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 วารสาร JC Journal ของคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับปที่ 7 ฉบับที่ 2 (สิงหาคม – กันยายน 2558) เปนการ

รวบรวมผลงานบทความวิทยานพินธของนกัศกึษาปรญิญาโทของคณะวารสารศาสตร

และสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร และจากสถาบนัภายนอก ซึง่ไดนาํเสนอ

ผลงานตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยมีกรรมการ

ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) ผลงานเรียบรอยแลว วารสาร JC Journal 

ถือเปนชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เพื่อเปนการประกันคุณภาพทางการศึกษาอยางหนึ่ง

ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

 บทความที่นําเสนอในวารสารฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่อง สิทธิ-

เสรีภาพของสื่อ ประสิทธิผลของสื่อ การสื่อสารดานรสนิยม การเปดรับขาวสาร 

ทัศนคติ และการรณรงค รวมทั้งการวิเคราะหขาวจากส่ือ จากภาครัฐและเอกชน

รวมทั้งบุคคลที่มีพฤติกรรมในการเปดรับสื่อ ฯลฯ ที่เปนบทความระดับบัณฑิตศึกษา 

ของสาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการ

จัดการการสื่อสารองคกร รวมทั้งสถาบันภายนอก ซึ่งแยกตามสาขาวิชาเอกของ

นักศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน

 วารสาร JC Journal ยังมีนโยบายเปดรับการนําเสนอบทความจาก

วทิยานพินธของนกัศึกษาตางสถาบนัทีม่คีวามประสงคจะเผยแพรผลงานตอทีป่ระชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) มุงที่จะเปนเวทีของการแลกเปล่ียน

ทางวิชาการดานวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนอยางกวางขวาง เพื่อพิจารณา

ลงตีพิมพในวารสาร JC Journal หากทานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิม่เตมิไดทีโ่ครงการบณัฑติศกึษา คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยั 
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	 การวจัิยเรือ่ง	“สทิธเิสรภีาพในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของส่ือมวลชนไทย

ในสื่อใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	

พ.ศ.	 2550”	 ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีพบว่าพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นสิ่งที่จ�าเป็นใน

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ผลส�าคัญท่ีตามมาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้น�าไปสู่การ

ท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องมีการทบทวนของกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	

สื่อมวลชนต้องมีความระมัดระวังตระหนักในการกระท�าที่จะละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพ

ในฐานะสื่อมวลชนอาชีพ	อย่างไรก็ตาม	ปัญหายังด�ารงอยู่ในการใช้ช่องทางสื่อสารใน

สื่อใหม่	 เมื่อสื่อมวลชนต้องใช้ความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 ซึ่งรัฐเอง

สามารถควบคมุสือ่โดยง่ายด้วยเหตผุลของความมัน่คงต่างๆ	ผลลพัท์นีท้�าให้สือ่มวลชน	

ต้องหลกีเลีย่งการฝ่าฝืนด้วยการเซนเซอร์ตนเอง	งานวจิยันีพ้บว่าการบงัคบัใช้อย่างเข้ม

งวดมากเกินไปของพระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร

คําสําคัญ: สิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่ือมวลชนไทย/ส่ือใหม่/

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550

บทคัดยอ



3JCปที่ 7  ฉบับที่ 2  (สิงหาคม-กันยายน 2558)

 This study of freedom of the press in new media in Thailand 

basically focuses on the right to disseminate news and information under 

the	Computer	Crime	Act	B.E.	2550.	It	discovers	that	the	act	is	necessary,	

due	to	the	preservation	of	right	and	freedom.	The	major	consequence	

of	the	act	leads	the	press	to	revise	thoroughly	its	publication	procedure.	

The	press	is	carefully	concerned	with	a	violation	of	right	and	freedom	

as	well	as	professionalism.	However,	the	problem	still	remains	in	the	

new	media	channel.	When	the	press	rapidly	uses	new	media	to	circulate	

news	and	information,	the	state	easily	enforces	the	act	to	control	the	

press	on	the	basis	of	security	reasons.	This	outcome	leads	the	press	to	

avoid	 the	violation	via	self-censorship.	The	study	concludes	 that	 the	

excessive	use	of	the	act	limits	freedom	of	expression.

Keywords:  Rights & Freedom of Thai mass media to publicize, New 

Media, Computer Crime Act B.E 2550 (2007)

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ในยคุทีข้่อมูลข่าวสารสามารถเคลือ่นทีไ่ด้อย่างอิสระและมลีกัษณะเชือ่มโยง

สือ่ต่างๆ	ไปยงัผูร้บัได้อย่างสะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้	ผ่านช่องทางการสือ่สารสมยั

ใหม่ท�าให้มีผู้ใช้สื่อใหม่	(new	media)	กันอย่างแพร่หลาย	และเพิ่มจ�านวนกลุ่มผู้ใช้ใน

การบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย	 การเป็นสื่อใหม่ที่ผู ้ใช้สื่อสามารถ 

มีเสรีภาพสูงในการก�าหนดเน้ือหาและรูปแบบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการใช้ประโยชน์	 

จึงมีประเด็นส�าคัญท่ีสร้างความกังวลเก่ียวกับแนวทางในการใช้สื่อใหม่ของผู้ใช้แต่ละ

คนที่อาจน�าไปใช้ในสิ่งที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษกับสังคม	ซึ่งหากมีการน�าไป

ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ	

สังคมและความมั่นคงของรัฐ	

	 รัฐในฐานะเป็นผู้ดูแลและก�าหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่างๆ	

แก่ประชาชนก็จ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดการผ่านมาตรการการก�ากับดูแลหรือก�าหนด

นโยบายต่างๆ	 เช่นการเร่งให้เกิดกฎหมายใหม่ส�าหรับสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวม

เทคโนโลยี	 และการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์	 การก�ากับดูแลวิธีการและรูปแบบใน

การน�าเสนอเน้ือหาผ่านสื่อเหล่าน้ีโดยรัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายและกระตุ้นให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ	

	 การสือ่สารผ่านส่ือใหม่นีท่ี้ผูร้บัสารไม่สามารถแยกออกจากผูส่้งสารได้อย่าง

ชดัเจน	การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ท�าให้เกดิการส่งและการเชือ่มต่อสัญญาณดจิติอล

จากประเภทของเนื้อหา	 ที่เป็นภาพ	 เพลง	 วิดีโอให้สามารถแพร่กระจายในเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้	ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า	‘การหลอม

รวมสื่อเทคโนโลยี’	 (Convergence	 Technology	Media)	 ขึ้น	 โดยนัยยะเหล่านี้ 

ไม่เพยีงแต่หมายความว่ารปูแบบท่ีแตกต่างกนัของสือ่ทีม่าบรรจบกนัเท่านัน้	แต่ยงัรวม

ถงึการสือ่สารโทรคมนาคมทีจ่ะบรรจบกันอีกด้วย	โดยเหตผุลส�าคญัของการหลอมรวม

เข้าหากันดังกล่าว	คือ	การมุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน	สร้างความแตกต่างจาก

คู่แข่ง	และสร้างมูลค่าเพิ่มในแง่ธุรกิจ	

	 การหลอมรวมเข้าหากันของเทคโนโลยีได้สร้างความสะดวกสบายในการใช้

ชวีติของคนในสังคมทีเ่พิม่มากขึน้	เนือ่งจากการสือ่สารในสือ่ใหม่พร้อมทีจ่ะสนองตอบ
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ต่อความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่คีวามแตกต่างกนั	ความสะดวกสบาย	การสนองความ

ต้องการเฉพาะบคุคลได้ทัง้ในฐานะผูร้บัสารและผูส่้งสารท�าให้เกดิการกระท�าความผดิ

ในหลายลักษณะและหลายรูปแบบ	

	 การหลอมรวมสื่อทางด้านโทรคมนาคม	 สื่อมวลชนกระแสหลักต้อง

เปลีย่นแปลงเข้าสูร่ะบบดจิทิลั	รฐัจงึจ�าเป็นจะต้องมมีาตรการในทางกฎหมายทีส่ามารถ

ดูแลควบคุมการกระท�าละเมิดกฎหมายที่จะเกิดขึ้น	 นอกเหนือจากคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 

ทีม่หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลสือ่แล้วยงัมอีงค์กรอืน่ๆ	ทีม่หีน้าทีด่แูลรบัผิดชอบก�ากบัการ

ท�างานให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของสื่อ	 เช่น	 สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาต	ิ 

ก็เริ่มคิดถึงการก�ากับดูแลสื่อใหม่	เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อใน

ฐานะที่เป็นสมาชิก	และต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ	แต่ในขณะที่ยังไม่มี

การตราข้อบงัคับ	หรอืหลกัปฏบิติัเรือ่งจรยิธรรมสือ่ใหม่ทีช่ดัเจน	ผูป้ระกอบวชิาชีพสือ่

จะต้องเข้าใจสถานะความเป็นสื่อมวลชนในการใช้สื่อใหม่	ตัวอย่างเช่น	การใช้เฟซบุ๊ก	

หรือทวิตเตอร์	 ท่ีอาจได้รับความเชื่อถือมากกว่าส่ือบุคคลโดยทั่วไปแม้จะส่งผ่าน

ข้อความทีเ่ป็นส่วนตวัได้	แต่ในพืน้ทีข่่าวหรอืความคดิเหน็ยงัต้องเคารพหลกัการ	“ความ

จริง”	เพื่อมิให้พื้นที่สาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	เป็นเพียงพื้นที่ใน

การกระจายข่าวร้าย/ข่าวลือ	หรือเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น	

	 ประเทศไทยมีการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อใหม่	รวมถึง

มกีารประกาศใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสือ่ใหม่	ส่งผลให้การปฏบิตังิานของสือ่มวลชน

ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีท่ีจะต้องท�างานด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบ

มากขึ้น	เพราะการกระจายข่าวสารข้อมูลอย่างรวดเร็วขาดความระมัดระวัง	มีโอกาส

ในการถกูฟ้องข้อหาหมิน่ประมาทได้	บรรณาธกิารผู้พมิพ์ผู้โฆษณา	บรรณาธกิารเวบ็ไซต์	

เว็บมาสเตอร์	 ที่มีส่วนรู้เห็นในข้อความหมิ่นประมาท	 อาจต้องรับผิดในฐานะตัวการ

ร่วม	ในขณะทีก่ารก�ากบัดแูลสือ่ในประเทศไทยแต่ละประเภทจะต้องมกีฎหมายเฉพาะ

ในการก�ากับดูแลสื่อใหม่ในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี

	 พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	

เป็นกฎหมายหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับสื่อใหม่	 โดยได้ก�าหนดองค์ประกอบของการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯน้ีว่า	 ระบบคอมพิวเตอร์
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หมายความถงึ	“…อปุกรณ์หรอืชดุอปุกรณ์ของคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มการท�างานเข้าด้วย

กนั	โดยได้มกีารก�าหนดค�าสัง่	ชดุค�าสัง่	หรอืสิง่อืน่ใด	และแนวทางปฏิบตังิานให้อปุกรณ์	

หรือชุดอุปกรณ์ท�าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ…”	ดังน้ัน	 การกระท�าความ

ผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ตามพระราชบญัญตัฯิ	นี	้จงึครอบคลมุถงึโทรศพัท์	อนิเทอร์เนต็	

และเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีท�างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์	 การมีกฎหมายฉบับนี้จะ

เป็นส่วนหนึง่ทีร่ฐัสามารถก�ากับดแูลสงัคมออนไลน์ให้ไปในทศิทางทีเ่หมาะสม	ไม่มกีาร

ละเมดิสทิธเิสรีภาพต่อผูใ้ช้ด้วยกนั	แต่ก็มกีารถกเถยีงในสงัคมถงึเนือ้หาทีค่ลมุเครือของ

กฎหมายฉบับนี้	ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้ในทางละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้	

	 การก�ากับดูแลสื่อในประเทศไทย	ในสื่อแต่ละประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะ

จนท�าให้เกดิช่องว่างในการก�ากบัดแูลสือ่บางประเภท	ทัง้นีส่้วนของกฎหมาย	มปีระเดน็

หลายอย่างทีข่ดัแย้งกบัการท�างานด้านสือ่สารมวลชน	อาท	ิการก�ากบัด้านเสรภีาพของ

สื่อมากจนเกินไป	ท�าให้สื่อไม่สามารถเสนอได้อย่างเต็มที่	 ซึ่งอาจเป็นปัญหาด้านหนึ่ง

ของกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจบุนั	เพราะฉะน้ันการออกกฎหมาย	จะต้องคดิว่ากฎหมาย

นั้นเป็นสิ่งที่ก�ากับดูแลให้การท�างานด้านสื่อสารมวลชนเป็นไปได้อย่างเสรีและเป็น

ธรรมอย่างแท้จรงิ	เพราะสือ่สารมวลชนเป็นงานทีต้่องมคีวามรบัผดิชอบต่อสาธารณะ	

เสนอข่าวสารออกไปสู่มวลชน	 ควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน	 และเป็นธรรมอย่าง

แท้จริง	 ซึ่งกฎหมายท่ีมีควรต้องเป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดการน�าเสนออย่างมีเสรีภาพ	 

รวมถึงต้องดูแลเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือนกับชีวิตหรือละเมิดความเป็นอยู่ของ 

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	และให้เสรีในการน�าเสนอข่าวสารแก่สื่อใหม่	

	 ในปัจจุบัน	 “สื่อใหม่”	 มีศักยภาพท่ีดีในฐานะเครื่องมือส�าหรับเสรีภาพ

สื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงออก	ในการเผยแพร่และเข้าถึงความรู้	“สื่อใหม่”	

ที่สามารถเอาชนะข้อจ�ากัดของสื่อดั้งเดิมได้	 ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์	วิทยุ	 โทรทัศน์	

เพราะสือ่กระแสหลกัเหล่านีถ้กูควบคมุ	ก�ากบัดแูล	และถกูแทรกแซงจากรฐัได้โดยง่าย	

อีกทั้งข้อมูลข่าวสาร	ที่ถูกผลิตขึ้น	หรือน�าเสนอโดยสื่อนี้	ยังผ่านการคัดกรองจากกอง

บรรณาธกิารด้วย	ในขณะทีส่ือ่ออนไลน์สามารถหลอมรวม	เช่ือมโยงกบัส่ือกระแสหลัก	

ท�าให้การเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง

 	 สังคมโลกยุคใหม่ไม่ใช่สังคมแนวดิ่งอีกต่อไป	 วัฒนธรรมออนไลน์ได้สร้าง

สงัคมแนวนอน	โดยไม่เป็นข่าวเพยีงจากคนระดบัผู้น�าประเทศเท่านัน้	จงึมคีวามหมาย	

ข่าวจากประชาชนทั่วไปก็มีความหมายไม่ต่างกัน	 จริงอยู่ว่าคนระดับกุมนโยบาย
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ประเทศเป็นเรื่องส�าคัญ	 แต่เสียงประชาชนท่ีร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศ	 ที่ใช้หยาด

เหงื่อแรงงานทะนุบ�ารุงประเทศก็มีความส�าคัญเช่นกัน	 และเมื่อวัฒนธรรมออนไลน ์

เกือ้หนนุให้สงัคมหรอืชมุชนมกีารแผ่ขยายไพศาลมากขึน้	เสยีงประชาชนกอ็าจจะกลาย

เป็นเสียงที่ส�าคัญที่สุดได้ในทางปฏิบัติ	(ชูวัส	ฤกษ์ศิริสุข,	2554:	68-74)

	 การศึกษาเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ	 และข้อจ�ากัดในการเผยแพร่ข่าวสารของ 

สื่อใหม่ในการน�าเสนอเน้ือหาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภายใต้	 พ.ร.บ.	 คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	

2550	โดยเฉพาะมาตราที่	14	และ	15	ที่เกี่ยวข้องกับการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนว่า

มีผลโดยตรงและโดยอ้อมกับสิทธิและเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

สื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่ทั้งต่อตัวสื่อ	ผู้ให้บริการ	และแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ต่อสทิธิและเสรภีาพในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ของสื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่

	 2.	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นต่อผลกระทบของ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	ต่อสทิธเิสรภีาพในการเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารของสื่อมวลชนในสื่อใหม่	

วิธีกำรศึกษำ

	 ในการศกึษาเรือ่ง	“สทิธเิสรภีาพในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของส่ือมวลชน

ไทยในสื่อใหม่ภายใต้	 พ.ร.บ.	 คอมพิวเตอร์	 2550”	 ในการศึกษาครั้งน้ีจะใช้	 พ.ร.บ.	

คอมพวิเตอร์	2550	เป็นกรอบในการพจิารณาสทิธแิละเสรภีาพของสือ่ใหม่	โดยศกึษา

ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์	2550	โดยมุ่งเน้นศึกษา

ในมาตรา	 14	 และ	 มาตรา	 15	 เป็นหลัก	 เนื่องจากเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการท�า

หน้าที่ของสื่อมวลชนในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในคอมพิวเตอร์	

	 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยใช้วิธี

การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	ใช้วธิเีลือกกลุ่ม
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ตัวอย่างแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)	 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมต่อ

การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	14	คน	ได้แก่

		 1.	 กลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชนที่เสนอข่าวผ่านสื่อใหม่	ได้แก่	ไทยรัฐ	มติชน	

เครือเนชั่น	เอเอสทีวี	ผู้จัดการ	และส�านักข่าวประชาไท	จ�านวน	5	คน

	 2.	 กลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน	จ�านวน	3	คน

	 3.	 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานผู้ท�าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตาม	 พ.ร.บ.	

คอมพิวเตอร์	 2550	 ได้แก่	 1.	 เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงสาระสนเทศและการสื่อสาร		 

2.	 เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี	 (ปอท.)	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 3.	 เจ้าหน้าที่ส�านักคดีความมั่นคง	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	จ�านวน	3	คน

	 4.	 นักกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	จ�านวน	2	คน

	 5.	 องค์กรภาคประชาชน	จ�านวน	1	คน

นิยำมศัพท์

	 ส่ือใหม่	หมายถงึ	การใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เพือ่เป็นฐานในการกระจาย

ข้อมูล	และการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของสื่อมวลชนไทย	โดยใน

ที่หมายถึงการที่สื่อมวลชนที่เสนอข่าวผ่านเว็บไซด์	ได้แก่	ไทยรัฐ	ผู้ให้ข้อมูล		(1)	เครือ

เนชั่น	ผู้ให้ข้อมูล		(2)	และส�านักข่าวประชาไท	

	 ส่ือมวลชนไทยในสื่อใหม่	 หมายถึง	 ไทยรัฐ	 มติชน	 เครือเนชั่น	 เอเอสทีวี 

ผู้จัดการ	 และส�านักข่าวประชาไท	 ซึ่งเป็นสื่อที่มีการน�าเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ผ่านเว็บไซต์

	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	

2550	 หมายถึง	 พระราชบัญญัติท่ีได้ก�าหนดองค์ประกอบของการกระท�าความผิด 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้	ซึ่งตามพระราชบัญญัติ	นี้	ระบบคอมพิวเตอร์หมายความถึง	 

“…อปุกรณ์หรอืชดุอปุกรณ์ของคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มการท�างานเข้าด้วยกนั โดยได้มกีาร

ก�าหนดค�าสัง่ ชุดค�าสัง่ หรอืสิง่อืน่ใด และแนวทางปฏบิตังิานให้อปุกรณ์ หรอืชดุอปุกรณ์

ท�าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ…” ดังนั้น	 การกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติฯ	 น้ี	 จึงครอบคลุมถึงโทรศัพท์	 อินเทอร์เน็ต	 และ
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เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีท�างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย	 โดยในการศึกษา 

ครั้งนี้จะมุ่งไปที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	

2550	เฉพาะในข้อกฎหมายมาตรา	14	และมาตรา	15	เป็นหลัก

 มาตรา	14 ผู้ใดกระท�าความผิดท่ีระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุก

ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 (1) น�าเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ข้อมลูคอมพวิเตอร์ปลอมไม่ว่าทัง้หมดหรอื

บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

 (2)  น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

ประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศหรอืก่อให้

เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

 (3)  น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิด

เกีย่วกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัรหรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการ

ร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

 (4)  น�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอัน

ลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

 (5)  เผยแพร่หรือส่งต่อซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูล

คอมพิวเตอร์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4)

 มาตรา	15  ผูใ้ห้บรกิารผูใ้ดจงใจสนบัสนนุหรอืยนิยอมให้มกีารกระท�าความ

ผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกับผู้กระท�าความผิดตามมาตรา 14

	 สทิธเิสรภีาพในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในสือ่ใหม่	หมายถงึ	อ�านาจหรอื

การตัดสินใจใดๆ	 ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายรองรับและคุ้มครองมิให้มี

การละเมิด	โดยปราศจากอ�านาจแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น	และเป็นการ

ตัดสินใจด้วยตนเองที่จะกระท�าหรือไม่กระท�าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย	 รวมถึงต้องไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน	 ซึ่งหากผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพ

เกินขอบเขตจนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น	 ก็ย่อมถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 โดยใน

งานวิจัยชิ้นน้ีมุ่งศึกษาสิทธิเสรีภาพในการน�าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

สื่อมวลชนในสื่อใหม่	ได้แก่	ไทยรัฐ	มติชน	เครือเนชั่น	เอเอสทีวี	ผู้จัดการ	และส�านัก
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ข่าวประชาไท	ที่น�าเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์	ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายมาตรา	14	

และมาตรา	15	ของ	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์	2550

	 ผลกระทบต่อสทิธเิสรภีาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสือ่ใหม่	หมาย

ถึง	 ผลกระทบของการน�าเสนอข่าวสารในสื่อใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	มาตรา	14	และมาตรา	15	ได้แก่	

ไทยรัฐ	มติชน	เครือเนชั่น	เอเอสทีวี	ผู้จัดการ	และส�านักข่าวประชาไท	ที่น�าเสนอข่าว

ผ่านเว็บไซต์	

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

	 1.	 ความคิดเห็นต่อสิทธิและเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

สื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่

	 	 1.1	 สถานภาพสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของสื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่	

	 	 พบว่าสื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่ช่วงแรกมีขาดทักษะและความรู้ในการ

ท�างานในสื่อใหม่	 และสภาวะการแข่งขันการน�าเสนอที่ต้องอยู่บนความรวดเร็ว	 และ

ปัญหาการละเมิดจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพและปัญหาความไม่เป็นเอกภาพ	

ทั้งนี้สื่อด้ังเดิม	 (Mass	Media)	 สามารถน�าเสนอไปตามจารีตก่อนเกิดเป็นส่ือใหม	่ 

แต่สื่อทางเลือกมีลักษณะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์	โดยเห็น

ว่าตนเองได้รับผลกระทบมากเพราะมีช่องทางเดียวในการส่ือสาร	 และยังมีภาระเพิ่ม

เติมขึ้นในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ในการที่เสนอข่าว	

	 	 ทางกลุ่มเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีเป็นผู้เก่ียวข้องโดยตรงมีความคิดเห็นเป็น

ไปในแนวทางเดยีวกนัว่าสือ่มวลชนไทยในสือ่ใหม่ยงัมสีทิธิและเสรภีาพในการเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารได้เหมอืนเดมิ	ส่วนนกักฎหมายเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์	เหน็ว่าสิทธเิสรภีาพ

ในสื่อมวลชนไทย	ค่อนข้างลดลงในช่วงที่มีการรัฐประหารนับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	สื่อ

ถกูเลอืกปฏบิตัมิากขึน้	และภาคประชาชนทีต่ดิตามกบัพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระ

ท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	เห็นว่าเดิมมีเสรีภาพในการน�าเสนออยู่

ในระดับที่มาก	แต่ภายหลัง	มีการบังคับใช้	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด
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เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ท�าให้เว็บไซต์ต้องตัดส่วนของการให้เเสดงความคิด

เห็นออกไป	

	 	 1.2		 การท�าหน้าที่และบทบาทของส่ือมวลชนในส่ือใหม่ภายใต้พระ 

ราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

	 	 สามารถสรปุความคดิเหน็ออกเป็น	2	แนวทาง	คือ	1)	การท�าหน้าทีแ่ละ

บทบาทของสือ่สามารถท�าได้เหมอืนเดมิ	และ	2)	การท�าหน้าทีแ่ละบทบาทของส่ือต้อง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ดังนี้	

	 	 	 1)	 การท�าหน้าท่ีและบทบาทของสื่อสามารถท�าได้เหมือนเดิม	

ได้แก่	กลุ่มตัวอย่างจากไทยรัฐและเครือเนชั่น	มีความคิดว่าการท�าหน้าที่ของสื่อภาย

ใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 สามารถท�าหน้าที่ในการเสนอข่าวได้ปกติ	 แต่ต้องละเอียด

รอบคอบในการท�างานมากขึ้น	มีกระบวนการกลั่นกรองก่อนน�าเสนอข้อมูล	

	 	 	 2)		การท�าหน้าท่ีและบทบาทของส่ือ	 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

ถูกน�ามาใช้หยุดและปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการน�าเสนอข่าวน้ันๆ	 ท�าให้สาธารณชนหมด

โอกาสที่จะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น	 และอาจจะมาจากการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่	 ICT	 

ไม่แม่นย�า	 ซ่ึงกระทบกับสื่อออนไลน์	 อีกท้ังไม่ได้เป็นสถาบันทางสังคมมากพอที่ไป 

ต่อต้านรฐัได้	โดยมช่ีองทางออนไลน์เป็นช่องทางเดยีวทีย่งัท�าบทบาทหน้าทีส่ื่อมวลชน

อยู่	และส่งผลให้การท�างานยากขึ้น	ขณะเดียวกันกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความคิด

เห็นว่า	การท�าหน้าที่และบทบาทของสื่อต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 เช่น	ต้องมีการ

เซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ต้องถูกฟ้องคดี	

	 	 1.3	 ปัญหาการท�างานของสือ่มวลชนในสือ่ใหม่ภายใต้พระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

	 	 ส่วนใหญ่มองว่าไม่มีปัญหามากนักในการท�างาน	แต่ปัญหาที่ต้องระวัง

มากที่สุด	คือ	สิ่งที่น�าเสนอถูกมองว่ากระทบกับความมั่นคง	ส่วนที่มองว่ามีปัญหาต่อ

การท�างาน	เช่น	การถูกฟ้องร้องจากการละเมิดสิทธิจะท�าให้เกิดปัญหากับการพูดคุย

กับแหล่งข่าว	เพราะเเหล่งข่าวจะกลัว	โดยทางเครือเนชั่นเองมองว่า	พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	เป็นเรือ่งของการควบคมุ	
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และไม่มีใครกล้าน�าเสนอข้อมูลแม้แต่การเเชร์ข้อมูลถือว่ามีความผิด	 และด้วยมาตรา	

15	ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

ท�าให้เกิดข้อจ�ากัด	 คือเว็บมาสเตอร์ต้องเสี่ยงกับการที่มีคนเข้ามาโพสเนื้อหาและถูก

เอาไปตคีวามว่าเป็นเนือ้หาทีผ่ดิกฎหมาย	และบางส่ือเกดิลักษณะของการปิดเวบ็บอร์ด

หลังจากที่มีคดีขึ้นสู่ศาลโดยมองว่าพลังการสื่อสารหายไป	

	 2.	 ศึกษาความคิดเห็นต่อผลกระทบของ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ต่อสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนในสื่อใหม่

  2.1	 ความจ�าเป็นของการมพีระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

	 	 กลุม่นกัวชิาชพีสือ่มวลชนสือ่ใหม่	กลุม่เจ้าหน้าทีภ่าครฐัทีเ่ป็นผูเ้กีย่วข้อง

โดยตรง	 กลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน	 กลุ่มนักกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์

และกลุ่มภาคประชาชนที่ติดตามกับ	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	มีความเห็นไป

ในแนวทางเดียวกันว่ามีความจ�าเป็นเพราะเป็นเครื่องมือในการควบคุมการกระท�าผิด

เกี่ยวกับการละเมิดและหม่ินประมาท	 หรืออาชญากรรมต่อระบบคอมพิวเตอร์	 เช่น	

การโจรกรรมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์	หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	แต่ในการน�ามาใช้กับ

สื่อในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 กลุ ่มภาคประชาชนที่ติดตามกับ	 พ.ร.บ.	

คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	มองว่าเป็นการซ�้าซ้อนกันกับตัวกฎหมายอื่นที่มีอยู่แล้ว	

	 	 2.2	 ผลกระทบหรอืปัจจยัทีส่่งผลต่อการท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชนในสือ่

ใหม่ต่อสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนในสื่อใหม่	

	 	 สามารถสรุปความคิดเห็นออกเป็น	2	แนวทางคือ	1)	การท�าหน้าที่และ

บทบาทของสื่อสามารถท�าได้ดังเดิม	 และ	 2)	 การท�าหน้าที่และบทบาทของสื่อต้อง

เปลีย่นไปจากเดมิ	โดยกลุม่ทีเ่หน็ว่าการท�าหน้าท่ีของส่ือภายใต้พระราชบญัญตัว่ิาด้วย

การกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	

ตราบเท่าที่ข้อมูลยังเป็นข้อเท็จจริงเเละไม่ไปกระทบกับสิทธิผู้อื่น	 แต่ถ้าหากมีผู้จะ

ละเมดิกส็ามารถน�าเสนอข้อมลูอย่างอืน่ได้อยูเ่เล้ว	จงึขึน้กบัจติส�านกึงานของคนท�างาน

ด้านสื่อ	และมีบางสื่อที่พยายามท�าหน้าที่และบทบาทของสื่ออย่างครบถ้วน	ถึงแม้ว่า

จะถูกแรงกดดัน	หรือถูกฟ้องคดีก็ตาม	แต่บางสื่อก็พร้อมจะเซ็นเซอร์ตัวเอง	เพื่อที่จะ
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ไม่ต้องถกูฟ้องคดตีามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	

พ.ศ.	2550	เช่นเดียวกัน	

	 	 ส่วนกลุ่มที่เห็นว่าการท�าหน้าที่และบทบาทของส่ือต้องเปล่ียนไปมอง

ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ถูกน�า

มาใช้หยุดและปิดกั้นเพ่ือไม่ให้การน�าเสนอข่าวนั้นกระทบกับฝ่ายที่เสียผลประโยชน	์

เมื่อมีการฟ้องร้องเหมือนกับหยุดกระบวนการท�าข่าว	ท�าให้สาธารณชนหมดโอกาสที่

จะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น	 โดยสื่อทางเลือกมีเจตจ�านงในแง่การท�างานในเชิงสังคมไม่ได้

เป็นสือ่ในเชงิธรุกจิ	ปัจจบัุนมสีือ่ใหม่ท�าหน้าทีใ่นการช่วยท�าให้เนือ้หาข่าวสารในสงัคม

มทีางเลอืกหลากหลายมากขึน้	การวนิิจฉยัของเจ้าหน้าที	่ICT	ทีไ่ม่มคีวามแม่นย�า	ท�าให้

สื่อออนไลน์มีปัญหาจากการบังคับใช้	 การมีระบบคอมพิวเตอร์	 ระบบเพจ	 ระบบ

อินเทอร์เน็ต	ท�าให้สื่อมวลชนเริ่มขยายกว้างขึ้น	มีสื่อหลากหลาย	แต่สื่อทางเลือกนั้น

กระทบมากกว่า	 เพราะไม่ได้เป็นสถาบันทางสังคมมากพอที่ไปต่อต้านรัฐได้	และช่อง

ทางออนไลน์เป็นช่องทางเดียวที่จะน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	 การท�าหน้าที่และบทบาท

ของสื่อมวลชนอาจถูกจ�ากัดสิทธิ	

	 	 2.3	 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการน�าเสนอข้อมูล

ข่าวสารในสื่อใหม่	

	 	 ในมุมมองของกลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชนส่ือใหม่	 เห็นว่าข้อมูลข่าวสาร

และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการท�าหน้าที่ส่ือ	 โดยเฉพาะความ

รวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีอาจน�าไปสู่ความเข้าใจผิด	 การสร้างกระแสท้ังในแง่

บวกและแง่ลบ	การสือ่สารแบบสองทางท�าให้มกีารแสดงความคดิเหน็การมปีฏสัิมพนัธ์

ระหว่างกนั	ซึง่ตวัสือ่เองไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบเนือ้หาได้ทัง้หมดทนัท่วงทจีงึอาจก่อ

ให้เกิดปัญหาตามมา	อาทิ	ความถูกต้องของเนื้อหา	การคัดกรองเนื้อหา	การน�าเสนอ

ความคิดเห็นที่อาจไปกระทบกระทั่งกัน	 แต่นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและกลุ่ม 

เจ้าหน้าทีภ่าครฐัทีเ่ป็นผูเ้กีย่วข้องโดยตรง	เหน็ไปในทางเดยีวกันว่า	พระราชบญัญัตว่ิา

ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

	 	 กลุ่มนักกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 มีความคิดเห็นว่ามีผลกระทบ

ต่อตัวสื่อใหม่ในทางอ้อม	 เช่น	การเซ็นเซอร์ตัวเองไม่เสนอข่าวเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับ

บคุคลอืน่เพราะอาจกลวัถกูฟ้องร้องทางกฎหมาย	ซึง่มผีลต่อการท�าหน้าทีข่องสือ่อย่าง
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ที่ควรจะเป็น	 นอกจากนี้	 ในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อใหม่จากเสรีภาพใน

การน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	เป็นต้น	กลุ่มภาคประชาชน	มีความคิดเห็นว่าช่องทางการ

สื่อสาร	 (Platform)	 จะมีผลกระทบต่อการท�าหน้าที่และสิทธิเสรีภาพของสื่อใหม	่

เนื่องจากปัจจัยในเรื่องกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นในการน�าเสนอเน้ือหาในช่อง

ทางการสื่อสารต่างๆ	ในสื่อใหม่	 เช่น	การน�าเสนอในแต่ละช่องทาง	(Platform)	เช่น	 

ยทูบู	หรือเฟซบุก๊	ต่างกม็ข้ีอจ�ากดั	ข้อห้ามทีต่่างกนั	อาจจะท�าให้คนท�างานด้านสือ่ใหม่

เกิดปัญหา

	 	 2.4		 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์

พ.ศ.	2550	ต่อการท�าหน้าที่และบทบาทของสื่อใหม่	

	 	 กลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชนสื่อใหม่บางส่วน	 มีความคิดเห็นว่าพระราช-

บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ท�าให้สื่อมีความ

รอบคอบในการน�าเสนอข่าวมากขึน้	แต่ส่วนใหญ่แล้วมคีวามคิดเหน็ว่า	พระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 นี้เป็นปัญหาต่อการท�า

หน้าที่สื่อมวลชนโดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาท	 โดยมองว่ากฎหมาย 

