิกใหม่ โดยใช้วธีิ คอื เข้าร่วมกจิกรรมในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

เช่น สยามโอเชียนเวิลล์ มิวเซียมสยาม และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย แจกนิตยสารให้พนักงานออฟฟิศในกลุ่มพนักงานวิศวกร ข้าราชการ

บ�านาญ และพนกังงานกลุม่ปิโตรเคม ีแพทย์และนกัศกึษา ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่างๆ 

ใน จดหมายข่าวอเิลก็ทรอนกิส์ เวบ็ไซต์ เฟซบุก๊ เดลนิวิส์ ไทยโพสต์ และในหน้านติยสาร

เนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ติดต่อแจกนิตยสารในรายการท่องโลกกว้าง (Thaipbs)  

วิทยสัปยุทธ์ (ช่อง 5) และรายการสมรภูมิไอเดีย (ช่อง 3) (ไม่ประสบผลส�าเร็จ) จัด

โครงการมอบนิตยสาร พร้อมช้ันวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ธนาคาร ศูนย์รถยนต์ 

จ�านวน 50 แห่ง โดยจะส่งนิตยสารให้ทุกๆ สามเดือน 

 2.	 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมแล

ะขยายฐานลูกค้าใหม่ และประชาสัมพันธ์นิตยสารซึ่งใช้วิธีมอบส่วนลดส�าหรับสมัคร

และต่ออายุสมาชิก พร้อมจัดท�าของจ�ากัดจ�านวน เช่น กระเป๋า E-magazine แถม 

ในการสมัครสมาชิก ใช้คะแนนสะสมจากบัตร THE 1 card, UOB, KTC, TR เป็นต้น 

ในการสมคัรสมาชกินติยสาร จดักจิกรรมสะสมคปูองฉลองเดอืนเกดิลุ้นรบัรางวัล และ

จัดกิจกรรมร่วมกับผู้อ่าน เช่น กิจกรรมชมภาพยนตร์กิจกรรมฉลองยอดเฟสบุ๊ก 

กิจกรรมลุ้นของรางวัลต่างๆ เป็นต้น 

 3.	 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เพื่อขยายฐานสมาชิกใหม่  

โดยใช้วิธีจัดส่งจดหมายทางตรงไปยังกลุ่มบรรณารักษ์โรงเรียน สมาชิกเก่า สมาชิก

อุปถัมภ์ สมาชิกนายอินทร์ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่สมาชิกนิตยสารจ�านวน 

10,000 ใบ 

 4.	 กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) เพื่อขยายฐานสมาชิกใหม่  

ด้วยการจัดบูทประจ�างานแฟร์และงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เช่น งานบ้านและ 

สวนแฟร์ งาน Amarin Baby kids Fair และงาน Health Cuisine & Beauty Festival 

รวม 7 ครั้งต่อปี และจัดงานประกวดภาพถ่าย “National Geographic Thailand 

Photography Contest 2013” ปีที่ 3  
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 กลุม่ตัวอย่างผูซ้ื้อนติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทยส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 50.2) มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 60.2) มีการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี (ร้อยละ 58.2) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 38.2) และ

มีรายได้เฉลี่ย 15,001-20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 41.7) 

 ด้านพฤติกรรมอ่านของผู้ซ้ือนิตยสารเนช่ันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อนิตยสารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอ่านนิตยสาร 4-6 เล่ม

ต่อปี (ร้อยละ 52.2) ใช้เวลาในการอ่าน 30 นาทีขึ้นไป-1 ชั่วโมง (ร้อยละ 45.2) อ่าน

สปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ (ร้อยละ 39.5) ทีบ้่าน (ร้อยละ 33.5) ชืน่ชอบสารคดีทีอ่ยูใ่นกระแส

มากที่สุด (ร้อยละ 37.5) มักจะซื้อนิตยสารที่ร้านหนังสือ (ร้อยละ 27.5) และส่วนใหญ่

ไม่เคยเป็นสมาชิกนิตยสารมาก่อน (ร้อยละ 68.8) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อส่วนใหญ ่

รับรู้กลยุทธ์ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ผ่านสื่อบุคคล จาก

เพื่อน คนรู้จัก และอาจารย์ มากที่สุด (ร้อยละ 40.5) โดยมีความถี่ในการรับรู้กลยุทธ์

ปีละครั้ง (ร้อยละ 30.4)

 ด้านการรบัรูใ้นกลยทุธ์ของผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษา

ไทย พบว่า กลุม่ผูซ้ือ้นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทยส่วนใหญ่มรีะดบั

การรับรู ้กลยุทธ์ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ผ่านส่ือ

ประชาสัมพันธ์ ในระดับรับรู้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) ส่งเสริมการขาย ในระดับรับรู้มาก 

(ค่าเฉลีย่ 3.67) การตลาดทางตรง ในระดบัรบัรูม้าก (ค่าเฉลีย่ 3.70) กจิกรรมการตลาด 

ในระดับรับรู้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) จึงท�าให้กลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อนิตยสารเนชั่นแนล จีโอ

กราฟฟิก ฉบับภาษาไทยส่วนใหญ่มีระดับการรับรู ้กลยุทธ์โดยรวมของนิตยสาร

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ในระดับรับรู้มาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) 

 ระดบัการศกึษาของผูอ่้านไม่มผีลต่อการรบัรู้กลยทุธ์ด้านการตลาดทางตรง

และการส่งเสรมิการขายเช่นเดยีวกบัเพศ  และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน อายุ 

รายได้ อาชีพ ของผู้ซื้อนิตยสารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้กลยุทธ์ต่างๆ แตกต่างกัน 

รวมทั้งด้าน การศึกษา ของผู้ซื้อนิตยสารที่แตกต่างกัน จะมีการรับรู้กลยุทธ์ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาดแตกต่างกัน

 จากผลการวิจัยสามารถน�ามาสร้างข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 1.  นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ควรเพิ่มช่องทางการ

เข้าถงึของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายทีอ่ยูใ่นต่างจงัหวดั เพราะปัจจบุนันติยสาร
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เน้นการท�ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ มากกว่า คณะผู้จัดท�าควร

พิจารณาการจดักจิกรรมเดินสายออกต่างจังหวดั เพือ่สร้างความใกล้ชิดและขยายฐาน

ลูกค้าต่อไป 

 2. ผู้ซ้ือนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย มีการรับรู้ผ่าน

สือ่มวลชนจากโทรทศัน์มากทีส่ดุ ดงัน้ันคณะผูจ้ดัท�าควรเพิม่กลยทุธ์โดยใช้ส่ือโทรทัศน์

เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางมากขึ้น 

 3. นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ควรปรับเนื้อหาให้มี

คณุภาพมากขึน้เพือ่ให้เหมาะสมกบัราคา เพราะในความเห็นของผูซ้ือ้ส่วนใหญ่ยงัมอง

ว่านิตยสารมีราคาสูง นอกจากน้ันควรปรับกลยุทธ์ส่ือสารการตลาดเน้นที่การขาย 

อแีมกกาซนีเพือ่ลดต้นทนุการผลติ และสามารถปรบัลดราคาเพือ่ให้เป็นทีพึ่งพอใจกบั

ผู้ซื้อได้ 

 4. นติยสารเนชัน่แนล จโีอกราฟฟิก ฉบบัภาษาไทย ควรจัดกลยทุธ์ให้บ่อย

ครั้งและคลอบคลุมตลอดทั้งปีมากยิ่งข้ึน รวมทั้งพิจารณาปรับใช้เครื่องมือให้เข้าถึงผู้

ซื้อมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ซื้อยังรับรู้กลยุทธ์ของนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก 

ฉบับภาษาไทยเฉลี่ยปีละครั้งเท่านั้น
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ กล่าวคือ เพื่อศึกษาบทบาทและ

ความรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง และเพื่อวางแผนกลยุทธ์การสร้าง

แบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียง ซ่ึงมีการเก็บข้อมูลจากนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง

ทั้ง 4 ท่าน คือ คุณศุภชัย ศรีวิจิตร คุณวิริยะ พงษ์อาจหาญ คุณนิรุณ ลิ้มสมวงศ์ และ

คุณอนุชา ลังประเสริฐ ด้วยระเบียบการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทและความรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการ

นักแสดง ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลัก และปัจจัยสนับสนุน ซึ่งปัจจัยหลักประกอบด้วย  

1) คณุสมบตัพิืน้ฐานของนกัป้ันทีเ่ป็นผูจั้ดการนกัแสดง  2) ความสามารถของนกัแสดง  

3) โอกาสทีดี่จากเครอืข่ายสนบัสนนุหรอืพนัธมติรทางธรุกจิ ส่วนปัจจยัสนบัสนนุท่ีช่วย

ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงท่ามกลาง

สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงให้ประสบความส�าเร็จก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 

นั่นคือ เงินทอง อิทธิพล และชื่อเสียง

 ส�าหรับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีช่ือเสียง โดยนักปั้นที่เป็นผู้

จดัการนกัแสดงนัน้พบว่าประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดงันี ้ 1) การส�ารวจค้นหาคณุสมบติั

ที่โดดเด่น มีการก�าหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ การสร้างเกณฑ์การคัดเลือก การ

ค้นหาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ และการวางกรอบเวลาท�างานเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย  2) การสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งมีล�าดับขั้นตอนดังนี้ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

การก�าหนดตัวตนของนักแสดง และการสร้างอัตลักษณ์นักแสดงจากบุคคลต้นแบบ  

3) การสื่อสารออกสู่สาธารณะให้เป็นท่ีรู้จักจดจ�า โดยเน้นการส่ือสารการตลาดแบบ

บรูณาการผ่านสือ่ดัง้เดมิและสือ่ใหม่ ซึง่ต้องค�านงึถึงแหล่งข้อมลู และรปูแบบของการ

สื่อสารเป็นส�าคัญ  4) การรักษาชื่อเสียงให้คงอยู่ยาวนาน มาจากปัจจัยด้านการขยาย

มิติของแบรนด์ และด้านการมีผู้สนับสนุนที่ดี

 

คําสําคัญ: การสร้างแบรนด์บุคคล, ความมีชื่อเสียง, ผู้จัดการนักแสดง, แมวมอง

บทคัดย่อ
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 The objectives of this research were to studying the roles and 

responsibility of celebrity promoters and thus, to strategize celebritization 

schemes. Guided by qualiชtative research approach, data collection was 

carried out by employing in-depth interview with four promoters which 

were Mr.Supachai Sriwijit, Mr.Wiriya Pongartharn, Mr.Niroon Limsomwong 

and Mr.Anuchar Langprasert

 The findings showed that promoter’s role and responsibility 

were formulated by the key actors and the supportive key factors. Upon 

the key factors were promoter’s character, celebrity’s aptitude and 

celebrity’s support network. As for the supportive factors, promoter’s 

financial status, social status and reputation were contributed to 

celebritization success in much competitive environment.

  As for strategizing celebritization schemes, it was found that 

promoters identified four steps to celebritization. First, talent and celebrity 

seeking encompassed the criteria, the matching and the timing. Second, 

celebrity’s identity was constructed by analyzing the target audience, 

inventing the celebrity’s identity and constructing the celebrity’s identity 

based on key celebrity. Third, publicizing the marketing via traditional 

and new media were devised through communicative trustworthiness 

and channel. Forth, reputation maintenance depended to a factorial 

combination of multi-dimensional marketing and strong social support 

network.

Keywords: Personal branding, reputation, celebrity promoter, talent 

and the celebrity seeker

ABSTRACT
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
ธุรกิจสื่อบันเทิงไทยเป็นภาพใหญ่ของวงการบันเทิง ซึ่งนับวันจะเป็นธุรกิจ 

ทีม่คีวามส�าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ ท�าหน้าทีห่ลกัเพ่ือสร้างความสนกุ

ความสุข และความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ชม ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2557 คาด

การณ์ว่าธุรกิจสื่อบันเทิงในประเทศที่ประกอบด้วยการแพร่ภาพกระจายเสียง อาทิ 

ละคร ภาพยนตร์ ดนตรีศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ฯลฯ มีแนวโน้มขยายตัวมาก

ขึ้นโดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตและแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ที่ได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากการเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอล 

ด้วยเหตขุ้างต้นนี ้จงึท�าให้มผีูม้องเหน็โอกาสทางการตลาดในการสร้างตวัตน 

หรือสร้างอัตลักษณ์แบรนด์นักแสดง (Brand Identity) ให้โดดเด่นเพื่อตอบสนอง 

ตลาดของธุรกิจสื่อบันเทิงที่มีแนวโน้มขยายตัว จนสามารถสร้างช่ือเสียงและสร้าง 

ผลประโยชน์มูลค่ามหาศาล โดยผ่านอาชีพจัดการนักแสดง ซึ่งท�าหน้าที่ส�ารวจค้นหา

นักแสดงหน้าใหม่ๆ เพื่อชักน�าเข้าสู่วงการบันเทิง 

จากอดีตภาพของกลุ่มคนท่ีท�างานกับแวดวงการบันเทิง มักถูกมองด้านลบ

ว่าเป็น “อาชีพเต้นกินร�ากิน” แต่ปัจจุบันทัศนคติ ค่าความนิยมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

กลับกลายเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากเข้ามาท�างานไม่เว้นแม้แต่ “อาชีพจัดการนัก

แสดง” แต่อาชพีนีไ้ม่ใช่ทกุคนจะสามารถท�าได้ ต้องอาศัยคุณสมบตัพิเิศษ ทกัษะความ

สามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเครือข่ายที่สนับสนุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

จ�านวนมาก จึงท�าให้ปรากฏกลุ่ม “นักปั้นหรือแมวมอง” ท่ีโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น 

เนื่องจากมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการสร้างแบรนด์บุคคล สามารถสร้างและ 

ผลกัดนัให้ “บคุคลคนหนึง่ในสงัคม” ก้าวเข้าสูก่ารเป็นนกัแสดง ทีม่เีงนิทอง เกยีรติยศ  

ชื่อเสียง จนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนได้ 

อนึ่ง แม้การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องภายใต้เรื่อง “กลยุทธ์การสร้าง

บุคคลที่มีชื่อเสียงของธุรกิจจัดการดารา” ของ อมร ภูษิตรานุสรณ์ (2541) จะพบว่า

มีความใกล้เคียงกับการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ ทั้งในแง่วัตถุประสงค์ แนวคิด และ

ทฤษฎี ตลอดจนข้อค้นพบท่ีว่าความมีช่ือเสียงของบุคคลเกิดได้จากหลายแหล่งที่

สนับสนุน อาทิ ผู้จัดละคร บริษัท หรือโมเดลลิ่ง ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้จัดการนักแสดง 
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เป็นต้น แต่ผู้วิจัยกลับมองเห็นช่องว่างที่ผลการวิจัยของ อมร ภูษิตรานุสรณ์ (2541) 

ยังไม่ได้ท�าการวิจัย นั่นคือ การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียงผ่านมุมมองของนัก

ปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง (Celebrity Promoter) ในฐานะผู้สร้างภาพลักษณ์ให้กับ

นักแสดง จึงเป็นเหตุท�าให้ผู้วิจัยอยากทราบถึง กระบวนการ ปัจจัย รวมถึงเคล็ดลับสู่

ความส�าเรจ็ของนกัป้ันทีเ่ป็นผูจ้ดัการนกัแสดง เพือ่จะได้ทราบบทบาทความรบัผดิชอบ

ของนกัป้ันทีเ่ป็นผูจ้ดัการนกัแสดง รวมถงึกลยทุธ์การสร้างแบรนด์นกัแสดงให้เกดิความ

มีชื่อเสียงจนเป็น “ดาวค้างฟ้า” หรือ “ดาวดวงใหม่ที่เจิดจรัส” ประดับวงการบันเทิง

ตลอดไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพือ่ศกึษาบทบาทและความรบัผดิชอบของนกัป้ันทีเ่ป็นผู้จดัการนกัแสดง

 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียง โดยนักปั้นที่

เป็นผู้จัดการนักแสดง

วิธีกำรวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัย 

จึงมีฐานะเป็นเครื่องมือหลักและมีเครื่องมือประเภทอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม คือ

การที่ผู้วิจัยเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมอยู่ภายนอกไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ให้

ข้อมูลหลัก (Key Informant) เพื่อน�ามาหาความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบก่ึงมาตรฐาน (Semi Standardized Interview) 

เป็นการผสมผสานวิธีสัมภาษณ์แบบมีมาตรฐาน (Structured Interview) และการ

สัมภาษณ์ท่ีปราศจากมาตรฐาน (Unstructured Interview) โดยเริ่มต้นผู้วิจัยจะ

ก�าหนดแนวค�าถามไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งมีโครงสร้างและประเด็นของค�าถามไว้ล่วงหน้าแล้ว 

จากนั้นจะมีการพัฒนาแนวค�าถามที่เกิดจากการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นค�าถาม