ดังกล่าวไม่ทันสมัย	 และกระทบการท�าหน้าที่สื่อสารมวลชนในทางอ้อม	 และกลุ่มนัก

วชิาการด้านสือ่สารมวลชน	มคีวามคดิเหน็ว่า	พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความ

ผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	จะมผีลต่อการท�าหน้าท่ีน�าเสนอข่าวสารโดยเฉพาะ

ในสื่อออนไลน์	ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคง	เรื่องทาง

ทหาร	มผีลให้สือ่ต้องระมดัระวงัการน�าเสนอข่าวมากขึน้	และถกูน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอื

ในการป้องปราม	 ตรวจสอบการน�าเสนอและปราบปรามได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	 

ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงมีความคิดเห็นว่า	 พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	จะเป็นเครื่องมือในการ

ท�าให้สือ่เสนอข่าวสารอย่างถกูต้อง	ไม่มลีกัษณะการน�าเสนอในลกัษณะหมิน่ประมาท

บคุคลอืน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณทีีเ่ป็นการเสนอเนือ้หาลกัษณะของการหมิน่สถาบนั

พระมหากษตัรย์ิ	รวมถงึรปูภาพลามกอนาจารทีไ่ม่เหมาะสม	และเรือ่งเกีย่วกบัการเมอืง	

เป็นต้น	และกลุ่มนักกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	มีความคิดเห็นว่า	พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 มีผลกระทบต่อสื่อใน

ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่มีลักษณะที่กฎหมายไม่มีความชัดเจนในการ

ตีความกฎหมาย	 และเสี่ยงภัยจากการถูกกระท�าโดยรัฐ	 และการบังคับใช้กฎหมาย	
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นอกจากนี้กลุ่มภาคประชาชน	มีความคิดเห็นว่าควรแก้ไขบทรับผิด	มาตรา	15	เรื่อง

ความรับผิดของตัวกลาง	

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 สิทธิและเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนไทย 

ในสื่อใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	

พ.ศ.	2550

	 จากการศึกษาพบว่า	 สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารในสือ่ใหม่	มทีัง้กลุม่ทีม่องว่า	สทิธเิสรภีาพยงัด�าเนนิไปได้ปกตภิายใต้พระราช-

บัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	หากแต่ในการน�า

เสนอข่าวจะต้องมคีวามรอบคอบและแม่นย�ามากข้ึนบนพืน้ฐานของลกัษณะสือ่ใหม่ที่

ข้อมูลข่าวสารจะถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว	และความแข่งขันมีมากขึ้นเพื่อให้การน�า

เสนอข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเรว็เช่นกนั	ข้อเทจ็จรงิและความถกูต้องแม่นย�าของข้อมลู

จึงเป็นสิ่งส�าคัญ	ส่วนอีกกลุ่มยังมองว่าสิทธิและเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ของส่ือยงัคงถูกจ�ากดัและลดิรอนสทิธเิสรภีาพลงไปโดยมปัีจจัยเงือ่นไขของสถานการณ์

บ้านเมืองในช่วงท่ีมีการรัฐประหารนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 เป็นต้นมา	 ประกอบกับ

สถานการณ์ทางการเมืองและความม่ันคงของประเทศ	 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

สือ่มกัจะถกูจบัจ้องและเฝ้าระวงัมากขึน้	และบางกรณสีือ่ต้องละเว้นประเดน็ทีอ่าจจะ

ไปเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของประเทศ	เพราะสุ่มเสี่ยงที่จะโดนด�าเนินคดี	ซึ่งตรงนี้มี

ผลท�าให้สูญเสียสิทธิและเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 โดยกลุ่มนี้มองว่าจาก

แต่เดิมสื่อจะมีสิทธิเสรีภาพในการน�าเสนอข่าวสารในระดับที่มาก	 แต่ภายหลังเมื่อมี

การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	

2550	 ท�าให้สื่อออนไลน์หรือสื่อท่ีน�าเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์บางแห่งต้องตัดส่วน 

ของการให้เเสดงความคิดเห็นออกไปเพื่อลดความเส่ียงที่จะน�าไปสู่การกระท�าผิดต่อ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

	 ทั้งนี้ด ้วยสองแนวความคิดของแต่ละกลุ ่มสื่อที่อาจจะมีลักษณะของ 

ความเป็นสื่อมวลชนที่แตกต่างกันโดยกลุ่มสื่อมวลชนกระแสหลักยังยอมรับและมอง
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ว่าการมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

ดังกล่าวนั้น	สิทธิเสรีภาพของสื่อยังคงด�าเนินควบคู่ไปกับการน�าเสนอผ่านช่องทางสื่อ

ใหม่ได้อย่างปกติ	แต่จะต้องเพิ่มในส่วนของความรอบคอบ	ความเป็นบรรณาธิกรของ

สื่อ	 ที่ต้องคอยกลั่นกรองเน้ือหาท่ีถูกต้องและแม่นย�าและน�าไปสู่การที่จะตัดสินใจ 

น�าเสนอข่าวสารนั้นออกไป	

	 แต่ในอีกลักษณะของมุมมองและการยอมรับคือส่ือทางเลือกอาจจะมองว่า

ถกูลดทอนสทิธเิสรีภาพลงไป	เนือ่งจากมวีธิคีดิมาจากความเป็นนกัเคลือ่นไหวทางสงัคม	

(Activist)	และการที่ไม่มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	อาจจะเป็นการ

ถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพลงไป	แต่ทั้งนี้ถ้าหากมองในแง่ความเป็นสื่อมวลชนอย่างแท้จริง	

การท�าหน้าทีต่ามบรรทดัฐานเดียวกันและใช้นยิามค�าว่าสือ่มวลชนไปในทศิทางเดยีวกนั	

สิ่งส�าคัญในการท�าหน้าท่ี	 คือ	 สิทธิและเสรีภาพของสื่อจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแนว

ความคิด	ความรับผดิชอบของสือ่ต่อสงัคมซึง่สอดคล้องกับแนวคดิความรับผดิชอบของ

สื่อ	 ที่มองว่า	 แม้ว่าเสรีภาพเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนขาดไม่ได้เปรียบเสมือนหัวใจหรือ

เส้นเลือดในการท�างาน	 แต่บางครั้งจะพบว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในการท�างานของ

สื่อมวลชนก็น�าไปสู่การลิดรอน	 สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและถูกใช้เกินขอบเขตใน

การเป็นเครื่องมือท�าลายหรือโจมตีผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม	 ซึ่งถือเป็นการขัดต่อหลัก

จรรยาบรรณและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม	 หลายครั้งที่สื่อมวลชนมักอ้างถึงการ

ท�าหน้าทีแ่ต่กลบัไปละเมดิสทิธ	ิและเสรภีาพของบคุคลอืน่	จนปัจจบุนัสงัคมเริม่หนัมา

จับตาและวิพากษ์วิจารณ์การท�างานของสื่อมวลชนมากขึ้นและส่งผลให้สถาบัน

สื่อมวลชนไม่ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเหมือนเช่นในอดีต	

	 ที่ผ่านมาการท�างานของสื่อมวลชนส่วนใหญ่มักจะเน้นไปในเรื่องการเรียก

ร้องเสรีภาพ	 แต่บางครั้งก็มีมากจนเกินไป	 ทั้งที่สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนน้ันมิใช่เป็น

เสรีภาพที่ไร้ขอบเขตแต่เป็นเสรีภาพของสถาบัน	(Institutional	freedom)	ที่จะต้อง

มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีห่ลกัของสถาบนั	ดงันัน้	เสรภีาพ

จะต้องไปด้วยกันกับความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของวิชาชีพ	สิทธิเสรีภาพ

ของสื่อมวลชนจึงมิได้หมายถึงเสรีภาพของข่าวสารและการแสดงออกตามกระแส

สถานการณ์เท่านั้น	 แต่หมายความรวมไปถึงเสรีภาพเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติบนพื้นฐานของจริยธรรมทางวิชาชีพอีกด้วย	
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 ผลกระทบของ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ที่มีต่อสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

สื่อมวลชนในสื่อใหม่	

	 จากการศึกษาพบว่า	 มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ดังกล่าวเพราะเป็นเครื่องมือในการ

ควบคุมการกระท�าผิดในเร่ืองของการละเมิดและหม่ินประมาท	หรืออาชญากรรมต่อ

ระบบคอมพวิเตอร์	เช่น	การโจรกรรมข้อมลูจากคอมพวิเตอร์	หรอืข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	

และในแง่ของสิทธิเสรีภาพของการน�าเสนอข่าวสารของสื่อใหม่ก็สามารถด�าเนินไปได้	

ตราบเท่าทีก่ารน�าเสนอข้อมลูยงัเป็นข้อเทจ็จรงิเเละไม่ไปกระทบกบัสทิธผิูอื้น่	แต่อาจ

ยังคงมีข้อจ�ากัดอยู่บ้างในเรื่องของการน�าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิด

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	2550	มาปฏบิตัซิึง่อาจยงัมช่ีองโหว่ของกฎหมายและความ

ไม่ชดัเจนในการตคีวาม	เพราะปัจจบุนัสือ่ใหม่ท�าหน้าทีใ่นการช่วยท�าให้เนือ้หาข่าวสาร

ในสงัคมมทีางเลอืกหลากหลายมากขึน้	การวนิจิฉยัของเจ้าหน้าที	่ICT	อาจยงัไม่มคีวาม

แม่นย�า	ท�าให้สื่อออนไลน์มีปัญหาจากการบังคับใช้	

	 ข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยเีป็นปัจจยัส�าคัญทีม่ผีลกระทบต่อการท�าหน้าที่

สื่อ	 โดยเฉพาะความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจน�าไปสู่ความเข้าใจผิด	 การ

สร้างกระแสท้ังในเชิงบวกและลบ	 การส่ือสารแบบสองทางท�าให้มีการแสดงความคิด

เห็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	 ซ่ึงตัวสื่อเองไม่สามารถที่จะตรวจสอบเนื้อหาได้

ทั้งหมดทันท่วงทีจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา	อาทิ	ความถูกต้องของเนื้อหา	การคัด

กรองเนือ้หา	การน�าเสนอความคดิเหน็ทีอ่าจไปกระทบหรอืละเมดิสทิธเิสรภีาพของอกี

ฝ่ายได้

	 ท้ังน้ีผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่	 เห็นไปในทางเดียวกันว่า	 พระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ซึ่งน่าจะมาจากการปรับตัวการน�าเสนอของสื่อ	

ตลอดจนเง่ือนไขเทคโนโลยีท่ีเพิ่มช่องทางการส่ือสารมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา	และการ

เซน็เซอร์ตวัเองไม่เสนอข่าวเพือ่ไม่ให้ไปกระทบกบับคุคลอืน่เพราะอาจกลวัถกูฟ้องร้อง

ด�าเนนิคดทีางกฎหมาย	ซ่ึงมผีลต่อการท�าหน้าท่ีของสือ่อย่างทีค่วรจะเป็น	เพราะฉะนัน้

สือ่ต้องท�าหน้าทีภ่ายใต้จรรยาบรรณเพือ่รกัษาแหล่งข่าวของตน	ซึง่สอดคล้องกับทฤษฎี

สื่อมวลชนว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม	(สมควร	กวียะ,	2547.	น.	202)	ในเรื่อง
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ความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม	 ในส่วนที่ต้องการรักษาแหล่งข่าว	 (Source)	 

ถือเป็นความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของแหล่งข่าว

	 ทัง้นีก้ารม	ีพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	

พ.ศ.	2550	โดยมาตรา	15	ที่ระบุว่า	“...ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้

มีการกระท�าความผิดตามมาตรา	 14	 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุม 

ของตน	 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท�าความผิดตามมาตรา	 14...”	 น้ันถือว่า 

เป็นมาตรการในการก�ากบัเพือ่ให้การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์ของส่ือเป็นไป

อย่างมีสิทธิเสรีภาพและควบคู่กับความรับผิดชอบบนหลักจริยธรรมของสื่อ	

	 เพราะถ้าหากสื่อมีข้อโต้แย้งในมาตรการต่างๆ	 ที่จะมาก�ากับดูแล	 แต่เรียก

ร้องสิทธิเสรีภาพท่ีเกินความพอดี	 และไม่ให้มีมาตรการใดๆ	 มาก�ากับส่ือ	 ซึ่งวิธีคิดนี้

สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสื่อที่ต้องการอิสระอย่าให้ใครมาควบคุม	 เพราะฉะนั้นการ 

ไม่ควบคุมก็จะน�าไปสู่การละเมิดใครก็สามารถท�าได้	 จึงกลายเป็นมาตรฐานที่สื่อคิด	

ฉะนั้นต้องดูว่าโครงสร้างมีการครอบง�าหรือไม่	เพราะแต่ละรูปแบบและสถานการณ์ที่

แตกต่างกนั	มาตรการในการดแูลก�ากบัสือ่จะส่งผลกระทบหรอืไม่นัน้จงึจ�าเป็นต้องอยู่

ภายใต้เงือ่นไขของบรบิทสถานการณ์ในสงัคมในช่วงเวลานัน้	(On	Condition)	โดยสือ่

อาจคิดว่าถ้าสื่อท�าผิด	อย่าแตะต้องหรือต�าหนิติเตือนสื่อ	นี่คือปัญหา	เพราะสื่อจะคิด

ว่าสามารถควบคุมกันเองได้ซึ่งก็ไม่สามารถด�าเนินการได้	

	 โดยสรุปเรื่องสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่ือมวลชนไทย

ในสือ่ใหม่ภายใต้พระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์	พ.ศ.	

2550	 ซึ่งสามารถมองได้ใน	 2	 ด้านท้ังในแง่ดีและแง่ลบ	 อีกทั้งยังขึ้นกับบริบทสภาพ

สังคมและสถานการณ์ในแต่ละช่วงยุคสมัย	 ซ่ึงการจะน�าไปสู่การแก้ปัญหานั้นจะต้อง

มีการร่วมมือกันจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	ที่จะต้องให้ความสนใจ

ในการออกนโยบาย	 มาตรการ	 หรือลดข้อจ�ากัดทางด้านพระราชบัญญัติว่าด้วยการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	ในส่วนที่เป็นอุปสรรคในการท�างาน

ของสือ่	และแนวทางทีช่ดัเจนว่ากรอบการน�าเสนอของสือ่มวลชนอาชพีไม่ถกูผกูตดิกบั

กฎหมาย	 เพราะจะเป็นการลดทอนศักยภาพของส่ือมวลชนในส่ือใหม่ให้กลายเป็น 

สือ่สิง่พมิพ์ทางอเิลก็ทรอนกิส์ทีข่าดความเหน็รอบด้าน	และไม่ตอบสนองกบัความเป็น

สือ่ใหม่	คอื	ตอบสนองผูร้บัสารแบบฉบัพลนั	การให้อสิระ	และให้หลกัประกนัคุม้ครอง

การท�างานด้วยการออกฎหมายเฉพาะ	ขณะท่ีวงการวชิาชพีสือ่มวลชน	องค์กรวชิาชพี
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ส่วนกลางก็ควรหันมาดูแลและเอาใจใส่สื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่ให้มากยิ่งขึ้น	 ในด้าน

การอบรมพัฒนาทักษะ	การตรวจสอบกันเอง	การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา	

		 ขณะทีส่ือ่มวลชนไทยในสือ่ใหม่เองกจ็ะต้องท�างานด้วยการยดึหลกัจรยิธรรม

จรรยาบรรณเป็นแนวทางในการท�างานของสือ่อย่างเคร่งครดั	เคารพในสทิธส่ิวนบุคคล	

ไม่พยายามล่วงละเมิดในส่วนทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	นอกจากนี	้ภาคประชาชน

และผู้รับสารในสื่อใหม่ก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อมวลชนไทยในสื่อ

ใหม่	ด้วยการตรวจสอบการท�างานของสื่อมวลชนไทยในสื่อใหม่เหล่านั้น	ให้สนับสนุน

หรือให้ก�าลังใจส่ือมวลชนท่ีท�างานตามบทบาทหน้าท่ีด้วยความสุจริตใจ	 และร่วม

ประณามและต่อต้านสื่อที่ประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ภาครัฐควรมีการปรับการบังคับใช้	 พ.ร.บ.	 คอมพิวเตอร์	 2550	 ให้

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	และมแีนวทางส�าหรบัเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมายอย่าง

ชัดเจน	 และส่วนงานของเจ้าหน้าที่จะต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับส่ือควรมีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับเนื้อหา	(Content)	ทั้งหมด	ไม่ใช่เป็นเพียงพิจารณาแต่เพียงบางค�า	ตลอดจน

เข้าใจบรบิท	(Context)	ของการสือ่สารมากขึน้	เพราะลกัษณะเจ้าทีร่ฐัทีป่รากฎมคีวาม

เป็นเจ้าหน้าท่ีเทคนิค	 ขาดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมาย	 เนื่องจากกลัวการ

ฟ้องร้องของผู้กล่าวหา

	 2.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาควิชาชีพควรทบทวนเกี่ยวกับ

กฎหมายที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกอยู ่อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้

สอดคล้องกับพัฒนาการของ	 และพัฒนาการของสังคม	 โดยเฉพาะการใช้สิทธิทาง

กฎหมายในการฟ้องด�าเนินคดีกับสื่อมวลชนในข้อหาหม่ินประมาทและข้อหาละเมิด

ในทางแพ่ง	 การสร้างแนวทางช่วยเหลือหรือเยียวยาเม่ือส่ือถูกฟ้องจากการท�าหน้าที่

ด้วยความสจุรติ	เพือ่ไม่ให้น�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการปิดปากหรอืสกดักัน้การน�าเสนอ

ข่าวสารไปสู่สาธารณะ	 ทั้งนี้ผู ้วิจัยเห็นการฟ้องร้องสื่อยังเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่

สามารถท�าได้เพื่อไม่ให้สื่อมวลชนใช้เสรีภาพอย่างเกินขอบเขต	 และควรมีแนวทางที่

เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการท�าหน้าที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอื่นๆ	



20 JC Journal

	 3.		 ควรมีการศึกษาถึงลักษณะเนื้อหาที่ถูกน�าเสนอออกไปว่าได้พบว่าภาพ

การท�างานของสื่อมวลชนอย่างไรบ้าง	และเนื้อหามีความสมดุล	เป็นกลาง	ปราศจาก

อคติ	เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะมากน้อยเพียงใด

	 4.	 ควรปลูกฝังเรื่องจริยธรรม	 จรรยาบรรณทางวิชาชีพให้แก่ส่ือมวลชน	

เพราะปัญหาส�าคัญที่น�าไปสู ่การคุกคามประการหนึ่งมาจากความประพฤติของ

สือ่มวลชนทีม่พีฤตกิรรมละเมดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณทัง้ทีม่าจากความตัง้ใจหรอื

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพีสือ่มวลชน	ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

วชิาชพีจากส่วนกลาง	องค์กรวชิาชีพส่วนท้องถ่ิน	สถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอนการเรยีน

การสอนด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน	 ควรหันมาให้ความส�าคัญโดยการจัด

อบรมเพื่อปลูกฝังเรื่องจริยธรรม	 จรรยาบรรณให้แก่ส่ือมวลชน	 รวมถึงการออกกฎ

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการท�างานอย่างชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนหรือละเมิด 

ก็ควรมีบทลงโทษหรือประณามการกระท�าให้สาธารณะชนรับทราบเพื่อไม่ให้การ

สนับสนุนสื่อนั้นๆ	ต่อไป	

	 5.	 ควรมีการสร้างวัฒนธรรมการใช้ส่ือใหม่อย่างสร้างสรรค์	 และส่งเสริม

การใช้สื่อใหม่อย่างรู้เท่าทันสื่อ	 (Media	 Literacy)	 โดยไม่ใช่เป็นการผลักภาระ 

ให้ฝ่ายรัฐ	เอกชน	หรือประชาชน	ควรเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนของสังคมเป็นส�าคัญ

	 6.	 ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน	สื่อมวลชนทุกแขนง	ควรเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท�างานของสื่อมวลชนในสื่อใหม่	 ให้ท�าหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารในสื่อใหม่	 ให้ด�าเนินตามหลักจริยธรรม	 จรรยาบรรณของสื่อมวลชนอย่าง 

ถูกต้อง

	 7.	 ปัญหาใหญ่ของโลกสมยัใหม่คอืการเทคโนโลยต่ีางมพีฒันาการอย่างก้าว

กระโดด	โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสือ่สารทีผ่ลพ่วงมาจากความก้าวหน้าของพฒันาการ

ทางคอมพิวเตอร์	คือเทคโนโลยีมากเร็วเกินกว่าที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันจะสามารถปรับ

ตามทัน	 และขณะเดียวกันระบบกฎหมายของไทยก็มีพัฒนาการค่อนข้างช้ากว่าการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 รวมถึงสังคม	 ดังนั้นเป็นเรื่องท้าทายระหว่างที่ระบบ

กฎหมายเก่ียวกับการสื่อต้องมีพัฒนาการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านของสังคม

อย่างต่อเนื่อง	มากกว่าที่อยู่ในปัจจุบัน
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ข้อจ�ำกัดในกำรศึกษำ
	 เนือ่งด้วยประเดน็การศกึษาเกีย่วกบักบัสทิธแิละเสรภีาพ	รวมถงึ	ผลกระทบ	

ภายใต้	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	 2550	

เป็นประเด็นละเอียดอ่อนประกอบกับสถานการณ์และบริบททางสังคมและการเมือง

ในช่วงเวลาทีเ่กบ็ข้อมลู	ภายใต้	คสช.	อาจท�าให้ประเดน็ของผูใ้ห้ข้อมลูมลัีกษณะทีเ่น้น

หนักไปสู่การเชื่อมโยงเรื่องของความมั่นคงมากกว่าประเด็นอื่นๆ	อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลบาง

กลุ่มอาจจะยังไม่ค่อยกล้าให้ความเห็นได้อย่างเต็มท่ีเท่าใดนัก	 ดังนั้นการจะได้ข้อมูล

เชิงลึกและข้อเท็จจริงอีกมากมายจ�าเป็นต้องอาศัยความคุ้นเคยและไว้วางใจกันเป็น

อย่างมากระหว่างผูว้จิยัและกลุม่ตวัอย่าง	เพราะผู้วจิยั	พบว่า	ส่ือมวลชนไทยในส่ือใหม่

บางรายยงัไม่กล้าทีจ่ะเปิดเผยข้อมลูจงึปฏเิสธทีจ่ะให้ความร่วมมอื	หรอืบางรายทีก่ล้า

ให้ข้อมูลก็ยังพบว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดมากนัก	รวมทั้งในหลายๆ	ราย	

ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล	ทั้งนี้บางข้อมูลผู้วิจัยก็ไม่สามารถที่จะน�ามาเสนอได้	เพราะเป็น 

การพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหายตามมา	ตลอดจนกระทบถึงองค์กรของ 

ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับผลกระทบไปด้วย
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	 การศกึษาวจิยัเรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์	เพ่ือศึกษาการเปิดรบัส่ือประชาสัมพนัธ์	
ความรู้	 ทัศนคติ	 และแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีต่อส่ือประชาสัมพันธ์
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน
กับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษของประชาชน	
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษกับทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษของ
ประชาชน	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
สือ่ประชาสมัพนัธ์และองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ	ซึง่เป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 400	 คน	 คือ	
ประชาชนชาวจงัหวดัศรสีะเกษ	ทัง้เพศชายและหญงิ	มอีายตุัง้แต่	18	ปีขึน้ไป	และเปิด
รบัข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ	โดยผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ	ได้แก่	สือ่บคุคล	สือ่วารสาร	สือ่วทิย	ุสือ่โทรทัศน์	
สือ่เวบ็ไซต์	สือ่เฟซบุก๊	และสือ่กิจกรรมต่างๆ	การวเิคราะห์ข้อมลูใช้การแจกแจงความถ่ี,	
ค่าร้อยละ,	ค่าเฉลีย่,	ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน	ค่าการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว	 (One	 -	Way	 Analysis	 of	 Variance)	 และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์	
(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)
	 ผลจากการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า	โดยเฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมทีศันคติโดยรวม
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 ทัศนคติต่อผู้บริหาร	 ทัศนคติต่อองค์กร	
ทศันคตต่ิอการบรกิาร	ทศันคตต่ิอเจ้าหน้าท่ี	และทศันคตต่ิอส่ือประชาสัมพนัธ์	ทกุด้าน
อยู่ในระดับมาก	 มีทัศนคติเชิงบวก	 อีกทั้งมีแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 อยู่ในระดับความตั้งใจมาก	
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	จากสื่ออันดับที่	1	
(เฟซบุ๊ก	อบจ.ศรีสะเกษ)	สื่ออันดับที่	2	(เว็บไซต์	อบจ.ศรีสะเกษ)	และสื่ออันดับที่	3	
(สื่อกิจกรรมต่างๆ)	 พบว่า	 มีความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวม
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 และด้านทัศนคติโดยรวมต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมความตั้งใจโดยรวมต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

คําสําคัญ: ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ, ทัศนคติ, แนวโน้มพฤติกรรม

บทคัดย่อ
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	 Studying	 communication	behavior	with	 different	 demographic	

characteristics	can	also	reveal	popular	attitudes	about	the	Sisaket	Provincial	

Administrative	Organization	(SPAO).	Public	relation	media	use	by	the	SPAO	

was	 examined	 by	 reading	media	 releases.	 A	 research	 survey	 used	

questionnaires	to	collect	data	from	400	respondents.	These	respondents	

were	males	and	females	over	18	years	old,	who	receive	SPAO	media	in	

person	or	 through	 the	press,	 television,	 radio,	 internet,	Facebook,	or	at	

events.	Data	analysis	used	frequency	distribution,	value	per	cent,	average,	

standard	deviation	value,	one	-	way	analysis	of	variance	and	Pearson	product	

moment	correlation	coefficient.

	 Results	 :	 on	 average,	 attitudes	 vary	 about	 executives,	 the	

organization,	service,	officials	and	the	media	of	the	SPAO.	The	majority	

of	feedback	was	positive,	as	were	behavioral	intentions.	Media	exposure	

for	the	SPAO	is	highest	on	Facebook	(first	ranking)	followed	by	its	website	

(second	ranking)	and	finally	by	events	(third	ranking).	All	rankings	have	

a	relationship	and	no	relationship	in	altering	general	attitudes	about	the	

SPAO.	Behavioral	trends	were	associated	with	overall	intentions	toward	

media	and	the	SPAO.

Keywords:  The effectiveness of public relations media, Attitude, 

Behavioral trends, the Sisaket Provincial Administrative 

Organization (SPAO)

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	(อบจ.)	ศรสีะเกษ	เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หน่วยงานราชการอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงาน

ประชาสมัพันธ์	มกีารใช้สือ่หลายประเภทในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	

ทั้งนี้ก็เนื่องจากสื่อแต่ละประเภทต่างมีข้อดีข้อจ�ากัดแตกต่างกัน	 และบุคคลกลุ่ม 

เป้าหมายหรือประชาชนท่ีจะต้องติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีหลาย

ระดบั	มคีวามรูค้วามสามารถในการส่ือสารและเข้าถงึข้อมลูข่าวสารแตกต่างกนั	ดงันัน้	

จึงจ�าเป็นต้องน�าสื่อหลายประเภทมาใช้ผสมผสานร่วมกันที่เรียกว่า	 การใช้ส่ือประสม	

(Integrated	Media)	 ในการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการส่งเสริมศักยภาพของสื่อแต่ละประเภท	 เสริมความ

เข้าใจ	 และการยอมรับของบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย	 เพื่อให้การด�าเนินงานดังกล่าว

บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก�าหนด	 แต่ก็ยังไม่มีการประเมินผลหรือศึกษา

เก่ียวกับประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา	 เรื่อง	

“ประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ”	 ว่าเข้าถึง

กลุม่เป้าหมายได้ทัว่ถงึหรอืไม่	และเกดิประสทิธิผลเพยีงใด	โดยมุง่ศกึษาถงึการเปิดรบั

สือ่ประชาสมัพนัธ์	การเปิดรบัชม	รบัฟังรายการ	อ่าน	และด	ูส่ือประชาสัมพนัธ์องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 ความรู้เก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	

ทัศนคติที่มีต่อผู้บริหาร	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 การบริการ	 เจ้าหน้าท่ี	

และสื่อประชาสัมพันธ์	 และแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษต่อ

สือ่ประชาสมัพนัธ์และองค์กร	ซึง่สือ่ทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้ได้แก่	ส่ือบคุคล	ส่ือวารสาร	

สื่อวิทยุ	สื่อโทรทัศน์	สื่อเว็บไซต์	สื่อเฟซบุ๊ก	และสื่อกิจกรรมต่างๆ	ทั้งนี้เพื่อน�าผลการ

ศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษอย่างเหมาะสมต่อไป	
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

 1. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์	ความรู้	ทัศนคติ	และแนวโน้ม

พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรีสะเกษ

	 2.	 เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรทีแ่ตกต่างกนักับการเปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษของประชาชน

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด	 ศรีสะเกษกับทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ของประชาชน

	 4.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ 

สื่อประชาสัมพันธ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

วิธีกำรวิจัย

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ใน 

รปูแบบของการวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

ที่ท�าการ	 Pre-test	 แล้วเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และให้ผู้กรอกแบบ 

สอบถามเอง	 (Self-Administered	Questionnaire)	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้	จ�านวน	400	คน	คือ	ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ	ทั้งเพศชายและเพศหญิง	

มีอายุตั้งแต่	 18	 ปีขึ้นไป	 และเปิดรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรีสะเกษ	 โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 ได้แก่	 

สือ่บคุคล	สือ่วารสาร	สือ่วทิย	ุสือ่โทรทศัน์	สือ่เวบ็ไซต์	ส่ือเฟซบุก๊	และส่ือกจิกรรมต่างๆ	

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้	คือ	สถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	

เป็นการใช้ค่าสถิติ	 โดยการหาค่าความถี่	 (Frequencies)	 ค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และ 

ร้อยละ	(Percentage)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	เพื่อ

พรรณนาข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง	พฤติกรรมการเปิดรับ	ทัศนคติ	และแนวโน้ม

พฤติกรรม	และสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	ในการทดสอบสมมติฐานจะ
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ใช้การวิเคราะห์จากสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	โดยใช้การเปรียบเทียบ

ค่าเฉลีย่ส�าหรบัประชากรกลุม่ตัวอย่างสองกลุม่ท่ีเป็นอสิระต่อกนั	โดยใช้	Independent	

t-test	และการเปรียบเทียบประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่า	2	กลุ่ม	ใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-Way	Analysis	of	Variance)	และการวเิคราะห์

สหสัมพันธ์	(Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)	

ผลกำรศึกษำและอภิปรำย

	 การวจิยัเรือ่ง	“ประสทิธผิลสือ่ประชาสมัพนัธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั

ศรีสะเกษ”	สามารถสรุปผลการวิจัย	และน�ามาอภิปรายได้ดังนี้

	 ผลการศกึษากลุม่ตัวอย่างคือ	ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นจังหวดัศรีสะเกษ	มอีายุ

ตัง้แต่	18	ปีขึน้ไป	เปิดรบัสือ่ประชาสมัพนัธ์องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ	ได้แก่	

สือ่บคุคล	สือ่วทิย	ุสือ่โทรทศัน์	สือ่เว็บไซต์	สือ่เฟซบุก๊	และส่ือกจิกรรมต่างๆ	อย่างน้อย	 

3	คร้ังต่อเดอืน	และจากสือ่สิง่พิมพ์	วารสาร	อย่างน้อย	1	ครัง้ต่อ	3	เดอืน	จ�านวน	400	

คน	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย	อยูใ่นช่วงอายรุะหว่าง	18	-	30	ปี	

มีสถานภาพโสด	 ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี	 และประกอบอาชีพ	

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	 มากที่สุด	 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับทราบข่าวสารจากสื่อ

ประชาสมัพนัธ์	มากท่ีสดุคอื	รายการวทิย	ุ“ท้องถ่ินก้าวหน้ากบั	อบจ.ศรสีะเกษ”	โดยส่ือ

ทีน่ยิม	สือ่อนัดบัที	่1	คอื	เฟซบุก๊	อบจ.ศรสีะเกษ	สือ่อนัดบัที	่2	คือ	เวบ็ไซต์	อบจ.ศรสีะเกษ	

สือ่อนัดับที	่3	คอื	สือ่กิจกรรมต่างๆ	และประเภทข่าวสารทีเ่ปิดรบัเป็นประจ�ามากทีส่ดุคอื	

ข่าวกจิกรรม/โครงการของ	อบจ.ศรสีะเกษ	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ	ระดบัปานกลาง

  สมมติฐานการวิจัยท่ี 1  ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับส่ือ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกัน

	 ผลการศกึษา	พบว่า	ลกัษณะประชากรได้แก่	เพศ	อาย	ุสถานภาพ	การศกึษา	

ทีแ่ตกต่างกันมกีารเปิดรับสือ่ประชาสมัพนัธ์องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษจาก

สื่ออันดับที่	1	(เฟชบุ๊ก	อบจ.ศรีสะเกษ)	สื่ออันดับที่	2	(เว็บไซต์	อบจ.ศรีสะเกษ)	และ

สือ่อนัดบัที	่3	(สือ่กจิกรรมต่าง	ๆ )	ไม่แตกต่างกนั	ซึง่สอดคล้องกับ	การวเิคราะห์มวลชน
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ผู้รับสารตามลักษณะทางประชากร	 โดยมีสมมติฐานว่ามวลชนผู้รับสารที่อยู่ในกลุ่ม
ลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาคล้ายคลึงกันและคนที่มี
ลกัษณะทางประชากรต่างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาแตกต่างกัน	ดงันัน้	กลุม่ตวัอย่าง
ที่ท�าการศึกษาในครั้งนี้	 เป็นผู้ที่มีเพศ	อายุ	สถานภาพ	การศึกษา	ที่มีความใกล้เคียง	
รวมท้ังมีสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน	 ย่อมท�าให้รู้สึกนึกคิดไม่แตกต่างกันมากนัก	 
(ปรมะ	สตะเวทิน,	2539,	น.	105)
	 ในขณะท่ีลักษณะประชากร	 ได้แก่	 อาชีพ	 ที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษความถี่	 (ครั้ง/เดือน)	 จากสื่อ 
อันดับที่	 1	 (เฟซบุ๊ก	 อบจ.ศรีสะเกษ)	 สื่ออันดับที่	 2	 (เว็บไซต์	 อบจ.ศรีสะเกษ)	 และ 
สื่ออันดับที่	 3	 (สื่อกิจกรรมต่าง	 ๆ)	 แตกต่างกัน	 โดยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม	
สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมจะเป็นเครือ่งชีถ้งึเรือ่งทีก่ลุ่มจะสนใจรบัรูข่้าวสารบคุคล
ทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนั	ทัง้การประกอบอาชพี	รายได้	ศาสนา	
รวมไปถึงสถานภาพสมรสย่อมส่งผลต่อการรับสารที่แตกต่างกันด้วย	 (ธีระภัทร	์ 
เอกผาชัยสวัสดิ์,	2551)	

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  การเปิดรับส่ือประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัศรสีะเกษของประชาชนมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตโิดยรวมทีม่ต่ีอองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
	 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษความถี	่
(ครั้ง/เดือน)	จากสื่ออันดับที่	1	(เฟซบุ๊ก	อบจ.ศรีสะเกษ)	สื่ออันดับที่	2	(เว็บไซต์	อบจ.
ศรีสะเกษ)	และสื่ออันดับที่	3	(สื่อกิจกรรมต่าง	ๆ )	พบว่ามีความสัมพันธ์และไม่มีความ
สมัพนัธ์กบัทศันคตต่ิอโดยรวมองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ	ทัง้ในด้านทศันคติ
ต่อทศันคติต่อผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ	ทศันคตต่ิอองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ	ทศันคตต่ิอการบรกิารขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ	
ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 และทัศนคติต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	
	 ซึ่งบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน	 มีวัตถุประสงค์ 
ในการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน	 และมีความต้องการในการเปิดรับข่าวสาร 
ที่แตกต่างกันน้ัน	 แต่โดยท่ัวไปแล้วบุคคลจะท�าการเปิดรับข่าวสาร	 โดยการเปิดรับ
ข่าวสารจากสือ่มวลชน	ผูร้บัสารมคีวามคาดหวงัจากสือ่มวลชนว่า	การบรโิภคข่าวสาร
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จากสื่อมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้	 ซ่ึงจะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนลักษณะนิสัย	 เปล่ียนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการ
เลือกบริโภคสื่อมวลชนนั้นจะข้ึนอยู่กับความต้องการ	 หรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง	
เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีวัตถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่าง
กันไป	 และผู้รับสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือมวลชนตามแบบเฉพาะ 
ของตนซึ่งแตกต่างกันไป	(ดวงฤทัย	พงศ์ไพฑูรย์,	2544,	น.	13	-	14)

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติโดยรวมต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมความตัง้ใจโดยรวมต่อส่ือประชาสมัพนัธ์
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
	 ผลจากสมมตฐิานการวจิยั	พบว่า	ทศันคตโิดยรวมต่อองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	
ศรีสะเกษ	 รวมถงึทศันคตต่ิอผูบ้รหิาร	ทศันคตต่ิอองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ	
ทศันคตต่ิอการบรกิาร	ทศันคตต่ิอเจ้าหน้าที	่ และทศันคติต่อส่ือประชาสัมพนัธ์	 มคีวาม
สมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมความตัง้ใจโดยรวมต่อส่ือประชาสัมพนัธ์และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 เน่ืองจากความสัมพันธ์ทัศนคติทุกด้านดังกล่าวมีค่าเป็นบวก	
หมายความว่า	 กลุ่มตัวอย่างผู้เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ	มทีศันคตทิกุด้านเชงิบวก	จะมแีนวโน้มพฤตกิรรมความตัง้ใจในการเปิดรบัส่ือ
ประชาสมัพนัธ์สงู	ทัง้น้ีระดบัความสมัพนัธ์อยูใ่นระดับสูง
	 ซึง่การสือ่สารทีจ่ะก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมได้นัน้	จะต้องมกีาร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อเสียก่อน	 เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท�าได้
ยากกว่า	(สุมน	อยู่สิน,	2547,	น.	152)	นอกจากนี้	ยังมีข้อสันนิษฐานส�าคัญ	ที่อ้างถึง
เสมอในด้านพฤติกรรมศาสตร์คือ	 ทัศนคติและพฤติกรรมของคนมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด	 ถ้าสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้	 พฤติกรรมก็ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วย	 เช่น	
การศกึษาทศันคต	ิความตัง้ใจ	อกีทัง้แนวคดิเกีย่วกบัทศันคตขิอง	Shiffman	&	Kanuk	
(1983,	p.	205	อ้างถึงใน	สุวพิชญ์	เหลืองประเสริฐ,	2555,	น.	34)	ได้กล่าวว่า	ทัศนคติ
ก็คือ	ความรู้สึก	(Affection)	ที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ	องค์ประกอบด้านความรู้	(Cognition)	
และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม	(Conation)	นั้นต่างก็เป็นปัจจัยส�าคัญ	และมีความ
ส�าคัญกับทัศนคติ	 หรือความรู้สึก	 กล่าวคือ	 องค์ประกอบด้านความรู้จะเป็นปัจจัยที่
ท�าให้เกิดทัศนคติในขณะท่ีองค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็นปัจจัยตามหลังจากเกิด
ทัศนคติแล้ว
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	 และ	Katz	(อ้างถึงใน	จาระไน	แกลโกศล,	2529,	น.	590)	ได้กล่าวถึงบทบาท

ของทัศนคติไว้ประการหนึ่งว่า	 เป็นการปรับเพื่อใช้งาน	 (Adjustment-Utility)	

หมายความว่า	 ตัวบุคคลทุกคนจะอาศัยทัศนคติเป็นเครื่องมือยึดถือ	 ส�าหรับการปรับ

พฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนสูงที่สุดและให้มี 

ผลเสียน้อยที่สุด	ดังนั้น	ทัศนคติจึงสามารถเป็นกลไกที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมาย

ที่พึงประสงค์และที่ไม่พึงประสงค์ของเขา	และด้วยสิ่งเหล่านี้เองจะท�าให้แนวโน้มของ

พฤติกรรมเป็นไปในทางที่ต้องการมากที่สุด

สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ในการศึกษาเรื่อง	 “ประสิทธิผลสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ”	นี้	ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ	ดังนี้

	 1.		จากผลการศึกษาพบว่า	 ทัศนคติโดยรวมที่มีต ่อองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	อยู่ในเชิงบวก	และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของทัศนคติ	ทัศนคติ

ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 ทัศนคติต่อองค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ	 ทัศนคติต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	

ทศันคตต่ิอเจ้าหน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ	ทศันคตต่ิอสือ่ประชาสมัพนัธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 ภาพรวมส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในเชิงบวก	 

แต่เนื่องจากเป็นเพียงการศึกษาในช่วงเวลาระยะสั้นๆ	 ดังนั้นควรมีการศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่อง	 และระยะยาว	 เพื่อท�าให้ทราบถึงการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ	 และประเมินผลติดตามทัศนคติของผู้เปิดรับ	 รวมถึงแนวโน้ม

พฤติกรรมต่างๆ	ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

	 2.		จากผลการศึกษา	ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	

พบว่า	ภาพรวมส่วนใหญ่มีระดบัความรูป้านกลาง	ดงันัน้	เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัองค์กร

เพิม่ขึน้	ปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่คอื	บคุลากรในสงักดัและสือ่ประชาสมัพนัธ์ของ

องค์กร	 ควรพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ	 เก่ียวกับหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดและ

บุคลากรผู ้รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์	 พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและสร้างเครือข่ายการ

ประชาสมัพนัธ์	ซึง่เป็นอกีหนึง่เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการกระจายข่าวสารข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั
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หน่วยงานในประเด็นต่างๆ	ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	ทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจ	

กระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	น�าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร	

	 3.		จากผลการศึกษาพบว่า	 ผู้เปิดรับส่ือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ	 18-30	 ปี	

โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาชีพ	นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น	และมีความ

สนใจและให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์แสวงหาข่าวสารผ่านสังคมเครือข่าย	

ประเภท	Social	Media	เช่น	เฟซบุ๊ก	และ	เว็บไซต์	ซึ่งไม่เพียงแต่นักเรียน	นักศึกษา

เท่านั้น	 ผลการศึกษายังพบว่า	 ครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนวัยท�างาน	 รองลงมาคืออาชีพ	

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 มีการเลือกเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่

มากขึ้น	ผู้เปิดรับส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อ	เฟซบุ๊ก	อบจ.ศรีสะเกษ	มากที่สุดเป็นสื่ออันดับ

ที่	 1	 เฟซบุ๊ก	 อบจ.ศรีสะเกษ	 รองลงมาคือ	 สื่ออันดับที่	 2	 เว็บไซต์	 อบจ.ศรีสะเกษ	 

ดังนั้น	ควรมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง	2	สื่อ	ให้มีรูปแบบ

ความน่าสนใจและดงึดดูในการใช้งานมากยิง่ขึน้	และนอกจากนีค้วรปรบัปรงุสือ่ประชา

สมัพันธ์อืน่ๆ	โดยเพิม่เนือ้หาข้อมลูความรูข่้าวสารเกีย่วกบัองค์กร	อาจมกีารประสมส่ือ

ที่หลากหลาย	 เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย	ทุกเพศทุกวัย	รวมถึงบุคลากรในสังกัด

ของหน่วยงานมากกว่าน้ี	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารให้บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้

	 4.	 จากผลการศึกษาการทราบข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ	พบว่า	ด้านความถีใ่นการเข้าใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์	วารสาร

และรายการโทรทัศน์	ของผู้เปิดรับมีความถี่จ�านวนน้อย	ดังนั้น	จึงต้องมีการพัฒนาสื่อ

อย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	 เป็นสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตออกเป็นรายไตรมาส	(3	เดือน/1	ครั้ง)	และเผย

แพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และองค์กรภาคีเครือข่าย	รวมถึง

ประชาชนทัว่ไปนัน้	ควรต้องเลอืกประเดน็การน�าเสนอเนือ้หา	เพราะข้อมลูล้าสมัยง่าย	

จะต้องค�านึงถึงระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย	 ภาษา	 และถ้อยค�าที่ใช้จะต้อง

สอดคล้องกบัระดบัการรบัรู้และความเข้าใจของกลุม่เป้าหมาย	ในส่วน	รายการโทรทศัน์	

จัดเป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากท่ีสุด	 เนื่องจากสามารถเห็นภาพ

เคลื่อนไหวและได้ยินเสียง	 ท�าให้การรับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่ง	 

แต่ตามทีม่ข้ีอเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม	รายการโทรทศัน์ขององค์การบรหิาร
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ส่วนจังหวัดศรีสะเกษยังมีการน�าเสนอรายการในรูปแบบเดิม	เป็นข้อมูลที่เฉพาะกลุ่ม

เป้าหมายไม่น่าสนใจเท่าที่ควร	จึงอยากให้หน่วยงานผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบ

ใหม่ที่ทันสมัย	 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับการเปิดรับสื่อโทรทัศน ์

ในช่วงรายการ	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สูงสุดและประโยชน์ต่อการ

วิจัยในอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรมกีารวจิยัในการใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ในท�านองเดยีวกันนีม้ากยิง่ขึน้	

โดยมีการเปรียบเทียบในหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน	 เพ่ือที่จะได้ทราบว่า

ประสิทธิผลของสื่อใดที่มีประสิทธิผลสมบูรณ์มากที่สุด

	 2.	 ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ	 ที่นอกเหนือจากการวิจัยและองค์

ประกอบที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพหรือด้อย

ประสิทธิภาพ

	 3.	 ควรศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ

ประชากรและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 โดยส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานประชาสัมพันธ์	ในแต่ละหน่วยงานอย่างไรจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมี

ประสิทธิผลมากที่สุด

	 4.	 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอื่นๆ	 เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเชิง

ลึก	 เช่น	 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 การ

ประชุมกลุ่ม	(Focus	Group)	เป็นต้น



35JCปีที่ 7  ฉบับที่ 2  (สิงหาคม-กันยายน 2558)

เอกสำรอ้ำงอิง

จาระไน	แกลโกศล.	(2529).	ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล.	ใน	เอกสารการสอนชุด

วชิาหลกัและทฤษฎีการสือ่สาร	(หน่วยที	่10).	นนทบรุ:ี	มหาวทิยาลัยสุโขทยั

ธรรมาธิราช.

ดวงฤทัย	 พงศ์ไพฑูรย์.	 (2544).	การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเก่ียวกับ 

เพศศึกษาของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร.	 กรุงเทพฯ:	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.

ธรีะภทัร์	 เอกผาชยัสวสัดิ.์	 (2551).	ประชากรศกึษา.	จาก	http://computer.pcru.ac.th/

emoodledata/19/

ปรมะ	สตะเวทนิ.	(2539).	หลกัและทฤษฎกีารสือ่สาร.	กรงุเทพฯ:	มหาวทิยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช.

สุมน	อยู่สิน	(2547).	อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน.	เอกสารการสอนชุดวิชา	

ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัสือ่มวลชน	หน่วยที	่9	-	15.	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี.

สุวพิชญ์	เหลืองประเสริฐ.	(2555).	การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

โครงการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของพนักงานการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค เขต 3 ภาคเหนอื จงัหวดัลพบรุ.ี กรงุเทพฯ:	คณะวารสารศาสตร์

และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.



รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต กำรเปิดรับ และทัศนคติ
ของคุณแม่ที่มีต่อแฟนเพจคลับมังกรตุลย์ 55 

และคลับแม่งูเอย ลูกงูน้อยมีนำ 56 
(Lifestyle Exposure and Attitude Towards 

Fanpage of the Motherto the Fanpages Club 
Mongkorntul 55 and Club Maenguaey 

lukengunoimena 56)

*	 สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุชาดา เทพหินลัพ* และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช



37JCปที่ 7  ฉบับที่ 2  (สิงหาคม-กันยายน 2558)

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการด�าเนินชีวิต การเปิดรับ และทัศนคติของคุณแม่

ทีม่ต่ีอแฟนเพจคลบัมงักรตลุย์ 55 และคลบัแม่งเูอ๋ย ลกูงนู้อยมนีา 56” มวีตัถปุระสงค์

ในการวจัิยเพือ่ศกึษาถึงรปูแบบการด�าเนนิชวีติของกลุม่คณุแม่ ทีเ่ป็นสมาชกิของคลบั

มังกรตุลย์ 55 และคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56 ที่มีผลต่อการเปิดรับและทัศนคติ

ที่มีต่อการใช้งานแฟนเพจ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ด�าเนนิการโดยการส�ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online 

Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมทางสถิติ

 ผลการวจัิยพบว่า กลุม่ตวัอย่างซึง่คอืคณุแม่ทีเ่ป็นสมาชิกคลับมงักรตลุย์ 55 

และคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้อยู่ระหว่าง 

15,001-30,000 บาท ในด้านรปูแบบการด�าเนนิชวีติตามแนวทางของ Reimer, 1995 

ที่ได้แบ่งรูปแบบการด�าเนินชีวิตออกมา 5 กลุ่มคือ กลุ่มมุ่งเน้นวัฒนธรรม กลุ่มมุ่งเน้น

สังคม กลุ่มมุ่งเน้นความบันเทิง กลุ่มมุ่งเน้นบ้านและครอบครัว และกลุ่มมุ่งเน้นกีฬา

และกิจกรรมกลางแจ้ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้น

บ้านและครอบครัว 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่ารูปแบบการด�าเนินชีวิตที่

แตกต่างกันมีการเปิดรับแฟนเพจในด้านความถี่ในการเปิดรับและความถี่ในการ

เข้าร่วมแฟนเพจไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านของระยะเวลาในการ

เข้าร่วมกิจกรรม โดยพบว่ากลุ่มมุ่งเน้นสังคมใช้ระยะเวลาในการเข้าร่วมมากท่ีสุด 

รองลงมาคือกลุ่มมุ่งเน้นบ้านและครอบครัว และกลุ่มมุ่งเน้นด้านบันเทิง ในด้านความ

สัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับแฟนเพจกับทัศนคติที่มีต่อแฟนเพจนั้น ไม่มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติทั้งด้านการเข้าร่วม ด้านเนื้อหาและกิจกรรม และด้านรูปแบบ ส่วนความ

สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมกลุ่มในแฟนเพจ มีความ

สัมพันธ์ไปในทิศทางบวก ย่ิงกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านการเข้าร่วม ด้านเนื้อหาและ

บทคัดย่อ
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กิจกรรม และด้านรูปแบบในเชิงบวกมากก็จะยิ่งมีแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมเป็น

สมาชิกกลุ่มแฟนเพจมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 	รปูแบบการด�าเนนิชวีติ,	ทศันคต,ิ	การเปิดรบัข่าวสาร,	เฟซบุก๊,	แฟนเพจ,	

สื่อออนไลน์,	โซเชียลมีเดีย,	คุณแม่,	ครอบครัว,	สังคมออนไลน์
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 Research “ Lifestyle Exposure and Attitude Towards Fanpage 

of the Mother to the Fanpages Club Mongkorntul 55 and Club Maenguaey 

lukengunoimena 56”. The objective of this research was to determine 

the lifestyle of mothers who are members of the Club Capricorn Libra 

55 and the mother snake Mar 56. That affect exposure and attitudes 

toward the use of a fan of this research study is about Quantitative 

Research conducted by the survey using an online questionnaire was 

used to collect data. Then analyze the data using a statistical software 

package.

 The results showed that the sample, which is the mother who 

is a member of Club Capricorn Libra 55 and the mother snake Mar 56. 

Between the ages of 25-30 years, the majority holds a bachelor’s degree. 

They work for private companies and the income is between 15,001 to 

30,000 baht in Lifestyle guidelines (Reimer, 1995) Lifestyle is divided into 

5 groups focused culture. The group focuses on social focusing on 

entertainment. The group focuses on home and family and focusing on 

sports and outdoor activities. Found that the majority of Lifestyle-oriented 

home and family. The result of this study indicated that: Lifestyle different 

fan pages are exposed in the frequency of exposure and frequency of 

the fan is no different. However, there are significant differences in the 

duration of the participants. The focus groups revealed that society takes 

in most participants. Followed by focus groups and a group of family-

oriented entertainment.

 In terms of relationships between exposure fan attitude towards 

fans did not correlate with the attitude of the participants. The content 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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and activities and design. The relationship between attitudes and behavior 

likely to join the fan page is a relationship in a positive direction. The 

sample is the attitude of the participants. The content and activities and 

a very positive behavior will be more likely to join a group more fans.

Keywords: 	 Lifestyle,	Attitude,	Exposure,	Facebook,	Fan	page,	Online,	

Social	Media,	Mother,	Family,	Community
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ปัจจุบันการสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (www.facebook.com) เป็นช่องทางการส่ือสารที่มี

คนใช้งานมากท่ีสุดในโลก และเฟซบุ๊กได้กลายเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับ

ความนิยม รวมถึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 

เฟซบุ๊กได้ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางของการติดต่อในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในรูปแบบการ

ค้าขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดของผู้ผลิตสินค้าต่างๆ เพราะเป็นช่องทางที่

มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และมีต้นทุนต�่า อีกหนึ่งคุณสมบัติของ 

เฟซบุ๊กที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ “แฟนเพจ” (Fanpage) หมายถึง พ้ืนที ่

ส่วนรวมในเฟซบุ๊กท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือรวบรวมกลุ่มคนที่มีความต้องการแบบเดียวกัน 

คล้ายกับการรวมตัวของสมาคม คลับ คอมมูนิตี้ หรือชมรมที่เกิดขึ้นในสังคมปกติ  

การเกิดขึ้นของแฟนเพจน้ีเกิดขึ้นเป็นไปอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะสามารถ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกในแฟนเพจได้ง่ายและสะดวกเพียงการกดไลค์ 

 โดยการรวมตวักนับนแฟนเพจนีก้ร็วมไปถงึกลุม่คณุแม่ยคุใหม่ทีม่ลีกูวยัแรก

เกดิ-3 ปีทีม่ไีลฟ์สไตล์การใช้อนิเทอร์เนต็เป็นช่องทางในการตดิต่อสือ่สารด้วย เนือ่งจาก

ฟังก์ชันของแฟนเพจสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ปัจจุบัน โดยลักษณะการรวม

กลุม่บนแฟนเพจของคณุแม่จะมกีารตัง้ชือ่กลุม่ทีบ่่งบอกถงึวตัถปุระสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

เนื้อหา รูปแบบและกิจกรรมของแฟนเพจ ส�าหรับการแบ่งกลุ่มของแฟนเพจนั้นมี 

หลากหลายกลุ่ม ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกคลับมังกรตุลย์ 55 และคลับแม่งูเอ๋ย  

ลูกงูน้อยมีนา 56 เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยการตั้งชื่อของคลับหรือกลุ่มนั้น จะ

ใช้ช่ือของเดือน ปีพุทธศักราช ปีคริสต์ศักราช หรือราศี เพื่อเป็นการระบุถึงกลุ่ม 

เป้าหมาย และก�าหนดวัตถุประสงค์ของแฟนเพจ ส�าหรับการคัดเลือกคลับหรือกลุ่ม 

ในการวิจัยครั้งน้ี คัดเลือกจากกลุ่มท่ีจัดตั้งข้ึนมาอย่างน้อย 1 ปี มีสมาชิกร่วมท�า

กิจกรรมในแฟนเพจอย่างต่อเน่ือง ท้ังในรูปแบบบนสื่อออนไลน์หรือกิจกรรมพบปะ

สังสรรค์กันภายนอก

 เนือ่งด้วยความส�าคญัดงัทีไ่ด้กล่าว จะเหน็ว่ารปูแบบการสือ่สารทีเ่กดิขึน้บน

สือ่สงัคมออนไลน์แฟนเพจนบัวนัยิง่เพิม่ความส�าคญัมากขึน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการ
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ศึกษาในประเด็นนี้ เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนไป 

เนือ่งจากพฤตกิรรมการสือ่สารบนสือ่ออนไลน์นัน้แตกต่างไปจากพฤตกิรรมแบบพบปะ

และเห็นหน้า นอกจากน้ีงานวิจัยรูปแบบการด�าเนินชีวิต การเปิดรับและทัศนคติท่ีมี

ต่อแฟนเพจ โดยใช้กรณีศึกษาคุณแม่ท่ีเป็นสมาชิกของคลับมังกรตุลย์ 55 และคลับ 

แม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56 มีลูกอยู่ในช่วงวัยแรกเกิด-3 ปี ยังไม่มีการศึกษาในประเด็น

นี ้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวเิคราะห์เรือ่งการสือ่สารต่อไป

 ทั้งนี้ท้ังนั้นผลการวิจัยที่ได้รับจะสามารถต่อยอดเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็น

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ศึกษาทางด้านวารสารศาสตร์ รวมไปถึงนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ และนักการ

สื่อสาร ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคุณแม่ ซึ่งนับ

ว่าเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลการซ้ือสูง และมีไลฟ์สไตล์การใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์จ�านวนมากขึน้ เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปปรบัใช้ในการวางแผนและก�าหนดกลยทุธ์

ต่อการสร้างแบรนด์สนิค้า หรอืพฒันาสนิค้าได้อย่างเหมาะสมและตรงกบัความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย อย่างสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาเหตุผลที่มีต่อการเข้าร่วมแฟนเพจคลับมังกรตุลย์ 55 และ 

คลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56

 2.  เพื่อศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิต การเปิดรับแฟนเพจ ทัศนคติที่มีต่อ

แฟนเพจ และแนวโน้มพฤตกิรรมการเข้าร่วมของคณุแม่ในแฟนเพจคลบัมงักรตลุย์ 55 

และคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56

 3.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์รปูแบบการด�าเนนิชีวติ กบัการเปิดรบัแฟนเพจ

ของคลับมังกรตุลย์ 55 และคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56

 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับแฟนเพจ กับทัศนคติที่มีต่อ

คลับมังกรตุลย์ 55 และคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56

 5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อแฟนเพจ กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการเข้าร่วมแฟนเพจคลับมังกรตุลย์ 55 และคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56
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แนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1.  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต
 (สุปัญญา ไชยชาญ, 2543, น. 132-133, อ้างถึงใน นิมิตพงษ์ ปฐมธน- 

โชติกุล, 2554, น. 25) กล่าวว่า รูปแบบการด�าเนินชีวิตหมายถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิต  

ใช้เงิน และใช้เวลาของบุคคลนั้น ซ่ึงแสดงออกมาให้ปรากฏซ�้ากันใน 4 มิติ คือ  

1. ด้านลักษณะประชากรที่ประกอบกันเป็นคนนั้น 2. กิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม  

3. ความสนใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 4. ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 โดยแนวคดิรปูแบบการด�าเนนิชวีติ ได้มกีารใช้ค�าย่อว่า AIO ในส่วนของราย

ละเอียดและความหมายของ AIO (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, น. 285, อ้างถึงใน  

นมิิตพงษ์ ปฐมธนโชตกุิล, 2554, น. 27) ได้ให้ความหมายดงันี ้A : Activity คือ กจิกรรม

ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาท่ีแสดงออก เช่น ดูโทรทัศน์ จ่ายของในร้านค้าหรือเล่าให้เพื่อน

ฟังเกี่ยวกับบริการซ่อมรถของอู่ประจ�า แม้ว่าปฏิกิริยานี้ใครๆ ก็เห็นอยู่แต่ไม่สามารถ

เดาเหตุผลของการกระท�าได้หมด และก็มักจะไม่มีใครท�าการวัดเพื่อหาเหตุผลของ

ปฏิกิริยานี้ I : Interest คือ ความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ์หรือวัตถุโดยมีระดับของ

ความตื่นเต้นท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้ตั้งใจติดต่อกันมาหรือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับมัน 

O : Opinion คือ ความคิดเห็น เป็นไปในรูปค�าพูดหรือเขียนตอบที่บุคคลตอบต่อ

สถานการณ์ที่กระตุ้นเร้าค�าถามความคิดเห็น ใช้เพื่ออธิบายแปลความหมาย การคาด

คะเนและการประมาณค่า เช่น เชือ่ในสิง่ซ่ึงบคุคลอืน่ต้ังใจ ความเชือ่เกีย่วกบัเหตุการณ์

ในอนาคตประเมินรางวัลที่จะได้รับจากการเลือกทางเลือกและโทษที่จะเป็นผลของ

การเลือกนั้น

 ส�าหรบัวธิกีารศกึษาวถิชีวีติแบบ AIOs นัน่คือ วธิกีารทีมุ่ง่ค้นหาว่า ผู้บรโิภค

ท�ากิจกรรมอะไร มีความสนใจเรื่องอะไร และมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ อย่างไร 

ดังนั้นแบบส�ารวจ AIOs จึงประกอบด้วยข้อค�าถามต่างๆ ที่มุ่ง 3 ประเด็นหลักคือ  

1. กิจกรรมท่ีท�าเพ่ือให้ผู ้บริโภคเปิดเผยสิ่งที่ท�า ส่ิงท่ีซื้อ รวมทั้งการใช้เวลาว่าง  

2. ความสนใจ เป็นค�าถามที่วัดความชอบและการจัดล�าดับความส�าคัญของผู้บริโภค 

และ 3. ความคิดเห็น เป็นค�าถามที่มุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และทัศนะต่างๆ ของ 

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโลก เศรษฐกจิ สงัคม และประเดน็อืน่ๆ ทัง้นีใ้นงานวจิยันีไ้ด้เลือกใช้การ

จ�าแนกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มรูปแบบการด�าเนินชีวิต ของ Reimer, 1995 ออกเป็น  
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5 กลุ่ม ดังนี้  1. กลุ่มมุ่งเน้นวัฒนธรรม (Cultural Orientation) เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ทีแ่สดงถงึวฒันธรรมหรอืประเพณนียิมในสภาพแวดล้อมของแต่ละบคุคล ไม่ว่าจะเป็น

วฒันธรรมสมยันยิม หรอืวฒันธรรมระดบัสงู เช่น การชมการแสดงทางวฒันธรรม การ

ชมนิทรรศการศิลปะ  2. กลุ่มมุ่งเน้นสังคม (Societal Orientation) เกี่ยวข้องกับสิ่ง

ทีเ่ป็นอยูร่อบตวัทัว่ไป แต่เหน็ว่ามคีวามส�าคญัและควรค่าต่อการเข้าร่วม เช่น การเมอืง 

สังคม สิ่งแวดล้อม  3. กลุ่มมุ่งเน้นความบันเทิง (Entertainment Orientation)  

มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มมุ่งเน้นวัฒนธรรม แต่มุ่งเน้นไปเพื่อความพึงพอใจและส่งผล

โดยตรงต่อบคุคลมากกว่า เช่น การชมภาพยนตร์เพือ่ความบนัเทงิ  4. กลุม่มุง่เน้นบ้าน

และครอบครัว (Home and Family Orientation) มีลักษณะของความใกล้ชิด และ

การแบ่งปันส่วนบุคคล เช่น การท�ากิจกรรมกันในครอบครัว และ  5. กลุ่มมุ่งเน้นกีฬา

และกิจกรรมกลางแจ้ง (Sport and Outdoor Orientation) มีลักษณะของความ

พยายามให้มีสุขภาพแข็งแรง เช่น การเล่นกีฬา การท�ากิจกรรมกลางแจ้ง

2.  แนวคิดและทฤษฎีกำรเปิดรับข่ำวสำร
 (Solomon, 2012 อ้างถึงใน ธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์, น. 41) กล่าวว่า การ

เปิดรับ หมายถึง การที่ผู้บริโภครับสิ่งเร้า ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น 

การลิ้มรส และการสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ซ่ึงผู้บริโภคส่วนใหญ่มักเปิดรับ 

สิง่เร้าทีท่�าให้รู้สกึสบายใจ และหลกีเลีย่งสิง่เร้าทีท่�าให้รู้สกึเจบ็ปวดหรอืทกุข์ใจ ส�าหรับ

การให้ความหมายของการเปิดรบัสือ่ Becker, 1972 ได้จ�าแนกตามพฤตกิรรมการเปิด

รับสื่อและข่าวสาร คือ 1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) บุคคลจะ

แสวงหาข้อมูลเพื่อให้ตนเองมีความคล้ายคลึงกับบุคลอื่นๆ ในเรื่องทั่วไปหรือเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง 2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร

เพื่อทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ ใคร่รู้ และหากมีข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของตนเอง

จะให้ความใส่ใจเป็นพเิศษและ 3. การเปิดรบัประสบการณ์ (Experience Receptivity) 

บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อกระท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ส่วนปัจจัยทีมี่อทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรับข่าวสาร ประกอบไปด้วย  1. ความ

ต้องการ (Need) ปัจจัยส�าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือก ทั้งความต้องการ

ทางกายและใจ และระดบัความต้องการกเ็ป็นตวัก�าหนดการเลอืก โดยเลอืกตอบสนอง

ความต้องการ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม การยอมรับในสังคมและ
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เพื่อความพอใจ ฯลฯ  2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ 

ความชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่างๆ ส่วน

ค่านยิม คอื หลกัพืน้ฐานทีเ่รายดึถอื เป็นความรู้สกึทีว่่าเราควรจะท�าหรอืไม่ควรท�าอะไร

ในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคน ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่ง

ต่อการเลอืกใช้สือ่มวลชน การเลือกข่าวสาร การเลอืกตคีวามหมายและการเลอืกจดจ�า 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย ทุกคนก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนิน

ชีวิตในทุกด้าน ทั้งอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ 

เหล่านีจ้ะมอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้สือ่มวลชน การเลอืกข่าวสาร การเลือกตคีวามหมาย

และการเลือกจดจ�าเพื่อสนองเป้าหมาย  4. ความสามารถ (Capability) เกี่ยวกับเรื่อง

ใดเร่ืองหนึง่ รวมทัง้ความสามารถด้านภาษามอีทิธพิลต่อเราในการทีจ่ะเลอืกรบัข่าวสาร 

เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้  5. การใช้ประโยชน์ (Utility) 

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจ และ

จดจ�าข่าวสารทีเ่ราสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้  6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication 

Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง ข้ึนอยู่กับลีลาในการส่ือสาร คือ ความ

ชอบหรอืไมช่อบสือ่บางประเภท  7. สภาวะ (Context) ในทีน่ี้หมายถงึ สถานที่ บคุคล 

และเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ การสื่อสาร สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของ

ผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วย มีอิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือก

ตีความหมายและเลือกจดจ�าข่าวสาร การที่เราต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การที่เราคิด

ว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการที่คิดว่าคนอื่น

คิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือก  8. ประสบการณ์และ

นิสัย (Experience and Habit) ผู้รับสารแต่ละคนพัฒนานิสัยการรับสารที่มาจาก

ประสบการณ์ในการรับข่าวสาร โดยพัฒนาเป็นความชอบต่อสื่อหรือรายการประเภท

ใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นจึงเลือกใช้สื่อ ให้ความสนใจ ตีความหมายและเลือกจดจ�าใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3.  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
 ทัศนคติ หมายถึง สภาพทางจิตของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ในการที่จะ

ตอบสนองต่อบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในท�านองว่าชอบ

หรือไม่ชอบ ตามปกติแล้วบุคคลจะต้องมีทัศนคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
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ประจ�าวันเสมอ (อ้างถึงใน รุจิมณี สิริธารสมบัติ, 2556, น.26) นอกจากนี้ทัศนคติเป็น

ความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือสิ่งแวดล้อม โดยทัศนคตินั้น 

มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียง

ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ 

หรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal 

Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันเป็นพฤติกรรมต่อไป และ

ทัศนคติเป็นพรมแดนเชื่อมโยงความรู้กับพฤติกรรม (Roger, 1978, อ้างถึงใน สุรพงษ์ 

โสธนะเสถียร, 2533, น.122) ส�าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่เลือกน�ามาใช้ใน

งานวิจัยคร้ังน้ีใช้กลุ่มท่ีนิยามทัศนคติมี 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความ

รูส้กึ ซึง่แหล่งท่ีท�าให้เกดิทัศนคตทิีส่�าคญั ได้แก่  1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific 

Experiences) วิธีการหนึ่งที่เราเรียนรู้ทัศนคติ คือ การมีประสบการณ์เฉพาะอย่างกับ

สิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัทศันคตนิัน้ เช่น ถ้ามีประสบการณ์ทีด่ใีนการตดิต่อกับบคุคลหนึง่ เรา

ก็จะมีความรู้สึกชอบบุคคลนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากมีประสบการณ์ไม่ดี ก็มักจะ

มแีนวโน้มทีไ่ม่ชอบบคุคลนัน้  2. การตดิต่อส่ือข่าวสารกับบคุคลอืน่ (Communication 

from Others) ทศันคตหิลายอย่างของบคุคลเกดิขึน้จากผลของการตดิต่อสือ่ข่าวสาร

จากบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การที่เด็ก

รับฟังเรื่องราวต่างๆ ในโรงเรียน ครูจะมีอิทธิพลต่อความเช่ือและทัศนคติของเด็ก 

เป็นต้น หรือการทีก่ลุม่คณุแม่ในแฟนเพจรบัฟังข่าวสารจากคนในกลุม่ทีน่่าเชือ่ถอืก็เกดิ