ปลายเปิด (Open-Ended Question) โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความ
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รับผิดชอบของนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดง และแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้าง 

แบรนด์นักแสดง ตลอดจนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แหล่งข้อมูล ปฐมภูมิและ 

ทตุยิภมู ิน�าเสนอโดยการวเิคราะห์ข้อมลูจากบทสมัภาษณ์ สมดุบนัทกึการสังเกตการณ์ 

และเอกสารต่างๆ 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 วตัถปุระสงค์การวจิยัข้อที ่1 “บทบาทและความรบัผดิชอบของนกัป้ันทีเ่ป็น

ผู้จัดการนักแสดง” ผลการวิจัย พบว่า บทบาทและความรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็น

ผู้จัดการนักแสดง ล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักทั้ง 3 ส่วนและปัจจัยสนับสนุนอีก 3 ส่วน 

โดยผู้วิจัยจะสรุปเป็นแผนภาพให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังแผนภาพที่ 1 

บทบาทและ 

ความรับผิดชอบ 

ของนักปั้นที่เป็น 

ผู้จัดการนักแสดง

ปัจจัยหลัก

คุณสมบัติพื้นฐาน

ของนักปั้นที่เป็น 

ผู้จัดการนักแสดง

ความสามารถ

ของนักแสดง

โอกาสที่ดีจากเครือข่าย

สนับสนุนหรือพันธมิตร

ทางธุรกิจ

	เงินทอง

	อินธิพล

	ชื่อเสียง

	บุคลิกภาพ
	ทักษะ ความสามารถ 
 พิเศษ และ
 ประสบการณ์

	บุคลิกภาพแบบจริงใจ
	บุคลิกภาพแบบ 
 กระตือรือร้น
	บุคลิกภาพแบบมี 
 ความสามารถ
	บุคลิกภาพแบบหรูหา

	การวิเคราะห์ช่วงเวลา
ตลาดและกระแสความ
นิยมของวงการบันเทิง

	การสร้างงาน
	การแก้ไขวิกฤติที่อาจ

เกิดขึ้น

	พรสวรรค์
	พรแสวง
	ดวง

ปัจจัยสนับสนุน

แผนภาพที่ 1  “บทบาทและความรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง”
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1. คุณสมบัติของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง จะประกอบด้วย ด้าน

บุคลิกภาพ และด้านทักษะ ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ ซึ่งด้านบุคลิกภาพ

สรุปได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะจริงใจมีความเป็นธรรมชาติ ลักษณะชอบความ

ท้าทาย ช่างสังเกต ลักษณะฉลาดมีไหวพริบ มีความน่าเชื่อถือ ลักษณะหรูหรามีระดับ 

ชอบเข้าสังคม ส่วนด้านทักษะ ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ มักเกิดขึ้นจาก

พรสวรรค์ พรแสวง รวมถึงการสั่งสมประสบการณ์ จนท�าให้เกิดความแตกต่างและ 

โดดเด่นจากบุคคลอื่น อาทิ การมีสายตาอันเฉียบแหลม ความคิดที่เป็นระบบ ทักษะ

ด้านการฟังและพูด การเจราต่อรอง ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์หรือคาด

การณ์กระแสความนิยม (Timing Marketing) การสร้างงาน (Make a job) สุดท้าย 

ความสามารถด้านการแก้ไขวิกฤตหรือปัญหาเฉพาะหน้า (Crisis) ซึ่งส่วนใหญ่วิกฤตที่

เกิดขึ้นกับนักแสดงมาจาก 2 แหล่ง คือ จากตัวนักแสดงเอง และคู่แข่งหรือผู้ไม่หวังดี 

2. ความสามารถของนกัแสดง การเป็นนกัแสดงทีดี่ ควรจะต้องมคีณุลกัษณะ 

ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งความ

สามารถจะเกิดได้จาก 2 ส่วนหลัก คือ พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด และพรแสวง

เป็นความสามารถที่ได้มาจากการแสวงหาและพัฒนาให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้

ข้อมูลบางท่านกลับเห็นว่าความสามารถพิเศษของนักแสดงมิได้เกิดจาก “พรสวรรค์” 

และ “พรแสวง” เท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของโชคชะตา การสะสมบุญบารมีที่แต่ละ

คนมีต้นทุนความดีมาไม่เท่ากัน ค�าว่า “ดวงดี” จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะส่งเสริมความ

สามารถของนักแสดงให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

 3. โอกาสท่ีดีจากเครือข่ายสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ระบบ

อุปถัมภ์ค�้าจุน และระบบเครือข่ายยังปรากฏให้เห็นเกือบทุกวงการในประเทศไทย 

ไม่เว้นแม้กระทัง่วงการบนัเทงิ ดงันัน้ หากต้องการประสบความส�าเรจ็ จงึไม่ควรท�างาน

ในสายอาชีพนี้เพียงล�าพัง ซึ่งการที่นักแสดงจะได้รับโอกาสที่ดีนั้น ล้วนเกิดจากความ

สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนกัป้ันทีเ่ป็นผูจั้ดการนกัแสดงกบัเครอืข่ายสนบัสนนุหรอืพนัธมติร

ทางธุรกิจทั้งสิ้น อาทิ สถานีโทรทัศน์ ผู้จัดละคร ผู้สร้างภาพยนตร์ โมเดลลิ่ง เป็นต้น 

เพราะนัน่คอืโอกาสทางการตลาดในการผลกัดนัความมช่ืีอเสยีงของนกัแสดงให้เกดิได้

ง่ายและรวดเร็ว แม้ปัจจัยหลักทั้ง 3 ส่วนจะมีความส�าคัญในการก�าหนดบทบาทและ

ความรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง แต่กลับพบว่าไม่เพียงพอ หาก

สถานการณ์การแข่งขันในวงการบนัเทงิยงัทวคีวามรนุแรงเช่น ในปัจจบุนั ดงันัน้ ปัจจยั
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สนับสนุนอีก 3 ส่วนที่ช่วยให้อาชีพนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงประสบความส�าเร็จ

ได้อย่างยั่งยืนก็คือ “เงินทอง อิทธิพล และชื่อเสียง” มีรายละเอียดดังนี้

  3.1 เงินทอง นักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงจ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุน

จ�านวนมหาศาลเป็น ตัวขับเคลื่อนให้นักแสดงเกิดความมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู ้จัก  

โดยเริม่ต้นจากการส�ารวจค้นหาคณุสมบติัทีโ่ดดเด่น ต้องใช้จ่ายเงินเพือ่เป็นค่าเดนิทาง

ไปเสาะหานักแสดงหน้าใหม่ตามสถานที่ต่างๆ ล�าดับ ถัดมา คือ การสร้างอัตลักษณ์ 

หากนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงพบเจอจุดบกพร่องในตัวนักแสดง ก็ต้องใช้เงินเพื่อ

แก้ไขด้านคุณสมบัติภายนอก และพัฒนาคุณสมบัติภายใน เพ่ือให้นักแสดงเกิด 

อตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นและแตกต่างจากนกัแสดงคนอืน่ จากนัน้จงึเข้าสูข้ั่นตอนการสือ่สาร

ออกสู่สาธารณะชนให้เป็นท่ีรู้จักจดจ�า มักจะใช้จ่ายเงินจ�านวนมหาศาลในการซ้ือสื่อ

ต่างๆ โดยเน้นผ่านสื่อมวลชนเป็นหลัก สุดท้ายการรักษาช่ือเสียงให้คงอยู่ยาวนาน  

อาจดูเหมือนเป็นขั้นตอนที่ไม่ต้องใช้เงินจ�านวนมากเหมือนขั้นตอนอื่นๆ แต่ขั้นตอนนี้

มคีวามส�าคญัในแง่ของการสร้างความจงรักภกัดใีห้เกดิขึน้กบัแบรนด์ (Brand Loyalty) 

อาทิ การจัดเลี้ยงให้กลุ่มแฟนคลับ การให้ความช่วยเหลือหรือมอบกระเช้าของขวัญ

ตามเทศกาลต่างๆ ให้แก่ลูกค้าและนักข่าว เป็นต้น

  3.2 อทิธพิล  นกัป้ันทีเ่ป็นผูจ้ดัการนักแสดงจะต้องเป็นบคุคลทีมี่อ�านาจ

สามารถสร้างแรงบันดาลให้ผู ้อื่นคล้อยตามหรือท�าตามส่ิงที่ตนประสงค์หรือตั้ง 

เป้าหมายไว้ได้ อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพล (Power) ในแวดวงการบันเทิง  

มีลักษณะการเช่ือมโยง (Connection) การท�างานกับทุกเครือข่ายสนับสนุนและ

พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันและส่งต่อนักแสดงของตนเองไปให้ถึง

จุดหมายที่สามารถประสบความส�าเร็จได้

  3.3 ชื่อเสียง หากนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดงมีความสามารถใน 

การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว ในระหว่างทางที่ก�าลังสร้างแบรนด์

นักแสดงก็ต้องไม่ลืมที่จะสร้าง “แบรนด์ตนเอง” (Personal Brand) ให้ชัดเจนด้วย 

เพราะปัจจุบันนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดงไม่ใช่บุคคลที่จะปิดทองหลังพระเหมือน

เช่นอดีต แต่กลับต้องปรากฏกายเคียงคู่ไปกับแบรนด์นักแสดง ซึ่งวิธีการสร้างแบรนด์

ตนเองที่ง่ายที่สุดก็คือ การท�าให้ตนเองมีอัตลักษณ์ (Identity) โดดเด่นและแตกต่าง

จากนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงคนอื่น อาทิ มีความเป็นผู้น�า มีความคิดสร้างสรรค์

ในการก�าหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้คู่แข่งตามไม่ทัน ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมที่จะสร้าง
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สัมพันธ์กับเครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู ้ 

และจดจ�า สร้างความน่าเชือ่ถอืจากผลงานการป้ันนกัแสดงจนเป็นเหมอืนตราประทบั

ลงไปในตัวนักแสดงคนนั้นให้ได้

 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 2 “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มี 

ชื่อเสียง” ผลการวิจัย พบว่า หากบุคคลหน่ึงในสังคมจะก้าวเข้าสู่การเป็นแบรนด์ 

นกัแสดงทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัจนเพิม่เป็นระดบัของความภักด ี(Brand 

loyalty) ให้เกิดขึ้นภายในใจผู้ชมแล้ว จ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน ซึ่ง

ผู้วิจัยสรุปเป็นแผนภาพให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2  “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียง โดยนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง”

	ตามสไตล์นักปั้นบุคคลต้นแบบ 
	ตามเครือข่ายสนับสุนับ/ 

พันธมิตรทางธุรกิจ
	ตามกระแสความนิยมของ 

วงการบันเทิง

	ส�ารวแหล่งค้นหานักแสดง
	สืบค้นประวัติในอดีต
	ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยูี

1.1 การสร้างเกณฑ์การคัดเลือก
1.2 การค้นหาบุคคลผู้ที่มี

คุณลักษณะตามเกณฑ์
1.3 การวางกรอบเวลาท�างานเพื่อ

บรรลุเป้าหมาย

	ตามช่วงอายุ
	ตามภูมิภาค
	ตามประเภท
	ตามกระแสความนิยม
	ตามความชอบในศักยภาพ 

ที่โดดเด่น

	พระเอก
	นางเอก
	พระเอกร้ายนางเอกร้าย
	พระร้าย
	นางร้าย
	พระรองนางรอง
	ตัวตลก

	การสร้างกระแสความสดใหม่
	การปรับเปลี่ยนภาพลักษณื

	กลุ่มนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน
	กลุ่มแฟนคลับ

	การขยายมิติของแบรนด์
	การมีผู้สนับสนุนที่ดี

	แหล่งข้อมูล
	รูปแบบการสื่อสาร

การสร้างอัตลักษณ์นักแสดง
จากบุคคลต้นแบบ

การก�าหนดตัวตน

การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย

การรักษาชื่อเสียง
ให้คงอยู่ยาวนาน

การสื่อสารออกสู่สาธารณะ
ให้เป็นที่รู้จักจดจ�า

การส�ารวจค้นหา 
คุณสมบัติที่โดดเด่น

กลยุทธการสร้างแบรนด์
นักแสดงให้มีชื่อเสียง

การสร้างอัตลักษณ์
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 1. การส�ารวจค้นหาคณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น (Discover) มกีารก�าหนดกรอบ

แนวคิด และองค์ประกอบในการคัดเลือกนักแสดงไว้ ดังนี้

 การสร้างเกณฑ์การคัดเลือก ผลการวิจัย พบว่า นักปั้นที่เป็นผู้จัดการ 

นักแสดงจะมีการสร้างเกณฑ์การคัดเลือกนักแสดงที่แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะ 

ทีไ่ด้ก�าหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 รปูแบบ คอื เกณฑ์คดัเลอืกตามสไตล์นกัป้ันหรอืบคุคล

ต้นแบบ เกณฑ์คดัเลอืกทีถ่กูก�าหนดมาจากเครอืข่ายสนบัสนนุและพนัธมติรทางธรุกจิ 

และเกณฑ์คัดเลือกตามกระแสความนิยมของวงการบันเทิง (Trend) อย่างไรก็ตาม  

ถงึแม้นกัป้ันทีเ่ป็นผูจ้ดัการนกัแสดงจะมกีารก�าหนดคณุสมบตัพิืน้ฐานท่ัวไป หรอืเกณฑ์

การคดัเลอืกนกัแสดงทีแ่ตกต่างกนั แต่สามารถสรปุเป็น 2 รปูแบบหลกั คอื คุณลกัษณะ

แบบไทยกับคุณลักษณะแบบต่างชาติ 

 การค้นหาบคุคลทีม่คีณุลักษณะตามเกณฑ์ ในอดตีพบว่ามกีารส�ารวจค้นหา

นักแสดงหน้าใหม่ ตามสถานที่พักผ่อนของวัยรุ่น อาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง

ยามค�่าคืน ฯลฯ แต่ปัจจุบันการส�ารวจค้นหานักแสดงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social Network) เช่น อินสตาแกรม เฟสบุ๊ก ยูทูบ ทวิสเตอร์ ฯลฯ กลับได้รับความ

นิยมจากนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่เสีย

เวลา เสียต้นทุนในการเดินทาง จากนั้นจะมีการสืบค้นประวัติภูมิหลังในอดีต ผลการ

วิจัย พบว่า นักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงให้ความส�าคัญอย่างมาก ซึ่งประวัติภูมิหลัง

ของนกัแสดงทีล่งความเหน็ว่าร้ายแรงจนไม่สามารถผลกัดนัหรอืป้ันต่อได้ นัน่คอื ปัญหา

เรื่อง ยาเสพติด มั่วเซ็กซ์ ติดคุก ตั้งท้องก่อนวัยอันสมควร ท�าแท้ง หรือการท�าผู้หญิง

ท้องโดยขาดความรับผิดชอบ สุดท้ายคือ การค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่เพื่อน�ามาวาง

ต�าแหน่งแบรนด์บุคคล (Personal Positioning) ในทิศทางที่ถูกต้อง สร้างให้เกิด

คุณลักษณะที่โดดเด่นจนเพิ่มมูลค่าแก่ตนเอง (Value Added) 

 การวางกรอบเวลาท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการวางกรอบเวลา

ท�างาน โดยก�าหนดระยะเวลาในการวางแผนระยะส้ันและระยะยาวของแต่ละขัน้ตอน

อย่างเหมาะสม ผลการวิจัย พบว่า นักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง มีหน้าที่หลักส�าคัญ

ในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้นให้นักแสดงอีกด้วย 

 2. การสร้างอัตลักษณ์ (Create) เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

จากนั้นน�ามาก�าหนดตัวตน ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักแสดงใช้แยกความแตกต่างของ

ตนออกจากนักแสดงคนอื่น ผลการวิจัย พบว่า การก�าหนดตัวตนให้กับนักแสดงใน 
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รูปแบบความเป็นธรรมชาติ ไม่ลอกเลียนแบบคาแรกเตอร์ ของคนอื่น การรักษา

ขนบธรรมเนียมรากเหง้าของตน รวมถึง การใช้กลยุทธ์ตั้งชื่อใหม่ ต้องเป็นชื่อที่สะดุด

หู หรือมีเครดิตของนามสกุลต่อท้าย สร้างการจดจ�าจนเกิดเป็น “อัตลักษณ์ของ 

นักแสดง” สุดท้ายจึงเข้าสู่การสร้างอัตลักษณ์นักแสดงจากบุคคลต้นแบบ เพื่อสร้าง 

อัตลักษณ์แห่งความส�าเร็จ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับนักแสดง แบ่งออกเป็น  

7 ประเภท คือ ลักษณะของพระเอก ลักษณะของนางเอก ลักษณะของพระเอกร้าย/

นางเอกร้าย ลักษณะของผู้ร้าย ลักษณะของนางร้าย ลักษณะของพระรอง/นางรอง 

ลักษณะของตัวตลก 

 3. การสื่อสารออกสู่สาธารณะให้เป็นที่รู้จักจดจ�า (Communicate) 

ความมีชื่อเสียงของ แบรนด์นักแสดงเกิดได้จาก 2 รูปแบบ คือ การถูกเสนอข่าวในเชิง

บวก และการถูกเสนอข่าวในเชิงลบ หน้าที่ส�าคัญของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง 

คอื การสร้างและควบคมุให้ชือ่เสยีงเกดิขึน้ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ตลอดจนการดแูล

ภาพลักษณ์ กระตุ้นเตือนให้นักแสดงอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ดี ผลการวิจัย พบว่า นักปั้นที่

เป็นผู้จัดการนักแสดงมักใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ผ่านสื่อดั้งเดิม

และสื่อใหม่ โดยค�านึงถึง แหล่งข้อมูล และรูปแบบของการสื่อสาร เป็นส�าคัญ

 4. การรักษาชื่อเสียงให้คงอยู่ยาวนาน (Maintain) ต้องอาศัยความร่วม

มือร่วมใจระหว่างนักแสดงกับนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดง เพื่อสร้างให้เกิดความ

ผกูพันกบัผูช้มหรอืกลุม่เป้าหมาย (Customer engagement) ในระดบัสงูสดุ ประกอบ

ด้วยปัจจยั 2 ด้าน คอื ด้านการขยายมติขิองแบรนด์นกัแสดง โดยใช้วิธีการสร้างกระแส

ความสดใหม่ ให้เกิดเป็นกระแสท่ีสังคมสนใจ เช่น การขยายขีดความสามารถใหม่ๆ 

การเปลี่ยนค่ายย้ายช่อง การปรับเปลี่ยนคาแรกเตอร์ และปรับเปล่ียนภาพลักษณ ์

นักแสดง โดยต้องวิเคราะห์ตามสถานการณ์ จังหวะเวลา กระแสความนิยมของวงการ

บันเทิง และความเหมาะสมกับตัวนักแสดงเองเป็นส�าคัญ ส่วนด้านการมีผู้สนับสนุนที่

ดี นักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงจ�าเป็นจะต้องมีกลุ่มผู้สนับสนุนที่ดีอยู่เคียงข้างเพราะ

นั่นหมายถึงการรักษาความมีชื่อเสียงของนักแสดงให้คงอยู่ได้ตลอดไป ประกอบด้วย 

กลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชนหรือนักข่าว และกลุ่มแฟนคลับ

 อนึ่ง แม้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีช่ือเสียงจะประกอบด้วย  

4 ขัน้ตอนทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น แต่นกัป้ันทีเ่ป็นผูจั้ดการนกัแสดงต่างให้ความเหน็ตรง

กันว่าข้ันตอนท่ีมีความส�าคัญมากท่ีสุด น่ันคือ “ขั้นตอนการส�ารวจค้นหาคุณสมบัติ 
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ที่โดดเด่น” เพราะเป็นขั้นตอนการวางแผนกรอบแนวคิดก่อนลงมือปฏิบัติจริง ตลอด

จนขัน้ตอนนีก้ลายเป็นกญุแจดอกส�าคญัท่ีจะไขไปสูค่วามส�าเรจ็ของ “กลยทุธ์การสร้าง

แบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียง โดยนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง”

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 ผลการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอน�าประเด็นที่น่าสนใจและเป็นข้อสังเกตมา

อภิปรายเพิ่มเติม โดยมีการเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของผู้ศึกษา 

โดยเรียงล�าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

บทบำทและควำมรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็นผู้จัดกำรนักแสดง
ปัจจัยหลักท่ีช่วยส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของนักปั้นที่เป็น 

ผู้จัดการนักแสดง น่ันคือ “คุณสมบัติของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง” “ความ

สามารถของนักแสดง” “โอกาสที่ดีจากเครือข่ายที่สนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจ” 

และปัจจัยสนับสนุนในด้าน “เงินทอง” “อิทธิพล” และ “ชื่อเสียง” ที่มีส่วนช่วยให้

อาชีพนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดงประสบความส�าเร็จขึ้นไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อ

ไป ไม่ต่างจากที ่Roberto Alvarez (2010) ได้กล่าวถงึองค์ประกอบหลักของการสร้าง

ชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคลไว้ทั้ง 10 ด้าน คือ ความรู้ ประสบการณ์ ต�าแหน่ง  

การสนับสนุน ผู้สนับสนุน การแสดงออก ปฏิกิริยาตอบกลับ บริบท ค่านิยมของสังคม 

การเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ผู้ศึกษากลับไม่พบปัจจัยเรื่อง “เงินทอง” ในองค์

ประกอบทั้ง 10 ด้านของ Roberto ผู้ศึกษาคาดว่าอาจเป็นเพราะทัศนคติ ค่าความ

นยิมของคนไทยเปลีย่นไปอย่างสิน้เชงิ จากอดตีวงการบนัเทงิเคยเป็นแหล่งรวมอาชพี 

“เต้นกนิร�ากิน” แต่ปัจจบุนัวงการนีเ้กดิภาวะการแข่งขนัอย่างรนุแรง ทกุคนใฝ่ฝันอยาก

เข้ามาแสวงหาโอกาส เงนิทอง ชือ่เสยีง เกยีรตยิศ จงึท�าให้ “เงนิทอง” กลายเป็นปัจจยั

ส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความมีชื่อเสียงให้กับนักแสดงได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสังคมไทยเป็น

สงัคมวตัถนุยิม ซึง่เหน็คณุค่ากบัสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมมากกว่านามธรรม ดงันัน้ “เงนิทอง” 

จึงกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของทุกชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อนึ่ง หากพิจารณาบุคลิกภาพของนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดงตามมาตร

วดับคุลกิภาพของ แบรนด์ (Brand personality Scale) ทีพ่ฒันาโดย J. Aaker (1997) 
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พบว่า การก�าหนดคุณสมบัติของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงในด้านบุคลิกภาพ 

(Personality) ซึง่แต่ละคนจะมคีณุลกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แตกต่างกนั สามารถสรปุ

ได้เป็น 4 ลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังนี้ กลุ่มบุคลิกภาพแบบจริงใจ (Sincerity)  

ผ่านลกัษณะซือ่สตัย์และสดใสร่าเรงิ กลุม่บคุลกิภาพแบบกระตอืรอืร้น (Excitement) 

ผ่านลกัษณะกล้าท้าทาย มจีนิตนาการ และทนัสมยัทนัเหตกุารณ์ กลุม่บุคลิกภาพแบบ

ผู้มีความสามารถ (Competence) ผ่านลักษณะน่าเชื่อถือ ฉลาดหลักแหลม และ

ประสบความส�าเรจ็ กลุม่บคุลกิภาพแบบหรหูรา (Sophisticated) ผ่านลักษณะมรีะดบั

และมีเสน่ห์ แต่บุคลิกภาพดังกล่าวกลับไม่อิงไปที่กลุ่มบุคลิกภาพแบบสมบุกสมบัน 

(Ruggedness) ผู้วิจัยคาดว่าอาจเป็นเพราะนักปั้นที่เป็นนักแสดงต้องการส่ือความ

หมายกับผู้ชมและกลุ่มเป้าหมายถึงความจริงใจ ทันสมัย มีความสามารถ และความ

หรูหรามีระดับเป็นส�าคัญ อีกท้ังวงการบันเทิงเปรียบได้กับศาสตร์แห่งศิลปะที่ไม่

ต้องการความแข็งแกร่งสมบุกสมบัน แต่กลับต้องการความนุ่มนวล อ่อนโยนในทุก

จุดสัมผัส (Touch point) ของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงมากกว่า

กลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียง แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้

 1. การรส�ารวจค้นหาคณุสมบตัทิีโ่ดดเด่น (Discover) มกีารก�าหนดกรอบ

แนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ การสร้างเกณฑ์การคัดเลือก การค้นหาบุคคลที่มีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์ และการวางกรอบเวลาท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของเสรมิยศ ธรรมรักษ์ (2553) กล่าวถึง กระบวนการสร้างแบรนด์บคุคลทีต้่อง

ท�าการส�ารวจจุดแข็งท่ีตนเองมีเหนือกว่าคนอื่นในทุกด้าน จากนั้นสร้างแผนพัฒนา

ตนเองโดยต้องมีการก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว ไม่เพียงเท่านี้ กลับพบ

ว่าไม่มีการระบุขั้นตอนปฏิบัติงานของกรอบแนวคิดทั้ง 3 ด้านไว้อย่างเป็นระบบหรือ

มีมาตรฐานที่ชัดเจน สอดรับกับงานวิจัยของปาริฉัตร เศวตเศรนี (2541) ที่ช้ีชัดว่า

กระบวนการคดัเลอืกนกัแสดงในละครโทรทศัน์จะไมม่ขีัน้ตอนทีเ่ป็นมาตรฐานชดัเจน 

และไม่เน้นการทดสอบความสามารถของนักแสดง เนื่องจากการคัดเลือกนักแสดงขึ้น

อยู่กับตัวบุคคลเป็นหลัก คือ ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ และผู้มีอ�านาจในการวางตัวแสดง

ของสถานโีทรทศัน์ ซ่ึงมกีารคดัเลอืกนกัแสดงตามมมุมองและความพงึพอใจส่วนบคุคล 

ภายใต้พื้นฐานการคัดเลือกนักแสดงท่ีมีความเหมาะสมทางการตลาด อีกท้ังยัง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันท์ธนา สุรเสวี (2551) ที่ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้าง

และขยายความมีช่ือเสียงให้กับนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงของส่ือมวลชนไทย”  

ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการสร้างชื่อเสียงมี 3 ขั้นตอน ซึ่งหัวใจหลักส�าคัญ คือ 

ขั้นตอนการคัดเลือก จึงท�าให้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าหากต้องการสร้างแบรนด์นักแสดง

ให้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็ว ควรให้ความส�าคัญกับขั้นตอนการส�ารวจค้นหาอย่าง

มีนัยส�าคัญ 

 2. การสร้างอัตลักษณ์ (Create) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมี

ล�าดับขั้นตอนดังนี้ 

 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างจุดยืนของแบรนด์นักแสดงที่ชัดเจน

และแตกต่างจาก แบรนด์อื่น โดยมีการวางต�าแหน่งแบรนด์นักแสดงให้ตรงกับกลุ่ม 

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ทัง้ 5 กลุม่ คอื ตามช่วงอาย ุตามภมิูภาคของประเทศ ตามประเภท

ผลงาน ตามแนวโน้มตลาดนักแสดง ตามความชื่นชอบในศักยภาพที่โดดเด่น ไม่ต่าง

จากแนวคิดของแคทเธอรีน คาปุต้า (2550) ที่กล่าวว่าการวางต�าแหน่งแบรนด์บุคคล

ทั้ง 10 ประการ เป็นเรื่องของการหาจุดยืน หาคุณลักษณะบุคลิกภาพหรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท�าให้ผู้วิจัยมองว่านักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญในการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ (Need) ไว้เป็น

แนวทางในการก�าหนดแก่นแท้ ตัวตน จุดยืน หรือเพื่อวางต�าแหน่งแบรนด์นักแสดงได้

อย่างถูกต้อง

 การก�าหนดตัวตนของนักแสดง เป็นกระบวนการที่นักแสดงใช้แยกความ 

แตกต่างของตนออกจากนักแสดงคนอ่ืน เพ่ือต้องการให้เกิดเป็น “อัตลักษณ์ของ 

นักแสดง” (Artist Identity) สอดคล้องกับมุมมองของ D. Mcnally & D. Speak 

(2002) ที่กล่าวว่า แบรนด์บุคคลต้องมีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจน ประกอบด้วย

ปัจจยั 4 ด้าน ดงันี ้การหาความแตกต่าง (Defferentiation) การก�าหนดชือ่ของแบรนด์ 

(Brand naming) สถาปัตยกรรม (พิมพ์เขียว) ของแบรนด์ และอัตลักษณ์ของแบรนด์ 

(Brand Identity)

 การสร้างอัตลักษณ์นักแสดงจากบุคคลต้นแบบเพื่อไปสู่ความส�าเร็จ ผ่าน

บุคลิกทั้ง 7 ประเภท คือ พระเอก นางเอก พระเอกร้าย/นางเอกร้าย ผู้ร้าย นางร้าย

พระรอง/นางรอง ตัวตลก ซ่ึงหากน�าไปเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์

ต้นแบบเพื่อหาอัตลักษณ์แบรนด์บุคคล (Brand Archetypes) ของ Kent wertime 
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(2546) ที่น�าเสนอโฉมหน้าผู้ลี้ลับของบุคคลต้นแบบ (Mythic Profile) ท�าให้ ผู้วิจัยได้

เจอข้อค้นพบ 2 ประการส�าคัญ ดังนี้ 

 ประการทีห่นึง่ ถงึแม้ Kent wertime จะน�าเสนอโฉมหน้าผูล้ีล้บัของบคุคล

ต้นแบบไว้ทัง้สิน้ 12 รปูแบบกต็าม แต่ผลการวจิยั พบว่า นกัป้ันทีเ่ป็นผูจ้ดัการนกัแสดง

จะใช้ภาพลกัษณะของบคุคลต้นแบบแค่เพียง 7 ประเภทเท่านัน้ คอื วรีบรุษุ (พระเอก) 

พระแม่โพสพ (นางเอก) เจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง (พระเอกร้าย/นางเอกร้าย) ผู้ร้าย 

(พระร้าย) ผู้ภักดี (พระรอง) นางพราย (นางร้าย) เจ้าเล่ห์น้อย (ตัวตลก) ผู้วิจัยจึงตั้ง

ข้อสงัเกตว่า ในอดตีนกัแสดงทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงั มกัมาจากการสร้างผ่านบคุลกิลกัษณะ

ของพระเอก และนางเอกเท่านัน้ แต่ปัจจบุนัอาจเป็นเพราะบรบิทของสังคมไทยเปล่ียน

ไป ทัง้เรือ่งมมุมองความคดิ ทศันคต ิภาพลกัษณ์ ยคุสมัยทีข้่อมลูข่าวสารไหลอย่างเสรี 

(Free Flow of Information) จนสามารถเชือ่มโลกเข้าด้วยกนั ท�าให้ผู้รบัสารสามารถ

วิเคราะห์แยกแยะ อัตลักษณ์ (Identity) ที่แท้จริงกับลักษณะของบทบาทที่นักแสดง

สวมอยู่ในละครได้ ไม่เพียงเท่านี้ รูปแบบของละครเปลี่ยนไปมีความหลากหลายขึ้น  

ผูช้มมกีารเปิดรบัอทิธพิลตะวนัตก หรอือทิธพิลของกลุม่ประเทศอาเซยีน บวกกบันสัิย

พื้นฐานของคนไทยท่ีใจอ่อน ขี้สงสารท�าให้ช่ืนชมรักใคร่บุคลิกลักษณะของพระรอง/

นางรอง หรือแม้กระทั่งบุคลิกลักษณะของพระเอกร้าย/นางเอกร้าย กลับได้รับความ

นยิมเป็นกระแสเลยีนแบบในหมูว่ยัรุน่ยคุปัจจบุนัทีม่บีคุลกิภาพมัน่ใจในตวัเอง ทนัสมยั

ทันเหตุการณ์ ตลอดจนมีค่านิยมใหม่ชอบ “ช่วยเหลือตัวเอง (ไม่พึ่งพา) หรือ “YELP 

(Help yourself)” ซึ่งท�าให้สังคมไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง 

ประการที่สอง ผลการวิจัยไม่ปรากฏโฉมหน้าผู้ล้ีลับของบุคคลต้นแบบ 

(Mythic Profile) อกี 5 ลกัษณะ คือ สดุยอดแขง็แกร่ง ผูส้ร้าง ตวัแทนอ�านาจ อาจารย์

นักปราชญ์ ปริศนา แต่ผู ้วิจัยตั้งข้อสังเกต โดยการเปรียบเทียบระหว่างบริบท 

สังคมไทยกับบริบทสังคมชาติตะวันตก เน่ืองด้วยโลกก�าลังเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 

(Globalization) ประเทศผู้น�าอย่างชาติตะวันตก จึงให้ความส�าคัญกับเรื่องปรัชญา

การแสวงหาความรู้ ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ ปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความ

รู้ใหม่เป็นผลให้ชาติตะวันตกพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