ความเชื่อที่มีผลต่อทัศนคติต่อการเข้าร่วมแฟนเพจ  3. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) 

ทัศนคติบางอย่างของเราถูกสร้างข้ึนจากการเลียนแบบจากคนอื่น โดยจะมองเห็นว่า

บคุคลอืน่ปฏบิตัอิย่างไร ขัน้ต่อไปจะแปลความหมายของการปฏบิตันิัน้ในรปูของความ

เชื่อและทัศนคติ 

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่ม
 นักจิตวิทยาสังคมให้ความหมายค�าว่า กลุ่ม คือการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น

ไปมาร่วมกันสนใจประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นปทัสถานและจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยที่

ต่างกม็คีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนัด้วย (ฉลอง ภริมย์รตัน์, 2521, น. 2 อ้างถงึใน ปภงักร 

ป่าสิงห์, 2550, น. 21) (Feldman and Amold) บอกถึงลักษณะของกลุ่มว่า 

มี 3 ประการด้วยกันคือ 1. มีปฏิสัมพันธ์กัน 2. รับรู้ว่ามีความสนใจและเป้าหมาย 
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ร่วมกัน  3. รวมกันเพื่อความส�าเร็จของกิจกรรมในการท�างาน ส�าหรับในส่วนของ

เหตุผลที่บุคคลเข้ากลุ่มนั้น (Gibb, Platt and Miller) ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ คือ   

1. เพือ่คลายเหงา ความเบือ่หน่ายจากชวีติประจ�าวนั ท�าให้บคุคลแสวงหากลุม่เพือ่แก้

เซ็ง ในรูปแบบต่างๆ  2. เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา การเข้ากลุ่ม

อาจช่วยท�าให้ชีวิตตื่นเต้นไม่น่าเบื่อ เพราะชีวิตที่ราบเรียบเกินไป  3. เป็นการพักผ่อน 

การงานที่เคร่งเครียดอาจท�าให้เกิดความรู้สึกล้าทางจิตใจ การเข้ากลุ่มจะช่วยผ่อน

คลายความเครียดได้  4. เพื่อพบปะบุคคลที่มีความสนใจคล้ายๆ กัน การท�างานคน

เดียวมักไม่สนุก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เหมือนเมื่อเข้ากลุ่ม  5. เพื่อ

แสวงหาความรู้ ในการเข้ากลุ่มอาจมีการได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เป็นประโยชน์ในการ

ท�างานหรือวิชาชีพ  6. เพื่อสถานภาพทางสังคม กลุ่มบางประเภทเป็นที่ดึงดูดใจของ

สมาชิก เพราะรู้สึกภาคภูมิ มีเกียรติเมื่อได้เข้าเป็นสมาชิก  7. ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก 

หากกลุ่มมีผลได้มากกว่าผลเสียจะดึงดูดให้อยากเข้าเป็นสมาชิก  8. ถูกคาดหมายจาก

บุคคลอื่นให้เข้า บางครั้งบุคคลอาจถูกคาดหมายจากครอบครัว สังคม ให้เข้าร่วมเป็น

สมาชิก ท�าให้เกิดเป็นแรงผลักดันในการเข้ากลุ่มเกิดขึ้น  9. ให้โอกาสท่องเที่ยว กลุ่ม

บางประเภทให้โอกาสสมาชิกได้ทัศนศึกษา ท�าให้เกิดความบันเทิง ความน่าสนใจ   

10. ได้โอกาสออกจากบ้าน ในกรณีท่ีบุคคลบางคนมีความกดดันจากทางครอบครัว 

การรวมกลุ่มบางประเภทช่วยแก้ปัญหาให้ลดความตึงเครียดลง  11. เพื่อพบปะเพื่อน

ต่างเพศ  12. เพื่อเผยแพร่ความคิด หรือให้ความคิดของตนมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การ

เข้าร่วมกลุ่มจะช่วย “ขาย” ความคิดของตนเองให้กับผู้อื่นได้  13. เพื่อหางานอาชีพ

ท�า กลุ่มพัฒนาอาชีพและแรงงานจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการมีความรู้

ประกอบอาชีพ 14. ถูกชักจูง แนะน�าจากผู้น�าหรือหัวหน้า

5.  แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยำครอบครัว
 (บุญลือ วันทนายนต์, 2525, น. 41) ครอบครัว คือ กลุ่มคนที่มีความ 

เก่ียวพันกันทางสายโลหิต มีหน้าที่ในการให้ก�าเนิดบุตร ปลูกฝังอบรมให้สามารถอยู่

ร่วมกับสังคมได้ คุ้มครองผู้อยู่ร่วมครอบครัวตามหลักกฎหมาย จารีต ประเพณี และ

เป็นแบบอย่างให้้สมาชิกในครอบครัวได้ปฏิบัติตาม (รุจา, 2541) น�าเสนอหลาย 

การศึกษาเก่ียวกับการแบ่งชนิดของครอบครัว โดยจ�าแนกประเภทตามลักษณะ

โครงสร้างของครอบครัว ความเป็นใหญ่ในครอบครัว ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต คือ  
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1. ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยาย  2. จ�าแนกตามการอยู่อาศัยของคู่สมรส   

3. จ�าแนกตามความเป็นใหญ่ในครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวที่บิดาหรือสามีเป็นใหญ่ 

(Patricheal Family) ครอบครัวที่มารดาหรือภรรยาเป็นใหญ่ (Matricheal Family) 

เป็นต้น  4. จ�าแนกตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต 

 จากท่ีได้กล่าวถึงครอบครวัมีการเปลีย่นแปลงเป็นพลวตั ดงันัน้ลกัษณะของ

ครอบครวัจึงไม่เป็นเพยีงการแบ่งตามสมยัเดมิ ในการเปลีย่นแปลงของครอบครวัทีเ่ป็น

ตัวอย่างทางซีกโลกตะวันตกดังต่อไปน้ี  1. รูปแบบครอบครัวเดิม ได้แก่ ครอบครัว

เดีย่ว เป็นครอบครวัทีคู่ส่ามภีรรยาอยูร่่วมกนั  2. ครอบครวัคู่สามภีรรยา เป็นครอบครวั

ที่คู่สามีภรรยาอยู่ร่วมกันแต่ยังไม่มีบุตร  3. ครอบครัวที่มีบิดามารดาเลี้ยงเดี่ยว เป็น

ครอบครัวที่คู่สมรสหย่าหรือเป็นหม้าย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลี้ยงดูบุตรอยู่คนเดียว  4. คน

โสดอยู่คนเดียว เป็นคนโสดที่ไม่ได้แต่งงาน และแยกออกจากครอบครัวเดิมอยู่เพียง

ล�าพังคนเดียว  5. ครอบครัวขยาย เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกจากด้านสามีหรือภรรยา

อยู่ร่วมกัน  6. ครอบครัวคู่ชรา เป็นครอบครัวที่เหลือเพียงคู่สามีภรรยา บุตรได้แยก

ออกไปจากครอบครัวทั้งหมด  7. ครอบครัวเครือญาติ เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกที่ยัง

ไม่แต่งงาน อยูร่่วมกนัหรอืในบรเิวณทีไ่ม่ห่างไกลกนั มีการดแูลช่วยเหลือซึง่กันและกนั

6.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือใหม่
 (กาญจนา, 2539) “สือ่สมยัใหม่” (New Media) หมายถงึส่ืออเิล็กทรอนกิส์

และดิจิทัลซึ่งสามารถกระจายข่าวสารไปได้รวดเร็วและกว้างไกล ตัวอย่างเช่น ไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ที่ได้รวมเอาเสียง 

ข้อความ และภาพไว้ในสื่อเดียวกัน (Ronald E. Rice, 1985, อ้างในดวงกมล  

ชาตปิระเสรฐิ, 2547) เสนอว่า สือ่ใหม่มลีกัษณะส�าคญัคอื การขยายรสสมัผสัของมนษุย์

ให้กว้างขวางและสลับซับซ้อนมากขึ้น คุณลักษณะที่ส�าคัญของมันคือการปฏิสัมพันธ์

และการน�าไปใช้ในอาณาจกัรของสือ่เดมิได้ เช่น ใช้แทนส่ือบคุคล (E-Mail) ใช้แทนการ

สือ่สารในกลุม่ (Video Conference) กล่าวง่ายๆ คอื สือ่ใหม่สามารถจะเข้ามาท�างาน

ในทุกบริบทที่สื่ออื่นๆ ได้ปฏิบัติการอยู่แล้ว

 (Marchall McLuhan, Lev Manovich, Dennis McQuail and Everett 

M. Rogers) สรุปได้ว่าสื่อใหม่ คือ สื่อดิจิทัลที่มีความหลากหลายของสื่อในตัวเอง และ

มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่ม
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เป้าหมาย ทั้งเฉพาะบุคคลและเครือข่าย คุณลักษณะหลักของสื่อที่จะเรียกว่าสื่อใหม่

หรือนวิมเีดยีนัน้ต้องประกอบด้วย  1. สือ่มคีวามเป็นดจิทัิล (Digitallization) มลัีกษณะ

การท�างานและการประมวลผลแบบดิจิทัล ซ่ึงหลากหลาย รวดเร็ว และแม่นย�ากว่า 

แบบอะนาล็อค ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิม  2. มีลักษณะของการหลอมรวมของสื่อ 

(Media Convergence) จากเดิมที่แต่ละสื่อมีคุณสมบัติและหน้าที่เฉพาะด้าน ก็ถูก

น�าเอาลักษณะต่างๆ ท่ีมีมาหลอมรวมกัน เพื่อให้สะดวกในการใช้คุณสมบัติต่างๆ  

เหล่านั้นด้วยสื่อเพียงสื่อเดียว  3. มีการปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) ของสื่อกับผู้ใช้สื่อ 

เช่น เมื่อคลิกเมาส์จะต้องได้ผลโต้ตอบกลับมาซึ่งเป็นผลโต้ตอบแบบทันทีทันใด และ

ยิ่งไปกว่านี้ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารก็มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันอย่างทันใดเช่นกัน   

4. เป็นการสื่อสารจากหน่วยเดียวบุคคลเดียว กระจายสารไปยังกลุ่มหมู่มาก (One-

to-Many) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสื่อมวลชน ที่สามารถกระจายข่าวสารจากผู้ส่งเพียงคน

เดยีวหรอืกลุม่เดยีว ไปยงัผูร้บัสารจ�านวนมากพร้อมๆ กันภายในเวลาอนัรวดเรว็ เพยีง

แต่สือ่ใหม่นัน้ผูส่้งสารไม่จ�าเป็นต้องเป็นผูส้ือ่สารระดบัมอือาชีพ ทีม่อี�านาจและสิทธใิน

การสื่อสารแบบนักสื่อสารมวลชน  5. เป็นการกระจายสารจากกลุ่มคนไปยังกลุ่มอื่น 

(Many-To-Many) นอกจากการกระจายสารเป็นลักษณะการกระจายจากบคุคลเดยีว

ไปยงัคนหมูม่ากแล้ว ยงัอาจเป็นการกระจายสารจากหลายๆ คนไปยงัอกีหลายๆ คนใน

เวลาเดียวกัน 

 จากการน�าเสนอทฤษฎีดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ในส่วนของแนวคิดรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตจะช่วยท�าให้เข้าใจรูปแบบการด�าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดียิ่งขึ้น 

รวมไปถึงแนวคิดจิตวิทยาครอบครัวก็จะท�าให้วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่มาของการม ี

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพราะลักษณะของครอบครัวส่งผลต่อ 

รูปแบบการด�าเนินชีวิต ขณะที่แนวคิดทัศนคติจะท�าให้เข้าใจถึงความคิดของกลุ่ม 

เป้าหมาย เพราะการมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ น้ันย่อมส่งผลต่อการกระท�าและเกิดเป็น

พฤตกิรรมในทีสุ่ด รวมไปถงึแนวคดิสือ่ใหม่จะเป็นข้อมลูเพือ่สนบัสนนุในการวิเคราะห์

ถงึรปูแบบการสือ่สารของกลุม่เป้าหมาย เพราะสือ่ใหม่นัน้เป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนด

รูปแบบการสื่อสารท่ีแตกต่างกันออกไปจากสื่อเดิม ด้วยเหตุนี้เองแนวคิดและทฤษฎ ี

ทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์และสนบัสนนุผลการวจิยัอย่าง

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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วิธีกำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

แบบส�ารวจ (Survey Research) เป็นการวัดผลระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross 

Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู การเลอืกกลุม่ตวัอย่างใช้วิธกีารสุม่ตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience 

Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling 

or Chain Sampling) คอื การเลอืกกลุม่ตวัอย่างในลักษณะแบบต่อเนือ่ง โดยทีต่วัอย่าง

แรกจะเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าหรอืส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กบักลุม่ตวัอย่างต่อไปเรือ่ยๆ 

โดยกระจายไปตาม อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  

จนกระทั่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างคือ คลับ

มังกรตุลย์ 55 จ�านวน 200 คนและคลับแม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56 จ�านวน 200 คน 

 ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นคุณแม่อายุระหว่าง 25-40 ปี และมีบุตรอย่างน้อย 

1 คนอยู่ในช่วงอายุแรกเกิด–3 ปี เป็นสมาชิกคลับมังกรตุลย์55 และคลับแม่งูเอ๋ย ลูก

งนู้อยมนีา56 ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เคยเข้าร่วมพบปะและร่วมท�ากจิกรรมกบัแฟน

เพจอย่างน้อย 1 ครั้ง กลุ่มแฟนเพจที่เลือกใช้ศึกษา คือ คลับมังกรตุลย์ 55 และคลับ

แม่งูเอ๋ย ลูกงูน้อยมีนา 56 โดยคัดเลือกจากจ�านวนยอด Like ในแฟนเพจจ�านวน 500 

Like ขึน้ไป ภายในกลุม่มกีารปฏิสมัพนัธ์ พดูคยุ แลกเปลีย่นทัศนคตแิละข้อมลูกนัอย่าง

ต่อเนือ่งในหน้าแฟนเพจ เช่น การเล่นเกม แจกของรางวลั และร่วมท�ากจิกรรมร่วมกนั

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนาลักษณะทาง

ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง การเปิดรับแฟนเพจ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มี

ต่อแฟนเพจ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ T-Test เพื่อหาความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยศึกษำ

จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้
 ลกัษณะทางประชากรของกลุม่คณุแม่แฟนเพจคลับมงักรตลุย์ 55 และกลุ่ม

แม่งูน้อยมีนา 56 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี รองลงมาคือ 

25-30 ปี และ 36-40 ปี ตามล�าดับ มีสถานภาพสมรส และส่วนใหญ่ศึกษาระดับ

ปรญิญาตรีรองลงมาคอืปรญิญาโท และต�า่กว่าปริญญาตร ีโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน รองลงมาคอืค้าขายและประกอบธรุกิจส่วนตัว และข้าราชการ / 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานรัฐ ตามล�าดับ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่ 

มรีายได้ 15,001-30,000 บาท รองลงมาคอื 30,001-40,000 บาท และต�า่กว่า 15,000 

บาท ตามล�าดบั ส�าหรบัรูปแบบการด�าเนินชวีติ ส่วนใหญ่มรีปูแบบการด�าเนนิชวีติกลุ่ม

ที่มุ่งเน้นบ้านและครอบครัว รองลงมาคือกลุ่มที่มุ่งเน้นด้านบันเทิง และกลุ่มมุ่งเน้น

วัฒนธรรมตามล�าดับ

 ส�าหรับการเปิดรับแฟนเพจ ด้านความถี่ในการเปิดรับแฟนเพจส่วนใหญ่

เฉลี่ย 13 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้านความถี่ในการเข้าร่วมแฟนเพจเฉลี่ย 12 ครั้งต่อสัปดาห์ 

และด้านระยะเวลาในการเข้าร่วมเฉลี่ย 19 นาทีต่อครั้ง ในส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการ

ติดตามข่าวสาร ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือโทรศัพท์

มือถือและอุปกรณ์แท็บแล็ต ตามล�าดับ ช่องทางการรู้จักแฟนเพจ ส่วนใหญ่รู้จักผ่าน

เวบ็ไซต์เฟซบุก๊ รองลงมาคอื สือ่ท่ีเกีย่วกบัการเลีย้งลูกทัง้นติยสาร เวบ็ไซต์เกีย่วกบัการ

เลี้ยงลูก และเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล ตามล�าดับ โดยช่วงเวลาในการเข้าร่วมแฟนเพจเป็น

ประจ�าใน 1 วัน ส่วนใหญ่คือ 18.01-22.00 น. รองลงมาคือ 10.01-14.00 น. และ 

22.01-02.00 น. ตามล�าดับ ด้านประเภทข้อมูลที่เปิดรับในแฟนเพจส่วนใหญ่คือ 

ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก รองลงมาคือ วิธีการเพื่อกระตุ้นทักษะการส่งเสริม

พัฒนาการของลูก และวิธีแก้ปัญหาในการเลี้ยงลูกด้านต่างๆ ตามล�าดับ ทั้งนี้ท้ังน้ัน

เหตุผลในการเข้าร่วมกลุ่มส่วนใหญ่คือ รู้สึกว่าเป็นการพักผ่อน และผ่อนคลายจาก

ความเครียด รองลงมาคอื ได้พบปะคนทีม่คีวามสนใจคล้ายกนั และรูสึ้กคลายจากความ

เหงา ตามล�าดับ

 ในส่วนของผลการศึกษาทัศนคติ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  1. ด้านการ

เข้าร่วมแฟนเพจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในเชิงบวก โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ
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เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น ไม่เสียค่าใช้จ่าย รองลงมาคือ ใช้งานได้สะดวกทุกที่  

ทุกเวลา และเข้าถึงได้ง่าย เช่น มีความสะดวกในการเข้าถึงได้ง่าย ตามล�าดับ  2. ด้าน

เนื้อหาและกิจกรรมของแฟนเพจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในเชิงบวก โดยมี

ทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็น เนื้อหาและกิจกรรมสามารถน�าไปใช้ได้จริง รอง

ลงมาคือ เนื้อหาและกิจกรรมเป็นประโยชน์ และเนื้อหาและกิจกรรมทันสมัย อัพเดท

ตลอดเวลา ตามล�าดับ  3. ด้านรูปแบบของแฟนเพจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติใน

เชิงบวก โดยมีทัศนคติเห็นด้วยมากท่ีสุดในประเด็น แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ข้อมลู โพสข้อมลูได้ง่ายและสะดวก รองลงมาคอื สามารถส่งต่อข้อมลูข่าวสารไปยงัคน

หมูม่ากได้รวดเรว็ และค้นหาข้อมลูทีต้่องการได้รวดเรว็ รวมถงึมองเหน็ข้อมลูได้ชดัเจน 

ตามล�าดับ 

 ส�าหรบัแนวโน้มพฤตกิรรมการเข้าร่วมแฟนเพจของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า โดย

ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกแฟนเพจอย่างต่อ

เนื่องในระดับความตั้งใจมาก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความต้ังใจในการเป็น

สมาชิกแฟนเพจอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ ระดับความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใน

แฟนเพจอย่างต่อเนือ่ง ระดบัความตัง้ใจในการแนะน�าผูอ้ืน่ให้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ และ

ร่วมกิจกรรมในแฟนเพจ ตามล�าดับ

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตกับกำรเปิดรับแฟนเพจ
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบกลุ่มมุ่งเน้นบ้านและ

ครอบครัว รองลงมาคือกลุ่มมุ่งเน้นความบันเทิง และกลุ่มมุ่งเน้นวัฒนธรรม มีการเปิด

รบัแฟนเพจไม่แตกต่างกนั โดยการเปิดรับแฟนเพจนัน้ครอบคลุมถงึด้านความถีใ่นการ

เปิดรบั และความถ่ีในการเข้าร่วม จากการศกึษานีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ (สปัุญญา 

ไชยชาญ, 2543, น. 132-133, ที่อ้างถึงใน นิมิตพงษ์ ปฐมธนโชติกุล, 2554, น. 25) 

ได้กล่าวว่า รูปแบบการด�าเนินชีวิตเป็นตัวก�าหนดถึงกิจกรรม ความสนใจ และความ

คดิทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ ซึง่กร็วมไปถงึการเปิดรบัและความถีใ่นการเปิดรบัแฟนเพจทีต่รงกบั

รูปแบบการด�าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
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 แต่ท้ังน้ีผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการด�าเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างมีระยะ

เวลาในการเข้าร่วม (นาที / สัปดาห์) ที่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาวิเคราะห์ได้ว่า  

ผู้ที่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม (Societal Orientation) จะมีความสนใจ 

มคีวามคดิเหน็ และเข้าร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัส่ิงทีเ่ป็นอยูร่อบตวัทัว่ๆ ไป เมือ่มอง

เห็นว่าสิ่งนั้นมีความส�าคัญและควรค่าต่อการเข้าร่วม ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องการ

เลี้ยงลูกเท่านั้น แต่รวมถึงเรื่องรอบๆ ตัวทั้งการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุ

นีเ้องจงึวเิคราะห์ได้ว่าระยะเวลาในการเข้าร่วมใช้แฟนเพจส�าหรบักลุม่มุง่เน้นสังคมจงึ

ใช้ระยะเวลาท่ีนานมากกว่ากลุ่มอื่น ขณะท่ีกลุ่มรูปแบบการด�าเนินชีวิตคู่อื่นๆ ไม่พบ

ความแตกต่าง

กำรเปิดรับแฟนเพจกับทัศนคติที่มีต่อแฟนเพจ
 การเปิดรับแฟนเพจท่ีครอบคลุมถึง ความถี่ในการเปิดรับ ความถ่ีในการ 

เข้าร่วม และระยะเวลาในการเข้าร่วม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตโิดยรวมในทกุด้าน 

อันได้แก่ ด้านการเข้าร่วม ด้านเน้ือหาและกิจกรรม และด้านรูปแบบ สอดคล้องกับ

แนวคดิของ (Todd Hunt and Brent D. Ruben, 1993:65 อ้างใน ปรมะ สตะเวทนิ, 

2541, น. 122-124) ได้กล่าวถึงปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบคุคล

นั้นเกิดขึ้นจากทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือ ความชอบ

และมีใจโน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่างๆ ส่วนค่านิยม  

คอื หลกัพืน้ฐานทีเ่รายดึถอื เป็นความรูส้กึทีว่่าเราควรจะท�าหรอืไม่ควรท�าอะไรในการ

มคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมและคน ซึง่ทศันคตแิละค่านยิมมอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อการ

เลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ�า  

นัน่เพราะกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มรีปูแบบการด�าเนนิชวีติกลุม่มุง่เน้นบ้านและครอบครวั 

จึงมีความสนใจในเรื่องของครอบครัวและลูกเป็นส�าคัญ รวมถึงยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก

แฟนเพจอย่างสมคัรใจ จงึท�าให้การเปิดรบัแฟนเพจเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ 

และส่งผลให้การเปิดรับแฟนเพจไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมในทุกด้าน

ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมแฟนเพจ
 ส�าหรับทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมแฟนเพจของกลุ่ม

ตวัอย่างพบว่า ทศันคตโิดยรวมในทกุด้าน ซึง่ประกอบด้วย ด้านการเข้าร่วม ด้านเนือ้หา
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และกจิกรรม และด้านรปูแบบ มคีวามสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการเข้าร่วมแฟนเพจ

ในทกุประเดน็ และมคีวามสมัพันธ์ในเชงิบวก ซ่ึงสามารถอธบิายได้ว่า ทศันคตด้ิานการ

เข้าร่วม ด้านเนื้อหาและกิจกรรม และด้านรูปแบบ จะท�าให้ระดับแนวโน้มพฤติกรรม

ทีม่ต่ีอการเข้าร่วมแฟนเพจมากขึน้ตามไปด้วย ครอบคลมุทัง้แนวโน้มการเข้าร่วมแฟน

เพจอย่างต่อเน่ือง แนวโน้มการเป็นสมาชิกแฟนเพจอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มการ

แนะน�าผู้อื่นให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมในแฟนเพจในทุกกรณีด้วย ซึ่ง

สอดคล้องแนวคิดของ (Philip G.Zimbardo, 1977, น.57) ที่กล่าวว่าทัศนคติได้รับ

อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อที่บุคคลมีอยู่ ดังนั้นหากต้องการ

เปลีย่นแปลงทศันคตขิองบคุคล สามารถท�าได้โดยการเปลีย่นแปลงความเช่ือและความ

คดิ ซ่ึงสดุท้ายจะไปสู่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ทัง้นีห้ากต้องการให้กลุม่ตวัอย่างเป็น

สมาชกิแฟนเพจอย่างต่อเนือ่ง จากการวเิคราะห์พบว่าควรเน้นทศันคตด้ิานการเข้าร่วม

แฟนเพจ คือ การไม่เสียค่าใช้จ่าย รองลงมาคือ ใช้งานสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และเข้า

ถึงได้ง่าย เช่น มีความสะดวกในการเข้าถึงได้ง่าย เรียงตามล�าดับ รวมถึงทัศนคติด้าน

เนือ้หาและกจิกรรมควรเน้นประเภทเนือ้หาและกจิกรรมทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิ รอง

ลงมาคอืเป็นประโยชน์และทนัสมยั อพัเดทตลอดเวลา ตามล�าดบั เพือ่ให้กลุม่ตวัอย่าง

เป็นสมาชิกแฟนเพจอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านเหตุผลการเข้าร่วมกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างท่ีพบสูงสุดคือ รู้สึกว่า

เป็นการพักผ่อน และผ่อนคลายจากความเครียด รองลงมาคือได้พบปะคนที่มีความ

สนใจคล้ายกัน รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อแฟนเพจด้านการเข้าร่วมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

โดยเฉพาะประเด็นการไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้งานได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และเข้าถึงได้

ง่าย นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของประเภทข้อมูลที่เปิดรับในแฟนเพจกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เปิดรับข้อมูลประเภทประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก รองลงมาคือ วิธีการ 

กระตุ้นทักษะและส่งเสริมพัฒนาการของลูก เช่น เกม กิจกรรม

 ส�าหรับประเด็นเหล่านี้นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด และนักการสื่อสาร

องค์กรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง สามารถน�าไปใช้เพื่อการวางแผนกลยุทธ์

ทางการสื่อสารกับกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม 
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 2. ในแต่ละกลุ่มของรูปแบบการด�าเนินชีวิตพบว่า มีพฤติกรรมการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไป ในประเด็นนี้นักการสื่อสารสามารถศึกษา 

และพัฒนาสร้างเป็นโมเดลรูปแบบการสื่อสารของแต่ละกลุ่มรูปแบบการด�าเนินชีวิต 

เพือ่ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีก่�าลงัเป็นทีน่ยิมอยูใ่นปัจจบุนัมาก

ยิ่งขึ้น

 3.  ส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไปหากมีผู้สนใจที่จะท�าการศึกษาเรื่องน้ี ให้

ก�าหนดตัวแปรในแต่ละด้านให้เจาะจงในประเด็นที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลการวิจัย 

ที่สามารถน�าไปพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะในตัวแปรด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการสือ่สารของกลุม่คณุแม่ โดยท�าการศกึษาถงึทศันคต ิและพฤติกรรมของ

ทั้ง 5 กลุ่มรูปแบบการด�าเนินชีวิต เนื่องจากแต่ละรูปแบบการด�าเนินชีวิตแม้จะเป็น 

กลุ่มคุณแม่ที่มีความสนใจในเรื่องของครอบครัวและลูกเหมือนกัน ก็จะมีทัศนคติและ

พฤติกรรมในการเปิดรับแฟนเพจที่แตกต่างกันออกไป เป็นต้น
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ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย

แบบการวิเคราะห์เน้ือหาสาร (Content analysis) เก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์

รายวันภาษาไทย 2 ฉบับคือไทยรัฐและมติชน เป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

2554 - 31 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 732 ฉบับ

 การศกึษาดงักล่าวเพือ่วเิคราะห์ลกัษณะการจดัวาระสารบนหน้าหนงัสอืพิมพ์ 

การน�าเสนอเนือ้หาข่าวอทุกภยัคุณภาพของข่าวอทุกภัยรวมถงึเพือ่ทราบแนวทางการ

ท�างานของสือ่หนงัสือพมิพ์ขณะเกิดเหตกุารณ์อทุกภยัโดยการวจิยัใช้ทฤษฎกีารก�าหนด

วาระสาร (Agenda setting) แนวความคิดเกี่ยวกับข่าวหนังสือพิมพ์และข่าวภัยพิบัติ

แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และแนวคิดบทบาท

และหน้าที่ของหนังสือพิมพ์เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

 ผลการศกึษาพบว่าการจัดวาระสารบนหน้า 1 ของหนงัสอืพมิพ์รายวนัภาษา

ไทย ประเด็นข่าวอุทกภัย ส่วนใหญ่มีการน�าเสนอเป็นข่าวสองมากกว่าข่าวหนึ่ง และ

เมือ่เปรยีบเทยีบหนงัสอืพมิพ์ทัง้สองฉบบัพบว่าหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั ให้ความส�าคญักบั

การน�าเสนอข่าวอทุกภยัทีม่ากกว่า เหน็ได้จากการน�าเสนอรปูแบบข่าวหนึง่ เป็นสดัส่วน

ร้อยละมากกว่าหนังสือพิมพ์มติชน (ร้อยละ 21.4 และ 18.6) โดยระยะเวลาของการ

ให้ความส�าคัญกับข่าวอุทกภัยของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับใกล้เคียงกัน คือให้ความ

ส�าคัญกับช่วงเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงใกล้กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ตั้งแต่ช่วงเดือน

กันยายน 2554 ถึง ธันวาคม 2554 มีการน�าเสนอข่าวอุทกภัยทั้งสิ้น 441 ข่าว จาก

จ�านวนข่าวอุทกภัยทั้งหมด 613 ชิ้น ในระยะเวลา 1 ปีที่เก็บข้อมูล

 ในส่วนของการวิเคราะห์คุณลักษณะการน�าเสนอข่าว พบว่าการน�าเสนอ

เนื้อหาข่าวอุทกภัยของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลัก โดยมี

การน�าเสนอประเด็นผลกระทบของอุทกภัยมากที่สุด รองลงมาคือประเด็นความช่วย

เหลือและและการให้ค�าแนะน�าต่อสถานการณ์ ประเด็นความสูญเสียและเสียหายท่ี

เกิดจากอุทกภัย ประเด็นความขัดแย้งต่อสถานการณ์อุทกภัย ประเด็นเรื่องราวที่

บทคัดย่อ
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เกีย่วข้องกบัความรูส้กึและอารมณ์ของประชาชน และประเดน็การเชือ่มโยงกบับรบิท

อื่นๆ ในสังคมมีการน�าเสนอน้อยท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบการน�าเสนอเนื้อหาของ

หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับพบว่า มีประเด็นหลักที่น�าเสนอบ่อย 3 อันดับแรกเหมือนกัน 

ได้แก่ ประเด็นผลกระทบของอุทกภัย มีจ�านวนมากที่สุด รองลงมาคือประเด็นความ

ช่วยเหลือและและการให้ค�าแนะน�าต่อสถานการณ์ และประเด็นความสูญเสียและ 

เสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ส่วนประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์

ของประชาชนที่เป็นอันดับที่ 4 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แต่หนังสือพิมพ์มติชน กลับ

น�าเสนอน้อยที่สุด 

 ด้านคณุภาพข่าวอทุกภยัของหนงัสอืพมิพ์รายวันภาษาไทย มคีณุสมบัตด้ิาน

ความถกูต้องคอื ความหมายในพาดหัวข่าวและเนือ้หาข่าวส่วนใหญ่มีความถกูต้องตรง

กัน และส่วนใหญ่ มีการระบุถึงแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลอ้างอิงทุกครั้ง ในด้านความ

สมดุล แสดงพื้นที่ที่ปรากฏในข่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด แหล่งข่าวเป็น

เจ้าหน้าที่ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ แต่ละหน่วยงานมากที่สุด และมีการน�าเสนอ

เนือ้หาเกีย่วกับทางออกของปัญหาหรอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้บ้างในบางเหตกุารณ์เป็น

ส่วนใหญ่ ด้านความเป็นกลาง โดยส่วนมากไม่มคีวามคดิเหน็ของผู้เขียนข่าว ด้านความ

กะทัดรัดและชัดเจน ในเน้ือหาข่าวส่วนใหญ่ใช้ภาษาและการเขียนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 

และด้านความสดและทันต่อเหตุการณ์ มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์เป็นส่วนใหญ่

 โดยสรุปจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพร้อมบทสัมภาษณ์การท�างาน 

ของสือ่หนงัสอืพมิพ์ต่อสถานการณ์อทุกภัยพบว่าการจัดวาระสารการน�าเสนอข่าวเพือ่

พาดหัวข่าวแตกต่างกันตามนโยบายของสื่อที่มองถึงความส�าคัญของข่าวที่เกิดขึ้น  

ณ เวลานั้นๆ แต่ในสถานการณ์อุทกภัยปี 2554 มีการมุ่งเน้นเนื้อหาไปที่ประเด็นด้าน

ผลกระทบและการให้ข้อมูล เตือนภัยพร้อมความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ใกล้เคียงกัน 

โดยสือ่หนงัสอืพมิพ์เน้นการท�างานทีร่อบคอบ มกีารตรวจสอบข้อมลูให้แน่ชดัรอบด้าน 

มกีารระดมความคดิจากทมีงานหลายส่วนทัง้นีก้ารท�างานของสือ่หนงัสอืพมิพ์ในภาวะ

วกิฤตอิทุกภยัมคีวามยากล�าบากเพิม่ขึน้ต้องปรบัตวัทัง้ในแง่ของตวันกัข่าวเองและการ

บริหารจัดการการท�างานในองค์กร

ค�ำส�ำคัญ: อุทกภัย, ภัยพิบัติ, หนังสือพิมพ์, การจัดวาระสาร, วิเคราะห์เนื้อหา, 

คุณภาพข่าว และการสื่อสาร
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 The Analysis of Flooding News Reported in Thairath and Matichon 

Newspapers in 2011 is a combination of qualitative research and 

quantitative research. The research was conducted under the research 

methodology of content analysis. The researcher analyzed flooding 

related news presented in two Thai daily newspapers consisting of 

Thairath Newspaper and Matichon Newspaper for 1 year, from June 1st, 

2011 to May 31st, 2012, totally 732 issues. 

 The goals of the analysis were to investigate the agenda setting 

on the newspaper page, content presentation of flooding related news, 

quality of flooding related news, as well as to explore the working process 

of the two sample newspapers in flooding circumstances. The theory of 

Agenda Setting, the concept of the news on newspapers and disaster 

news, the concept of Content Analysis and the concept of roles and 

responsibilities of newspapers were employed in the analysis. 

 The results of the analysis show that the sample Thai daily 

newspapers present more than one news related to flooding situations. 