ตลอดจนสามารถรักษาระดับความเป็นชาติผู้น�าไว้ได้ ด้วยเหตุน้ีจะปรากฏลักษณะ

บคุคลต้นแบบ เช่น อาจารย์นกัปราชญ์ หรอืผูส้ร้างอยู ่ในซรีย์ีและละครของชาตติะวนั

ตก แต่กลบัไม่พบในซีรย์ีหรอืละครของไทยอาจเป็นเพราะรปูแบบละครไทยเป็น “ละคร



226 JC Journal

น�้าเน่า” (Soap Opera) มีพฤติกรรมของตัวละครหรือสถานการณ์ท่ีซ�้าซากไม่

สร้างสรรค์ ไม่เพียงเท่านี้ ผู้วิจัยยังไม่พบลักษณะบุคคลต้นแบบอย่างสุดยอดแข็งแกร่ง

และปรศินา ทีต้่องมบีคุลกิลกัษณะเหนอืจนิตนาการ มคีวามสร้างสรรค์อยูใ่นละครไทย 

อาจเป็นเพราะคนไทยขาดการปลกูฝังเร่ืองรากฐานความรูแ้ละการกระตุน้ให้เกดิความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สุดท้าย ตัวแทนอ�านาจ ซ่ึงมีบุคลิกลักษณะเป็นตัวแทนด้านมืด 

ของจิตใจมนษุย์ ก็ไม่สามารถน�ามาก�าหนดเป็นคุณลักษณะตน้แบบ ที่จะสรา้งชื่อเสียง

ให้กับแบรนด์นักแสดงในสังคมไทยที่เป็นสังคมเมืองพุทธได้เช่นกัน

 3.  การสื่อสารออกสู่สาธารณะให้เป็นที่รู้จักจดจ�า (Communicate) 

นักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง มักใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ซึ่งจะ

เน้นการผสมผสานข้อได้เปรียบของเครื่องมือสื่อสารทั้ง 4 ประเภทผ่านสื่อดั้งเดิม  

และผ่านสื่อใหม่ โดยต้องค�านึงถึงแหล่งข้อมูล และรูปแบบของการสื่อสารเป็นส�าคัญ 

ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของ Roberto Alvarez (2010) ที่กล่าวถึงเรื่องของเสาหลักพื้น

ฐานของความมีช่ือเสียงท่ีถูกสร้างข้ึนบนกระบวนการที่สามารถมองเห็นผ่านรูปแบบ 

5 เสาหลักพื้นฐาน ประเด็นที่สอดรับ คือ เรื่องของการมองเห็น ความผิดปกติ ความ

ถูกต้อง ความโปร่งใส ของการสื่อสารความมีชื่อเสียงในภาพที่มาจากอิทธิพลเชิงบวก

เท่านั้น ดังนั้น “แหล่งข้อมูล” จึงมีความส�าคัญ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากตัวนักปั้นที่

เป็นผูจ้ดัการนกัแสดง เสาหลกัสดุท้าย คอื การเช่ือมโยงการส่ือสารแบบบรูณาการเพือ่

สื่อสารตัวตนออกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้และจดจ�า ผลการวิจัย พบว่า ได้ข้อสรุป

ไม่ต่างกนั คอื นกัป้ันทีเ่ป็นผูจ้ดัการนกัแสดงมกัใช้การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ 

(IMC) ซึง่ “รปูแบบของการสือ่สาร” จะเน้นการผสมผสานเครือ่งมอืผ่านส่ือด้ังเดิมและ

ผ่านสือ่ใหม่ อกีทัง้ ยงัสอดคล้องกบังานวจัิยของ สขุมุ หวงัพระธรรม (2553) ทีไ่ด้ศกึษา

เรื่อง “จากวีรบุรุษสื่อผู้มีชื่อเสียง : การสื่อสารกับการสร้างภาพลักษณ์ดาราฟุตบอล

ไทย” ทีช่ีช้ดัว่าผูม้ชีือ่เสยีงหรือนกัแสดงไม่ได้เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหากแต่เกดิจาก

การน�าเสนอของ “สือ่” โดยการสร้างภาพลกัษณ์เชงิบวกผ่านสือ่ต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน

สื่อดั้งเดิม (สื่อมวลชน) และผ่านสื่อใหม่

อนึ่ง ผลการวิจัย พบว่า นักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงจะให้ความส�าคัญกับ

การผสมผสานการใช้เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดผ่านส่ือด้ังเดิมมากกว่าผ่านส่ือใหม่  

แต่ผูว้จิยักลบัมองเหน็บางมมุทีแ่ตกต่างว่า ผลการวจิยัทีก่ล่าวข้างต้นเป็นเพยีงแนวคดิ 

มุมมอง หรือประสบการณ์ของนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดงท่ีเติบโตและสร้างความ
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มชีือ่เสยีงในยคุแรกของการปฏวิตัวิงการบนัเทงิ จงึมคีวามเชีย่วชาญ ในการสือ่สารผ่าน

สื่อดั้งเดิมเป็นหลัก ท�าให้ไม่เกิดความเชี่ยวชาญในการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ดังนั้น หาก 

นักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดงรุ่นใหม่ท่ีต้องการเติบโตควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และ

ฝึกฝนด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้สื่อใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะนั่นหมายถึงการ

มต้ีนทนุทีต่�า่กว่า หรือเรยีกง่ายๆ ว่า “การสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั” นัน่เอง 

ซึ่งมุมมองที่ต่างไปของผู้วิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธิพงศ์ แซ่จิว (2555)  

ได้ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดัง 

ข้ามคืน” ผลการวิจัย พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทอย่าง

มากกบัผูร้บัสารในปัจจบุนั และส่ือสงัคมออนไลน์ คอืเครือ่งมอืทีส่�าคญัอย่างยิง่ในการ

เข้าถงึผู้บรโิภค โดยเฉพาะยทูปูเป็นเครือ่งมอืทีน่ยิมใช้งานในการสร้างตราสนิค้าบคุคล

มากที่สุด

 4. การรกัษาความมชีือ่เสยีงให้คงอยูย่าวนาน (Maintain) ประกอบด้วย

ปัจจัย 2 ด้าน คือ การขยายมิติของแบรนด์นักแสดง และการมีผู้สนับสนุนที่ดี พบว่า 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Roberto Alvarez (2010) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบส�าคัญ

ในการสร้างช่ือเสยีงให้กบัแบรนด์บคุคล ในประเดน็เรือ่ง “ผูส้นบัสนนุ” (Contributors) 

เป็นสิ่งส�าคัญท่ีน�ามาซ่ึงช่ือเสียงของแบรนด์ให้คงอยู่ยาวนาน ไม่เพียงเท่านี้ สิ่งที่จะ

สามารถสนับสนุนปัจจัยท้ังสองด้านให้ไปทิศทางบวกได้ ก็คงไม่พ้นเรื่อง “การสร้าง

ภาพลักษณ์” ซึ่งไม่ต่างจากอ้างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล (2540) กล่าวว่า “ภาพลักษณ์” 

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทับใจอย่างแท้จริง อีกทั้งเสรี วงษ์มณฑา (2542)  

ยังน�าเสนอเพิ่มเติมไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งไม่หยุดนิ่งแม้ว่าเป็นสิ่งที่ฝังใจก็ตาม อีกทั้ง

ภาพลักษณ์กับความมีช่ือเสียงเป็นสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์กัน เพราะเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้น

มาเหมือนกนั ผู้วจิัยจึงตั้งข้อสังเกตว่า หากเมื่อภาพลกัษณ์กบัความมชีื่อเสยีงเปน็เรื่อง

ทีเ่ชือ่มโยงกนั และมคีวามสมัพนัธ์ไป ในทศิทางเดยีวกัน หากต้องการรกัษาชือ่เสยีงให้

คงอยู่ยาวนาน ก็จ�าเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์ไว้เป็นอย่างดี เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่ง

ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์เชิงบวกเป็นส่วนส�าคัญ

ส�าหรับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับนักแสดง แต่ภาพลักษณ์เชิงลบกลับลดทอนคุณค่าที่

มีอยู่ของนักแสดงได้เช่นเดียวกัน
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สรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียง โดยนักปั้น 

ที่เป็นผู้จัดการนักแสดง” ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน คือ เชิงวิชาการ 

และเชิงวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งนี้

1.  ผูว้จิยัเลอืกศกึษาการสร้างแบรนด์ของผูม้ชีือ่เสยีงจ�ากดัเพยีงแค่กลุม่ของ 

“นักแสดง” เท่าน้ัน อีกท้ังผู้ให้ข้อมูลหลักก็จ�ากัดแค่นักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการนักแสดง 

เช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้มีชื่อเสียงแบ่งได้เป็น 7 กลุ่ม อาทิ นักแสดงนักร้อง 

นักร้อง-นักแสดง นักกีฬา นักข่าว นางงาม ไฮโซจึงท�าให้ผลการวิจัยที่ได้อาจมองเห็น

แค่เพียงแง่มุมเดียวไม่รอบด้าน ไม่หลากหลายมิติ

2.  ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักประเภทของนักปั้นท่ีเป็นผู้จัดการ

นักแสดงที่อยู่ในรูปแบบของบุคคลเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วยังมีนักปั้นที่อยู่ใน

รูปแบบของ สถานีโทรทัศน์บริษัทที่สร้างภาพยนตร์ ผู้จัดละคร โมเดลลิ่ง ฯลฯ ท�าให้

ผลการวิจัยท่ีได้ไม่ใช่ข้อมูลในเชิงกว้างเพราะข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นมาจาก

เพียงประเภทเดียวของกลุ่มนักปั้นทั้งหมด

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1.  ควรมีการวิจัยด้านการสร้างแบรนด์ของผู้มีช่ือเสียงอีก 6 กลุ่มที่เหลือ 

ที่ยังไม่มีผู้ศึกษา อาทิ กลุ่มนักร้อง กลุ่มนักร้อง-นักแสดง กลุ่มนักกีฬา กลุ่มนักข่าว 

กลุม่นางงาม กลุม่ไฮโซ เพือ่จะได้เหน็ผลการวจิยั สรปุผลการวจิยั และอภิปรายผลการ

วิจัยในมุมมองที่แตกต่างออกไป

2.  ควรมีการวิจัยด้านความมีชื่อเสียงของนักแสดงผ่านมุมมองอ่ืนที่ 

นอกเหนือจากมุมมองของนักปั้นที่เป็นผู้จัดการนักแสดง อาทิ มุมมองของผู้จัดละคร

หรือค่ายละคร มุมมองของลูกค้าและเอเจนซ่ีโฆษณา มุมมองของกลุ่มเป้าหมายและ

แฟนคลับ มุมมองของสื่อมวลชน เพราะกลุ่มบุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีส่วนที่ท�าให้

นักแสดงเกิดความมีชื่อเสียงขึ้นได้ทั้งสิ้น
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ข้อเสนอแนะเชิงวิชำชีพ

 1. ส�าหรบัผูท้ีก่�าลังก้าวเข้าสูอ่าชพีนกัป้ันมอืใหม่ควรหมัน่ฝึกฝนและพฒันา

ด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ โดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะน่ันหมายถึงการลงทุนที่ต�่ากว่าการส่ือสารผ่านส่ือ

ดั้งเดิม อีกทั้งจะเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้น เนื่องจากนักปั้นรุ่นเก่ายังขาด

ทักษะความสามารถด้านการสื่อสารผ่านสื่อใหม่

 2. หากต้องการสร้างแบรนด์นักแสดงให้มีชื่อเสียง นักปั้นมือใหม่จ�าเป็น

ต้องให้ความส�าคัญกับข้ันตอนการส�ารวจค้นหา ไม่เพียงเท่านี้ ยังต้องสร้างตนเองให้

เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นกูรูในด้านต่างๆ อาทิ พฤติกรรมของวัยรุ่น แฟชั่น ภาพยนตร์ 

ละคร โฆษณา ดนตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะสุดท้ายทุกแฟชั่นมันเป็น

วงกลมก็ต้องวนกลับมา ไม่ต่างกับแฟชั่นของวงการบันเทิงเช่นกัน
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สปนนา วงศเงนิงาม* ผศ.ดร.ไพโรจน วไิลนชุ และ นครนิทร ชานะมัย

	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและมุมมองการเป็นผู้สนับสนุน

รายการวิดีโอออนไลน์	VRZO	ของผู้ผลิตสินค้าและบริการ	โดยอาศัยวิธีวิทยาการวิจัย

เชงิคณุภาพ	เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึผู้สนบัสนนุรายการ

หลักจ�านวน	4	คนและผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก	3	คน

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ผู้ผลิตสินค้าและบริการตระหนักถึงอิทธิพลของภูมิทัศน์

สื่อที่มีผลต่อการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่ม

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ปัจจัยของภูมิทัศน์สื่อที่กล่าวถึงคือค่านิยมหรือ

เทรนด์	 เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค	 ทั้งน้ีวัตถุประสงค์หลักของการเป็น

ผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์คือ	การโฆษณา	ส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์

ชื่อเสียงขององค์กร	 โดยการเลือกเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์มีขั้นตอน

ดังนี้		1)	การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย	และ		2)	การค้นหารายการที่อยู่ในความสนใจ

ของกลุ่มเป้าหมาย	ส่วนเกณฑ์ในการเลือกรายการประกอบด้วย	ความสอดคล้องของ

กลุ่มเป้าหมาย	ลักษณะของพิธีกร	รูปแบบของรายการและช่องทางในการรับชม	

	 งานวิจยันีม้ีข้อสงัเกตว่าการเปน็ผู้สนบัสนนุรายการวดิโีอออนไลนม์แีนวคดิ

พัฒนามาจากการเป็นผู้สนับสนุนรายการโทรทัศน์	 โดยข้อแตกต่างระหว่างการเป็น

ผู้สนับสนุนรายการสองอย่างนี้	คือ	การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	ซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก

แม้นว่าจะมีสื่อใหม่ท่ีเอื้อต่อการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็ตาม	 ผู้บริโภค

และกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อใหม่บางชนิดได้	 ผู้ผลิตสินค้าและ

บริการจึงไม่ควรละเลยสื่อเก่าหรือสื่อดั้งเดิมในทันที	

คําสําคัญ: ผูอ้ปุถัมภ์รายการ, ผู้สนบัสนนุรายการ, รายการออนไลน์, รายการ VRZO

บทคัดยอ
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 This study aimed at exploring sponsorship’s scheme and 

perspective of an online broadcast program. Guided by qualitative 

research approach, data collection was carried out by employing in-depth 

interview	with	four	sponsors	and	three	additional	informants	of	VRZO,	

an online broadcast program.

												The	findings	showed	that	the	sponsors	recognized	the	influence	

of communicative planning for effectively penetrating targeted consumers. 

The factors affecting media landscape were consumer’s value, trend, 

technology and behavior. The main goals of sponsorship of the online 

broadcast	program	identified	by	the	subjects	were	to	advertise,	promote	

and	 publicize	 the	 sponsors	 themselves.	 Marketing	 communication	

schemes were to conduct targeted audience analysis and locate their 

media consumption preference. The criteria for matching a program with 

sponsorship were the audience’s preference, the character of the program 

host, the execution of the program and the channel breasting

            Based on observation, it was found that the online broadcast 

program sponsorship was much adapted from the tradition broadcast 

program’s. However, the difference lied in the interactions with the 

audience: although the online medium facilitated the broadcasting, it 

could not reach out to certain groups of the audience due to the access.

            Also, certain new media channels were found incompatible with 

particular products such as printing and electric media while traditional 

media	consumption,	TV,	was	more	preferable	than	the	online.	In	this	

regard, it was suggested that traditional medium were not negligible.

Keywords: sponsorship, online broadcast program, VRZO

ABSTRACT
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ความท้าทายที่นักการตลาดในยุคปัจจุบันต้องพบคือการหาวิธีโน้มน้าว

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคให้พอใจสนิค้าและบรกิารของตน	ปัจจบุนัมีการแข่งขนัอย่างรนุแรง

ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและภูมิทัศน์ส่ือ	 บริษัทผู้ผลิตสินค้าและ

บริการในปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าและบริการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตามการพฒันาของเทคโนโลยทีางด้านการผลติ	ด้วยเหตนุีส้นิค้าและบรกิารทีผ่ลติออก

มาจ�าหน่ายจึงมีมากเกินความต้องการของตลาด	 ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าและ

บริการได้มากขึ้น	 นักการตลาดจึงจ�าเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด 

เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการของตนและต้องโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้

ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ	

	 ในอดีตที่ผ่านมาสื่อหลักที่นักการตลาดมักเลือกใช้เพื่อโฆษณาให้กับธุรกิจ

ของตนเองนั้นคือสื่อโทรทัศน์	 แต่เม่ือภูมิทัศน์ส่ือเปล่ียนไป	 อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามี

บทบาทกับการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น	 ผู้บริโภคสามารถเลือกสืบค้นเนื้อหา	

(Content)	 รายการท่ีต้องการรับชม	 เลือกเปิดรับข่าวสารตามความสนใจเฉพาะของ

ตนเองได้	สามารถเลอืกช่วงเวลา	สถานท่ีในการรบัชมหรอืแม้กระทัง่รบัชมย้อนหลงัได้	

สือ่ใหม่จงึกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ทีท่�าให้นกัการตลาดตลอดจนบรษิทัตวัแทนโฆษณา

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการคิด	 วางแผนการเลือกใช้ส่ือในรูปแบบใหม่ให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเจาะจงมากขึ้น	ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ช่องทางออนไลน์กลายเป็น

เครื่องมือส�าคัญส�าหรับนักการตลาดในปัจจุบัน	

	 ด้วยสาเหตทุีช่่องทางในการสือ่สารเปิดกว้างและเป็นอสิระมากขึน้	ส่งผลให้

รูปแบบรายการมีมากขึ้นตามไป	รายการหนึ่งที่ก�าลังเป็นที่นิยมคือรายการ	VRZO	ซึ่ง

เป็นรายการส�าหรบัวัยรุน่ทางอนิเทอร์เนต็	มรีปูแบบของเนือ้หารายการทีแ่ฝงด้วยสาระ	

ความสนุกสนาน	 การสามารถจับประเด็นและการเข้าถึงวัยรุ่น	 นักการตลาดบางคน

พิจารณาว่ารายการนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา 

เกี่ยวกับสินค้าและบริการได้	 (SME	Startup,	2557)	สินค้าและบริการส�าหรับวัยรุ่น

ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องใช้รปูแบบโฆษณาทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่คนดงักล่าว

ได้ซึง่อาจมค่ีาใช้จ่ายทีสู่งทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิสนิค้าและบรกิารบางชนดิอาจไม่จ�าเป็น
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ต้องใช้การโฆษณาที่มีงบประมาณสูง	 แต่สามารถท�าได้เพียงสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมาย

เข้าใจในตัวสินค้าและบริการ	 และแม้ว่าช่องรายการหรือประเภทเน้ือหาของรายการ

จะมีให้เลือกมาก	 แต่ก็ยังนับว่าเป็นปัญหาจนท�าให้นักการตลาด	 เกิดความลังเลว่า

รายการช่องใดที่เหมาะกับสินค้าและบริการของตนเอง	จนส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะ

เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนกับรายการนั้น

	 จากข้อมลูข้างต้นทีก่ล่าวมาจงึท�าให้ผูศ้กึษาสนใจศกึษาการสนบัสนนุรายการ

วดิโีอออนไลน์ของผูผ้ลติสนิค้าและบรกิาร	ผลการวจิยัทีไ่ด้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

ผู้ผลิตรายการวิดีโอออนไลน์รวมท้ังสามารถน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนการสือ่สารการตลาดของบรษิทัผู้สนบัสนนุรายการอืน่ๆ	ต่อไป

วัตถุประสงค์

	 เพือ่ศึกษาแนวความคดิและมมุมองเกีย่วกบัการเป็นผูส้นบัสนนุรายการวดิโีอ

ออนไลน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 งานวจิยันีอ้าศยัวธิวีทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ	(qualitative	methodology)	

โดยมีฐานคิดหลักว่าการจะเข้าใจแนวคิดและมุมมองอันเป็นโลกทัศน์และวิธีการมอง

โลกของคนที่เราต้องการศึกษานั้น	 จ�าเป็นต้องใช้วิธีการเข้าถึงโดยพูดคุยโดยมีกรอบ

ความคดิกว้างๆ	ไม่ยดึแนวค�าถามโดยก�าหนดค�าตอบไว้ล่วงหน้าเหมอืนในแบบสอบถาม	

ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (key	

informant)	ข้อมูลส�าคัญจะผ่านการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 ผู้วิจัยพัฒนาแนวค�าถามในการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลักโดยอาศัย	 แนวคิด

การเป็นผูส้นบัสนนุสือ่ทางโทรทศัน์	แนวคดิการโฆษณาผ่านรายการโทรทศัน์เพือ่ศึกษา

ถึงบริบทของการเป็นผู้สนับสนุนรายการ	การโฆษณาในรายการโทรทัศน์	ที่อาจมาใน
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แบบการโฆษณาแฝง	 ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน	 

รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีสื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์	และแนวคิดการประชาสัมพันธ์

ออนไลน์	เพือ่ศกึษาอทิธพิลลกัษณะของภมูทิศัน์สือ่	และความจ�าเป็นของการประยกุต์

ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารการตลาด	ตลอดจนการส�ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

	 ข้อค้นพบที่น่าสนใจของการวิจัยในครั้งนี้คือ	 แม้ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 4	 ท่าน	

จะเป็นผูผ้ลติสนิค้าและบรกิารท่ีมลีกัษณะแตกต่างกนัตามเกณฑ์ทีใ่ช้ก�าหนดเพือ่เลือก

กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์	ได้แก่	ผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหาร	ผู้ผลิตสินค้าประเภท

เครือ่งดืม่	ผูใ้ห้บรกิารด้านการศกึษา	และผูใ้ห้บรกิารด้านสถานโีทรทศัน์เคเบลิ	จะเหน็

ได้ว่าแม้สนิค้าและบรกิารเหล่านีม้คีณุสมบตัทิีต่่างกนั	แต่กลุม่เป้าหมายของสินค้าและ

บริการเหล่าน้ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นกลุ่มเดียวกัน	 ท�าให้การตัดสินใจในการเลือก

รายการส�าหรบัการเป็นผูส้นบัสนนุรายการนัน้	ออกมาเป็นรายการเดยีวกนั	ซึง่รายการ 

นั้นๆ	 มีกลุ่มผู้ชมรายการเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ผลิตสินค้าและบริการ	 จึงอาจกล่าว

ได้ว่า	กลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการกับกลุ่มผู้ชมรายการที่มีความสอดคล้องกัน

นั้น	 เป็นหนึ่งในปัจจัยร่วมที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการใช้ก�าหนดรายการส�าหรับการเป็น

ผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์

	 ในส่วนของการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

นั้น	ผู้วิจัยสรุปเป็นแผนภาพให้ง่ายต่อความเข้าใจเพื่อเปรียบเทียบการเป็นผู้สนับสนุน

รายการโทรทัศน์และรายการวิดีโอออนไลน์	ดังนี้
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การเป็นผู้สนับสนุน
รายการโทรทัศน์

ประเภทของการเป็นผู้สนับสนุน
รายการโทรทัศน์

-	การเป็นผู้สนับสนุนรายการ 
เพียงผู้เดียว

-	การเป็นผู้สนับสนุนรายการ 
ร่วมกันหลายราย

-	การท�าสารคดีสั้น
-	การน�าสินค้าเข้ามามีส่วนร่วม 
ในรายการ	

เกณฑ์ในการเลือกผู้สนับสนุน
รายการ

-	ปัจจัยด้านผู้บริโภค
-	ปัจจัยด้านผู้โฆษณา
	 -	 เนื้อหาและรูปแบบรายการ
-	การซื้อเวลาในการสนับสนุน
รายการ

	 -	 ช่วงเวลาออกอากาศ
	 -	 ราคา

ประโยชน์จากการเป็นผู้สนับสนุน
รายการ

-	ด้านการโฆษณาและส่งเสริม 
การขาย

-	ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร

ประเภทของการเป็นผู้สนับสนุน
รายการวิดีโอออนไลน์

-	การเป็นผู้สนับสนุนรายการ 
เพียงผู้เดียว

-	การเป็นผู้สนับสนุนรายการ 
ร่วมกันหลายราย

-	การท�าสารคดีสั้น
-	การน�าสินค้าเข้ามามีส่วนร่วม 
ในรายการ	

เกณฑ์ในการเลือกผู้สนับสนุน
รายการ

-	ปัจจัยด้านผู้บริโภค
-	ปัจจัยด้านผู้โฆษณา
	 -	 เนื้อหาและรูปแบบรายการ
	 -	 ผู้ด�าเนินรายการ
-	การซื้อเวลาในการสนับสนุน
รายการ

	 -	 ช่องทางในการรับชม	 
	 (ความสะดวกในการเข้าถึง)

-	ราคา	

ประโยชน์จากการเป็นผู้สนับสนุน
รายการ

-	ด้านการโฆษณาและส่งเสริม 
การขาย

-	ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร
-	ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค	
(Interactive)

การเป็นผู้สนับสนุน
รายการวิดีโอออนไลน์
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	 1)	 วัตถุประสงค์ของการเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์

	 เพือ่หาทางออกให้กบับรษิทัผูผ้ลติสนิค้าและบรกิาร	ทีก่�าลังตกอยูใ่นสภาวะ

ที่การตลาดมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้นอย่างทวีคูณ	 อีกทั้งผู้บริโภคยังมีพฤติกรรมในการ

เปลี่ยนช่องเพื่อหลีกเลี่ยงการรับชมโฆษณามากขึ้น	 ผู้ผลิตสินค้าและบริการจึงจ�าเป็น

ต้องหาช่องทางการสือ่สารในรปูแบบใหม่เพือ่สือ่สารกับผูบ้รโิภคแทนการโฆษณาสนิค้า

และบรกิารแบบเดิม	การเป็นผูส้นบัสนนุรายการจงึเป็นเคร่ืองมอืการสือ่สารการตลาด

ทีม่กัถกูน�ามาใช้ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ให้กบัสินค้าและบรกิาร	โดยการเป็น

ผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์ของผู้ผลิตสินค้าและบริการมีวัตถุประสงค์	คือ	เพื่อ

โฆษณาและส่งเสริมการขาย	และเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงบริษัท	

 2) ข้อก�าหนดหรือขั้นตอนการเลือกสนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์

การเลอืกเป็นผูส้นบัสนนุรายการวดิโีอออนไลน์	จะต้องมีความสอดคล้องกนัทัง้ในเรือ่ง

ของการวเิคราะห์กลุม่เป้าหมายและการค้นหารายการทีอ่ยูใ่นความสนใจของกลุ่มเป้า

หมาย	 เพื่อให้ท้ังตัวรายการและกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับตัวสินค้าและบริการของ

บริษัทหรือองค์กรจนสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้	 ซึ่งการส่ือสาร

การตลาดโดยการเลือกเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์น้ันมีข้อก�าหนดหรือข้ัน

ตอนดังนี้

	 	 1.	 การวเิคราะห์กลุม่เป้าหมาย	เพือ่น�ากลุ่มเป้าหมายทีแ่ท้จรงิของสนิค้า

และบริการที่มาเป็นเกณฑ์ที่ใช้ก�าหนดหรือประกอบในการเลือกรายการ	

	 	 2.	 การค้นหารายการท่ีอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย	 คือการ

ค้นหาคัดเลือกรายการที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งเกณฑ์ในการเลือก

รายการประกอบด้วย	4	ส่วน	มีรายละเอียดของคุณสมบัติดังนี้	

	 	 	 2.1	 ความสอดคล้องของกลุ่มเป้าหมาย	เพื่อค้นหาความสอดคล้อง

ของกลุม่เป้าหมายรายการกบัสนิค้าและบรกิารของบรษิทัหรอื

องค์กร	

   2.2 ลกัษณะของพธิกีร	พธิกีรหรอืผูจ้ดัรายการ	คอืบคุคลทีท่�าหน้าที่

ในการพูดหรือน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ 

ผู้สนับสนุนรายการ	ดังนั้นภาพลักษณ์หรือบุคลิกและลักษณะ

ของพิธีกรจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ใช้ในการสะท้อนภาพลักษณ์ของ

สินค้าและบริการ
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   2.3 รปูแบบของรายการ	รปูแบบการน�าเสนอ	ตลอดจนเนือ้หาสาระ

ของรายการ	จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ	

	 	 	 2.4	 ช่องทางในการรับชม ความสะดวกในการเข้าถึงการรับชม

รายการและช่องทางในการรบัชมจงึเป็นหนึง่ในข้อจ�ากดัส�าคญั

เพื่อใช้ก�าหนดรายการส�าหรับการเข้าเป็นผู้สนับสนุนรายการ

 3) ข้อแตกต่างระหว่างการสนบัสนนุรายการโทรทศัน์และรายการวดิโีอ

ออนไลน์ 

	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 การเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์นั้นมี

แนวคดิและมมุมองทีต่่อยอดมาจากการเป็นผูส้นบัสนนุรายการโทรทศัน์	ในขณะทีก่าร

เป็นผูส้นบัสนนุรายการโทรทศัน์สามารถสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายและผู้บรโิภคได้เพียง

ทางเดียวคือการให้ข้อมูล	ข่าวสารเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการเท่านั้น	ซึ่งจากผลการ

วจิยัผูผ้ลติสนิค้าและบรกิารต่างมแีนวคดิและมมุมองทีเ่หมอืนกนัทัง้เรือ่งของหลกัการ	

วัตถุประสงค์ต่างๆ	 ของการเป็นผู้สนับสนุนรายการ	 ตลอดจนประโยชน์จากการเป็น 

ผู้สนับสนุนรายการนั้นๆ	 ข้อแตกต่างระหว่างการเป็นผู้สนับสนุนรายการทั้งรายการ

โทรทัศน์และรายการวิดีโอออนไลน์คือการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว	

และตรงกลุม่	มค่ีาใช้จ่ายต�า่กว่าการเป็นผูส้นบัสนนุรายการโทรทศัน์	อกีทัง้การสือ่สาร

แบบใหม่โดยการใช้ช่องทางวิดีโอออนไลน์ยังสามารถท�าให้เกิดการสื่อสารสองทาง

ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค	 ตลอดจนผู้บริโภคและผู้บริโภคด้วยกัน	 เกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล	(Interactive)	การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคนั้นช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าและ

บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้	และช่วยลดปริมาณของสนิค้า

ค้างสต๊อกได้ในกรณีที่สินค้าเป็นประเภทของบริโภคที่มีข้อจ�ากัดเรื่องของวันหมดอายุ

สินค้า	

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

	 ผลการวิจัยในครั้งน้ี	 ผู้วิจัยขอน�าประเด็นที่น่าสนใจและเป็นข้อสังเกตมา

อภิปรายเพิ่มเติม	โดยมีการเชื่อมโยงกับแนวคิด	ทฤษฎี	และความคิดเห็นของผู้ศึกษา	

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้
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 1) วัตถุประสงค์ของการเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์ 

	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 ในยุคที่การตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง 

ผู้ผลิตสินค้าและบริการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดการเป็นผู้สนับสนุนรายการผ่าน

รายการซึง่ปัจจบุนัก�าลงัเป็นเครือ่งมอืทีน่กัการตลาดต่างให้ความสนใจและนยิมน�ามา

ใช้ในการโฆษณา	และประชาสมัพนัธ์	แทนการผลติหนงัโฆษณาแบบเดมิเพือ่สร้างการ

ตระหนักรู้ของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับ	Chris	Fill	 (1999)	และ	

David	Pickton	(2001)	ได้กล่าวถงึการเป็นผูส้นบัสนนุว่า	การเป็นผูส้นบัสนนุรายการ

มักถูกน�ามาใช้โดยมีการคาดถึงผลประโยชน์จากการเป็นผู้สนับสนุนที่เกี่ยวกับการค้า	

เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทหรือองค์กรตั้งไว้	 โดยในการเป็น 

ผู้สนับสนุนนั้นสามารถท�าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ซึ่งผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างมี

ความเห็นตรงกันว่าในการเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อ		 

(1)	เพื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย	และ		(2)	เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงบริษัท	ไม่

ต่างจาก	David	Wragg	(1994)	ซึ่งได้กล่าวถึงการตัดสินใจเพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายการ

ด้วยเหตุผล	 3	 ประการ	 คือ	 	 (1)	 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงขององค์กรหรือบริษัท		 

(2)	เพื่อส่งเสริมการค้า		(3)	เพื่อสร้างความพึงพอใจหรือความบันเทิงให้แก่ลูกค้า	

	 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า	 แม้รูปแบบและลักษณะวิธีการเป็นผู้สนับสนุน

รายการจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป	 แต่วัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสินค้าและ

บริการในการเป็นผู้สนับสนุนรายการนั้น	ยังไม่พบข้อคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมจากเดิม

 2) ข้อก�าหนดหรือขั้นตอนการเลือกสนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์

	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากล่าวได้ว่าเกณฑ์การเลือกสนับสนุนรายการ

วดิโีอออนไลน์นี	้สอดคล้องกบัปัจจัยการเลอืกสนบัสนนุรายการที	่Jack	W	Leammar,	

Gene	Fred	Seehafer	(1959)	ซึ่งกล่าวไว้ว่า	ในการเลือกเป็นผู้สนับสนุนรายการใดๆ	

นั้นมี	3	ปัจจัยที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการจ�าเป็นต้องค�านึงถึงดังนี้

	 	 2.1	 ปัจจัยด้านผู้บริโภค	 เป็นปัจจัยที่ก�าหนดขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลของ 

ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายก่อนน�ามาเลือกรายการเพื่อท�าการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

	 	 2.2	 ปัจจัยด้านผู้โฆษณา	 เป็นปัจจัยที่ก�าหนดข้ึนเพื่อค้นหารายการที่มี

เนือ้หาตรงต่อความต้องการของผูบ้รโิภคและกลุม่เป้าหมายเพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึภาพ

ลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรผู้สนับสนุนรายการ
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	 	 2.3	 การซื้อเวลาในการสนับสนุนรายการ	 ในข้อน้ีจะเป็นการวิเคราะห์