A comparative analysis of the two newspapers found that Thairath 

Newspaper paid more attention to flooding related news than Matichon 

Newspaper; it can be seen from the presenting percentage of such news 

as the first news in Thairath Newspaper was higher than ones presented 

in Matichon Newspaper (21.4% and 18.6%, respectively). The two 

newspapers were similar in terms of flooding related news presenting 

period. They focused on the period of the most severe floods in Bangkok 

occurring in September - December 2011. There were 441 flooding related 

news presented along such period out of total flooding 613 related news 

presented in a year of data collection. 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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 Regarding to the news presenting characteristics, the two 

newspaper presented the news related to flooding situations in 6 major 

aspects. The most frequent presented aspects were the effects of the 

floods, information and help providing, damages and loss, conflicts, 

emotional issues and connections to other social contexts respectively. 

Comparing content presentation found that the first three major aspects 

mostly frequent presented by the two newspapers were effects of  

the floods, information and help providing and damages and loss, 

respectively. While emotional issues were the forth frequent presented 

aspect in Thairath Newspaper, Matichon paid least attention to such 

aspect. 

 For the aspects of the news quality, the results of the analysis 

indicate that the meaning of the news’ headline and their contents were 

concordant; besides most of the news mentioned information and 

reference sources every time. According to the balance of the news, the 

most frequent mentioned area in the news was Bangkok. Most of the 

sources of the news were staff in each related organization. The two 

newspapers also presented the solutions to some problems and situations 

in most of the content. In the aspect of neutrality, most of the news 

were presented without the reporters’ personal views. The language 

used in most of the news was clear and easily understood. Finally the 

news were mostly fresh and immediately presented. 

 Concepts and working process in flooding circumstances of the 

two newspapers’ staff reveal that the agenda setting of the headline 

news and news presentation are varied depending on the policy of each 

newspaper as well as advices from editor, news leader and news editorial 

department. The two newspapers demonstrated role in providing 

information to the readers in flooding situations in order to maximize 

confusing information perceived by the society members. In the 
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circumstances of disaster, teamwork, wariness and investigable working 

process are the strength of the two newspapers. Nevertheless, the 

newspaper staff were facing more difficulty reporting flooding situations. 

They had to adjust both themselves and management in their 

organizations. 

Keywords:  Flood, Disaster, Newspaper, Agenda setting, Content 

analysis, Quality of news and Communication
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ปี พ.ศ. 2554 เป็นปีหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมากมาย

ทกุภมูภิาคของโลกไม่ว่าจะเป็นแผ่นดนิไหวและคลืน่ยกัษ์สนึามใินญีปุ่น่แผ่นดนิไหวใน

นิวซีแลนด์แผ่นดินถล่มในบราซิลพายุทอร์นาโดและเฮอริเคนในอเมริกาอุทกภัยใน

ออสเตรเลียรวมทั้งวิกฤติอุทกภัยในประเทศไทยซึ่งจัดว่ารุนแรงที่สุดที่ประเทศต้อง

เผชิญในรอบ 70 ปีนับตั้งแต่น�้าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2485 (ไทยรัฐออนไลน์, 27 ธ.ค.

2554)

 เหตุการณ์มหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 จึงถือเป็นเหตุการณ์ครั้งรุนแรงยิ่งอีกครั้งหนึ่งบนหน้า

ประวติัศาสตร์ของประเทศไทยทีส่ร้างความเสยีหายทัง้ชีวติและทรพัย์สนิของประชาชน

ตลอดจนกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและอีกหลายภาคส่วนส�าหรับกรุงเทพมหานคร

และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 จากสถานการณ์อุทกภัยปี 2554 ที่เกิดขึ้นส่ิงหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนจาก

เหตุการณ์ ดังกล่าวคือ ยังมีการขาดความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ ์

ที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพราะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได ้

หล่อหลอมให้ห่างไกลจากการที่ต้องรับมือกับฤดูน�้าหลากที่อยู่อาศัยการกินอยู่รวมถึง

การด�ารงชวีติในทกุด้านไม่เหมาะกบัการเผชญิน�า้ท่วมทีก่นิเวลาเป็นแรมเดอืนในภาวะ

เช่นนี้สิ่งส�าคัญมากอย่างหนึ่งคือข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการท�าความเข้าใจกับ

สถานการณ์การรบัมอืแก้ปัญหาจนถงึการฟ้ืนฟชู่วยเหลอืผู้ทีไ่ด้รบัความเดือดร้อนจาก

เหตุการณ์ดังกล่าว

 ท่ีผ่านมาในภาวะท่ีเรียกได้ว่าประเทศต้องเผชิญกับภัยพิบัติก่อนหน้านี้ใน

กรณขีองสนึามกิไ็ด้เหน็พลงัของหลายภาคส่วนในสงัคมทีช่่วยกนัฝ่าฟันอปุสรรคในครัง้

นั้นมาได้ในอุทกภัยครั้งนี้ ก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทุกส่วนในสังคมให้ความส�าคัญกับ

สถานการณ์นีอ้ย่างเตม็ท่ีไม่ว่าจะเป็นภาครฐัเอกชนรวมถงึสือ่มวลชนซึง่ถือว่าเป็นส่วน

ทีต้่องท�างานหนกัไม่แพ้หน่วยอืน่ๆ อกีทัง้หน้าทีข่องสือ่มวลชนในสถานการณ์ภยัพบิตัิ

ยังประกอบด้วยหน้าที่ที่ส�าคัญมากมายที่จะหนุนเสริมให้สังคมผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้น
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 Harold D. Lasswell ได้กล่าวถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนเอาไว้ว่าสื่อมวลชน

มหีน้าทีส่งัเกตการณ์สภาพแวดล้อมให้ข้อมลูข่าวสารสภาพเหตกุารณ์แวดล้อมให้สงัคม

ทราบและประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของสังคมให้รวมตัวกันอยู่ได้หรือการถ่ายทอด

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งการถ่ายทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมหรือให ้

การศึกษา

 โดยบทบาทของสื่อมวลชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติยังมีบทบาทพิเศษ 

ที่เพิ่มเติม เข้ามาอีกด้วยโดยลักษณะเด่นของบทบาทที่ปรากฏในเน้ือหาส่ือมวลชน 

ที่ต้องท�าหน้าที่รายงานข่าวท่ามกลางวิกฤตินั้นมี 6 ลักษณะ (A study of Mass  

Media reporting in Emergencies, University of Tokyo, Japan, 1985) คือ

 1. การบอกเล่าทิศทางให้ค�าแนะน�าในสถานการณ์

 2. เป็นตัวแทนในการรวบรวมข้อมูลภัยพิบัติเพื่อน�าเสนอ

 3. ให้ข้อมูลเนื้อหาที่ปลอดภัยต่อผู้รับสาร

 4. การน�าเสนอเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น

 5. การแวดระวังภัยที่จะเกิดขึ้น

  6. เพื่อการซ่อมแซมฟื้นฟูทั้งในด้านที่อยู่อาศัยการด�ารงชีพการประกอบ

อาชีพ เป็นต้น

 การสื่อสารในภาวะที่เกิดวิกฤติทางธรรมชาติหนังสือพิมพ์จึงถือว่าเป็นสื่อ

กระแสหลักท่ีมีบทบาทต่อเหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นทั้งช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์และ

ช่วงหลงัเหตกุารณ์ในระยะฟ้ืนฟเูพราะหนงัสอืพมิพ์เป็นสือ่มวลชนทีอ่ยูคู่ก่บัสงัคมไทย

มาตลอดและเป็นสือ่ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัทีส่ามารถน�าเสนอเนือ้หาได้มากและเจาะลกึ

กว่าสื่อประเภทอื่น โดยเฉพาะการน�าเสนอรายละเอียดของข่าวสารเพื่อให้ประชาชน

เกดิความรูค้วามเข้าใจ อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีหรอืผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในทกุ

ภาคส่วนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและก�าหนดมาตรการต่างๆ 

 การศึกษาในคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์การน�าเสนอการจัดวางสาระสาร 

การน�าเสนอเนื้อหาอุทกภัยของหนังสือพิมพ์และคุณภาพข่าวโดยเฉพาะข่าวที่ปรากฏ

ในหน้า 1 และหน้าต่อข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยดังกล่าววิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่ที่

สื่อหนังสือพิมพ์ได้ท�าว่าน�าเสนอเน้ือหาอย่างไร และคุณภาพของข่าวที่น�าเสนอเป็น

อย่างไรในภาวะที่สังคมต้องการข้อมูลข่าวสารอย่างมาก รวมถึงได้มีบทบาทหรือท�า

หน้าที่ตามหน้าท่ีท่ีควรจะเป็นของสื่อมวลชนหรือไม่ต่อกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้ทั้ง
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การน�าเสนอข่าวสารข้อคิดเห็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยจะศึกษา

วเิคราะห์เนือ้หาสารทีส่ือ่หนงัสอืพิมพ์น�าเสนอเพือ่เป็นประโยชน์ในเชงิวเิคราะห์ให้การ

ขยายความเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเด็นดังกล่าวและเพื่อให้เกิดความ 

สงบสุขในสังคม

วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อวิเคราะห์การจัดวาระสารของข่าวอุทกภัยที่ปรากฏในข่าวหน้า  

1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน

 2.  เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะการน�าเสนอข่าวอุทกภัยที่ปรากฏในข่าวหน้า 

1 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน

 3.  เพือ่ศกึษาแนวทางการปฏบิตังิานของหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัและหนงัสอืพมิพ์

มติชนในเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554

วิธีกำรวิจัย

 การศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะห์ข่าวอทุกภัย พ.ศ. 2554 ศึกษากรณหีนงัสือพิมพ์

ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย

แบบการวเิคราะห์เนือ้หาสาร (Content analysis) เกบ็ข้อมลูจากหนงัสอืพมิพ์รายวนั

ภาษาไทย 2 ฉบับคือ ไทยรัฐและมติชนเป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 

พฤษภาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 732 ฉบับ

 ผู้วิจัยได้ออกแบบการศึกษาวิจัยและการด�าเนินการวิจัยเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1. การวิเคราะห์การจัดวางวาระสารของข่าวอุทกภัย 2. การวิเคราะห์คุณลักษณะ 

ของสาร โดยวิเคราะห์เน้ือหาและคุณภาพของข่าวอุทกภัย ซึ่งส่วนที่หนึ่งและสอง  

ใช้ตารางลงรหัส (coding sheet) ในการบันทึกข้อมูล และ 3. ศึกษาแนวทางการ

ด�าเนินงานของสื่อหนังสือพิมพ์ในสถานการณ์อุทกภัย โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(in-depth Interview) แหล่งข้อมลูบคุคล ซ่ึงเป็นตวัแทนของฝ่ายข่าวของหนงัสอืพมิพ์



66 JC Journal

ทั้งสองฉบับ ได้แก่ นายธนดล มีถม หัวหน้าข่าวหน้า 1 และบรรณาธิการข่าวประจ�า

วันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายสุเมธ สมคะเน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายนฤตย์ 

เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน นายทวีศักดิ์ บุตรตัน หัวหน้าข่าว 

หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชน และนายชินวัฒน์ แพทยานนท์ ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ 

มติชน 

 โดยการวิจัยใช้ทฤษฎีการก�าหนดวาระสาร (Agenda setting) แนวความ

คดิเกีย่วกบัข่าวหนงัสอืพมิพ์และข่าวภยัพบิตัแินวความคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์เนือ้หา 

(Content Analysis) และแนวคิดบทบาทและหน้าที่ของหนังสือพิมพ์เป็นเกณฑ์ที่ใช้

ในการวิเคราะห์

ผลกำรวิจัย 

 ผลการศึกษาพบว่าหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีการจัดวาระสารบน 

หน้า 1 แบ่งตามล�าดับความส�าคัญได้ 8 ล�าดับ โดยข่าวอุทกภัยมีการน�าเสนอในรูป

แบบข่าวสองมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นข่าวหนึง่ และเมือ่เปรียบเทยีบหนังสอืพมิพ์ทัง้สอง

ฉบับพบว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข่าวอุทกภัยมากกว่า  

เหน็ได้จากการน�าเสนอรปูแบบข่าวหนึง่เป็นสดัส่วนร้อยละมากกว่าหนงัสอืพมิพ์มตชิน 

(ร้อยละ 21.4 และ 18.6) ซ่ึงระยะเวลาของการให้ความส�าคัญกับข่าวอุทกภัยของ

หนังสอืพมิพ์ทัง้สองฉบบัใกล้เคยีงกนัโดยให้ความส�าคญักบัช่วงเกดิเหตกุารณ์ทีร่นุแรง

ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดคือตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2554 ถึงธันวาคม 2554  

มีการน�าเสนอข่าวอุทกภัยทั้งสิ้น 441 ข่าวจากจ�านวนข่าวอุทกภัยทั้งหมด 613 ชิ้นใน

ระยะเวลา 1 ปีที่เก็บข้อมูล
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 สอดคล้องกบัภาพรวมของข่าวอทุกภัยตลอดหนึง่ปี ของหนงัสอืพมิพ์รายวนั

ภาษาไทย พบว่าเน้นไปทีก่ารให้ความส�าคญักบัข่าวหนึง่และข่าวสอง ซึง่มนี�า้หนกัข่าว

บนพื้นที่หน้า 1 มากที่สุด เมื่อมาน�าเสนอผ่านกราฟเส้นเฉพาะข่าวหนึ่งและข่าวสอง 

ท�าให้เห็นความต่อเนือ่ง และพบว่าหนงัสอืพมิพ์รายวนัให้ความส�าคญักับช่วงเหตกุารณ์

ทีร่นุแรงใกล้กรงุเทพมหานครมากทีส่ดุ คอื ตัง้แต่ช่วงเดอืนกนัยายน 2554 ถงึ ธนัวาคม 

2554 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่หนังสือพิมพ์มติชน มีการน�าเสนอข่าว

หนึ่งและสองเป็นจ�านวนมาก จนเป็นท่ีน่าสังเกต เนื่องจาก สถานการณ์อุทกภัยได้

คลีค่ลายลง ท�าให้เข้าสู่ระยะการฟ้ืนฟูเยยีวยา ซึง่จะมปีระเดน็ทีเ่ป็นข่าวหนกั เกีย่วข้อง

กบัด้านการเมอืง เศรษฐกจิค่อนข้างมาก จงึส่งผลให้หนงัสือพมิพ์มตชิน ให้ความส�าคญั

กับประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสูง ดังภาพต่อไปนี้

กราฟเปรียบเทียบล�าดับความส�าคัญของข่าวอุทกภัยในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์

รายวันภาษาไทย

*หมำยเหตุ: ตวัเลขทีป่รากฏในตาราง คอื จ�านวนข่าวอทุกภยัในแต่ละเดอืนของหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั 

 และหนังสือพิมพ์มติชน ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี
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 ในส่วนของการน�าเสนอเนือ้หาข่าวอทุกภัยของหนงัสือพมิพ์ทัง้สองฉบบั โดย

เกบ็ข้อมลูในช่วงทีม่กีารน�าเสนอข่าวอทุกภยัมากทีส่ดุ (441 ข่าว) มกีารน�าเสนอเนือ้หา

แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลัก โดยมีการน�าเสนอประเด็นผลกระทบของอุทกภัยมาก

ทีส่ดุ รองลงมาคอืประเดน็ความช่วยเหลอืและการให้ค�าแนะน�าต่อสถานการณ์ ประเดน็

ความสูญเสียและเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ประเด็นความขัดแย้งต่อสถานการณ์

อุทกภัย ประเด็นเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ของประชาชน และ

ประเด็นการเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆ ในสังคม มีการน�าเสนอน้อยที่สุด

 เมื่อเปรียบเทียบการน�าเสนอเน้ือหาของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับพบว่ามี

ประเด็นหลักที่น�าเสนอบ่อย 3 อันดับแรกเหมือนกัน ได้แก่ประเด็นผลกระทบของ

อุทกภัยมีจ�านวนมากที่สุด รองลงมาคือประเด็นความช่วยเหลือและการให้ค�าแนะน�า

ต่อสถานการณ์ และประเดน็ความสญูเสยีและเสยีหายทีเ่กดิจากอทุกภัย ส่วนเรือ่งราว

ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ของประชาชน ที่เป็นอันดับที่ 4 ของหนังสือพิมพ์

การจัดวาระสารข่าวหนึ่งและข่าวสอง เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

*หมำยเหตุ: ตวัเลขทีป่รากฏในตาราง คอื จ�านวนข่าวอทุกภยัในแต่ละเดอืนของหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั 

 และหนังสือพิมพ์มติชน ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี
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ไทยรัฐ แต่หนังสือพิมพ์มติชนกลับน�าเสนอน้อยที่สุด ทั้งนี้ในประเด็นผลกระทบของ

อทุกภยัน�าเสนอประเด็นย่อยผลกระทบทางเศรษฐกิจมากทีส่ดุ ประเดน็ความช่วยเหลือ

และการให้ค�าแนะน�าต่อสถานการณ์น�าเสนอ ประเด็นย่อยการช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

(ระยะสั้น) มากท่ีสุด ประเด็นความสูญเสียและเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย น�าเสนอ

ประเดน็ย่อยความรนุแรงของเหตกุารณ์มากทีส่ดุ ประเดน็ความขดัแย้งต่อสถานการณ์

อทุกภยั น�าเสนอประเดน็ย่อยแนวกัน้น�า้ Flood way และ Big Bag มากทีส่ดุ ประเดน็

เรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบัความรูส้กึและอารมณ์ของประชาชน น�าเสนอประเดน็ย่อยการ

บรรยายเรื่องราวสร้างและสร้างความรู้สึกร่วมมากที่สุด และประเด็นการเชื่อมโยงกับ

บริบทอื่นๆ ในสังคมน�าเสนอประเด็นย่อยการเมืองไทยมากที่สุด

 ในส่วนของคณุภาพข่าวแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ผลการศกึษาพบว่าในด้านความ

ถูกต้องส่วนใหญ่ (ร้อยละ 89) ความหมายในพาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าวตรงกันและ

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.2) มีการระบุถึงแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลอ้างอิงทุกครั้ง ด้าน

ความสมดุลพื้นที่ที่ปรากฏในข่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด (ร้อยละ 37) 

แหล่งข่าวเป็นเจ้าหน้าทีพ่นกังานผูป้ฏบัิตหิน้าทีข่องแต่ละหน่วยงานมากทีสุ่ด (ร้อยละ 

32.1) และมีการน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทางออกของปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

บ้างในบางเหตุการณ์เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65) ด้านความเป็นกลางส่วนมาก (ร้อยละ 

94) ไม่มีความคิดเห็นของผู้เขียนข่าวด้านความกะทัดรัดและชัดเจนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 

81.2) ใช้ภาษาและการเขยีนทีช่ดัเจนเข้าใจง่ายและด้านความสดและทนัต่อเหตกุารณ์

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 99.2) มีความเร็วทันเหตุการณ์

 ขณะทีผ่ลการศกึษาการวเิคราะห์แนวทางการปฏบิตังิานของสือ่หนงัสอืพมิพ์

และการปรับตวั พบว่า การปฏบิตังิานในสถานการณ์อทุกภยั ปี 2554 ในส่วนของกอง

บรรณาธิการ ท�างานไม่แตกต่างจากภาวะปกติ คือยังมีการประชุมข่าววันละ 2 ครั้ง 

คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย เพื่อติดตามประเด็น และสรุปประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวัน 

ส่วนผูส้ือ่ข่าวในกรงุเทพ ยงัท�างานเป็นปกต ิแต่จะมกีารโยกย้ายหน้าทีต่ามสถานการณ์ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บางคนอาจจะไม่ได้ติดตามแหล่งข่าวเดิม กระทรวงฯ เดิม 

ที่เคยท�างาน แต่โดยรวมยังเป็นการท�างานในภาวะปกติ ขณะท่ีผู้ส่ือข่าวต่างจังหวัด 

โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน จะไม่สามารถหาข่าวและรายงานข่าวได้ตาม

ปกติ ท�าให้บางพื้นท่ีจะไม่มีข่าวถูกน�าเสนอไปโดยปริยาย ซึ่งความเดือดร้อนของ 

ผู้ปฏิบัติงานส่วนมากจะเป็นเรื่องของการเดินทาง ที่อยู่อาศัย ครอบครัวที่ได้รับความ



70 JC Journal

เดือดร้อน ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีวิธีการช่วยเหลือ จัดการ คล้ายคลึงกัน คือ จัดหาที่พัก

ให้กับครอบครัวพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน

 ในส่วนของการจดัวาระสาร จากการสมัภาษณ์ผูป้ฏิบติังานของหนงัสอืพมิพ์

ทั้งสองฉบับถือว่าเหตุการณ์อุทกภัยครั้งน้ีเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง จึงให้ความส�าคัญ

มากกว่าภัยพิบัติปกติ แต่ท้ังน้ี หนังสือพิมพ์ท้ังสองฉบับยังเห็นตรงกันว่า ยังต้องท�า

หน้าทีน่�าเสนอประเดน็อืน่ในสงัคมตามปกตคิวบคูก่นัไปด้วย โดยตวัแทนหนงัสอืพมิพ์

ไทยรัฐ มองว่า ข่าวอุทกภัยครั้งนี้ เป็นข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจสูง ต้องให้ความส�าคัญ 

ให้พื้นที่ และระยะเวลาในการน�าเสนอข่าว และเนื่องจากน�าเสนอเป็นระยะเวลานาน 

จึงมีการพาดหัวข่าวที่สร้างสีสันให้คนสนใจเป็นระยะ ขณะที่หนังสือพิมพ์มติชน มอง

ว่า เหตกุารณ์นีม้ผีลกระทบสงู เป็นวงกว้าง ท�าให้ต้องยกระดบัการน�าเสนอ เน้นประเดน็

ที่คนควรรู้ คนควรสนใจ หรือมีผลกระทบต่อสังคมมากที่สุด

 โดยจากการสัมภาษณ์มุมมองด้านเนื้อหาข่าวอุทกภัย พบว่าข่าวระยะแรก

เมือ่เกดิเหตกุารณ์ เป็นลกัษณะการรายงานเชงิสถานการณ์ทัว่ไป ว่าเกดิอะไรขึน้ ทีไ่หน 

ความเสียหายเป็นอย่างไร เมื่อระยะที่เหตุการณ์มีความรุนแรง หนังสือพิมพ์ทั้งสอง

ฉบับ เน้นข่าวที่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจในมุมมองของ

แต่ละหนงัสอืพมิพ์ โดยทัง้สองฉบบัเน้นประเดน็ผลกระทบของอทุกภยัเช่นเดยีวกนั ซึง่ 

นสพ.ไทยรฐั ไม่ได้มุง่เน้นแหล่งข่าวใด หรอืพืน้ทีใ่ดเป็นพเิศษ เน้นประเดน็ทีผู่อ่้านสนใจ 

และเนื่องจาก นสพ.ไทยรัฐ มีการแบ่งเป็นกรอบตามภูมิภาค ท�าให้สามารถเลือก

ประเด็นที่มีความใกล้ชิดกับพื้นที่ที่น�าเสนออยู่ในหน้า 1 ได้ ขณะที่ นสพ.มติชน เน้น

การเพิ่มเติมข้อมูลให้เยอะ และมีความหลากหลาย อีกทั้งท�าเป็นลักษณะของรายงาน

พิเศษและสกู๊ปข่าวมากข้ึน และเม่ือถึงระยะหลังเกิดเหตุการณ์ (ช่วงฟื้นฟู ชดเชย 

เยยีวยา) หนงัสอืพมิพ์ท้ังสองฉบบัน�าเสนอข่าวต่อเนือ่งอกีระยะหนึง่ หากไม่มปีระเดน็

ใหม่ที่น่าสนใจ ก็จะลดน�้าหนักการน�าเสนอลงไป

 ทัง้นีผ้ลการสมัภาษณ์ประเดน็การปรบัตวัของส่ือหนงัสอืพมิพ์ในสถานการณ์

ภัยพิบัติเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ พบว่าผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับมีความเห็น

คล้ายคลึงกัน คือ ยอมรับว่าหนังสือพิมพ์อาจจะมีความล่าช้ามากกว่าส่ืออื่นๆ แต่ใน

ภาววกิฤต ิข่าวสารมจี�านวนมาก การน�าเสนอด้วยความรวดเรว็ อาจจะท�าให้เกดิความ

ผดิพลาดได้ง่าย ฉะนัน้ข้อดขีองสือ่หนงัสอืพมิพ์คอืสามารถตรวจสอบข่าวให้มคีวามถกู

ต้อง สมบรูณ์ ชดัเจนมากกว่าสือ่อ่ืนๆ มกีารระดมความคิดจากทีมงานหลายส่วน มรีาย
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ละเอียดของข่าวมากกว่า สามารถน�าประเด็นของสื่ออื่นๆ มาต่อยอด หารายละเอียด

ในเชิงลึกได้มากข้ึน และยังเป็นสื่อท่ีมีคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ เป็นการบันทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษรอีกด้วย

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

 การนยิามประเภทของข่าวทีแ่บ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ (มาล ีบญุศริพินัธ์, 

2537, น. 26) คือ ข่าวหนัก (Hard News) และ ข่าวเบา (Soft News) นั้น จากการ

ศึกษาในครั้งน้ีพบว่าการนิยามประเภทของข่าวเป็นประเภทใหญ่ๆ อย่าง ข่าวหนัก  

และข่าวเบา อาจมีความไม่สมเหตุสมผลบางประการ เน่ืองจากข่าวแต่ละข่าวน้ัน 

อาจสามารถน�าเสนอประเด็นท่ีแตกต่างหลากหลาย ท�าให้อาจมองได้ว่าเป็นทั้งข่าว

หนักหรือข่าวเบาก็ได้ อย่างที่พบในการศึกษาข่าวภัยพิบัติ (อุทกภัย) ครั้งนี้ ว่าผู้วิจัย 

ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่า ข่าวภัยพิบัตินั้น เป็นข่าวหนัก หรือข่าวเบา เนื่องจาก

หากปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่น�าเสนอข่าวเชิงสีสัน เร้าอารมณ์ผู้รับสาร ก็

อาจตีความเป็นข่าวเบาได้ แต่เมื่อพิจารณาบนหน้าหนังสือพิมพ์มติชน กลับพบว่าใน

ประเด็นเดียวกันนั้น สามารถน�าเสนอเป็นข่าวหนัก ที่มีผลกระทบในวงกว้างได้เช่นกัน 

ขึ้นอยู่กับบริบท และมิติของข่าวที่นักหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ น�าเสนอซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลจากงานวิจัยของ เสริมศิริ นิลด�า (2551) ในคู่มือการรายงานข่าวภัยพิบัติ

ธรรมชาติโดยสถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะ (2555) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะความผิด

พลาดทีม่กัเกดิข้ึนในการรายงานข่าวภยัพบิตัคิอื คนส่วนมากยงัเหน็ว่าข่าวภัยพิบัติเน้น

สีสัน เป็นเรื่องของโศกนาฏกรรม ความสูญเสีย การน�าเสนอข่าวแบบนี้จึงไม่ต่างอะไร

กับการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมหรือข่าวสีสันต่างๆ ที่มุ่งเน้นการขับเน้นอารมณ์ของ

ผูรั้บสารเป็นหลกั แต่ในความเป็นจรงิแล้วข่าวภัยพบิตัมิแีง่มมุอืน่ทีส่่งผลกระทบสงูและ

น่าสนใจ ซึ่งในประเด็นนี้ มาลี บุญศิริพันธ์ (2537) เคยตั้งข้อสังเกตไว้เช่นกันว่า การ

แบ่งประเภทของข่าวนั้น ต้องเกิดจากการวินิจฉัยที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วย 

 ในเรื่องการจัดวาระสารบนหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ มีความ

ใกล้เคียงกัน คือทั้งความเข้มข้นของปริมาณข่าวในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งการจัดวาระ

บนหน้า 1 ก็มีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ น�าเสนอข่าวอุทกภัยในรูปแบบข่าวสองมาก

ที่สุด โดยเน้นปริมาณการน�าเสนอในช่วงเกิดเหตุการณ์รุนแรง สอดคล้องกับการ
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สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานส่วนงานกองบรรณาธิการข่าวในเรื่องความคิดเห็นต่อการจัด

วาระสารข่าวอุทกภัยบนหน้า 1 และมุมมองต่อข่าวอุทกภัยของหนังสือพิมพ์ทั้งสอง

ฉบับใกล้เคียงกัน แม้ไทยรัฐและมติชน จะเป็นหนังสือพิมพ์คนละประเภท 

 สอดคล้องกับการศึกษาของ อี.แอล.คลอเลนทิล่ี (1991) ว่า ส่ือมวลชน 

มกัให้น�า้หนกัความส�าคญัต่อเรือ่งดงักล่าวในระยะสัน้ โดยมกัมบีทบาทหลกัในการตาม

สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว และการศึกษาของ โซฟี ฮาร์เบิร์ท (2010) พบว่า สื่อจะสนใจข่าว

ภัยธรรมชาติในช่วงเวลาส้ันๆ และมักจะรายงานหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว 

สอดคล้องกับพฤติกรรมการจัดวาระสาร ท้ังแง่ความถี่ ปริมาณ ของข่าวอุทกภัยท่ี

ปรากฏบนหน้า 1 หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับว่าช่วงระยะก่อนเกิดเหตุการณ์จะไม่ได้มี

การน�าเสนอมากนัก มีเพียงการรายงานตามสถานการณ์ทั่วไป จะมาให้ความส�าคัญ 

เพิ่มน�้าหนักให้กับข่าวก็เมื่อเหตุการณ์รุนแรง และเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง และเมื่อ

เหตุการณ์คลี่คลาย ปริมาณข่าวที่น�าเสนอบนหน้า 1 ก็ลดน้อยลงไป 

 อกีทัง้จากแนวคิดของเดยีร์รงิและโรเจอร์ส (1996) ทีว่่า การก�าหนดวาระสาร 

เป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการคือ Media Agenda Public 

Agenda และ Policy Agenda จากผลการศึกษาพบว่าข่าวอุทกภัยปี 2554 นั้น เป็น

ข่าวที่มีแง่มุมหลากหลาย ผลกระทบสูงในหลายด้าน การก�าหนดวาระสาร จะเป็นรูป

แบบผสมกันไปทั้งสามรูปแบบ แต่จะเป็นลักษณะของ Media Agenda และ Public 

Agenda มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย มหาไตรภพ (2532) ที่พบว่า

บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์มติชน ท�าหน้าท่ีพิจารณา 

คัดเลือกข่าวในหน้า 1 มีการท�างานเป็นทีม โดยปัจจัยในการเลือกข่าวของไทยรัฐ คือ

เลือกจากความสนใจของผู้อ่านและคุณค่าข่าว ขณะที่มติชน ใช้ปัจจัยเรื่องคุณค่าข่าว

และความสนใจส่วนตัวของ

 ขณะที่ด้านคุณลักษณะของข่าว ทั้งในประเด็นเนื้อหาข่าวและคุณภาพของ

ข่าวทีเ่กดิขึน้ ในภาวะภยัพบิตัอิทุกภยัทีเ่กิดขึน้ พบว่าหนงัสอืพมิพ์ประเภทประชานยิม 

อย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ อย่างหนังสือพิมพ์มติชน

นัน้ กลบัน�าเสนอเนือ้หาในประเดน็ต่างๆ ใกล้เคยีงกนั โดยประเดน็ทีน่�าเสนอมากทีสุ่ด

คือ ประเด็นผลกระทบของอุทกภัย เน้นประเด็นย่อยเศรษฐกิจมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

สอดคล้องกับ โซฟี ฮาร์เบิร์ท (2010) ว่าการรายงานข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

หนงัสอืพมิพ์มกัเพ่งความสนใจไปทีก่ารตอบสนองและเยยีวยา การท�าลาย การค้นพบ 
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และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ขณะที่ประเด็นความช่วยเหลือและการให้ค�าแนะน�าต่อ

สถานการณ์ และประเด็นความสูญเสียและเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ซึ่งเป็นอันดับ  

2 และ 3 ท่ีสื่อหนังสือพิมพ์ท้ังสองฉบับน�าเสนอ จากงานวิจัยของ สุจิรา ไกรรินทร์ 

(2555) ว่าผูป้ระสบภยัส่วนใหญ่มคีวามคาดหวงัในระดบัมาก แต่ความพงึพอใจทีไ่ด้รับ

จากสื่อมวลชน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต�่ากว่าระดับความคาดหวัง ยังไม่ตรง

กับความต้องการที่แท้จริง เช่นเดียวกันการวิเคราะห์ข่าวอุทกภัยในครั้งนี้ แม้จะกล่าว

ได้ว่า สือ่หนงัสอืพมิพ์ น�าเสนอเรือ่งความช่วยเหลือและการให้ข้อมลูกจ็รงิ แต่ส่วนใหญ่

กย็งัเป็นข้อมลูเชงิวชิาการ อาท ิรายงานสภาพอากาศของกรมอตุนุยิมวทิยา ประชาชน

ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

 ในด้านคณุภาพข่าว ด้านความสมดลุ หนงัสอืพมิพ์ทัง้สองฉบบัให้ความส�าคญั

ไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยเน้นพืน้ทีท่ีเ่กดิผลกระทบสงู และเป็นพืน้ทีท่ีห่าข่าวได้สะดวก

กว่าพื้นที่อื่นๆ อาจเพราะมีปัจจัยเร่ืองความใกล้ไกลของพื้นที่ และการแข่งกับเวลา  

ซึง่เป็นข้อสงัคมจาก เสรมิศริ ินลิด�า (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ข้อควรระวงัส�าหรบัลกัษณะ

ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการรายงานข่าวสถานการณ์ภัยพิบัติ ในด้านแหล่งข่าว

คือ การผูกขาดแหล่งข่าว ขาดความหลากหลายของข้อมูล ในด้านความกะทัดรัดและ

ชัดเจน หนังสือพิมพ์ท้ังสองฉบับจะมีการใช้ภาษาท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย แต่ยังมีส่วนที่

เข้าใจยากอยูบ้่าง ซึง่ส่วนมากเป็นการใช้ค�าก�ากวม ศพัท์เทคนคิ หรอืการทบัศพัท์ภาษา

องักฤษทีย่ากต่อความเข้าใจ สอดคล้องกบัข้อควรระวงัลกัษณะความผดิพลาดทีม่กัเกดิ

ขึน้ในรายงานข่าวภยัพบิตัขิอง เสรมิศริ ินลิด�า (2551) ทีว่่า ข้อควรระวงัอย่างหนึง่ของ

สื่อมวลชนคือ การรายงานข่าวโดยคิด ไปเองว่าผู้รับสารเข้าใจ ซ่ึงโดยธรรมชาติของ

ข่าวภัยพิบัติ ผู้สื่อข่าวจะต้องพบเจอกับเรื่องทางเทคนิค เรื่องราว สาเหตุแปลกใหม่ให้