ขั้นสุดท้ายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	 โดยการ

เลอืกรายการทีอ่อกอากาศในช่วงทีผู่บ้รโิภคและกลุม่เป้าหมายมกีารเปิดรบัชมรายการ

	 จะเหน็ได้ว่าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาและแนวคดิการเป็นผูส้นบัสนุนรายการ

โทรทัศน์ในเรื่องของปัจจัยการเลือกรายการนั้น	 จะมีความแตกต่างกันในส่วนสุดท้าย

คอืเรือ่งของเวลา	ซึง่สอดคล้องกบั	เรือ่งของลกัษณะพเิศษของสือ่ใหม่	ดงัที	่เคนท์	เวอร์

ทาม	และ	เอียน	เฟนวิกค์	(อ้างถึงใน	พสนันท์	ปัญญพร,	2555)	ได้กล่าวไว้ในแนวคิด

สื่อใหม่ว่า	 เน้ือหาท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทัลน้ันจะมีลักษณะประกอบด้วย	 “อิสระ	 5	

ประการ”	(5	Freedoms)	ได้แก่		(1)	อิสระจากข้อจ�ากัดด้านเวลา	(Freedom	from	

Scheduling)		(2)	อิสระจากข้อจ�ากัดด้านพรมแดน	(Freedom	from	Geological	

Boundaries)		(3)	อิสระจากข้อจ�ากัดด้านขนาด	(Freedom	to	Scale)		(4)	อิสระ

จากข้อจ�ากัดด้านรูปแบบ	(Freedom	from	Formats)	และ		(5)	อิสระจากยุคนักการ

ตลาดสร้างเน้ือหามาสู ่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้าง	 และควบคุมเนื้อหาเอง	 (From	 

Marketer	-	Driven	to	Consumer-Initiated,	Created	and	Controlled)	

	 โดยการให้ความส�าคญัในเรือ่งของเวลาทีผู่ผ้ลติสนิค้าและบรกิารเลอืกมาเป็น

ปัจจัยในการสนับสนุนรายการน้ันอาจเป็นเพราะข้อก�าหนดในเร่ืองของเวลาในการ 

รับชม	ในสื่อแบบเดิมอย่างโทรทัศน์นั้น	ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายจะสามารถรับชม

รายการได้ตามตารางการออกอากาศเท่านัน้	จงึท�าให้การซ้ือเวลา	การค�านงึถงึช่วงเวลา

ออกอากาศ	 เป็นสิ่งส�าคัญในการเลือกรายการเพื่อให้ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายของ

สินค้าและบริการสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของรายการ	

		 แต่ในทางกลบักันในยคุทีอ่นิเทอร์เนต็และเทคโนโลยเีข้ามามอีทิธพิลกบัการ

เปิดรับสื่อของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย	ท�าให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการ	ปรับเปลี่ยน

จากการให้ความส�าคญัในเรือ่งของเวลาในการออกอากาศทีผู่บ้รโิภคสินค้าและบรกิาร	

จะสามารถซมึซบัตราสนิค้าและภาพลกัษณ์ของสนิค้าและบรกิารไปได้นัน้	เปล่ียนเป็น

เรื่องของช่องทางในการรับชมเน่ืองจากรายการวิดีโอออนไลน์นั้น	 ผู้บริโภคและกลุ่ม

เป้าหมายของสนิค้าและบรกิาร	สามารถรบัสารได้อย่างไร้ขดีจ�ากดัในเรือ่งของสถานที่

และเวลา	แต่ผูบ้รโิภคและกลุม่เป้าหมายจะเลอืกรับชมรายการทีด่งึดดูใจ	ตรงกบัความ

ต้องการ	 สิ่งส�าคัญคือ	 ช่องทางในการรับชมจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก

สบาย
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 3) ข้อแตกต่างระหว่างการสนบัสนนุรายการโทรทศัน์และรายการวดิโีอ

ออนไลน์ 

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์มีต้นทุนต�่า

กว่าการเป็นผู้สนับสนุนรายการโทรทัศน์	นอกจากนี้การเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอ

ออนไลน์ยงัสามารถสือ่สารกบักลุม่เป้าหมายได้อย่างตรงกลุม่	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

สื่อสังคมออนไลน์ดังที่	อัศวิน	เนตรโพธิ์แก้ว	(2549)	กล่าวไว้ว่า	สื่อออนไลน์นั้นก่อให้

เกิดโลกาภิวัตน์ทางการสื่อสาร	การส่งข้อมูลติดต่อสื่อสารจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว	เช่น

เดียวกับ	มานะ	ตรีรยาภิวัฒน์	 (2552	อ้างถึงในยุทธิพงศ์	 แซ่จิว)	ที่กล่าวว่าสื่อสังคม

ออนไลน์เป็นเครือ่งมอืทีก่่อให้เกดิการแลกเปลีย่นข้อมลูทัง้ภาพและเสียงซึง่กนัและกัน	

	 นอกจากนี	้ศริวิรรณ	สหีาราช	(2552)	ยงัได้กล่าวถงึเรือ่งการประชาสมัพนัธ์

ออนไลน์ไว้ว่า	ใช้สือ่ชนดินีใ้นการสือ่สาร	เพือ่ก่อให้เกิดความน่าสนใจ	และสามารถช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ	นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังช่วยให้

นกัการตลาดสามารถตดิตามข้อมูลของผูบ้รโิภค	และพฒันาจนกลายเป็นส่ือทีแ่ตกต่าง

จากสื่ออื่นๆ	ที่ท�าได้เพียงการสื่อสารทางเดียว	สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่สามารถสร้าง

ปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 ซึ่งท�าให้เกิดการสื่อสารสองทาง	 ผู้บริโภคไม่เพียงแต่จะ

สามารถควบคุมการรับชมเนื้อหาได้	แต่ยังสามารถให้ข้อมูล	ซื้อขายสินค้าและบริการ	

ตลอดจนแสดงหรือรับฟังความคิดเห็นได้	จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างเล็ง

เหน็ถงึประโยชน์จากการมปีฏสิมัพนัธ์กนัในออนไลน์	อนัก่อให้เกดิการสือ่สารสองทาง	

ซึ่งการเป็นผู้สนับสนุนรายการโทรทัศน์ไม่สามารถท�าได้เหมือนการเป็นผู้สนับสนุน

รายการวดีิโอออนไลน์	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในสือ่รปูแบบเก่าอย่างโทรทศัน์ผู้ผลิตสินค้า

และบริการ	 ท�าได้เพียงส่งสารหรือน�าเสนอข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และโน้มน้าวใจต่อ

ผูบ้รโิภคและกลุม่เป้าหมาย	หากแต่ในทางกลบักนัรายการวิดโีอออนไลน์ซึง่เรยีกได้ว่า

เป็นสื่อใหม่อันมีลักษณะพิเศษคือสามารถก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง 

ผูส่้งสารและผูร้บัสาร	กล่าวคอื	ผูบ้ริโภคสามารถแสดงความคิดเหน็	แสดงความต้องการ

ภายใน	ตลอดจนสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เติม	ถาม-ตอบ	ต่อผูผ้ลติสนิค้าและบรกิาร

ผ่านทางกล่องข้อความแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอออนไลน์ได้	ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้

เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายกับผู้ผลิตสินค้าและ

บริการเป็นข้อแตกต่างระหว่างการเป็นผู้สนับสนุนรายการโทรทัศน์และการเป็น 

ผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์ที่เด่นชัดที่สุด	
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สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานหรือองค์กร

	 งานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานหรือองค์กร	 โดยผู้วิจัยมีความเห็น

ว่าการเป็นผู้สนับสนุนรายการออนไลน์เป็นหนึ่งช่องทางในการส่ือสารการตลาดไปยัง

ผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการใช้จ่ายเพื่อลงส่ือ

โฆษณา	อกีทัง้ยงัมลีกัษณะแตกต่างพเิศษส�าคญัทีก่ารเป็นผูส้นบัสนนุรายการโทรทศัน์

ไม่สามารถท�าได้คือ	การสร้างปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	ซึ่งท�าให้เกิดการสื่อสารสอง

ทางระหว่างผู้ผลิตสินค้าและบริการกับผู้บริโภค	 ตลอดจนถึงระหว่างผู้บริโภคและ 

ผู้บริโภคด้วยกัน	 ดังน้ันการเป็นผู้สนับสนุนรายการวิดีโอออนไลน์จึงเหมาะส�าหรับ

บรษัิททีม่คีวามต้องการสือ่สารการตลาดโดยมวีตัถปุระสงค์ในเรือ่งความคุม้ค่าของการ

เลือกใช้สื่อและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผ่านสื่อที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร

	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาและวิจัยต่อไป

	 งานวิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะต่อการศึกษาและวิจัยต่อไปว่าผู้สนใจควรศึกษา 

รายการวดีโิอออนไลน์รายการอืน่อกี	นอกจากน้ียงัสามารถศึกษาโดยเปล่ียนวธิกีารเกบ็

ข้อมูล	 เช่น	 อาจใช้วิธีการสนทนากลุ่ม	 (focus	 group)	 เพราะการสนทนากลุ่มอย่าง

เป็นธรรมชาตอิาจท�าให้ได้ข้อมูลทีล่กึซึง้มากขึน้	โดยเฉพาะการเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ผูช้ม

ที่มีทัศนะต่างกัน	การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการนี้ยังช่วยให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบข้อมูล

ไปในตวัได้ด้วยเน่ืองจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกัทีม่ข้ีอคดิเห็นแย้งกนั	กอ็าจจะมกีารท�าให้ความ

เห็นของแต่ละฝ่ายมีน�้าหนักและน่าเชื่อถือ	

กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย	 คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ที่ให้ความไว้วางใจในการเสนอรูปแบบการเขียนบทความ

วชิาการ	ส�าหรบัให้เป็นแนวทางบคุลากรของมหาวทิยาลัยได้น�าเสนอบทความวชิาการ

ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 งานวจัิยเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการส่ือสารความหมายและอตัลักษณ์

ความเป็นไทยของอาหารไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร 

รวมทั้งศึกษาแบบแผนการรับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของอาหารชาติอื่นๆ ใน

อาหารไทยประยุกต์ของผู้บริโภค โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) มีแนวคิดและทฤษฎีที่น�ามาใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้ แนวคิดเรื่องอาหาร

กับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Food-cross culture) ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ 

(Globalization Theory) และแนวคิดเรื่องผู้รับสาร 

 ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบในกระบวนการการประกอบอาหารหรอืการ

จัดเตรียมทั้ง 8 องค์ประกอบที่น�ามาวิเคราะห์การสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์

ความเป็นไทยของอาหารไทยประยุกต์ในร้านอาหารระดับกลาง ได้แก่ 1) ชื่อร้าน

อาหาร  2) ลักษณะการจัดตกแต่งร้าน  3) ชื่ออาหาร  4) ส่วนผสม  5) อุปกรณ์ครัว  

6) วิธีการประกอบอาหาร  7) การจัดจานอาหาร  8) รสชาติ ทุกองค์ประกอบล้วนมี

การผสมผสานทางวัฒนธรรมกับอาหารชาติอื่นๆ มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยมาก

ขึน้ในรูปแบบอะมีบา (amoeba pattern) คอื การน�าวฒันธรรมชือ่ร้านอาหาร ลกัษณะ

การจดัตกแต่งร้าน ชือ่อาหาร วตัถดุบิ อปุกรณ์ครวั วธิกีารประกอบอาหาร การจดัจาน

อาหาร รสชาติ ของวัฒนธรรมอาหารต่างชาติมาดัดแปลงจนกลายเป็นอาหารไทย

ประยุกต์ แต่ยังคงเนื้อหา และความหมายของความเป็นอาหารไทยไว้ภายในอาหาร

ไทยประยุกต์นั้น เช่น ส่วนผสม เครื่องปรุงแบบไทย อุปกรณ์ครัว ได้แก่ ครก สาก 

และกระต่ายขูดมะพร้าว การจัดเตรียม คือ วิธีการต�า และวิธีการประกอบอาหาร คือ 

การย�า การหุงข้าว

 ในส่วนของผูบ้รโิภค ผลการวจิยัพบว่ากลุม่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มแีบบแผนการ

รับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารไทยประยุกต์กับอาหารของชาติอื่นๆ ในเชิง

ยอมรับ (Preferred code) และในเชิงต่อรอง (Negotiated code) แตกต่างกันไป

ตามแต่ประสบการณ์ที่มีต่อความหมาย “ไทยประยุกต์” ของผู้บริโภคแต่ละคน

คําสําคัญ: อาหารไทยประยุกต์ ร้านอาหารไทยประยุกต์ การผสมผสานทาง

วัฒนธรรม 

บทคัดย่อ
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 This research aims to study communication and Thai identity 

through modern Thai cuisine of casual dining restaurants in Bangkok, as 

well as the pattern of customer perception towards acculturation of 

other ethnic food on modern Thai cuisine by using the methods of 

qualitative research. Concepts and theories used in this study are the 

concept of food, cross culture, globalization and receivers. 

 The result of the research shown that all of 8 components of 

the cooking or food preparing process which were brought to analyze 

communication and Thai identity through modern Thai cuisine of casual 

dining restaurants namely,  1) restaurant names  2) decorating style 

characteristics  3) food names  4) ingredients  5) kitchen accessories  

6) cooking methods  7) dish arrangement and  8) flavors were totally 

acculturated to other ethnic food, in order to be more adaptive to this 

period of time, with a form of amoeba pattern is to bring foreign food 

cultures including restaurant names, decorating style characteristics, food 

names, ingredients, kitchen accessories, cooking methods, dish 

arrangement and flavors to be adapted to make modern Thai cuisine 

which still have contents and definitions of Thai food within the modern 

Thai cuisine. However, some components still maintained the identity 

of Thai food, for example, ingredients, Thai condiments, kitchen 

equipment such as a mortar, pestle and coconut grater, food preparing 

processes such as pounding and pulverizing and the cooking methods 

such as blending, cooking rice. 

 As for consumers, the result of the research revealed that the 

majority of consumers had a perception towards acculturation of other 

ethnic food on modern Thai cuisine in the aspect of preferred code and 

ABSTRACT
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negotiated code. It varied according to experiences of each consumer 

towards the meaning of “Modern Thai”. 

Keywords: Modern Thai Cuisine, Modern Thai Restaurants, Cultural 

Hybridization
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 อาหารไทยเป็นอาหารประจ�าของชนชาติไทยที่มีการส่ังสมและถ่ายทอด 

มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจ�าที่ส�าคัญของไทย 

อีกทั้งยังมีความโดดเด่นด้านความยืดหยุ่นในการปรับประยุกต์อาหารให้มีการผสม

ผสานเข้ากับวัฒนธรรมของอาหารชาติอื่นๆ อย่างแยบยล จนไม่รู้สึกว่าเป็นอาหาร 

ของชาติอื่น ดังเช่น แกงมัสม่ัน ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 ทรงเริ่มต้นด้วย 

โคลงสี่สุภาพและกาพย์ยานีที่ว่า

 มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง

 ชายใดได้กลืนแกง แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา

 ย�าใหญ่ใส่สารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา

 รสดีด้วยน�้าปลา ญี่ปุ่นล�้าย�้ายวนใจ

 ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม เจือน�้าส้มโรยพริกไทย

 โอชาจะหาไหน ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง

 บทพระราชนพินธ์ดงักล่าวเริม่ต้นด้วยแกงมสัมัน่ ซึง่กล่าวได้ว่าไม่ใช่แกงไทย

แต่โบราณ เชื่อกันว่าแกงมัสม่ันน้ีเข้ามาถึงเมืองไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาและเกิดจากฝีมือบรรดาต้นเครื่องของพระองค์ซึ่งเป็นแขก

จากอินเดีย ตับลวกก็ดัดแปลงมาจากอาหารจีน นอกจากนี้ยังมีเครื่องปรุงอาหารและ

วัตถุดิบจากต่างประเทศเข้าร่วมด้วย เช่น น�้าปลาญี่ปุ่นหรือโชยุ แสดงให้เห็นถึงการมี

ลักษณะของอาหารชาติอื่นๆ ถูกสอดแทรกอยู่ในอาหารหลายต�ารับของไทยมาตั้งแต่

สมัยโบราณกาล 

 อาหารจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกันมาอย่าง

ยาวนาน อย่างเช่น เคล็ดลับบางอย่างที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากประเทศหนึ่งสู่อีก

ประเทศหนึง่ เป็นการเลือ่นไหลของวฒันธรรม โดยการน�าเอาวฒันธรรมการปรงุอาหาร

ระหว่างวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถ่ินมาผสมผสาน จากเดิมเอกลักษณ์ที่บ่ง

บอกถงึความเป็นอาหารไทยทีช่ดัเจนก็คอืกลิน่ และรสชาตทิีเ่ผด็ร้อน มกีารน�าสมนุไพร

และเคร่ืองเทศมาเป็นส่วนผสมในการปรงุอาหารไทย แต่เมือ่รบัอทิธพิลทางวฒันธรรม
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อาหารจากชาติอื่นๆ (สิรินาฏ ศิริสุนทร, 2556) พัฒนาการของอาหารไทยจึงมีมากขึ้น

เรื่อยๆ เช่น มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการปรุงอาหารจากจีน ที่น�ากระทะเข้ามาใช้

ท�าให้คนไทยรูจ้กัการทอด และวฒันธรรมการปรงุอาหารแบบอนิเดยี โดยการปรบัปรุง

จากเดิมมาใช้วัตถุดิบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จนกลายเป็นอาหารไทยที่เหมาะสมกับ

รสนิยมของคนไทย ท�าให้เกิดอาหารที่มีรสชาติและรูปลักษณ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจาก

อาหารไทยในรูปแบบเดิม กลายเป็นอาหารไทยลูกผสม หรือที่เรียกว่า “อาหารไทย

ประยุกต์” เป็นการสร้างพื้นท่ีใหม่ของการต่อรอง (negotiation) การผสมผสาน

ระหว่างวฒันธรรมอาหารของชาตอิืน่ๆ กบัวฒันธรรมอาหารของชาตไิทย ซึง่ผูว้จิยัเหน็

ว่าการที่วัฒนธรรมจะด�ารงอยู่ได้นั้นจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง

การพบกันของวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้มีเพียงลักษณะของการ

ครอบง�า แต่ยังมีรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น การผสมผสาน 

การแลกเปลีย่น การขดัแย้ง การต่อรอง การเลอืกใช้บางส่วน เป็นต้น ในปัจจบุนัอาหาร

ไทยประยุกต์ ได้รับการตอบรับค่อนข้างกว้างขวางในหมู่ผู้บริโภค อีกทั้งแนวโน้มของ

การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านในปัจจุบันพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ

มากขึ้นในการท�ากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์ความเป็นไทยใน

อาหารไทยประยุกต์ร้านอาหารระดบักลางว่าในปัจจบุนันีม้ลีกัษณะอย่างไรและเหตใุด

จึงเป็นเช่นน้ัน โดยศึกษาผ่านกระบวนการการประกอบอาหารหรือการจัดเตรียม 

(preparation) รวมถึงศึกษาแบบแผนการรับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหาร 

ชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ของผู้บริโภคว่ามีรูปแบบใดและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

และน�าการวิเคราะห์ตัวบท และการวิเคราะห์ผู้รับสาร มาอภิปรายหาข้อสรุปถึง 

อตัลกัษณ์ความเป็นไทยในอาหารประยกุต์และความเหมาะสมของการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมอาหารไทยประยุกต์ของกลุ่มผู้รับสาร

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์ความเป็นไทยของ

อาหารไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร
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 2. เพื่อศึกษาแบบแผนการรับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของอาหาร 

ชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ของผู้บริโภค

วิธีกำรวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การส่ือสารความหมายของอาหารไทยประยกุต์ร้านอาหาร

ระดับกลางในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) เพื่อศึกษาการสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์ความเป็นไทยของอาหาร

ไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลาง คือ  1) ร้าน Rabbit in The kitchen  2) ร้าน

ก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุค&กาแฟพระนคร  3) ร้าน My café the library ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกร้านอาหารจากการส�ารวจและหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่

มีการรวมร้านอาหารแนะน�า หรือแนะน�าร้านอร่อย อย่าง wongnai.com edtguide 

painaidii pantip bloggang ฯลฯ เพือ่หาข้อมลูเกีย่วกบัร้านอาหารทีม่รีายการอาหาร

ไทยประยุกต์ ราคาไม่แพงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งร้านอาหารทั้ง 3 ได้รับความสนใจ

และถกูพดูถงึว่าเป็นร้านอาหารทีร่าคาไม่แพง บรรยากาศด ีอาหารอร่อย ศกึษาโดยใช้

การวเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) วิธกีารสงัเกตภาคสนามแบบมส่ีวนร่วม (Field 

Participant Observation Research) รวมทัง้ศึกษาแบบแผนการรบัรูก้ารผสมผสาน

ของวัฒนธรรมชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ของ ผู้รับสาร (Audience Analysis) 

โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา ดังต่อไปนี้

 องค์ประกอบในกระบวนการการประกอบอาหารหรือการจัดเตรียม 

(preparation) ทั้ง 8 องค์ประกอบ จากระบบอาหารแห่งมนุษย์ ของ Beardsworth 

and Keil (1997) (อ้างถึงในสมสุข หินวิมาน. 2545, น.183) เพื่อใช้ในเก็บข้อมูล 

และวิเคราะห์แหล่งข้อมูลประเภทร้านอาหารดังนี้  1) ชื่อร้านอาหาร  2) ลักษณะการ

จัดตกแต่งร้าน  3) ชื่ออาหาร  4) ส่วนผสม  5) อุปกรณ์ครัว  6) วิธีการประกอบอาหาร  

7) การจัดจานอาหาร  8) รสชาติ

 วิเคราะห์รูปแบบของการประยุกต์/ผสมผสานของอาหารไทยประยุกต์ 

แนวคิดของ Paul S.N Lee (สมสุข หินวิมาน และ ก�าจร หลุยยะพงศ์, 2546)  

โดยจ�าแนกแบบการผสมผสานกันของวัฒนธรรมโลกและความเป็นท้องถิ่นออกเป็น  

4 รูปแบบ ดังนี้
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 1. รูปแบบนกแก้ว (Parrot pattern) หมายถึง การรับเอาทั้งลักษณะของ

ครัว ชื่ออาหาร ส่วนผสม อุปกรณ์ครัว การจัดเตรียม วิธีการประกอบอาหาร การจัด

จานอาหารของวัฒนธรรมอาหารต่างชาติมาใช้แบบตรงๆ ในการประกอบอาหารไทย

จนกลายเป็นอาหารต่างชาติ 

 2. รูปแบบอะมีบา (Amoeba pattern) หมายถึง การน�าวัฒนธรรมของ

ลักษณะครัว ชื่ออาหาร ส่วนผสม อุปกรณ์ครัว การจัดเตรียม วิธีการประกอบอาหาร 

การจดัจานของวฒันธรรมอาหารต่างชาติมาดดัแปลงรปูแบบจนกลายเป็นอาหารไทย

ประยุกต์ แต่ยังคงเนื้อหา/ ความหมายของความเป็นอาหารไทยไว้ภายในอาหารไทย

ประยุกต์

 3. รูปแบบปะการัง (Coral pattern) หมายถึง การน�าเอาวัฒนธรรม

ลักษณะครัว ชื่ออาหาร ส่วนผสม อุปกรณ์ครัว การจัดเตรียม วิธีการประกอบอาหาร 

การจัดจานอาหารของวัฒนธรรมอาหารไทยมาใช้เฉพาะรูปแบบ แต่เนื้อหา/ ความ

หมายของความเป็นไทยในอาหารไทยประยุกต์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

 4. รูปแบบผีเส้ือ (Butterfly pattern) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทั้ง 

รูปแบบและเนื้อหาของลักษณะครัว ชื่ออาหาร ส่วนผสม อุปกรณ์ครัว การจัดเตรียม 

วิธีการประกอบอาหาร การจัดจานอาหารของอาหารต่างชาติให้กลายเป็นอาหารไทย

 ในส่วนของการวิเคราะห์รูปแบบการรับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรม

อาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้น�าแนวคิดเรื่องการ

เข้ารหัสและการถอดรหัส (Encoding & Decoding ของ Stuart Hall) (กาญจนา  

แก้วเทพ. 2544. น. 294) มาใช้ในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การวิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างมี

แบบแผนการรบัรูก้ารผสมผสานทางวฒันธรรมอาหารชาตอิืน่ๆ ในอาหารไทยประยกุต์

ในรูปแบบใดและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 

 1. การยอมรับ (Preferred code) หมายถึง การรับรู้ในเชิงยอมรับเรื่อง

การผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ ตามจุดยืน

ที่ร้านอาหารไทยประยุกต์น�าเสนอ

 2. การต่อรอง (Negotiated code) หมายถึง การรับรู้ในเชิงต่อรองเรื่อง

การผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ แตกต่างไป

จากความตั้งใจของร้านอาหารไทยประยุกต์ แต่ไม่ได้คัดค้านโดยตรง
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 3. การปฏเิสธ (Oppositional code) หมายถงึ การรบัรูใ้นเชงิปฏิเสธเรือ่ง

ของการผสมผสานทางวฒันธรรมอาหารของชาตอิืน่ๆ ในอาหารไทยประยกุต์ ต่อต้าน

หรือขัดแย้งกับความหมายของร้านอาหารไทยประยุกต์ 

 โดยท�าการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการบริโภคอาหารไทยเป็นประจ�า 

ทั้งที่บ้านและร้านอาหาร จ�านวน 12 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นร้านละ 4 คน  

เพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน อายุ 25-35 ปี

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

 ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารความหมายและอัตลักษณ์ความเป็นไทยของ

อาหารไทยประยกุต์ร้านอาหารระดบักลางในกรงุเทพมหานครมกีารผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมของไทยกับของชาติอื่นๆ ดังน้ี กระบวนการประกอบอาหารหรือการจัด

เตรียม (preparation) จากระบบอาหารแห่งมนุษย์ ของ Beardsworth and Keil 

(1997) (อ้างถึงในสมสุข หินวิมาน, 2545, น.183) และแนวคิดเรื่องการผสมผสานกัน

ของวฒันธรรมโลกและความเป็นท้องถิน่ แนวคดิของ Paul S.N Lee (สมสขุ หินวมิาน 

และ ก�าจร หลุยยะพงศ์, 2546) พบว่าทุกองค์ประกอบในกระบวนการการประกอบ

อาหารหรอืการจดัเตรยีม (preparation) ได้แก่ ชือ่ร้านอาหาร ลกัษณะการจดัตกแต่ง

ร้าน ชื่ออาหาร ส่วนผสม อุปกรณ์ครัว วิธีการประกอบอาหาร การจัดจานอาหาร 

รสชาติ ล้วนถูกปรับประยุกต์โดยการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารชาติอื่นๆ 

 นอกจากน้ีรูปแบบการผสมผสานกันของวัฒนธรรมโลกและความเป็นท้อง

ถิน่ในอาหารไทยประยกุต์ร้านอาหารระดบักลางในกรงุเทพมหานครนัน้มลัีกษณะเป็น 

“รูปแบบอะมีบา” (Amoeba pattern) คือ การน�าวัฒนธรรมชื่อร้านอาหาร ลักษณะ

การจดัตกแต่งร้าน ชือ่อาหาร วตัถดุบิ อปุกรณ์ครัว วธิกีารประกอบอาหาร การจดัจาน

อาหาร รสชาติของวัฒนธรรมอาหารต่างชาติมาดัดแปลงจนกลายเป็นอาหารไทย

ประยุกต์ แต่ยังคงเนื้อหา และความหมายของความเป็นอาหารไทยไว้ภายในอาหาร

ไทยประยกุต์นัน้ เช่น ส่วนผสมแบบไทย ได้แก่ ข้าว ในเมนขู้าวมนัไก่หุง ไก่ซสีู มะละกอ 

ในเมนูส้มต�าผลไม้ เครื่องปรุงแบบไทย ได้แก่ พริก มะนาว ต้นหอมผักชี หอมแดงฯลฯ 

อุปกรณ์ครัว ได้แก่ ครก สาก กระต่ายขูดมะพร้าว การจัดเตรียม คือ วิธีการต�า และ

วิธีการประกอบอาหาร คือ การย�า การหุงข้าว เป็นต้น
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 ในส่วนของการวิเคราะห์แบบแผนการรับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรม

อาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยน�าแนวคิดเรื่องการ

เข้ารหัสและการถอดรหัส (Encoding & Decoding ของ Stuart Hall) (กาญจนา  

แก้วเทพ, 2544, น. 294) มาเป็นกรอบความคิดส�าหรับการวิเคราะห์ตีความ พบว่า

จากองค์ประกอบในการประกอบอาหารหรือจัดเตรียม กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 12 คน 

จาก 3 ร้านอาหาร แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นร้านละ 4 คน เพศชาย 2 คน เพศหญิง 

2 คน มีกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับ (Preferred code) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้

ในเชิงยอมรับเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทย

ประยุกต์ ตามจุดยืนท่ีร้านอาหารไทยประยุกต์น�าเสนอ จ�านวน 8 คน และมีกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีการต่อรอง (Negotiated code) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ในเชิง

ต่อรองเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ แตกต่างไปจากความ

ตั้งใจของร้านอาหารไทยประยุกต์ แต่ไม่ได้คัดค้านโดยตรง จ�านวน 4 คน ไม่พบการ

ปฏิเสธการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 กลุ่มตัวอย่างที่มีการยอมรับการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติ

อื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์มองว่า การผสมผสานนั้นท�าให้เกิดอาหารที่แปลกใหม่ มี

ความหลากหลายมากข้ึน จากการที่จะถูกจ�ากัดอยู่แต่ในรูปแบบเดิมๆ มันก็สามารถ

ท�าให้เราได้ดัดแปลงอาหาร ท�าให้อาหารดูน่าสนใจ ท�าให้อยากลองรับประทาน ท�าให้

อาหารไม่น่าเบื่อ เป็นการเพิ่มสีสันให้การทาน ท�าให้อาหารไทยยังคงอยู่ อย่างอาหาร

โบราณอาจจะหากินยาก รสชาติไม่ถูกปากวัยรุ่นในปัจจุบัน 

 เช่น ผู้บริโภคที่สั่งสปาเก็ตตี้ไส้อั่วจากร้าน Rabbit in the kitchen มองว่า

อาหารจานนี้ดูแปลกดี ปกติเคยทานสปาเก็ตตี้ เคยทานไส้อั่ว แต่สปาเก็ตตี้ไส้อั่วยัง 

ไม่เคยทาน ประกอบกับเห็นหน้าตาอาหารและอ่านค�าบรรยายอาหารใต้รูปจาก 

เมนูอาหารของร้านแล้วดูน่ากิน จึงอยากลองสั่งมารับประทาน พอได้ทานแล้วก็รู้สึก

ว่า อาหารมรีสชาตเิผด็กลางๆ อาจจะไม่จดัจ้านมาก แต่กอ็ร่อยด ีเผด็ก�าลงัด ีตอนแรก

ผู้บริโภคสงสัยว่าอาหารจานนี้จะมีรสชาติออกมาอย่างไร แต่พอทานแล้วก็รู้สึกว่า 

สปาเกต็ตีก้ับไส้อัว่กเ็ขา้กนัได้ สว่นเรือ่งของรสชาตทิีอ่าจจะไม่จดัจ้านมาก ผูบ้รโิภคให้

ความเหน็ว่าเพราะอาจจะต้องท�าเพือ่ให้ทานได้ทกุคน ทกุชาต ิดจูากทีเ่หน็คนต่างชาติ

เข้ามาทานอาหารในร้าน แต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดมากๆ อาจจะไม่ถูกปาก หรือผู้บริโภคที่

สั่งเกาเหลาต้มย�าจากร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุค&กาแฟพระนคร รู้สึกชื่นชอบในรสชาติ
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ของอาหารที่สั่ง มีความเปรี้ยว เผ็ดนิดๆ หวานนิดหน่อย ทานแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เลี่ยน 

หรือเปลี่ยนล้ินเราไปเลย มีความกลมกล่อม เป็นรสชาติที่คุ้นเคย พอทานเข้าไปแล้ว

รู้สึกว่านี่แหละรสชาติแบบไทยๆ ต้องแบบนี้ การจัดตกแต่งจานใส่อาหารมาในชาม 

ตราไก่ ซึง่สมยัเด็กๆ กเ็คยทานข้าวในชามแบบนี ้บรรยากาศร้านกม็คีวามเป็นไทยย้อน

ยุค เมื่อได้เข้ามานั่งแล้วรู้สึกบรรยากาศเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็ก ได้เห็นข้าวของ 

บางอย่าง อย่างจอทวีแีบบสมยัก่อน โต๊ะทีน่ัง่ ถาดเกบ็เงนิทีเ่ป็นถาดตราไก่ เพลงทีเ่ปิด

ในร้าน อย่างเช่นเพลงของ อ๊อด คีรีบูน แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ความรู้สึกเหมือนอยู่

บ้านคนสมัยก่อน แต่ก็ดูเป็นบ้านคนสมัยก่อนท่ีมีเงิน และอยู่ในยุคที่เร่ิมมีการซึมซับ

วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาภายในบ้าน ดูจากการมีเครื่องเล่นแผ่นเสียง โปสเตอร์