ต้องเรยีนรูแ้ละต้องอาศยัการท�าความเข้าใจอย่างมาก ความผิดพลาดทีเ่กดิขึน้คือ ผู้ส่ือ

ข่าวมักคิดไปว่าผู้รับสารเข้าใจ จึงละเว้นการอธิบายความหมายของ ค�าศัพท์ส�าคัญ 

ท�าให้เสียโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในที่สุด

 ส�าหรับประเด็นบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน และการปรับตัวของสื่อ

หนังสือพิมพ์ในสถานการณ์อุทกภัย มาลี บุญศิริพันธ์ (2537) กล่าวถึงหน้าที่หลักของ

หนังสือพิมพ์ว่า คือ การให้ข่าวสาร (to inform) ให้ข้อเสนอแนะ (to give opinion) 

ให้ความบนัเทงิ (to entertain) และเป็นสือ่โฆษณา ซึง่จากการศกึษาพบว่าหน้าทีข่อง

หนังสือพิมพ์ในภาวะภัยพิบัติอุทกภัยนี้ คือการให้ข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็น
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ประโยชน์ต่อสงัคม ให้ความรูค้วามเข้าใจต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ อย่างถกูต้อง เหมาะสม 

ชีแ้นะผูค้นทีก่�าลงัเดอืดร้อน ลดความสญูเสยี ให้สามารถรบัมอืกบัภยัพบิติัได้ สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ สจุริา ไกรรนิทร์ (2555) ทีป่ระชาชนคาดหวงัทีจ่ะทราบถงึสถานการณ์

ของมหาอุทกภัย เช่น สถานการณ์ระดับน�้า หรือการลุกลามของการเกิดอุทกภัย 

มากทีส่ดุ ในแง่เน้นประโยชน์ใช้สอยหรอืเลอืกรบัข้อมลูตามความอยากรูอ้ยากเหน็ของ

ตนเอง อีกท้ังยังต้องการข่าวสารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ซ่ึงจาก

การศึกษาพบว่า ส่ือหนังสือพิมพ์ท้ังสองฉบับยังน�าเสนอประเด็นที่ประชาชนต้องการ

รู้ไม่เพียงพอ โดยผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าบทบาทในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนผู้รบัสารนัน้ หนงัสอืพมิพ์ทัง้สองฉบับมกัจะท�าบทบาทเป็นผูร้บั

สารน�าไปเผยแพร่ต่อ จากแหล่งข่าวที่น�าเสนอมากที่สุดคือ แหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษานี้ ท�าให้มองเห็นสิ่งที่ขาดไปคือ บทบาทเชิงรุก 

ของหนังสือพิมพ์ที่จะน�าเสนอประเด็นใหม่ๆ ให้แตกต่างจากแหล่งข่าวเดิมๆ หรือ

ประเด็นเดิมๆ ที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ

ยงัน�าเสนอข้อมลูจากแหล่งข่าวอืน่ๆ อย่างภาคเอกชน หรอืนกัวชิาการในระดบัต�า่ เกีย่ว

เนื่องกับประเด็นท่ีน่าสนใจหน่ึงท่ี เสริมศิริ นิลด�า (2551) กล่าวไว้คือ ความลึกและ

ความหลากหลายของประเด็นข่าว อาจจะได้รับผลกระทบส�าหรับการรายงานข่าวภัย

พิบตั ิเพราะในกองบรรณาธกิารขององค์กรสือ่ท่ัวไป ไม่มีผูส่ื้อข่าวภยัพิบตัโิดยตรง เมือ่

สถานการณ์เกิดขึ้นจึงมีการระดมผู้สื่อข่าวสายอื่นๆ เข้ามาร่วมรายงานข่าว ด้วยภาวะ

นี้ ท�าให้ขาดการรายงานข่าวโดยนักข่าวท่ีมีความเช่ียวชาญ ส่งผลต่อความลึกซึ้งของ

ข้อมูล ความหลากหลายของประเด็นข่าว และการเลือกแหล่งข่าวด้วย

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ

 1. การพิจารณาว่าข่าวใดเป็นข่าวหนัก (Hard News) หรือ ข่าวเบา (Soft 

News) นัน้ ต้องเกดิจากการวินจิฉยัทีเ่ข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึบรบิทและมติขิองข่าวนัน้ๆ 

อาท ิข่าวภยัพบิตั ิอาจเป็นได้ทัง้ข่าวหนกัและข่าวเบา ขึน้อยู่กบัประเดน็ในการน�าเสนอ

ข่าว เพราะข่าวภยัพบิตัถิอืว่าเป็นข่าวทีม่มีมุมองให้น�าเสนอหลากหลาย เช่น ความสญู

เสียและความเสียหาย ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
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 2. ในภาวะภัยพิบัติสื่อหนังสือพิมพ์ควรมีบทบาทเชิงรุกในการหาประเด็น

ข่าว และให้ความส�าคัญกับแหล่งข่าวใหม่ๆ ให้มากขึ้น 

 3. การรายงานข่าวอุทกภัย โดยเฉพาะช่วงก่อนและระหว่างเกิดเหตุการณ์ 

ควรมีการเรียงล�าดับเหตุการณ์ ตามเวลาที่เกิดเหตุ หรือแยกกลุ่มพื้นที่ไม่ให้ปะปนกัน 

เพราะจะท�าให้ประชาชนผู้รับสารปะติดปะต่อเหตุการณ์ และเชื่อมโยงสถานการณ ์

เพื่อรับมือภัยพิบัติได้ง่ายขึ้น 

 4. เนือ้หาข่าวอทุกภยัทีน่�าเสนอ ควรเพิม่เตมิในส่วนของสาเหตขุองอทุกภยั

ให้มากขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของคนในสังคม 

 5. ความหมายของพาดหวัข่าวและเนือ้หาข่าว ควรตรงกนัและน�าเสนออย่าง

ครบถ้วน ไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบคลุมประเด็นให้ครบถ้วน 

 6. แหล่งข่าว ควรให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ การน�าเสนอแหล่งข่าวอ่ืนๆ 

อาท ินกัวชิาการ หรอืหน่วยงานเอกชน จะท�าให้ได้ข้อมูลและมมุมองท่ีกว้างขวาง รอบ

ด้านมากขึ้น 

 7. ควรระบุท่ีมาของข่าว หรือท่ีมาของข้อมูลต่างๆ ทุกครั้ง เนื่องจากข่าว

ภยัพบิตั ิเป็นข่าวทีเ่กดิความสับสนได้ง่าย ฉะนัน้เรือ่งความชดัเจน ความถกูต้องจงึเป็น

เรื่องที่ส�าคัญ

 8. สื่อหนังสือพิมพ์ควรเน้นการเจาะประเด็นข่าว เน้นความลึกของข่าวให้

มากขึน้ เนือ่งจากการรายงานข่าวแบบเหตกุารณ์ประจ�าวนัทัว่ไปของหนังสอืพมิพ์ อาจ

จะน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้ไม่ดีนัก เพราะหนังสือพิมพ์เป็น

สื่อที่มีความเร็วด้อยกว่าสื่ออื่นๆ ท�าให้สิ่งท่ีจะสร้างความแตกต่างได้ คือการลง 

รายละเอียดของข่าว ของเหตุการณ์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างจุดแข็งของหนังสือพิมพ์  

และตอบสนองบทบาทสื่อมวลชนที่ควรจะเป็น 

 9. ควรท�าข้อมลูภยัพบิตับิางอย่างทีเ่ป็นข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ ค�าทบัศพัท์

ภาษาต่างประเทศ หรือหน่วยวัดท่ีเป็นเชิงวิชาการ เพื่อการส่ือสารที่มีความ 

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสังคม
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ข้อเสนอเเนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
 1. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารเกบ็ข้อมลูเนือ้หาหนงัสือพมิพ์ในรปูแบบ

คอลัมน์ สกู๊ป หรือรายงานพิเศษ เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพรวมของการน�าเสนอข้อมูล

ของสื่อหนังสือพิมพ์ให้ได้ดีขึ้นไปอีกในเชิงลึก

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์อื่นๆ หรือช่องทางสื่ออื่นๆ 

เพิ่มเติม เพื่อให้เห็นภาพการท�างานของสื่อมวลชนในภาพรวมเพิ่มขึ้น

 3. ควรน�าผลการวจิยันี ้ไปเปรยีบเทยีบและต่อยอดการท�างานของส่ือมวลชน

ในปัจจุบัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
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	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาถึงการสื่อสารรสนิยมการ

บริโภคเบียร์ของกลุ่ม	ชนชั้นกลางในสังคมไทย	เพื่ออธิบายถึงการด�ารงคงอยู่ของกลุ่ม

ชนชั้นกลางในกลุ่มเดียวกันว่ามีพฤติกรรม	 การบริโภคและการประกอบสร้างรสนิยม

การบริโภคเบียร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร	จนกระทั่งการมีวิถี	การด�าเนินชีวิต	(Life	

Style)	ลลีาการใช้ชวีติประจ�าวนัเหล่านัน้เหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร	ภายใต้	โจทย์

ของผู้วิจัยที่ว่า	 “เบียร์ไม่ใช่แค่เบียร์ แต่เบียร์เปนมากกว่าเบียร์ใช่หรือไม่?”	 ทั้งนี้

ผูว้จิยัเลือก	ศกึษาถงึวฒันธรรมการบรโิภคเบยีร์ของชนช้ันกลางในสงัคมไทยโดยเลอืก

ศึกษา	 กลุ่มผู้บริโภคเบียร์ในย่านถนนพระอาทิตย์	 ว่ามีรสนิยมและอัตลักษณ์ในการ

บรโิภคเบยีร์ทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร	ซึง่ในทีน่ีผู้้วิจยัใช้รปูแบบการวจิยัคณุภาพ	

(Qualitative	 Research)	 โดยใช้วิธีวิเคราะห์สามรูปแบบ	 คือ	 การศึกษาข้อมูล

เบือ้งต้นจากเอกสารต่างๆ	การสงัเกต	ุ(Observation)	และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	

(In-depth	interview)	กบัผูบ้รโิภคเบยีร์ชนชัน้กลางในสังคมไทย	ย่านถนนพระอาทติย์	

ส�าหรับทฤษฎี	 และแนวคิดหลักที่ผู ้วิจัยน�ามาใช้เป็นแนวทางในการเข้าสู ่ปัญหา	

ประกอบไปด้วยทฤษฎวีพิากษ์สงัคมแห่ง	การบริโภค	ของฌอง	โบดรยิารด์และแนวคิด

เกี่ยวกับรสนิยมของปิแอร์	บูร์ดิเยอ	

	 ผลการวิจัยพบว่ารสนิยมที่ผู้บริโภคสื่อสารผ่านวัฒนธรรมการบริโภคเบียร์

นั้น	สามารถอธิบายได้	ดังนี้

	 โดยท่ัวไปความหมายของการบริโภค	 อาจหมายถึง	 การใช้สอย	 แต่ในทาง

สังคมศาสตร์ที่ค้นพบ	 จากผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทยแล้ว	 การบริโภคมีความหมาย

ที่มากกว่านั้น	 ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทยจะบริโภคเบียร์ในรูปแบบตรรกะ

ของมลูค่าแลกเปลีย่น	เชงิสญัลกัษณ์	หรอื	Logic	of	Symbolic	เป็นความจรงิทีว่่าการ

บรโิภคเกดิขึน้	จากความต้องการบางอย่างในเชิงวัตถเุป็นพืน้ฐาน	แต่ทีม่ากกว่านัน้	คือ	

ความต้องการบริโภคนั้น	 ยังสะท้อนให้เห็นว่าวัตถุ	 ที่ต้องการบริโภคน้ันเป็นส่ือแลก

เปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์	 ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและก�าหนดอัตลักษณ์

ทางสังคมได้ด้วย

บทคัดยอ
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	 อีกทั้งภูมิหลังของผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทยย่านถนนพระอาทิตย์	ลักษณะ

โดยรวมของย่าน	 ถนนพระอาทิตย์	 และมิติการส่ือสารของกลุ่มชนชั้นกลางในสังคม

ไทย	 ทั้งสามส่วนถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญท่ีเข้ามาก�าหนดคุณลักษณะของ	 “รสนิยม”	

ของการบริโภคเบียร์ในสังคมไทย	 รสนิยมท่ีกลุ่มคนเหล่านี้พยายามประกอบสร้างขึ้น

มานั้นเป็นแบบย้อนแย้ง	คลุมเครือ	หรือ	Ambivalence	คือไม่ชัดเจน	ในแบบใดแบบ

หนึ่ง	100%	เช่น	สังเกตจากสถานที่หรือร้านที่กลุ่มชนชั้นกลางเหล่านี้	เลือกไปบริโภค

แล้ว	 ภาพแรกสามารถสรุปได้เลยว่า	 กลุ่มคนเหล่านี้	 มีรสนิยมเป็นแบบ	Retro	หรือ	

Vintage	 แต่เม่ือเข้าไปสัมผัสลึกกว่าน้ัน	 ในความเก่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ละทิ้งความ

ความทันสมัยหรือ	แม้กระทั่งในเรื่องความ	Global	กลุ่มคนเหล่านี้เลือก	บริโภคเบียร์

จากต่างประเทศ	เพื่อยกระดับ	รสนิยมที่สูงขึ้นให้แก่ตัวเอง	แต่กลับยังสร้างความเป็น	

Local	ด้วยการสัง่อาหารหรือกบัแกล้ม	ทีเ่ป็น	อาหารฟิวชัน่หรอือาหารไทย	อกีทัง้กลุม่

ตัวอย่างกลุ่มนี้บางคน	ยังให้ข้อมูลว่า	รู้สึกชอบที่เมื่ออยู่ในร้านนี้	แล้วให้ความรู้สึกเป็น

กันเอง	อบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้าน	ชอบที่จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน	แต่เลือกที่จะออกมาหา	

ความอบอุ่นเหล่านั้นจากสถานที่นอกบ้าน	เป็นต้น

	 ดังนั้น	“ชนชั้นกลาง”	จึงเป็นชนชั้นที่สื่อสารความหมายผ่านวัฒนธรรมการ

บรโิภคเบยีร์	โดยเป็นกลุ่มชนชัน้กลางทีม่รีสนยิมย้อนแย้งคลุมเครอื	มคีวามเป็นโลกสูง

แต่ก็ยังมีความเป็นท้องถิ่นด้วย	ส่งผลให้วิถีการด�าเนินชีวิต	(Life	Style)	ของคนกลุ่ม

นี้ไม่ชัดเจน	สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 

ค�ำส�ำคัญ: รสนิยม, ชนชั้นกลาง, การบริโภค, เบียร์, ผู้บริโภค, ถนนพระอาทิตย์, 

ตรรกะการบริโภค
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	 The	purpose	of	this	research	is	to	study	about	communication	
of	beer	consumption	taste	of	bourgeoisie	in	Thai	society.	This	is	to	explain	
the	existence	of	the	middle	class	people	in	the	same	group	if	they	have	
the	same	or	different	beer	consuming	behavior	and	construction	of	beer	
consuming	taste,	also	their	lifestyle	and	how	they	live	their	everyday	
lives	 and	 in	what	way.	 This	 research	 is	 done	under	 the	 researcher’s	
question	“Beer	is	not	just	beer	but	beer	is	more	than	just	beer	or	not?”.	
	 The	 study	 will	 focus	 on	 the	 culture	 of	 bourgeoisie	 beer	
consumption	 in	 Thai	 society,	 specifying	 on	 only	 the	 group	 of	 beer	
consumers	 in	Phra	Arthit	area,	to	learn	about	their	taste	and	logic	of	
consuming	beer.	The	study	uses	qualitative	research	methods	utilizing	
three	analyzing	techniques:	studying	and	searching	for	preliminary	data	
from	documents,	observation	and	in-depth	interview	with	the	group	of	
the	middle	class	beer	consumers	in	Phra	Arthit	Area.	The	main	theory	
and	concept	of	this	study	consists	of:	people’s	ideas	of	beer,	A	Critical	
Social	Theory	of	Consumption	by	Jean	Baudrillard,	Concept	of	Taste	by	
Pierre	Bourdieu	and	ideas	about	alcoholic	beverages.
	 The	results	are	categorized	below,	to	explain	phenomenon	of	
taste	which	is	the	result	of	the	construction	of	a	consuming	culture	of	
the	Phra	Arthit	beer	consumers:
	 In	general,	the	meaning	of	consumption	can	be	usage.	However,	
what	we	discovered	from	the	group	of	beer	consumers	in	Thailand,	in	
social	science	terms,	consumption	means	more	than	that.	Middle	class	
beer	consumers	constructed	the	symbol	of	consumption	as	the	logic	of	
exchange	 value	 and	 the	 logic	 of	 sign	 value	which	 are	 the	 logic	 that	
attaches	them	all	along.	Moreover,	they	need	the	consumption	as	logic	
of	symbolic	exchange	value	in	order	to	build	social	relations.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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	 In	addition,	the	background	of	beer	consumers	in	the	Phra	Arthit	

area,	the	character	of	the	area	and	the	dimension	of	communication	of	

the	middle	class	beer	consumption	in	Thai	society	become	the	main	

part	in	controlling	characteristics	of	“	taste”	in	consuming	beer	in	Thai	

society.	The	taste	that	is	founded	from	these	factors	is	the	contradictory	

and	ambiguous	taste	which	is	shown	in	three	ways:

	 1.	 Contradictory	and	ambiguous	between	being	urbanite	and	

close	to	the	nature

	 2.	 Contradictory	and	ambiguous	between	Modern	Style	and	

Vintage	Retro	Style

	 3.	 Contradictory	and	ambiguous	between	being	international	

and	being	traditional	Thai

	 In	the	meantime,	middle	class	beer	consumers	in	Thai	society	

have	constructed	the	meaning	of	taste	to	distinguish	themselves	from	

other	groups	in	Thai	society,	also	to	create	their	own	identity	and	social	

connection.

Keywords: taste, middle class, consumption, beer, consumer, Phra 

Arthit Rd., logic of consumption, identity, self, symbol, 

consuming culture
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 “สัญญะ”	คอืสรรพสิง่ทกุอย่างทีม่	ี“ความหมาย”	มากไปกว่าตวัของมนัเอง	

หากว่าเบยีร์ขวดหนึง่เป็นเพยีงเครือ่งดืม่ชนดิหนึง่	เบยีร์นัน้กย็งัไม่ใช่สญัญะ	แต่หากว่า

เมื่อใดที่เบียร์ถูก	“มอบหมาย	ความหมาย”	 (Meaning	assignment)	 ให้กลายเป็น

เครือ่งเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่เพ่ือน	เมือ่นัน้	เบยีร์กเ็ป็น	“อะไรทีม่ากกว่าเบยีร์”	

ไปแล้ว

	 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือก�าเนิด 

มาบนโลกนานนับหลาย	 ศตวรรษแล้ว	 แม้จะไม่มีหลักฐานบ่งบอกได้อย่างแน่ชัดว่า

มนุษย์รู้จักการดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เมื่อใด	 แต่อย่างน้อยก็สันนิษฐานได้ว่าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู ่กับมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์	 เนื่องจาก 

นักประวัติศาสตร์และนักมานุษยวิทยาค้นพบหลักฐาน	 ซึ่งปรากฏภาพมนุษย์โบราณ

สองคน	 ก�าลังใช้หลอดดูดน�้าจากไหร่วมกันและสันนิษฐานว่าน�้านั้น	 คือ	 “เบียร์”	 

จึงคาดกันว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกที่มนุษย์รู้จัก	 อย่างไรก็ตามเชื่อกันว่า	

มนุษย์ไม่ได้มีเทคนิควิธีการที่พิเศษในการคิดค้น	 เบียร์	 หากแต่เกิดจากความบังเอิญ

ของมนุษย์ท่ีได้ลิ้มรสเครื่องดื่มชนิดน้ี	 เพราะในสมัยโบราณมนุษย์ยังชีพ	 ด้วยการ 

ปลกูข้าวและบงัเอิญมนษุย์ทิง้เมด็ข้าวผสมกบัน�า้ไว้นานจนบดูเน่าจงึกลายมาเป็นเบียร์

ซึ่งมนุษย์ได้ลิ้มลองแล้วรู้สึกว่าเป็นเครื่องดื่มรสชาติดีชนิดใหม่	 (Hanson,	 1995	 

อ้างถึงใน	ณัฐวิภา	สินสุวรรณ,	2553)

	 ต่อมาชาวตะวนัตกมคีวามเชือ่ว่าเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างเบยีร์เป็นเครือ่ง

ดื่มที่ศักดิ์สิทธิ์	 โดยมี	 ความเชื่อที่ว่า	 เบียร์เป็นของขวัญที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานมา

ให้กบัมนษุย์	ส่งผลให้การดืม่เครือ่งดืม่	เหล่านี	้อยูใ่นสถานะทีส่งู	เพราะว่ากนัว่าสามารถ

ใช้ส่ือสารกับพระเจ้าได้ด้วย	 เช่นเดียวกับสังคมไทย	 ตามหลักฐานและข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ที่ค้นพบการ	 อ้างถึงการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยใน	 สมัย

ก่อน	 พบว่า	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งท่ีถูกเชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อทางพิธีกรรม

และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	 เช่นกัน	 แม้ว่าในพระพุทธศาสนาจะมีข้อบัญญัติในศีลข้อที่	 5	 ระบุ 

ข้อห้ามว่า	พึงละเว้นการดื่มสุราและ	ของมึนเมา	ซึ่งท�าให้ขาดสติ	แต่ในทางกลับกันก็

ยังพบเห็นการใช้เครื่องดื่มเหล่านั้น	 ในฐานะเครื่องดื่ม	 ประกอบการบวงสรวงหรือ
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ประกอบพิธีกรรม	อาจเนือ่งด้วยอทิธพิลของศาสนาพราหมณ์ทีแ่ผ่เข้ามายงั	ประเทศไทย

ในสมยัอดตีกาล	ส่งผลทางความคดิต่อคนไทยอยูไ่ม่น้อย	โดยเชือ่ว่าสุราของมนึเมาเป็น	

เครื่องดื่มที่เทวดาหรือภูตผีช่ืนชอบ	 อีกท้ัง	 ในยุคถัดมามีข้อมูลจากหลักฐานทาง

ประวตัศิาสตร์ท�าให้	สนันษิฐานได้ว่า	การดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของคนไทย

ในสมัยก่อนคงจะไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นปกติในชีวิตประจ�าวัน	หากแต่การดื่มสุราหรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักนิยมดื่มกัน	เมื่อมีวาระโอกาสหรือ	วันหยุดพิเศษ	เช่น	ในงาน

พธิกีรรม	งานแต่งงาน	งานขึน้บ้านใหม่หรอืวนัหยดุพเิศษ	เป็นต้น	(ณฐัวภิา	สนิสวุรรณ,	

2553)

	 “เบยีร์”	เป็นเครือ่งดืม่ชนดิทีม่แีอลกอฮอล์ชนดิแรกของโลกทีเ่กดิขึน้มานาน

กว่า	 6,000	ปี	 ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยชาวบาบิโลเนีย	 ตั้งแต่ยุคก่อนคริสตกาล	และได้มี

การค้นพบพชืชนดิหน่ึงทีม่ช่ืีอว่า	“HOBS”	(ฮ๊อพ)	ทีถ่กูผสมลงไปในเบยีร์ท�าให้มรีสชาติ

ขม	มีกลิ่นหอมชวนดื่ม	และยังสามารถเก็บเบียร์	ไว้ได้นานขึ้นอีกด้วย	แต่กรรมวิธีการ

ผลิตเบียร์ในยุคนี้จะต่างกับปัจจุบัน	ด้วยเหตุว่า	รสชาติ	สี	กลิ่น	ของเบียร์จะขึ้นอยู่กับ

แหล่งน�้าที่ใช้ในการผลิต	และเครื่องปรุงเป็นส�าคัญ

	 การน�าเข้าเบียร์ในประเทศไทยครั้งแรก	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 1687	 จนมาในสมัย

รัชกาลที่	 7	 โดย	พระยาภิรมย์ภักดี	 หรือนายบุญรอด	 เศรษฐบุตร	 พร้อมทั้งยื่นเรื่อง

ทลูเกล้าฯ	ถวายฎกีาขอพระราชทาน	พระบรมราชานญุาตโดยเหน็ว่า	“เบยีร์เป็นสนิค้า

ที่ชาวต่างชาติได้ส่งเข้ามา	จ�าหน่ายในสยามประเทศ	มาช้านานแล้ว”	 เม็ดเงินจึงไหล

ออกนอกประเทศเป็นจ�านวนมาก	 ถ้าเราสามารถผลิตเบียร์ขึ้นได้เองก็จะ	 เป็นการ

ป้องกนัเงนิออกนอกประเทศ	รวมทัง้ได้ประโยชน์ในเรือ่งราคาขายทีถ่กูลงและการผลติ

เบียร์	ยังสามารถใช้ปลายข้าวมาแทนข้าวมอลต์ช่วยให้คนไทยมีงานท�าเพิ่มขึ้นอีกด้วย	

(ปิยะ	ภิรมย์ภักดี,	สารานุกรมไทย	ส�าหรับเยาวชนฯ	เล่ม	23)

	 มาในยุคปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคของสังคมแบบบริโภคนิยม	 ค�าถามที่เกิดตามมา

คือท�าไมเราถึงต้อง	 บริโภคกันมากขึ้นและเราบริโภคสินค้ากันด้วยวัตถุประสงค์ใด	

ประการแรกทีเ่ราได้จากการบริโภค	นัน่ก	็คอื	เราได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยจากสนิค้านัน้ๆ	

ทว่าในวฒันธรรมการบรโิภคนยิม	สนิค้าต่างๆ	นัน้ได้	ถกูใช้ในความหมายทีแ่ตกต่างกัน

ออกไป	เช่น	ใช้ไอแพด	เพื่อแสดงถึงความทันสมัย	ดื่มกาแฟ	ดื่มไวน์	เพื่อบอกรสนิยม	

การดื่มเบียร์ก็เช่นกัน	 เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญญะที่ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเป็นคน 

ตีความหรือประกอบการสร้างความหมายให้กับมัน	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“You	are	what	
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you	 eat”	 อีกท้ังเบียร์ก็เป็นสินค้าท่ีมีอยู่ในทุกชนชั้นกลุ่มผู้บริโภค	 ไม่ว่าจะเป็น 

ชนชั้นล่าง	 ชนชั้นกลาง	 หรือ	 แม้กระทั่งชนชั้นสูง	 เพียงแค่อาจจะมีวิถีการบริโภค	 

รูปแบบการบริโภค	 และเน้ือหาการบริโภคท่ีต่างกัน	 เช่น	 ประเภท	 ยี่ห้อที่เลือกดื่ม	

กับแกล้มที่สั่ง	การจิบ	การจับแก้ว	การริน	เป็นต้น	เช่น	กลุ่มชนชั้นล่างอาจจะมีวิธีการ

ดืม่เบยีร์	โดยการเปิดฝาขวด	แล้วกระดกเบยีร์เข้าปาก	แต่ชนชัน้กลางอาจจะต้องค่อยๆ	

รินเบียร์จากขวดใส่ในแก้วท่ีแช่เย็นท่ีเตรียมไว้	 แล้วค่อยๆ	 จิบจากแก้วนั้น	 ด้วยเหตุนี้

เราจึง	 อาจตกอยู่ในกระแสวัฒนธรรมการบริโภคนิยมอย่างไม่รู้ตัว	 เราก�าลังใช้สินค้า

เพื่อบ่งบอกอะไรบางอย่าง	 ในตัวเราหรือแม้กระทั่งต้องตั้งค�าถามว่า	 “เราเป็นใคร”	

เพียงเพราะเราอาจไม่สามารถอธิบายตัวตนของเราเองได้

	 อย่างไรกต็าม	การศึกษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้ท�าการศกึษากลุ่มชนชัน้กลางผูบ้รโิภค

เบยีร์ในสงัคมไทย	เพือ่ท�าการวเิคราะห์ถงึการประกอบสร้างวฒันธรรมการบรโิภคเบยีร์

ทีผู่บ้รโิภคเหล่านี	้ได้สือ่สารผ่าน	รสนยิมการบรโิภคเบยีร์	โดยเลอืกศกึษากลุม่ตวัอย่าง

ผู้บริโภคเบียร์ในย่านถนนพระอาทิตย์	ซึ่งกลุ่มผู้	บริโภคเบียร์ที่เลือกมานั่งดื่มในย่านนี้

นั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มชนช้ันกลางท่ีบริโภคเบียร์ในสังคมไทยได้	 อย่างชัดเจน	 

มาท�าการวเิคราะห์เพือ่ค้นหา	“รสนยิม”	ทีท่�าให้กลุม่ชนชัน้กลางเหล่านีด้�ารงคงอยูใ่น

กลุ่มเดียวกันและมีพฤติกรรมการบริโภคเบียร์เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาการสื่อสารรสนิยมการบริโภคเบียร์ของกลุ่มชนชั้นกลาง 

ผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทย

	 2.	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตรรกะการบริโภคเบียร์ของกลุ่มชนชั้นกลาง 

ผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทย

วิธีกำรวิจัย

	 ในการศึกษาเรื่อง	“การสื่อสารรสนิยมการบริโภคเบียร์ในสังคมไทย	:	กรณี

ศึกษา	การบริโภคเบียร์ของชนชั้นกลาง	ย่านถนนพระอาทิตย์”	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย
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เชิงคุณภาพ (Qualitative	 Research) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มชนชั้นกลางผู้

บริโภคเบียร์ในสังคมไทย	 รวมถึงศึกษามิติของการ	 บริโภคเบียร์	 โดยศึกษาวิเคราะห์

กลุม่ผูบ้รโิภคเบยีร์ทีเ่ป็นกลุ่มชนชัน้กลาง	รวมถงึศกึษาวเิคราะห์เนือ้หา	การบรโิภค	ซึง่

กลุ่มผู้บริโภคได้แสดงออกผ่านทางการบริโภคเบียร์	จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	

อธบิายและตคีวามในแง่กระบวนการประกอบสร้างรสนยิมของผูบ้รโิภคเบยีร์ในสงัคม

ไทย	โดยใช้เทคนิค	วิธีการเข้าถึงข้อมูล	ดังต่อไปนี้

	 1.	 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ	
	 ผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

หนังสือหรือบทความ	จากสื่อต่างๆ	เช่น	นิตยสาร	พ๊อคเก็ตบุ๊คหรือเว็บไซต์	ซึ่งมีเนื้อหา

กล่าวถึงการบริโภคเบียร์ในสังคมไทย	เช่น	ประวัติของเบียร์ในประเทศไทย	ประเภท

ของเบียร์	หรือประวัติความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ	บนถนนพระอาทิตย์	เป็นต้น

	 2.	 ข้อมูลจากการสังเกต	(Observation)	
	 ผู ้วิจัยใช ้วิธีการสังเกตภาคสนามท้ังแบบมีส่วนร ่วม	 (Participant	

Observation)	 และแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-Participant	Observation)	 เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมลูต่างๆ	ของผูบ้รโิภคเบยีร์ในสงัคมไทยย่านถนนพระอาทติย์	ทีต่ัง้ของร้าน	

การตกแต่งร้าน	บรรยากาศร้าน	 เพลงที่ใช้เปิด/เล่นภายในร้าน	อีกทั้งยังสังเกตถึงมิติ

ของการบรโิภคอย่างเช่น	ประเภทของเบยีร์ทีด่ื่ม	ยีห้่อเบยีร์ทีด่ืม่	วธีิการดืม่	อากปักริยิา

ในการดื่ม	เป็นต้น	

	 3.	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)

 เพื่อให้ได้ค�าตอบที่เป็นเชิงลึกในมุมต่างๆ	 ของกลุ่มชนชั้นกลางผู้บริโภค 

ในสังคมไทย	ย่านถนนพระอาทิตย์	ซึ่งผู้ที่ให้สัมภาษณ์นั้นจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความรู้	 ประสบการณ์ต่างๆ	 เกี่ยวกับเบียร์	 หรือการบริโภคเบียร์	 ลักษณะเฉพาะตัว	

เหตุผลในการบริโภคเบียร์	 รสนิยมในการบริโภคเบียร์	 ยี่ห้อเบียร์	 ภาชนะบรรจุเบียร์	

ประเภทของเบียร์	ร้านที่นั่งดื่ม	วาระโอกาสในการบริโภคเบียร์	เป็นต้น	โดยข้อมูลใน	

ส่วนนี้ไม่สามารถหาค�าตอบได้จากการสังเกต	 (Observation)	 และผู้วิจัยได้เตรียม

ค�าถามไว้ล่วงหน้าใน	ประเด็นที่ต้องการศึกษาและจะน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

มาวเิคราะห์	ตคีวาม	และอธบิายในแง่	กระบวนการประกอบสร้างรสนยิมของผู้บรโิภค

เบียร์ในสังคมไทย
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

	 ส�าหรับกระบวนการสื่อสารรสนิยมการบริโภคเบียร์ในสังคมไทยที่ผู้บริโภค

ได้แสดงออกผ่านทางตัวแปรต่างๆ	นั้น	ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

การสือ่สารความหมายผ่านทางพืน้ที	่การบรโิภคเบยีร์	และการส่ือสารความหมายผ่าน

ทางวิถีการบริโภคเบียร์

	 1.	 การสื่อสารความหมายผ่านทางพื้นที่การบริโภคเบียร์
	 พ้ืนท่ีการบริโภคเบียร์เป็นเกณฑ์ส�าคัญในการวิเคราะห์ถึงรสนิยมของ 

ชนชั้นกลางผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทย	ย่านถนนพระอาทิตย์	และสื่อสารความหมาย

ผ่านทางเกณฑ์ต่างๆ	ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา	มีดังต่อไปนี้

  1. สถานที่ ความหมายที่สื่อสาร	คือ	ถนนพระอาทิตย์	 เป็นถนนสาย

วัฒนธรรมที่	 เป็นแหล่งรวม	ของสถานที่พบปะสังสรรค์ยามค�่าคืน	กล่าวคือ	 เมื่อครั้ง

อดีตพื้นที่ถนนพระอาทิตย์เป็นพื้นท่ีของชนช้ันสูง	 หรือมูลนายเก่า	 ต่อมาชนชั้นกลาง

ได้น�าเอามาบูรณะปรับปรุง	 รื้อถอนเอาความหมายเดิมออกไป	 แล้วปรุงแต่งวิถีการ

ด�าเนินชีวิตแบบสมัยใหม่เข้าไป	 และพบอีกว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีทุนทาง	

วัฒนธรรม	 เนื่องจากถนนพระอาทิตย์ได้เติบโตมาพร้อมกับการสร้างพระนคร	 ความ

เจรญิรุง่เรอืงของพืน้ที	่บรเิวณนีผ้กูพนักนัอย่างต่อเนือ่งกับประวตัศิาสตร์ของกรงุเทพ-