หนังสมัยก่อน เป็นต้น 

 ในส่วนเชิงต่อรองการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ ใน

อาหารไทย กลุม่ตวัอย่างรูส้กึชอบการตกแต่งการจดัวางของอาหารเพราะรูสึ้กว่าท�าให้

อาหารดูมีความน่าสนใจมากขึ้น มีความสวยงาม มีความแปลกใหม่ แต่ในเรื่องของ

รสชาติรูส้กึว่าขาดความเป็นเอกลกัษณ์ของอาหารจานนัน้ๆ ไป อย่างเช่น กลุม่ตวัอย่าง

ที่สั่งสปาเก็ตตี้เป็ดกรอบ เพราะดูจากหน้าตาแล้วคาดหวังว่าอาหารจะมีรสชาติเผ็ด 

และมีความเข้มข้นอย่างท่ีกลุ่มตัวอย่างชื่นชอบ เพราะดูจากรูปแล้วเห็นว่ามีพริกและ

ใบกระเพรา แต่เมื่อรับประทานแล้วรู้สึกว่ารสชาติไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ มีรสชาติเผ็ดใน

อาหารน้อยมาก อยากให้อาหารมรีสชาตทิีจ่ดัจ้านกว่านี ้หรอืกลุม่ตวัอย่างทีไ่ม่ชอบใน

รสชาติและการจัดจานของข้าวไข่ข้นซอสต้มย�ากุ้ง มองว่าการเอาซอสต้มย�ากุ้งมาราด

จนชุม่ข้าวเวลารบัประทานเข้าไปรูส้กึว่ารสจัดเกินกว่าทีค่วรจะเป็น เพราะเวลาเราทาน

ต้มย�ากุ้งจริงๆ เราจะตักเป็นค�าๆ จะได้รสชาติที่มันพอประมาณมากกว่า ราดแบบนี้

มนัชุม่เกนิไปเหมอืนข้าวราดแกงกะหรี ่ถ้าเป็นข้าวราดแกงกะหรีร่สชาตจิะพอดี มคีวาม

กลมกล่อมมากกว่า การราดซอสแบบนี้มันท�าให้ได้รับรสชาติที่เปรี้ยวเกินไป แต่ทั้งนี้ 

กไ็ม่ได้คดัค้านหรอืคิดว่าร้านจะต้องปรบัเปลีย่นอะไร กอ็าจจะเลอืกไปลองทานรายการ 

อื่นๆ หรือเปลี่ยนร้านใหม่ เป็นต้น

 ดังนั้นจากองค์ประกอบ ทั้ง 8 ได้แก่  1) ชื่อร้านอาหาร  2) ลักษณะการจัด

ตกแต่งร้าน  3) ชื่ออาหาร  4) ส่วนผสม  5) อุปกรณ์ครัว  6) วิธีการประกอบอาหาร  

7) การจัดจานอาหาร  8) รสชาติ พบองค์ประกอบเรื่องของรสชาติที่กลุ่มตัวอย่าง 

มีการต่อรองจ�านวน 4 คน และ 1 ใน 4 นั้น มีการต่อรองการจัดจานอาหารด้วย 
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อภิปรำยผล

 จากการวิจัย “เรื่องการสื่อสารความหมายของอาหารไทยประยุกต์ร้าน

อาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยน�าข้อค้นพบที่ได้รับจากการศึกษามา

ท�าการอภิปรายผลได้ในประเด็นต่อไปนี้

 1. วัฒนธรรมอาหารไทยแบบเดิมและวัฒนธรรมอาหารไทยที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาใหม่ในอาหารไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร

 จากแนวคิดทฤษฎีการผสมผสานข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (cultural 

hybridization) พบว่าการผสมผสานทางวฒันธรรมของอาหารไทยประยกุต์มทีัง้ส่วน

ที่ต้องรักษาอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้เพื่อให้คงอยู่ต่อไป และส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยน

ได้ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนรมน เพ็ชร์พูล (2556) อีกทั้ง

การพบกนัของวฒันธรรมโลกและวฒันธรรมท้องถิน่จากงานวจิยันีไ้ม่ได้มเีพยีงลกัษณะ

ของการครอบง�า แต่ยงัมรีปูแบบของการปฏสิมัพันธ์ในรปูแบบอืน่ๆ ด้วย เช่น การผสม

ผสาน การแลกเปลี่ยน การขัดแย้ง การต่อรอง การเลือกใช้บางส่วน เป็นต้น จึงท�าให้

บางองค์ประกอบของอาหารไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร

ยงัคงรักษาอตัลกัษณ์ความเป็นไทยไว้บางส่วน เช่น องค์ประกอบของส่วนผสมในเครือ่ง

ปรงุทีม่รีสชาตเิผด็ จดัจ้าน องค์ประกอบด้านเครือ่งครวัและการจดัเตรยีมอาหารยงัคง

ใช้ครกและสากเพือ่การโขลก การต�า ทีอ่ปุกรณ์ครวัสมยัใหม่ไม่สามารถท�าได้ และองค์

ประกอบวิธีการประกอบอาหารใช้วิธีการย�า ที่มีการใช้ส่วนผสมประเภทสมุนไพรไทย

ทีม่สีรรพคุณเป็นทัง้ยาและอาหาร เครือ่งปรงุรสแบบไทย เช่น หอมแดง พรกิ กระเทยีม 

น�้าปลาฯลฯ และการหุงข้าวแบบโบราณในบางเมนู แทนการใช้หม้อหุงข้าว

 สอดคล้องกับแนวคิดของ โฮมี่ บาบา (Bhabha,1991) เป็นนักวิชาการอีก

คนหนึ่งที่ให้ความสนใจเร่ืองการต่อสู้ทางวัฒนธรรม โดยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ทุก

วัฒนธรรมล้วนมีการข้ามสายพันธุ์ทั้งสิ้น” (all cultures are hybrid) ซึ่งหมายความ

ว่าไม่มวีฒันธรรมใดหยดุนิง่หรอืเป็นหนึง่เดยีวในตวัเอง แต่ทุกวฒันธรรมจะมคีวามแตก

ต่าง (difference) และความหลากหลาย (diverse) ไม่มีวัฒนธรรมใดที่สมบูรณ์ในตัว

เอง (never finished) หากแต่ทุกวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยสัมพันธ์

กับวัฒนธรรมอื่นๆ เสมอ (changing relatively to others) และสจ๊วต ฮอลล์ (Hall, 

1992) นักวิชาการสายวัฒนธรรมศึกษา (สมสุข หินวิมาน, 2548, น. 260) ได้ขยาย
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ความเพิม่เตมิถึงการสร้างวฒันธรรมแบบลกูผสมและการผสานความเป็นโลกและท้อง

ถิ่นว่า เมื่อเกิดปรากฏการณ์ท่ีมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า “อัตลักษณ์แบบใหม่ทางวัฒนธรรม” (new 

hybrid identities) ขึ้นมาเสมอ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นว่าตัวตน หน้าตาของวัฒนธรรมที่ผ่าน

การผสมผสานใหม่นั้นเป็นอย่างไร หรือถูกแปลความหมายใหม่เป็นเช่นไร เช่น การจัด

จานอาหารไทยประยุกต์ในร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ที่พบ

จากงานวจิยัจะเป็นในรปูแบบต่างชาต ิแต่กย็งัคงมรีสชาต ิเครือ่งปรงุรส และส่วนผสม

แบบไทย 

	 2.	 การยอมรับและการต่อรองการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารของ 

ชาติอื่นๆ	ในอาหารไทยประยุกต์ของกลุ่มตัวอย่าง

 จากแนวคิดเรื่องผู้รับสารของสจวร์ต ฮอล์ (Stuart Hall) ที่เสนอแนวคิด

เรื่องการเข้ารหัสและการถอดรหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสารว่าไม่จ�าเป็นต้องเป็นรหัส

การสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป มีเหตุผลมากมายที่จะท�าให้รหัสในการส่งความหมาย

และการถอดรหสัระหว่างผูส่้งสารและผูร้บัสารไม่ตรงกนั ไม่สอดคล้องกนั จนถงึขัน้ขดั

แย้งกัน เช่น ภูมิหลัง ประสบการณ์ ระดับการศึกษา อาชีพ เพศ ชนชั้น อุดมการณ์

ฯลฯ ซึ่งฮอลล์แบ่งแบบแผนการถอดรหัส (Decoding) ของผู้รับสารเป็น 3 รูปแบบ 

คือ (กาญจนา แก้วเทพ, 2554, น. 294)  1) การยอมรับ (Preferred code)  2) การ

ต่อรอง (Negotiated code)  3) การปฏิเสธ (Oppositional code) งานวิจัยพบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การผสมผสานวัฒนธรรมอาหารชาติอื่นๆ ในรูปแบบยอมรับ

และต่อรอง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในเชิงยอมรับเรื่องการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ ตามจุดยืนที่ร้านอาหารไทย

ประยุกต์น�าเสนอ และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในเชิงต่อรองเรื่องการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมอาหารของชาติอืน่ๆ ในอาหารไทยประยุกต์ แตกต่างไปจากความตัง้ใจของ

ร้านอาหารไทยประยุกต์ แต่ไม่ได้คัดค้านโดยตรง โดยใช้ชุดความรู้ด้านงานครัวและ

องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความรู้สึก (Sensory Elements) ได้แก่ สี รส กลิ่น เสียง การ

สัมผัสมาเป็นเกณฑ์ในการยอมรับและต่อรองความหมายการผสมผสานวัฒนธรรม

อาหารชาติอื่นๆ ของอาหารไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานคร

 การยอมรับและการต่อรองการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารของชาติอื่นๆ 

ในอาหารไทยประยกุต์ของกลุม่ตวัอย่างเป็นการขยายช่องทางการสือ่สารใหม่ๆ ให้เกดิ
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ขึน้ระหว่างกลุม่คนท่ีแตกต่างกนั และช่วยสร้างพืน้ทีใ่หม่ของการต่อรอง (negotiation) 

ระหว่างวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สามารถปรับเปลี่ยน ธ�ารงรักษา สร้าง

ใหม่และต่อรองได้ และกระแสโลกาภิวัตน์นั้นมิได้เป็นผู้ที่ท�าให้อัตลักษณ์สูญสิ้นเพียง

อย่างเดียวแต่เป็นแรงผลักดันส�าคัญให้เกิดการสืบทอด สร้างใหม่และการต่อรอง 

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมอกีด้วย สอดคล้องกบัผลการวจิยัของสุจติรา เปล่ียนรุง่ (2553)

	 3.	 ชนชั้นกับการผสมผสานวัฒนธรรมอาหาร

 จากงานวิจัยพบว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารชาติอื่นๆ ในอาหาร

ไทยประยุกต์ร้านอาหารระดับกลางในกรุงเทพมหานครเป็นลักษณะของคนชั้นกลาง 

(Middle Class) โดยชนชัน้กลางมลีกัษณะเปิดรบัวฒันธรรมหลายๆ ด้าน ท้ังความเป็น

โลกและความเป็นท้องถื่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท�าให้อาหารของชนชั้นกลางมี

การปรบัประยกุต์ท่ีทันสมยั แปลกใหม่ และหลากหลาย โดยหยบิยมืวฒันธรรมอาหาร

ของชนชั้นสูงมาประยุกต์ให้สอดคล้องเข้ากับวัฒนธรรมของชนชั้นกลาง เพราะชนชั้น

กลางต้องการบรโิภคสนิค้าทีด่ ีมคีณุภาพ แสวงหาชวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ มคีวาม

สามารถในการจบัจ่ายใช้สอยเพือ่แลกกบัสนิค้าและบรกิารทีด่กีว่า สะท้อนรสนยิมและ

สถานภาพทางสังคมท่ีดีขึ้นเหมือนกลุ่มชนชั้นสูง อีกทั้งชนชั้นกลางยังเป็นฟันเฟือง

ส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นท�าให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิและก�าหนดทศิทางการบรโิภคจาก

อ�านาจในการจับจ่ายใช้สอย (http://www.bblam.co.th/asset/bhv20140917.

pdf) หากร้านอาหารมุ่งเน้นประยุกต์อาหารเพื่อตอบสนองกลุ่มชนชั้นกลาง โดยขาด

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมอาหารไทย ประยุกต์อาหารจนรสชาติผิดเพี้ยน

จากต้นต�ารับ รวมถงึการดดัแปลงวัตถุดบิจนเสยีเอกลักษณ์ อาจท�าให้วฒันธรรมอาหาร

ไทยดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อยจนได้รับความนิยมในระดับโลกสูญหาย 

 นอกจากนี้อาหารไทยประยุกต์ที่ถูกน�าเสนอผ่านร้านอาหารระดับกลางใน

กรุงเทพมหานคร จะมีลักษณะเป็นงานครัวในฝัน (dreamlike cooking) ของชนชั้น

กลาง (สมสุข หินวิมาน, 2545, น. 209 อ้างถึงใน นรมน เพ็ชร์พูล, 2556) จะมีความ

แปลกใหม่ (Novelty) คือ มีการผสมผสานส่วนผสมจากต่างประเทศในอาหารไทยจน

เกดิเป็นสตูรอาหารทีแ่ปลกตาและแปลกใหม่อย่างเมนอูาหารไทยประยกุต์ มคีวามเป็น

ดั้งเดิมแต่มีคุณค่า (Tradition) แม้จะน�าเสนออาหารไทยประยุกต์แต่ก็ยังคงรักษา 

อัตลักษณ์ของอาหารไทยไว้ คือ การหยิบยืมความหรูหราจากการรับประทานอาหาร

ไทยประยกุต์ของชนชัน้สงูมาน�าเสนอผ่านร้านอาหารระดบักลาง มคีวามสะดวกสบาย 
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(Convenience) คือ การใช้เครื่องครัวต่างชาติท่ีทันสมัยเพื่อย่นระยะเวลาในการท�า

อาหารให้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งลักษณะงานครัวในฝันของชนชั้นกลางนี้ถือเป็นอีกวิธีที่

ชนชั้นกลางอาศัยวัฒนธรรมการปรุง

 อาหารและการรบัประทานอาหารเพือ่ยกระดบัให้สถานะของตนเองให้ดขีึน้

ทัดเทียมกับชนชั้นสูงเช่นกัน

ข้อจ�ำกัดงำนวิจัย

 การศึกษาในส่วนการสื่อความหมายของอาหารไทยประยุกต์ร้านอาหาร

ระดบักลางในกรงุเทพมหานครนีเ้ป็นการศกึษาโดยการวเิคราะห์เอกสาร และใช้วธีิการ

สังเกตภาคสนามแบบมีส่วนร่วม (Field Participant Observation Research) ใน

การรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ของร้านอาหารรวมถึงตัวอาหาร เนื่องจาก

ผูว้จิยัไม่สามารถเจาะลกึในรายละเอยีดของร้านอาหาร โดยเฉพาะในส่วนของห้องครวั

และส่วนผสมอาหารของร้านที่ท�าการวิจัยได้ งานวิจัยนี้จึงเป็นเพียงการวิเคราะห์โดย

อาศัยข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับร้านอาหารที่ท�าการ

วิจัยเท่านั้น

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

 งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์เพียงภาพรวมของร้านอาหารระดับกลางใน

กรุงทพมหานคร จ�านวน 3 ร้าน 11 รายการอาหาร โดยการวิเคราะห์เอกสาร วิธีการ

สังเกตภาคสนามแบบมีส่วนร่วม (Field Participant Observation Research) ใน

การรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ของร้าน และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(Depth Interview) การสังเกตภาคสนามแบบมีส่วนร่วม (Field Participant 

Observation Research) เพื่อศึกษารูปแบบการรับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรม

อาหารของชาติอื่นๆ ในอาหารไทยประยุกต์ และสาเหตุของรูปแบบเหล่านั้นของกลุ่ม

ผู้บริโภค จึงมีข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
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 1. ควรมกีารสมัภาษณ์ร้านอาหารแบบเชงิลึก เพือ่ให้เข้าใจแนวคดิเกีย่วกบั

การผลติความหมายทางวฒันธรรมอาหารของอาหารไทยประยกุต์ในร้านอาหารระดบั

กลางที่มากยิ่งขึ้น

 2. ในการศึกษาผู้บริโภค ผู้วิจัยเลือกศึกษาร้านอาหารระดับกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร ในงานวิจัยชิ้นต่อไปอาจจะศึกษาในต่างจังหวัด หรือในต่างประเทศ

เพือ่ให้ทราบรปูแบบแผนการรบัรูก้ารผสมผสานทางวฒันธรรมของอาหารชาตอิืน่ๆ ใน

อาหารไทยประยุกต์ของผู้บริโภค

 3. ในการศึกษาผู้บริโภค ผู้วิจัยเลือกศึกษาผู้บริโภคอายุ 25-35 ปี ในงาน

วิจัยชิ้นต่อไปอาจจะศึกษาผู้บริโภคในระดับมัธยม หรือระดับมหาวิทยาลัยฯลฯ เพื่อ 

ให้ทราบรูปแบบแผนการรับรู้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของอาหารชาติอื่นๆ ใน

อาหารไทยประยุกต์ของผู้บริโภค ว่ามีความเหมือนหรือต่างไปจากกลุ่มผู้บริโภคช่วง

อายุ 25-35 ปี อย่างไร
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