มหานคร	 อีกท้ังพระต�าหนักต่างๆ	 ท่ีอยู่ในบริเวณนี้ยังสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลทาง

สถาปัตยกรรมมาจากท้ังจีนและยุโรป	 และยังได้รับการอนุรักษ์ไว้	 ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี

ในปัจจุบัน	 แต่บางแห่งได้ถูกปรับเปลี่ยนให้ใช้เป็นอาคารส�านักงาน	 เป็นร้านอาหาร	

และมีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ข้ึนมาบ้าง	 แต่น่ันกลับเป็นเสน่ห์ของพื้นที่บริเวณน้ี	

ก็คือ	 ถนนสายวัฒนธรรมอันเก่าแก่น้ี	 ได้กลับกลายเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร	 

เป็นแหล่งรวมของสถานทีพ่บปะสงัสรรค์ยามค�า่คนืทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั	ซึง่สามารถ

น�ามาขยับขยายให้เป็น	Leisure	Lifestyle	ได้

	 แหล่งรวมของสถานทีพ่บปะสงัสรรค์ยามค�า่คนืทีมี่เอกลักษณ์เฉพาะตัว	อย่าง

ถนนพระอาทิตย์นี้	 ร้านส่วนใหญ่จะมีสไตล์เป็น	Modern	 Vintage	 หรือ	Modern	

Retro	 คือ	 หากสร้างร้านขึ้นมาร้านหน่ึง	 อาจต้องการให้ร้านมีความเป็น	 Vintage	 

แต่ก็ไม่ลืมท่ีจะแฝงความ	Modern	 เข้าไปด้วย	 อีกท้ังผู้บริโภค	 เบียร์ในสังคมไทย	 

ได้ประกอบสร้างพื้นที่ใหม่พื้นที่หนึ่งขึ้นมา	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แตกต่างไปจากพื้นที่ที่ใช้ใน	
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การด�าเนินชีวิต	เป็นประจ�าอยู่ในทุกๆ	วัน	อย่างสถานที่ท�างาน	อาจอยู่ในสังคมเมือง	 

มีวิถีการด�าเนินชีวิตแบบเร่งรีบ	 ท�างานด้วยความแข่งขัน	 ความเครียด	 ความกดดัน	 

ดังนั้นกลุ่มผู้บริโภคเบียร์เหล่านี้จึงใช้	 พื้นที่นี้	 ในช่วงเวลาว่าง	 (Leisure	 Time)	 ที่มี	 

อาจจะเป็นหลังเลิกงาน	 วันหยุดนักขัตฤกษ์	 หรือวันหยุดสุดสัปดาห์มาหาความเป็น

ธรรมชาติที่ไม่ต้องไปหาไกลถึงต่างจังหวัด	 และพื้นที่เหล่านี้ยังสามารถให้ความรู้สึก

อบอุ่น	ปลอดภัย	ให้ความสบายใจ	ได้เสมือนอยู่บ้าน	(Third	Place)	

  2.  การตกแต่งร้าน ความหมายที่สื่อสาร	คือ	รูปแบบการตกแต่งร้าน

ในย่าน	 ถนนพระอาทิตย์น้ัน	 มีการตกแต่งไปตามสมัยนิยม	 (Trend)	 ที่เน้นกล่ินไอ 

ของความเป็น	Retro	หรือ	Vintage	แม้จะมีการตกแต่งที่ถอดแบบมาจากวัฒนธรรม

ตะวันตก	 แต่ก็ยังไม่ละทิ้งในความเป็นไทย	 กล่าวคือ	 ร้านเหล่านี้เลือกตกแต่งโดยใช้	

In-between	Concept	หรือลักษณะแบบย้อนแยงคลุมเครือ	กล่าวคือ	น�าความต่าง

ที่พอดีของสองสิ่งมาผสมผสานเข้าด้วยกัน	เช่น	ตกแต่งแบบ	vintage	แต่ก็ต้องไม่ทิ้ง

ความทันสมัย	การตกแต่งแบบธรรมชาติ	มีสวน	มีน�้าตก	แต่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเป็น	

เมือง	เป็นต้น	ทั้งนี้ยังเป็นการสื่อให้เห็นว่า	ผู้ที่เลือกเข้ามาบริโภคร้านต่างๆ	เหล่านี้ได้

ประกอบสร้างความหมายถึงความเป็นตัวเองอย่างไร	วิถีการด�าเนินชีวิต	(Life	Style)	

เป็นอย่างไร	มีรสนิยมแบบไหน	อีกด้วย

  3. บรรยากาศของร้าน ความหมายที่ส่ือสาร	 คือ ถนนพระอาทิตย	์ 

มีจุดเด่น	 คือ	 ร้านทุกร้าน	 ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 สามารถมองเห็นวิวสวยของ 

ป้อมพระสุเมรุ	 ได้รับความร่มรื่นจากสวนสันติชัยปราการ	 ให้ความรู้สึกถึงการกลับสู่

ธรรมชาต	ิชนชัน้กลางส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะพาตวัเองมายงั	ร้านเหล่านีม้าดืม่ด�า่ความเป็น

ธรรมชาติที่หาได้จากสถานที่ใกล้ตัว	 อีกทั้งชนชั้นกลางส่วนใหญ่ล้วนมีวิถี	 การด�าเนิน

ชีวิตในรูปแบบของมนุษย์เงินเดือน	พวกเขาจึงพยายามที่ประกอบสร้างกิจกรรมต่างๆ	

ขึ้นมาในเวลาว่างหรือหลังจากเลิกงาน	 เพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตที่ต้องเผชิญอยู่กับ

ความเครยีด	ภาวะกดดนั	หรอืชวีติทีโ่หยหาการพกัผ่อน	โหยหาค�าว่าบ้าน	โหยหาความ

อบอุ่น	โหยหาสายสัมพันธ์ที่ดี	โหยหาสิ่งที่หาไม่ได้ในที่ท�างาน	นั่นแสดงให้เห็นว่า	การ

ที่ชนชั้นกลางพยายามหาเวลาว่างมาท�ากิจกรรมต่างๆ	เหล่านี้	เพื่อผ่อนคลายหรือเพื่อ

ความบันเทิงนั้น	เป็นการยืนยันได้ชัดเจนถึงลักษณะของกลุ่มชนชั้นกลางด้วย

  4. เพลงท่ีใช้เปิด/เล่นในร้าน ความหมายที่ส่ือสาร	 คือ	 ตัวแปรเรื่อง

เพลงที่เปิดเล่นในร้านนั้น	ยังมีลักษณะที่ย้อนแย้งคลุมเครือ	(In-between	Concept)	
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ระหว่างความเป็นสากลกับ	 ความเป็นไทย	 กลุ่มชนช้ันกลางเหล่าน้ีไม่ได้เลือกบริโภค

เพียงแค่ความเป็นสากลนิยมเท่าน้ัน	 แต่ก็ยังเลือกบริโภคในความเป็นไทยด้วย	 แต่ใน

ความเป็นไทยเหล่านั้น	 จักเป็นไทยในแบบสมัยใหม่	 ซ่ึงหาไม่ได้ในชนช้ันอื่นที่อาจจะ	

บริโภคลูกทุ่งในระดับลูกทุ่งแท้ๆ	อย่างเช่น	หมอล�า	เป็นต้น

	 	 ส�าหรับการสื่อสารรสนิยมย่านถนนพระอาทิตย์นั้น	 สามารถสรุปได้ว่า	

ร้านทกุร้านในพืน้ทีบ่รเิวณ	นีเ้ป็นพืน้ทีท่ีม่รีปูแบบและลักษณะท่ีเป็นของตวัเอง	ซึง่อาจ

เพื่อใช้สร้างอัตลักษณ์หรือสร้างความแตกต่าง	จากร้านอาหารร้านอื่นๆ	ในบริเวณนั้น	

การเลือกเข้าร้านต่างๆ	 ของกลุ่มชนชั้นกลาง	 ผู้บริโภคเบียร์จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์

ประกอบต่างๆ	ทีผู่ว้จิยัได้น�ามาวเิคราะห์ในข้างต้นนัน้	มส่ีวนสร้างและดงึดดูความสนใจ	

ประกอบกับวัฒนธรรมการบริโภค	 รสนิยมการบริโภค	 ที่จะเป็นตัวก�าหนด	 วิถีการ

ด�าเนินชีวิต	 (Life	Style)	ของกลุ่มคนชนชั้นกลางเหล่านี้	 ให้มีลักษณะไปในทางย้อน

แย้งคลุมเครือเกือบท้ังหมด	 กล่าวคือ	 ท้ังในรูปแบบของความเป็นสากลกับความเป็น

ไทย	ความเป็นเมือง	กับความเป็นธรรมชาติ	และ	Modern	Style	กับ	Vintage	Retro	

Style	เป็นต้น	อีกทั้ง	กลุ่มชนชั้นกลางในสังคมไทย

	 2.	 การสื่อสารความหมายผ่านทางวิถีการบริโภคเบียร์
	 วิถีการบริโภคเบียร์เป็นเกณฑ์ส�าคัญในการวิเคราะห์ถึงรสนิยมและตรรกะ

การบรโิภคของชนชัน้กลางผูบ้รโิภคเบยีร์ในสงัคมไทยย่านถนนพระอาทติย์และสือ่สาร

ความหมายผ่านทางเกณฑ์ต่างๆ	ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา	ซึ่งมีดังต่อไปนี้

  1. ประเภทของเบียร์ท่ีดื่ม ความหมายที่ส่ือสาร	 คือ ชนช้ันกลาง 

ผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทย	สนใจ	ในข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวกับเบียร์	อาทิเช่น	เรื่องประวัติ

ความเป็นมาของเบียร์	ภูมิหลังต่างๆ	ของเบียร์แต่ละประเภท	พูดง่ายๆ	ว่ากลุ่มชนชั้น

กลางส่วนใหญ่ต้องด่ืมเบียร์ด้วยความรู้	 ไม่ได้ดื่มเบียร์	 เพียงแค่เป็นเครื่องดื่มเท่านั้น	

ด้วยเหตุนี้เอง	 ชนชั้นกลางจึงสามารถจ�าแนกตนเองออกจากกลุ่มชนชั้นอื่นได้	 ทั้งที่	

ชนชัน้กลางก็สามารถบรโิภคเบยีร์ได้เหมอืนกันกับชนชัน้อืน่ๆ	แต่กลบัมวีถิกีารด่ืมเบยีร์

ที่ต่างกัน	 เช่น	กลุ่มชนชั้นกลาง	ก่อนจะดื่มเบียร์	 อาจมีการสังเกตสีของเบียร์	 สังเกต

ฟองหรอืกลิน่ก่อนจะค่อยๆ	จบิ	หรอือาจจะศึกษาหาข้อมลูเกีย่วการผลติเบยีร์	วตัถดุบิ

ทีใ่ช้ท�าเบยีร์	ก่อนหรอืหลงัจากทีไ่ด้ดืม่เบยีร์นัน้ๆ	แต่หากเป็นชนชัน้ล่าง	หลังจากทีเ่ปิด

ขวดแล้วก็อาจจะกระดกเบียร์เลย	 โดยท่ีไม่ได้สนใจในปัจจัยอื่นๆ	 ที่เก่ียวกับเบียร ์

นั้นๆ	 แต่ทั้งน้ีท้ังน้ัน	 ในข้ันตอนของการผลิต	 แม้ชนชั้นกลางจะเป็นผู้ที่มีทุนความรู ้
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ทางด้านการผลติ	ตามทีไ่ด้กล่าวไปในข้างต้นนัน้	พวกเขามคีวามรูเ้หล่านัน้ไว้เพือ่บรโิภค

อย่างเข้าใจและถูกต้องมากกว่า	 แต่หน้าที่การผลิตกลับเป็นหน้าที่ของชนชั้นล่าง	 

ซึ่งเป็นหน้าที่ของชนชั้นแรงงานนั่นเอง

   2. ยี่ห้อเบียร์ ความหมายที่สื่อสาร	คือ ในความเป็นจริงการดื่มเบียร์

ของชนชั้นกลาง	 ในสังคมไทยนั้น	 สามารถใช้ค�ากล่าวที่เรามักได้ยินกันอย่างคุ้นหูว่า	

You	are	what	you	drink	มาอธบิายกลุม่ชนชัน้กลางผูบ้รโิภคเบยีร์ในสงัคมไทย	ย่าน

ถนนพระอาทติย์เหล่านีไ้ด้ว่า	พวกเขาดืม่	เบยีร์อะไร	ดืม่เบยีร์ยีห้่ออะไรและสะท้อนให้

เหน็ว่าพวกเขาเป็นอย่างไร	มรีสนยิมในการใช้ชวีติอย่างไร	อกีทัง้ยงัสามารถกล่าวได้อกี

ว่า	You	are	how	you	drink	คือ	เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ดื่มเบียร์ยี่ห้อใดแล้วนั้น	พวกเขา

สามารถอธบิายถงึเบยีร์เหล่านัน้ได้ว่าเป็นอย่างไร	มรีสชาตอิย่างไร	และพวกเขาสามารถ

แสดงออกถึงวิธีการ	 อากัปกิริยา	 หรือความรู้ท่ีมีเก่ียวกับเบียร์นั้นๆ	 ว่าอย่างไร	 ทั้งนี	้

สามารถสรุปได้ว่า	ผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทย	ย่านถนนพระอาทิตย์นั้น	มีลักษณะการ

ดื่มเบียร์แบบมีภูมิความรู้	(connoisseur)	พวกเขาจะศึกษาข้อมูลของเบียร์ที่พวกเขา

สนใจก่อนที่เขาจะดื่ม	 หรือในบางครั้งอาจจะลองดื่มก่อน	 และเม่ือมีข้อสงสัยก็ศึกษา

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบียร์เหล่านั้น	 เหตุผลเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างให้

เกดิขึน้ระหว่างกลุ่มชนชัน้กลางผูบ้รโิภคเบยีร์กบักลุม่	ผูบ้รโิภคเบยีร์กลุม่อืน่ๆ	ในสงัคม

ไทย	 อีกทั้งผู้วิจัยยังพบอีกว่า	 กลุ่มชนชั้นกลางเหล่าน้ีเลือกดื่มเบียร์ทั้งเบียร์จาก

ประเทศไทยและเบียร์จากต่างประเทศ	 น่ันก็แสดงให้เห็นอีกว่ากลุ่มชนชั้นกลาง 

ในสังคมไทย	 ได้มีรสนิยมในการเลือกดื่ม	 เบียร์เป็นลักษณะแบบย้อนแย้งคลุมเครือ	

(In-between	 Taste)	 คือ	 เลือกดื่มระหว่างความเป็นโลกและความเป็นท้องถิ่น	 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 รสนิยมในการด่ืมเบียร์ในรูปแบบน้ีน้ัน	 ไม่สามารถหาได้ในสังคมของ	

ชนชั้นล่าง	 ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นอาจไม่ได้สนใจในเรื่องของภูมิหลังของ	 ข้อมูลเกี่ยวกับ

เบียร์ที่เขาดื่มหรือ	แม้กระทั่งไม่ได้สนใจในวิธีการดื่มเลยด้วยซ�้า

  3. ภาชนะบรรจเุบยีร์ ความหมายทีส่ือ่สาร	คอื เบยีร์แต่ละยีห้่อนัน้ได้

ประกอบสร้างรูปแบบ	 ภาชนะบรรจุเบียร์ในรูปแบบที่เป็นของตัวเองนั้น	 ยี่ห้อเบียร ์

ทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะพยายามที่จะสร้าง	 อัตลักษณ์หรือสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์

ของตนเอง	 อาจด้วยอยากให้ผู้บริโภคจดจ�าแบรนด์ของตนได้	 อีกทั้ง	 ส�าหรับในเรื่อง

ของขวดเบียร์หรือแก้วที่ใช้เสิร์ฟเบียร์นั้น	 มีลักษณะที่แปลก	 สวย	 และหลากหลาย 

รูปทรงนั้น	 นอกจากจะสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ตัวเองแล้ว	 ก็อาจเป็นการสร้าง 
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อรรถรสในการดื่มเบียร์ให้กับผู้บริโภคได้อีก	 ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเบียร์เองก็มักจะเลือก 

ดื่มเบียร์ด้วยแก้ว	ซึ่งส่วนมากจะพบว่าดื่มเบียร์	ยี่ห้อใด	ก็จะต้องดื่มเบียร์โดยแก้วยี่ห้อ

นั้นด้วย	 อีกท้ัง	 กลุ่มผู้บริโภคเบียร์ชนช้ันกลางเหล่านี้ก็ก�าลังประกอบ	 สร้างวิถีการ

ด�าเนินชีวิต	(Life	Style)	บางอย่าง	ผ่านการดื่มเบียร์ของพวกเขา	กล่าวคือ	การที่ดื่ม

เบยีร์จากแก้วทีม่คีวามเป็นอตัลกัษณ์นัน้	อาจส่งผลให้ผูบ้รโิภคเบยีร์เหล่าน้ันเกดิความ

เชื่อมั่นในความเป็นแบรนด์	ดังกล่าว	เพราะฉะนั้นเมื่อได้ใช้แก้วเหล่านั้น	ก็ถือเป็นการ

แสดงตัวตนผ่านการสื่อสารต่างๆ	 ได้ว่าตนนั้น	 เป็นชนช้ันที่ดื่มเบียร์อย่างมีระดับ	 

ซึ่งแตกต่างจากชนชั้นล่างอย่างสิ้นเชิง

  4. อากัปกริยิาในการดืม่เบยีร์ ความหมายทีส่ื่อสาร	คือ	ลักษณะท่าทาง

อากัปกิริยา	การดื่มเบียร์	ของชนชั้นกลางผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทยที่ได้แสดงออกมา

ขณะดื่มเบียร์น้ัน	 ถือเป็นการประกอบสร้างความหมายของความแตกต่างระหว่าง 

ชนชั้นด้วย	คือ	ชนชั้นกลางนั้นประกอบการสร้างความหมายขึ้นมา	โดยใช้พฤติกรรม

สือ่ความหมายว่า	ตวัเราเองนัน้ดืม่เบยีร์ไม่ใช่แค่ดืม่ธรรมดา	แต่เราดืม่เบยีร์อย่างมรีะดับ	

โดยอาจจะแสดงออกในท่าทางท่ีดูม่ันใจ	 การหยิบแก้ว	 การเลือกส่ังอาหารคู่กับเบียร์

หรือแม้แต่	 การแสดงออกทางแววตา	 เป็นต้น	 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นรสนิยมของ 

ชนชั้นกลางผู้บริโภคเบียร์ท่ีใช้	 แสดงออกถึงวัฒนธรรมการบริโภคและวิถีการบริโภค

นัน้	เพือ่แสดงว่า	เราเป็นชนชัน้กลางผูท้ีส่ามารถบรโิภคเบยีร์ได้เหมอืนกนักบัชนช้ันอืน่	

แต่ในทางเดียวกันก็มีความแตกต่าง	(Distinction)	จากชนชั้นอื่น	

  5. เหตุผลในการดื่มเบียร์ ความหมายที่ส่ือสาร	 คือ	 ชนช้ันกลาง 

ผูบ้รโิภคในสงัคมไทย	มลีกัษณะ	การบรโิภคเบยีร์ในรปูแบบของตรรกะของมลูค่าแลก

เปลี่ยน	(Logic	of	Exchange	Value)	และตรรกะ	ของมูลค่าเชิงสัญญะ	(Logic	of	

Sign	Value)	มาเป็นอันดับแรก	อย่างไรก็ตาม	นั่นคือ	ตรรกะที่ติดตัวมากับผู้บริโภค 

ทีเ่ป็นชนช้ันกลางอยูแ่ล้ว	แต่ทีม่ากกว่านัน้	คอื	ความต้องการการบรโิภคนัน้ยงัสะท้อน	

ให้เห็นว่าวัตถุท่ีต้องการบริโภคยังเป็นสื่อแลกเปล่ียนเชิงสัญลักษณ์	 (Logic	 of	

Symbolic	Exchange	Value)	ในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคม	ก�าหนดอัตลักษณ์

ทางสังคมและใช้ลดหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้บริโภคได้อีกด้วย
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สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป 
 ผู้วิจัยสามารถน�าข้อค้นพบท่ีได้รับจากการศึกษา	 มาท�าการอภิปรายผลได้

ในประเด็นต่อไปนี้

	 1.	 การสื่อสารความหมายเรื่องเบียร์ของชนชั้นกลางในสังคมไทย
	 จากการใช้แนวคิดทฤษฎีวิพากษ์สังคมแห่งการบริโภคของฌอง	โบดริยารด์	

ที่ได้กล่าวว่า	 ในสังคมทุนนิยม	 ชีวิตผู้คนที่แปลกแยก	 (alienated)	 ท�าให้การบริโภค

กลายมาเป็นอุดมการณ์ท่ีช่วยเติมเต็มชีวิต	 ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า	 กลุ่มผู้บริโภคเบียร์ 

ในสังคมไทยมิได้เพียงแค่บริโภคเบียร์เพื่อต้องการที่จะดื่มเท่านั้น	แต่การบริโภคเบียร์

ในสังคมไทยนั้น	ถูกน�ามาเป็นเครื่องเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคม	อาจเนื่อง

ด้วยปัญหาการด�าเนินชีวิตที่เกิดจากช่วงเวลาการท�างาน	 ถูกเรียกร้องจาก	 ระบบงาน

มากเกินไป	สายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อนทั้งในสายงานหรือกลุ่มอื่นๆ	เริ่มเปราะบาง	

กลุ่มชนชั้นกลางจึงเลือกเบียร์เข้ามาเป็นสื่อท่ีท�าหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน	

สอดคล้องกบัทีโ่บดรยิารด์ได้กล่าวถงึตรรกะ	การบรโิภคในส่วนของตรรกะการแลกเปลีย่น

เชิงสัญลักษณ์	(Logic	of	Symbolic	Exchange	Value)	ไว้ว่า	วัตถุใดใดนั้นได้กลาย

เป็นสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายบางอย่าง	 และเราใช้สัญลักษณ์นั้นสื่อสารแลกเปลี่ยน

ความหมายกับผู้อื่น	

	 2.	 การประกอบสร้างพื้นที่การบริโภคเบียร์ของชนชั้นกลางในสังคมไทย
 จดุเร่ิมต้นของพืน้ทีก่ารบรโิภคเบยีร์ทีผู่บ้รโิภคเบยีร์ชนช้ันกลางในสงัคมไทย

ได้ประกอบสร้างขึน้มานัน้	อาจเร่ิมจากวถิกีารด�าเนนิชวิีตหรอืการด�ารงชวีติอยูใ่นสภาพ

แวดล้อมแบบสงัคมสมยัใหม่	กล่าวคอื	กลุม่ชนชัน้กลางเหล่านีล้้วนมวีถิกีารด�าเนนิชวีติ

ในรูปแบบของมนุษย์เงินเดือน	 ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ตัดขาด	 และแปลกแยกออกไปจาก

โลกในมิติอื่นๆ	ในขณะเดียวกัน	วัฒนธรรมต่างๆ	และความบันเทิงเริงส�าราญก็ค่อยๆ	

ได้หายไปจากโลกของพวกเขาเช่นกัน	 วิถีการด�าเนินชีวิตของชนชั้นกลางในช่วงเวลา

งาน	 (Working	 Time)	 จึงด�าเนินอยู่บนความเครียด	ภาวะกดดัน	พวกเขาจึงโหยหา	

การพักผ่อน	 โหยหาการผ่อนคลาย	 โหยหาความอบอุ่น	 โหยหาสายสัมพันธ์ที่ดี	 

โหยหาส่ิงต่างๆ	 ที่ไม่สามารถหาได้จากช่วงเวลาในขณะที่ท�างาน	 เมื่อชนชั้นกลาง 

เหล่านี้สูญเสียตัวตน	 พวกเขาจึงพยายามประกอบสร้างพื้นที่และกิจกรรมหนึ่งขึ้นมา
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ในช่วงเวลาว่าง	(Leisure	Time)	เพือ่เตมิเตม็ชวีติส่วนทีข่าดหายไปของเขาให้สมบรูณ์	

สอดคล้อง	กับแนวคิดของปิแอร์	บูร์ดิเยอ	(Pierre	Bourdieu)	ซึ่งเขาได้สรุปว่ารสนิยม

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม	ที่บุคคลใช้ชีวิตอยู่	(Social	Faculty)	เป็นเรื่องที่เกิดมา	

จากการขัดเกลาทางสังคม	(ในระดับจิตส�านึก)	บวกผสมกับเงื่อนไขแห่งการด�ารงชีวิต

อยู่	(ในระดับจิต	ไร้ส�านึก)	(กาญจนา	แก้วเทพ	และ	สมสุข	หินวิมาน,	2553,	น.	574-

575)

	 การแสวงหาส่วนท่ีขาดหายไปด้วยการประกอบสร้างพื้นที่การบริโภคเบียร์

ในช่วงเวลาว่างจึงไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่คลายความตึงเครียดหลังจากช่วงเวลางาน	 

แต่กลับเป็นกระบวนการแสดงออกถึง	 Leisure	 Life	 หรือ	 Night	 Life	 ที่ผู้บริโภค 

ชนชั้นกลางประกอบสร้างขึ้นมา	เพื่อแก้ปัญหาปรากฏการณ์	ข้างต้นนั้น	ได้ถูกสื่อสาร

ความหมายรสนิยมผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์	 ซ่ึงผู้วิจัยพบว่า	 รสนิยมการบริโภคของ	 

ผู้บริโภคเบียร์ชนชั้นกลางในสังคมไทย	 มีลักษณะไปในทางย้อนแย้งคลุมเครือ	 ซึ่งผู้

บริโภคเบียร์ชนชั้นกลาง	ได้แสดงออกผ่านทางวัฒนธรรมการบริโภคนั้น	มีดังนี้

	 1.	 รสนยิมการบรโิภคทีย้่อนแย้งคลมุเครอืระหว่างความเป็นเมอืงกบัความ

เป็นธรรมชาติ

	 2.	 รสนิยมการบริโภคท่ีย้อนแย้งคลุมเครือระหว่าง	Modern	 Style	 กับ	

Vintage	Retro	Style

	 3.	 รสนยิมการบรโิภคทีย้่อนแย้งคลมุเครอืระหว่างความเป็นสากลกบัความ

เป็นไทย

	 ท้ังนีผู้บ้รโิภคเบยีร์ชนชัน้กลางในสงัคมไทยสามารถประกอบสร้างตวัตนออก

มาในรูปแบบของ	 รสนิยมในลักษณะข้างต้นผ่านวิถีการด�าเนินชีวิตในช่วงเวลาว่าง	

(Leiture	Time)	ซึ่งรสนิยมในลักษณะนี้	 เป็นการบ่งบอกถึงชนชั้นของผู้บริโภคเบียร์

เหล่านี้ว่าเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง	ซึ่งการสื่อสารรสนิยมใน	ลักษณะนี้นั้นไม่สามารถหาได้

ในการสื่อสารรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเบียร์กลุ่มอื่นในสังคมไทย

	 3.	 ความแตกต่างระหว่างกลุม่ชนชัน้กลางกบัคนกลุ่มอืน่ในสงัคมไทย	ผ่าน
การบริโภคเบียร์
	 ปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคเบียร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อทุกกลุ่มชนชั้น 

ในสังคมไทย	 ไม่ว่าจะเป็น	 กลุ่มชนชั้นสูง	 ซึ่งเป็นกลุ่มชนช้ันแรกๆ	 ที่ได้สัมผัสกับ

วฒันธรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์มาก่อน	กลุ่มชนชัน้กลางซึง่เป็นกลุ่มชนชัน้
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ที่มีความส�าคัญในการประกอบสร้างความหมายของการบริโภคเบียร์ให้	พิเศษมากยิ่ง

ขึ้นกว่าการเป็นเครื่องดื่มธรรมดาๆ	รวมทั้งกลุ่มชนชั้นล่างที่มีรูปแบบ	วัฒนธรรมและ

ตรรกะ	การบริโภคเบียร์ในแบบฉบับของตนเอง	ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยเลือกศึกษา

วัฒนธรรมการบริโภคเบียร์	 ของผู้บริโภคเบียร์ชนชั้นกลางในสังคมไทย	หากใช้เกณฑ์

ของคาร์ล	มาร์กซ์	(Karl	Marx)	ในการแบ่งระดับ	ชนชั้นทางสังคม	โดยใช้เกณฑ์ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ	จะพบว่า	หากเป็นผู้บริโภคเบียร์ชนชั้นกลางในสังคมไทย	มีระดับฐานะ

ทางเศรษฐกจิถอืว่าอยูใ่นระดบัดเีป็นพืน้ฐานอยู	่แล้ววธิกีารทีจ่ะใช้จ�าแนกชนชัน้กลาง	

กับคนกลุ่มอื่นได้นั้น	จึงต้องจ�าแนกโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม	หรือ	“รสนิยม”	 ใน

การบริโภคเบียร์	นั่นเอง

	 ซ่ึงหัวใจส�าคัญของ	 “รสนิยม”	 ในมุมมองของปิแอร์	 บูร์ดิเยอ	 (Pierre	

Bourdieu)	 ในเรื่องของ	 “ชนชั้น”	 จะถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการธ�ารงรักษา

วัฒนธรรมความแตกต่างระหว่างชนชั้นเอาไว้	กล่าวคือ	ชนชั้นกลางจะประกอบสร้าง

วัฒนธรรมการบริโภคหรือวิถีการบริโภคเบียร์ขึ้นมาในรูปแบบที่คนชนชั้นล่าง 

ไม่สามารถท�าได้	 เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างตัวเองกับชนช้ันอื่น	 ชนช้ันกลาง 

จะมองชนชั้นล่างว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไร้รสนิยม	บริโภคเบียร์แบบไร้ความรู้	บริโภค

เบียร์ที่ร้านลาบ	ร้านส้มต�าริมถนน	เป็นต้น	แต่ในมุมมองที่กลับกัน	ชนชั้นล่างจะมอง

ว่าวิถีการใช้ชีวิตของชนชั้นกลางดูน่ายกย่องชื่นชม	ดูโก้หรู	น่าอิจฉา	เป็นต้น	

	 บูร์ดิเยอยังได้น�าแนวคิดในเรื่องของ	Habitus	มาอธิบาย	โดยได้กล่าวไว้ว่า	

รสนิยมเป็นผล	ของ	Habitus	ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับผู้บริโภค	กล่าว

คือ	 การประกอบสร้างวัฒนธรรมการบริโภคเบียร์น้ันๆ	 สามารถบ่งบอกได้ถึงสถานะ

ความสัมพนัธ์กบัคนกลุม่อืน่ได้ว่ากลุม่ชนชัน้กลาง	เหมอืนหรอืแตกต่างจากคนกลุม่อืน่

อย่างไร	ส่งผลให้เหน็ว่ารสนยิมนัน้มบีทบาทในการ	แบ่งชนชัน้ทาง	สังคมเป็นอย่างมาก	

ในการศึกษาในครั้งน้ีน้ันเป็นการศึกษาการบริโภคเบียร์ของชนชั้นกลาง	 ซึ่งพบว่าใน	

ระดบัของชนช้ันกลางด้วยกันเองนัน้	มรีสนยิมทีไ่ปในทศิทางเดยีวกัน	คอื	ในความเป็น

จริง	การดื่มเบียร์	ของชนชั้นกลางนั้น	สามารถใช้ค�ากล่าวที่ว่า	You	are	what	you	

drink	 มาอธิบายกลุ่มชนช้ันกลาง	 ผู้บริโภคเบียร์ในสังคมไทยได้ว่า	 พวกเขาดื่มเบียร์

อะไร	ดื่มเบียร์ยี่ห้อใด	และสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเป็น	คนอย่างไร	และยังสามารถ

กล่าวได้อีกว่า	You	are	how	you	drink	คือ	เมื่อกลุ่มชนชั้นกลาง	ดื่มเบียร์เหล่านั้น

แล้ว	พวกเขายังสามารถอธิบายได้อีกว่าเบียร์เหล่านั้นเป็นอย่างไร	มีลักษณะ	มีรสชาติ	
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อย่างไร	แสดงออกทางอากัปกิริยา	ท่าทางในการดื่มเบียร์แบบไหน	หรือพวกเขามีภูมิ

ความรู้	(Connoisseur)	เกี่ยวกับเบียร์เหล่านั้นว่าอย่างไรบ้าง	

	 อีกท้ัง	 วัฒนธรรมการบริโภคเบียร์หรือวิถีการบริโภคเบียร์ที่ชนชั้นกลางได้

ประกอบสร้างข้ึนมาน้ัน	 ถือเป็นการประกอบสร้างความหมายของความแตกต่าง

ระหว่างชนชั้นด้วย	คือ	ชนชั้นกลางได้ประกอบ	สร้างความหมายเหล่านั้นขึ้นมา	เพื่อ

สื่อความหมายว่า	 ท่ีชนช้ันกลางเลือกบริโภคเบียร์นั้น	 ไม่ใช่เพียง	 เพราะดื่มเบียร์ 

แบบธรรมดา	แต่พวกเขาดื่มเบียร์อย่างมีระดับ	โดยใช้ความรู้ในการดื่ม	ซึ่งพฤติกรรม	

เหล่านั้นเป็นรสนิยมท่ีชนช้ันกลางแสดงออกมาถึงวัฒนธรรมการบริโภคและวิถีการ

บริโภคว่าเราเป็นชนชั้นกลางที่สามารถบริโภคเบียร์ได้เหมือนกับคนกลุ่มอื่น	 แต่เรามี

วฒันธรรมในการดืม่เบยีร์และ	วถิใีนการบรโิภคเบยีร์ทีแ่ตกต่าง	(Distinction)	จากคน

กลุ่มอื่น	ดังที่ฌอง	โบดริยารด์	(Jean	Baudrillard)	ได้อธิบายถึงลักษณะของการสร้าง

อัตลักษณ์ที่กระท�าผ่านการบริโภคของผู้คนไว้ว่า	 การบริโภคเพ่ือสร้างความแตกต่าง	

(Distinction)	 หรือการบริโภค	 เพื่อให้เราต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ	 ในสังคม	 ซึ่งในแง่ 

อตัลกัษณ์	ด้านการจ�าแนกความแตกต่างเป็นส่วนทีปั่จเจกบคุคลบรโิภค	เพือ่สร้างสรรค์

ความแตกต่าง	 (Different)	 จากผู้อ่ืน	 (กาญจนา	 แก้วเทพ,	 สมสุข	 หินวิมาน,	 2551	 

น.	452,	467)

ข้อเสนอแนะ

	 การวจิยัเรือ่ง	“การส่ือสารรสนยิมการบรโิภคเบยีร์ในสงัคมไทย	:	กรณศีกึษา	

การบริโภค	 เบียร์	 ของชนชั้นกลาง	 ย่านถนนพระอาทิตย์”	 เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึง

รสนิยมของชนชั้นกลางในสังคมไทยที่	 บริโภคเบียร์	 โดยการวิเคราะห์จากย่านที่เป็น

แหล่งรวมสถานที่พบปะยามค�่าคืน	ซึ่งประกอบด้วย	ร้านอาหาร	ร้านนั่งดื่ม	เบียร์และ

ผูบ้รโิภค	ซึง่แสดงออกถงึรสนยิมผ่านการบรโิภคเบยีร์ทีท่�าให้ชนชัน้ของ	ตนด�ารงอยูไ่ด้	

ซึ่งผู้วิจัยพบว่า	งานวิจัยชิ้นต่อไป	อาจศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น	ต่อไปนี้

	 1.	 งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาถึงมิติของการสื่อสารไม่ได้จ�ากัด

เฉพาะในสื่อกระแสหลักแต่สามารถศึกษาได้จากวิถีการด�าเนินชีวิต	กิจวัตรประจ�าวัน

หรือช่วงเวลาว่างของผู้คนในสังคมได้	 ดังน้ัน	 ในอนาคตผู้วิจัยสามารถน�าการส่ือสาร 
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ในมิติอื่นๆ	 ที่เป็นวิถีชีวิต	 กิจวัตรประจ�าวัน	 หรือช่วง	 เวลาว่างของผู้คนในสังคม 

ร่วมสมัยมาศึกษาจากระดับปัจเจกจนไปถึงระดับประเทศได้

	 2.	 งานวิจัยช้ินน้ี	 เป็นการศึกษาผู้สื่อสารเฉพาะกรณีของชนช้ันกลางใน 

สังคมไทย	 ในย่านถนน	พระอาทิตย์ท่ีบริโภคเบียร์	 ดังนั้น	 ในอนาคตผู้วิจัยสามารถ 

ศึกษาผู้สื่อสารท่ีเป็นชนชั้นกลางท่ีอยู่ในบริเวณ	 อื่นในกรุงเทพมหานคร	 หรือบริบท 

ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร	หรือชนชั้นอื่นๆ	ในสังคมไทยได้ด้วย

	 3.	 รสนิยมของชนช้ันกลางท่ีถือว่าเป็นกลุ่มชนชั้นที่มีจ�านวนมากที่สุด	 

อันเป็นกลุ่มชนชั้นท่ี	 ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	 ซึ่งในอนาคตข้างหน้า	 การ

แข่งขันทางธุรกิจก็จะมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น	ดังนั้น	การวิจัยครั้งนี้อาจมีประโยชน์

ต่อผูป้ระกอบการในการน�าไปประยกุต์กจิการให้สอดรบั	กบัรสนยิมความต้องการของ

ผู้บริโภคอย่างแท้จริง

	 4.		 ในสังคมบริโภค	 สินค้าวัฒนธรรมที่สื่อสารผ่านพฤติกรรมการบริโภค 

มีอยู่หลากหลาย	ไม่ใช่	เฉพาะเบียร์เท่านั้น	ดังนั้นในอนาคตผู้วิจัยสามารถเลือกศึกษา

สนิค้าวฒันธรรมอืน่ๆ	เพือ่ศกึษาว่า	วถิกีารบรโิภคของสินค้าวฒันธรรมนัน้	เหมอืนหรอื

แตกต่างกันอย่างไร
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	การศึกษาเรื่อง	“การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษาการเปิดรับ
ข่าวสาร	ทศันคต	ิพฤตกิรรม	แนวโน้มพฤตกิรรม	และความต้องการของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	 พร้อมทั้ง	 ศึกษาการ
เปิดรับข่าวสารท่ัวไปและความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
นักเรียน	เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	รูปแบบการศึกษาเป็น
เชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล	 ใช้ตัวอย่างท้ังสิ้นจ�านวน	 426	 คน	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 การรณรงค์
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษายงัมปัีญหาเรือ่งประสทิธผิลในการใช้
สื่อรณรงค์	ให้มีความแพร่หลายและตรงกับความต้องการของนักเรียน	ซึ่งพบว่า	การ
เปิดรับข่าวสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
นักเรียนยังไม่สูงมากนัก	ในด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
พบว่า	ยงัมนีกัเรยีนบางกลุม่ทีม่ผีลการประเมนิความรูอ้ยูใ่นระดบัต�า่-ปานกลาง	ซึง่อาจ
เป็นกลุ่มเสี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้	 ทั้งน้ี	 พบว่าความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาโดยรวม	และยงัพบว่า	ทศันคตทิีม่ต่ีอ
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษาโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั
แนวโน้มพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา	
ดังนั้น	 รูปแบบในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	 ควรมี
ความต่อเนื่องและจริงจัง	 มีการน�าสื่อสมัยใหม่มาใช้เป็นช่องทางการส่ือสาร	 เพื่อการ
รณรงค์ให้ตรงกับการเปิดรับข้อมลูข่าวสารของนกัเรยีนและมคีวามถีใ่นการรณรงค์เพิม่
มากขึ้น	ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน	ให้เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียนและสอดคล้องตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา	ของ	สพฐ.	เพื่อสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างยั่งยืน

คําสําคัญ: การเปิดรับข่าวสาร, ทัศนคติ, การรณรงค์ป้องกัน, ปัญหายาเสพติด 
สถานศึกษา

บทคัดย่อ
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	 Research	 on	 “Media	 exposure	 and	 attitude	 towards	 drug	

prevention	campaign	in	schools”	aimed	to	study	the	media	exposure,	

attitude,	 behavior	 and	 behavioral	 intention	 towards	 drug	 prevention	

campaign	in	schools	as	well	as	to	study	students’s	knowledge	concerning	

the	drug	usage	and	prevention.	Survey	research	was	done	by	collecting	

data	from	426	students.	The	study	showed	that	drug	prevention	campaign	

in	schools	has	the	problem	in	quality	of	using	media	and	drug	prevention	

campaign	to	give	information	widely	and	match	with	students’	needs.	

In	addition,	media	exposure	of	students	on	drug	prevention	campaign	

in	schools	not	in	a	high	level.	On	the	drug	knowledge	and	drug	prevention,	

the	study	showed	that	some	groups	of	students	who	have	been	evaluated	

got	low	to	medium	result	and	maybe	a	risk	group	who	will	try	using	drug.	

However,	the	result	of	analyze	showed	that	the	knowledge	about	drug	

prevention	campaign	related	to	overall	attitudes.	Moreover,	the	study	

found	 that	 overall	 attitude	 on	 drug	 prevention	 campaign	 in	 schools	

related	to	behavior	trend	of	students	toward	drug	prevention	campaign	

in	schools.	To	conclude,	the	method	of	drug	prevention	campaign	in	

schools	should	do	continually	and	seriously.	Using	new	media	together	

with	prevention	campaign	which	support	up	to	date	communication	and	

match	with	media	 exposure	 of	 students.	 Then	 adding	 frequency	 in	

communication	campaign	together	with	activities	development	campaign	

in	each	schools	in	order	to	create	students’	recognition	in	drug	prevention	

campaign	in	schools	sustainable	and	comply	with	OBEC’s	policy.

Keywords: Media Exposure, Attitude, Prevention Campaign, Drug 

problem, Schools
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 
	 ปัญหายาเสพติด	ถือเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น	ผู้ปกครอง	ครู	องค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน	ตลอดจนสื่อมวลชน	ต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

ในการป้องกันและแก้ไข	 โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน	

ผ่านกระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็ก 

และเยาวชน	เพือ่ให้มชีีวติทีด่งีามห่างไกลจากยาเสพตดิ	ซึง่ข้อค�านงึของการส่ือสารนัน้

ก็ต้องระมัดระวังท้ังในเรื่องของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้นเน้ือหา	 และข้อความ 

ที่เข้าถึงเยาวชนได้ตรงจุด	 ท้ังน้ี	 เพราะเด็กและเยาวชนนั้นจะมีลักษณะพิเศษ	 เช่น	 

ไม่ชอบให้ใครว่ากล่าวตักเตือนตรงๆ	โดยเฉพาะผู้ใหญ่	แต่จะรับข่าวสารข้อมูลได้มาก

ขึ้น	 ถ้าเยาวชนด้วยกันเป็นผู้ให้ข่าวสารข้อมูลน้ัน	หรือตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ

สือ่สารด้วย	โดยมาตรการส�าคญัในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	สิง่แรกทีค่วร

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 คือ	 บทบาทของสถาบันทางสังคมไทยที่จะต้องร่วมกัน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ซึ่งประกอบด้วย	สถาบันครอบครัว	สถาบันชุมชน	

สถาบันโรงเรียน	และ	สถาบันศาสนา	เป็นต้น	

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศกึษาธกิาร	

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรทางการศึกษา	ครู	และนักเรียนในสังกัดเป็นจ�านวนมาก	

ประมาณ	 7,517,216	 คน	 (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบหกคน)	 ก็ได้

ก�าหนดแผนปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้แก่นกัเรยีนมาอย่างต่อเนือ่ง	

และในปีการศึกษา	2557-2558	จึงก�าหนดแผนปฏิบัติการ	 ในระยะเร่งด่วนขึ้น	ด้วย

การให้ทกุส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาทัว่ประเทศ	เร่งรดัการด�าเนนิการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา	เพือ่สร้างความตระหนกัให้เกดิขึน้แก่นกัเรยีน	

ภายใต้การก�าหนดแผนปฏบิตักิารให้เร่งด�าเนนิการกิจกรรมป้องกนั	เฝ้าระวงั	และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา	และเร่งด�าเนินการขยายผล

การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 ในด้านการก�าหนด

มาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับ

ยาเสพติด	เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	รู้จักวิธีปฏิเสธ

หลีกเลี่ยงยาเสพติด	 รู้จักหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข	พร้อมทั้งใช้
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เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ให้กลับมาอยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

	 ท้ังน้ี	 สพฐ.	 ได้ด�าเนินงานผ่านวิธีการให้ผู้บริหารทุกระดับ	 น�านโยบายการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ	 ด้วยการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายและเกดิการมส่ีวนร่วมของทกุหน่วยงานและทกุภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนในหลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นการให้ความ

รู้และผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านส่ือการเรียน 

การสอนเข้าไว้ในกลุม่สาระวชิาสขุศกึษาและพลศึกษา	การจดันทิรรศการ	การจดัเสียง

ตามสายในโรงเรยีน	การจดักจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิในโรงเรยีน	การฝึกทกัษะ

ชีวิตเพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติด	 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรับพฤติกรรมให้อยู่ 

ในกรอบที่เหมาะสม	 การจัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่าง

ใกล้ชิด	 และการประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผ่านรูปแบบการ

รณรงค์ตามโครงการต่างๆ	อกีหลายกจิกรรม	เช่น	โครงการเยีย่มบ้านนกัเรยีน	โครงการ

ห้องเรียนสีขาว	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	กิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการ

ใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	(โครงการ	D.A.R.E.)	โครงการห้องอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด	

โครงการยุวชนต�ารวจปลูกฝังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	 รวมถึงการรณรงค์และ

ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิผ่านส่ือสารมวลชน	เช่น	โทรทศัน์	

วิทยุ	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

	 ซ่ึงจากข้อมูลดังกล่าว	 ถือเป็นการด�าเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษาของ	สพฐ.	กระทรวงศึกษาธกิาร	ทีส่อดคล้อง

กับค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 เรื่อง	การปราบปรามและหยุดยั้ง

การแพร่ระบาดของยาเสพติด	 ดังน้ัน	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การเปิดรับข่าวสารและ

ทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”	 ถือ

เป็นการวัดประสิทธิผลการด�าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาของ	 สพฐ.	 เพื่อหาแนวทางการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิในสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เกิดประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรยีนได้

อย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1.	 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร	ทัศนคติ	พฤติกรรม	แนวโน้มพฤติกรรม

และความต้องการของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน

สถานศึกษา

	 2.	 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารทั่วไปของนักเรียน

	 3.		 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 4.		 เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับ

ข่าวสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	

	 5.		 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติที่มีต่อ

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

	 6.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดกับทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

	 7.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

ระเบียบวิธีวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เป็นวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 

โดยมรูีปแบบวจิยัเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	เป็นการวดัผลระยะเวลาใดเวลาหนึง่	

(Cross	 Sectional	 study)	 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน	 (Mixed	 sampling)	 

ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการส�ารวจครั้งนี้	คือ	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	(ป.	4-ป.6)	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา	 กรุงเทพมหานคร	 รวมทั้งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 

(ม.1-ม.3)	 และมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.4-ม.6)	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	1	และ	เขต	2	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	426	คน	ซึ่งเป็นนักเรียนที่มี

การเปิดรบัข่าวสารการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา	ประจ�า

ปีการศึกษา	2557	เก็บข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์	2558	ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
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ทางสถติิใช้การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา	(Descriptives	statistics)	ในการแจกแจง

ความถี่ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลด้านต่างๆ	ได้แก่	ข้อมูลลักษณะทางประชากร	

ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร	 ทัศนคติ	 แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	 และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	 และใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยคือ	 t-test	

,F-test	และ	Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient)

แนวคิด ทฤษฏี และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน 
 สถำนศึกษำ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2552,	 

10-11)	ได้ก�าหนดสมรรถนะส�าคญัของผูเ้รยีน	5	ข้อ	ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานทีน่กัเรยีนควรทราบ	ควรระลกึและหมัน่ปฏิบตัอิยูเ่สมอเพือ่มุง่ให้ผู้เรยีนเกดิ

สมรรถนะส�าคัญ	5	ประการ	ได้แก่	ความสามารถในการสื่อสาร	ความสามารถในการ

คิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลย	ีโดยสมรรถนะทัง้	5	นี	้ถอืเป็นพลังขบัเคล่ือนให้นกัเรียนมพีฤตกิรรม

ที่พึงประสงค์และสามารถปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด	

	 นอกจากนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	

(2544)	ได้กล่าวถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาว่า	ยังมีปัจจัย

เสีย่งและปัจจยัป้องกันในหลายอย่างทีส่ามารถช่วยจ�าแนกเยาวชนทีม่คีวามเส่ียงสงูต่อ

การใช้ยาเสพตดิออกจากผูท้ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะใช้ยาเสพตดิน้อยกว่า	โดยปัจจยัทีส่มัพนัธ์

กับศักยภาพที่สูงขึ้นในการที่จะไปใช้ยาเสพติดเรียกว่า	ปัจจัย	“เสี่ยง”	ในขณะที่ปัจจัย

ที่สัมพันธ์กับศักยภาพที่น้อยลงในการใช้ยาเสพติดเรียกว่า	 ปัจจัย	 “ป้องกัน”	 ซ่ึงส่ิง

ส�าคัญคือ	 เยาวชนที่อาจมีปัจจัยเสี่ยงมากและปัจจัยป้องกันน้อย	 ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยา

เสพตดิหรอืกลายเป็นคนตดิยาเสมอไป	และปัจจยัเสีย่งส�าหรบัคนหนึง่อาจไม่ใช่ปัจจยั

เสี่ยงส�าหรับอีกคนหนึ่ง	โดยพบว่าระยะส�าคัญส�าหรับการใช้ยาในทางที่ผิดอยู่ระหว่าง
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ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเยาวชน	 การเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงการพัฒนา 

ทางร่างกายทีส่�าคญั	(แตกหนุม่แตกสาว)	พร้อมทัง้การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทาง

สังคม	 (ย้ายบ้านหรือเกิดหย่าร้าง)	 และจบการศึกษา	 โดยเป้าหมายส�าคัญของการ

ป้องกันยาเสพติด	 คือ	 เปลี่ยนการถ่วงดุลระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัจจัยป้องกันเพื่อให้

ปัจจัยป้องกันมีน�้าหนักมากกว่าปัจจัยเสี่ยงอ่ืน	 เช่น	 ปัจจัยเส่ียงภายในครอบครัวและ

ปัจจัยเสี่ยงภายนอกครอบครัว	

		 ดังนั้น	 จากแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่กล่าวมา

นัน้	พบว่ามาตรการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทีมุ่ง่รณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา	

เป็นการสร้างความตระหนกัต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	และรูจ้กัปฏบิตัิ

ตนในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	 โดยการฝึกทักษะชีวิต	 

ถือเป็นการสร้างคุณลักษณะหรือความสามารถในเชิงสังคมจิตวิทยาให้กับนักเรียน	

สามารถท�าให้นักเรียนได้เผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ซึ่งในการพัฒนาทักษะชีวิตจะเป็นความสามารถขั้นพื้นฐาน	ที่ถือว่า 

ทุกคนจ�าเป็นต้องใช้ในสังคมจากการฝึกจนช�านาญ	 สามารถใช้ในการด�ารงชีวิตให้

ปลอดภัยจากยาเสพติด	 ได้แก่	 ทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์	

ทักษะในการประเมินศักยภาพของตนเอง	 ทักษะในการคิดหาทางเลือกและตัดสินใจ	

ทักษะในการปฏิเสธต่อรองรักษาประโยชน์ของตน	 ทักษะในการสื่อสารและทักษะ 

ในการควบคุมอารมณ์และความเครียด	เป็นต้น	

	 นอกจากนั้น	(ผ่องศรี	ถนอมเสียง,	2543,	น.	6-7) กล่าวว่า	ครูไม่เพียงแต่

เป็นผู้ให้ทางวิชาการตามหลักสูตรการเรียนการสอนเท่านั้น	 แต่ครูยังมีบทบาทส�าคัญ

ในการพฒันานกัเรยีนการช่วยเหลอืให้ค�าปรกึษาเพ่ือให้นกัเรยีนสามารถพฒันาตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีความคิดและทิศทางชีวิตที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มนักเรียน	

โดยมทีศันคตทิีถ่กูต้องในเรือ่งยาเสพตดิและมภูีมคิุม้กนัในการป้องกนัยาเสพตดิต่อไป

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกำรเปิดรับข่ำวสำร 
 (Media exposure)
 ปัจจยัทีท่�าให้บคุคลมกีารเปิดรบัข่าวสารทีแ่ตกต่างกนั	(ขวญัเรอืน	กติวิฒัน์,	

2531,	น.	23-26)	คือ	ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล	โดยคนเราแต่ละ

คนจะมีความแตกต่างเฉพาะตัวบุคคล	 ตามปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม	
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เนือ่งจากคนเรามกัจะยดึตดิกบักลุม่สงัคมทีต่นสงักดัอยูแ่ละมกัจะคล้อยตามกลุ่มในแง่

ความคิด	ทัศนคติ	และพฤติกรรมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม	นอกจากนี้ปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร	 เชื่อว่าลักษณะต่างๆ	 ได้แก่	 เพศ	อาชีพ	 ระดับ

การศกึษา	รายได้	ท�าให้เกดิความคล้ายคลงึของการเปิดรบัเนือ้หาของการสือ่สาร	รวม

ถงึการตอบสนองต่อเน้ือหาดงักล่าว	ไม่แตกต่างกนัด้วย	โดยวตัถปุระสงค์ของการเลอืก

รับข่าวสาร	 หรือการบริโภคข่าวสารของผู้รับสาร	 (ขวัญเรือน	 กิติวัฒน์,	 2531,	 

น.	 23-26)	 นอกจากน้ี	 สามารถจ�าแนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับข่าวสารไว	้ 

4	ประการ	คือ	เพื่อการรับรู้	(Cognition)	เพื่อความหลากหลาย	(Diversion)	เช่น	การ

เปิดรับสื่อเพื่อแสวงหาความ	 เร้าใจ	 ตื่นเต้น	 สนุกสนาน	 รวมทั้งการพักผ่อน	 เพื่อ

อรรถประโยชน์ทางสังคม	 (Social	Utility)	 หมายถึง	 การต้องการสร้างความคุ้นเคย

หรือการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม	 เช่น	 การใช้ภาษาร่วมสมัยเพื่อหลีกเลี่ยงงานประจ�า

หรอื	หลกีเลีย่งคนรอบข้างการผละสงัคม	(Withdrawal)	เป็นการเปิดรับส่ือหรอืเข้าหา

สื่อ	เพื่อหลีกเลี่ยงงานประจ�าหรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง	(สุรพงษ์	โสธนะเสถียร,	2533,	

น.	40-44)	อย่างไรก็ตามแม้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน	

มีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน	 และมีความต้องการในการเปิดรับ

ข่าวสารที่แตกต่างกัน	แต่โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะท�าการเปิดรับข่าวสารอยู่	3	ลักษณะ	

คือการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน	 การเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล	 และการ 

เปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ	(ดวงฤทัย	พงศ์ไพฑูรย์,	2544,	น.	13-14)	

	 ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนี้	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�ามา

ประกอบการตัดสินใจของบุคคล	 ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

มากเท่าใด	ก็ย่อมต้องการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น	โดยไม่จ�ากัดว่าจะท�าการเปิด

รับข่าวสารจากสื่อใด	ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน	สื่อบุคคล	หรือสื่อเฉพาะกิจ	โดยบุคคล

จะท�าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้น	 เนื่องจากข่าวสารใน

ปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่ผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้	จึงท�าให้เกิดกระบวนการเลือกรับ

ข่าวสารข้ึน	 และแต่ละบุคคลก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตาม

ลักษณะส่วนบุคคล	สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ	และวัตถุประสงค์หรือความต้องการ

ที่จะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมท�าให้มีการเปิดรับข่าวสารที ่

แตกต่างกันได้ด้วย
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3.  แนวคิดเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์และสื่อประชำสัมพันธ์
 การประชาสัมพันธ์	 ถือเป็นกระบวนการและกิจกรรรมในการสร้างความ

สมัพนัธ์และความเข้าใจอนัดร่ีวมกนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมทกุวนันีท้ีท่วคีวามซบั

ซ้อนมากขึ้นเป็นล�าดบั	การประชาสมัพนัธ์จงึเปน็กลไกแห่งการชกัน�า	ความประทับใจ

และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรไปสู่กลุ่มประชาชน	 ท�าให้ประชาชนเข้าใจและนิยม

ศรทัธาในองค์กร	ความประทบัใจนีเ้ป็นสิง่ทีเ่อือ้อ�านวยประโยชน์ต่อองค์กรในด้านการ

ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากประชาชนด้วยดี	(วิรัช	ลภิรัตนกุล,	2542,	น.	10)	และ

เนื่องจากส่ิงท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์มีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน	 ฉะนั้นผู้ท่ีจะ

ตัดสินใจ	เลือกสื่ออะไรมาใช้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน	ว่าจะเหมาะสมและ

ช่วยให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่	 การพิจารณาเลือกส่ือมาใช้น้ันควรจะค�านึงถึงลักษณะ

ของสื่อที่แตกต่างกัน	คือ		1.)	ด้านเนื้อที่และเวลา	(Space-Time)		2.)	การมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป้าหมาย	(Audience’s	participation)		3.)	ด้านความเร็ว	(Speed)		

4.)	ด้านความคงทน	(Permanence)		

	 นอกจากนี	้การประชาสมัพนัธ์	ยงัได้รบัการยอมรบัว่าเป็นองค์ประกอบหนึง่

ในการบริหารงานขององค์กร	สถาบนั	หรอืหน่วยงาน	ซึง่การบริหารงานจะส�าเรจ็ลุล่วง

ตามจดุเป้าหมายทีว่างไว้ต้องอาศยัความร่วมมอืจากกลุม่ประชาชนทีเ่กีย่วข้อง	โดยการ

ประชาสัมพันธ์จะเป็นวิธีการขององค์กรที่เข้ามามีส่วนช่วยให้กลุ่มประชาชนเหล่าน้ัน	

มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร	 จึงอาจกล่าวได้ว่าการประชาสัมพันธ์ 

มีความส�าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก	 โดย	 (อลิศรา	 เจริญวานิช,	 2544,	 น.	 3-4)	 

ได้สรุปถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการประชาสัมพันธ์ต่อสังคมในปัจจุบัน	 

คือ	 เมื่อสังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆ	 

เช่น	การสื่อสาร	การคมนาคม	การเกษตร	การศึกษา	เป็นต้น	ย่อมส่งผลให้เกิดองค์กร

ที่มีบทบาทหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 ตลอดจนลักษณะการท�างานที่มีความแตกต่าง	

หลากหลาย	และมีรูปแบบใหม่ๆ	อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	อีกทั้งยังท�าให้องค์กร 

ทีม่แีต่เดมิต้องปรบัปรงุการก�าหนดนโยบายการด�าเนนิงาน	เพือ่ให้สอดคล้องเหมาะสม

กบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน	ดงันัน้	ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในสถานศึกษา	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 

ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียท่ีจะตามมาจากยาเสพติดและรู้จักป้องกัน

อย่างถูกวิธี	
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		 อกีทัง้	สงัคมในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต	มนษุย์ให้ความส�าคัญกบัการ

ติดต่อสื่อสารเพิ่มขึ้น	ความต้องการข้อมูลของประชาชนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา	จึงมีส่วน

ผลกัดนัให้หน่วยงานประชาสมัพนัธ์ซึง่มหีน้าทีห่ลกัในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารมคีวาม

ส�าคัญเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	 และปัจจุบันพบว่า	 ประชาชนได้รับการศึกษาดีขึ้น	

สื่อมวลชนต่างๆ	ก็ได้มีการพัฒนาขอบเขตความสามารถในการน�าเสนอข่าวได้ดียิ่งขึ้น	

ซึ่งระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 ย่อมส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูล

ข่าวสารอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้พลังประชามติมีความส�าคัญและมีอิทธิพลต่อการด�าเนิน

งานขององค์กร	เมือ่องค์กรใดตระหนกัถึงความส�าคญัของพลงัประชามตด้ิวยแล้ว	ย่อม

ให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งของการส�ารวจ

ประชามติ	ถือเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด�าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้อง

กับประชามติ	นอกจากนั้น	ยังได้อาศัยการประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างประชามติ

ให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนกิจการขององค์กรอีกด้วย	

4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรสื่อสำรเพื่อกำรรณรงค์  
 (Communication campaigns)
 ค่านิยมของการสื่อสารเพื่อการรณรงค์	 สามารถสะท้อนถึงลักษณะการ

สื่อสารสาธารณะภายใต้แนวคิดการสื่อสารแบบแพร่กระจาย	 เน้นการแพร่กระจาย

ความรู้	 ผ่านไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

โดย	Roger	และ	Storey	(1987,	pp.	822-825)	ได้อธิบายถึงสาระของการรณรงค์ 

โดยพิจารณาใน	 3	 มิติ	 โดยระดับของวัตถุประสงค์ของการรณรงค์	 มี	 3	 ระดับ	 คือ		 

1.)	การแจ้งข่าวสาร		2.)	การชักจูง	ซึ่งแสดงถึงการตอบสนองของคนเมื่อได้เปิดช่อง

รับข่าวสาร	และเกิดการรับรู้แล้วถูกโน้มน้าวให้เปลี่ยนค่านิยม		3.)	การระดมมวลชน	

ซึง่ถอืเป็นระดบัสงูสดุของวตัถปุระสงค์ในการรณรงค์	เพือ่ระดมให้คนเปล่ียนแบบแผน

ของพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการและเห็นได้ชัด	กล่าวโดยสรุปคือ	มิติต่างๆ	ของ

การรณรงค์นั้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการรณรงค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

สื่อสารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ	 เพื่อหวังให้เกิดผลตามที่ต้องการ	 และผลที่ต้องการให้

เกิดขึ้นนี้ก็จะอยู่ในระดับต่างกันตามวัตถุประสงค์

	 นอกจากนี้	(ปาริชาติ	สถาปิตานนท์,	2551,	น.	29)	ได้กล่าวถึง	การสื่อสาร

เพ่ือการรณรงค์ท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมว่ามักได้รับการวิพากษ ์
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เกี่ยวกับการพยายามครอบง�าความคิดของประชาชน	และขาดการสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมกับประชาชน	 โดยนักการตลาดเพื่อสังคมก็พยายามสาธิตให้เห็นว่า

กระบวนการดังกล่าวเป็นการสื่อสารสองทาง	 และพยายามออกแบบการสื่อสารเพ่ือ

การรณรงค์ที่ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน	 แม้ว่าแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม

จะมีประเด็นท่ีถูกวิพากษ์ข้างต้น	 แต่การตลาดเพื่อสังคมก็ยังเป็นแนวคิดหลักในการ

รณรงค์กระแสหลัก	 และเป็นท่ีมาของการน�าเอาแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมมาเป็น 

กรอบในการอธิบายกระบวนการสื่อสารประเด็นสาธารณะ	 โดยเฉพาะการรณรงค ์

ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ	

5. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
 ทัศนคติ	 เป็นความรู้สึกทางจิตใจของบุคคล	 ที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดจน

ประสบการณ์	ซึง่จะกระตุ้นให้บคุคลมพีฤตกิรรมไปในทศิทางใดทศิทางหนึง่	มกีารตอบ

สนองต่อสิง่เร้า	หรอืมจีนิตนาการต่างๆ	ทีบ่คุคลจะเข้าไปเกีย่วข้อง	(Shaw	and	Wright,	

2004,	อ้างถึงใน	มนตธร	โกมุทสกุณี,	2551,	น.	46)	โดยแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ

มรีากฐานมาจากจติวทิยา	และเป็นสาขาหนึง่ทีม่ผู้ีสนใจศึกษากนัมากทีสุ่ด	ซึง่ค�านยิาม

ที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอยู่โดยทั่วไปมีทั้งหมด	 3	 แบบ	 (Loudon	 Bitta,	 1993,	 

p.	422	อ้างถึงใน	(ธนาพงษ์	จันทร์ชอน,	2546,	น.	44)	ได้แก่	1.)	องค์ประกอบด้าน

ความรู้ความเข้าใจ	(Cognition)	หรือข้อมูลที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	ซึ่งเกิดจากการผสม

ผสานระหว่างประสบการณ์ตรงทีเ่รามต่ีอวตัถกุบัข้อมลูจากแหล่งต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกบั

วัตถุความรู้	2.)	องค์ประกอบด้านความรู้สึก	(Affection	หรือ	Emotion)	ซึ่งถือได้ว่า

เป็นคุณสมบัติส�าคัญที่สุดในการประเมินค่าตามธรรมชาติของมนุษย์	 กล่าวคือ	 เป็น

ปฏิกิริยาทางความรู้สึกหรืออารมณ์โดยรวมที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 หรือกล่าวได้ว่าเป็น

ความรูท้ัง้ในแง่บวกหรอืแง่ลบ	เนือ่งจากองค์ประกอบด้านความรูส้กึ	(Affection)	เป็น

ความรู้สึกรวม	(Overall	Feeling)	ที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติ	ด้วยเหตุนี้	นักวิชาการและ

นักวิจัยด้านทัศนคติจึงจัดให้ความรู้สึกน้ีเป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญมากในการ

ศึกษาทัศนคติ	และส�าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก็ได้ใช้ทัศนคติด้านความรู้สึกในการ

วัดทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ศึกษา	 3.)	 องค์ประกอบด้านกระท�า	 (Conation)	 หรือองค์ประกอบด้านพฤติกรรม	

(Behavior)	 หมายถึง	 ความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มที่บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง	 
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ในลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงต่อวัตถุหรือสิ่งใดส่ิงหนึ่ง	 อันเป็นผลมาจากการท�างาน 

ขององค์ประกอบในด้านความรู้ความเข้าใจ	และความรู้สึก	

6. แนวคิดเกี่ยวกับควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)
 แนวคิดเก่ียวกับความรู้	 ทัศนคติ	 และพฤติกรรม	 (KAP)	 เป็นแนวคิดที่ให ้

ความส�าคญักบัตวัแปร	3	ตวั	ประกอบด้วย	ความรู	้(Knowledge)	ทศันคต	ิ(Attitude)	

และการยอมรับปฏิบัติ	 (Practice)	 ของผู้รับสารอันอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป	 

พบว่า	ทัศนคติเป็นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก	และความเชื่อหรือ

การรู้ของบคุคลกับแนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึง่ต่อเป้าหมายของ

ทัศนคติด้านความรู้สึก	โดยสรุป	ทัศนคติจึงเป็นเรื่องของจิตใจ	ท่าที	ความรู้สึกนึกคิด	

และความโน้มเอยีงของบคุคลทีม่ต่ีอข้อมลูข่าวสาร	และการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารต่างๆ	

ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 และทัศนคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา	

จะเหน็ได้ว่าทศันคตปิระกอบด้วยความคิดทีม่ผีลต่ออารมณ์	และความรูส้กึนัน้ออกมา

โดยทางพฤติกรรม	ทั้งนี้	 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	จะมี

ลักษณะเป็นไปในเชิงเส้นตรง	 นั่นคือ	 การให้ความรู ้แก่ผู ้รับสารจะน�าไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติตาม	 ที่ผู ้ส่งสารต้องการ	 และส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในที่สุด	แต่บางครั้งก็อาจมีช่องว่างระหว่างความรู้	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	

นั่นคือ	 ความรู้เปลี่ยนแปลงแต่ทัศนคติไม่เปลี่ยน	 หรือผู้รับสารมีการเปล่ียนทัศนคติ	 

แต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม	ซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน

สรุปผลกำรวิจัย

จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้
 ลกัษณะทางประชากรของนกัเรยีน	สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ	เขตกรุงเทพมหานคร	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมี

สัดส่วนเพศหญิงและเพศชายใกล้เคียงกัน	คือเป็นเพศชาย	จ�านวน	218	คน	เพศหญิง	

จ�านวน	208	คน	แบ่งตามระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา	(ป.4-6)	จ�านวน	88	คน	

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	(ม.	1-3)	จ�านวน	157	คน	และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
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(ม.	4-ม.6)	จ�านวน	181	คน	โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวไม่เกิน	 

30,000	บาท	จ�านวน	183	คน	รองลงมาคือ	30,001-40,000	บาท	จ�านวน	103	คน	

และ	50,001	บาทขึ้นไป	จ�านวน	63	คน	และลักษณะการอยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่อยู่กับ

พ่อแม่	จ�านวน	302	คน	รองลงมาคือ	อยู่กับพ่อหรือแม่	จ�านวน	74	คน	และอยู่กับ

ญาติ	จ�านวน	44	คน	ตามล�าดับ		 	 	 	 	 	

	 ด้านการเปิดรบัข่าวสารทัว่ไปของนกัเรยีน	พบว่า	กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิด

รับข่าวสารผ่านสือ่โทรทศัน์	รายการรถโรงเรยีนช่อง	ONE	รองลงมาคอื	รายการสมรภมูิ

ไอเดียช่อง	3	และรายการครอบครัวข่าวเด็กช่อง	3	นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ	Cool	FM	รองลงมา	คือ	วิทยุกรีนเวฟ	FM	103	และวิทยุ	

Seed	FM	97.5	และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	

รองลงมาคือ	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์	และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ	ด้านสื่อนิตยสารที่กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อนิตยสารแจ่มใส	 รองลงมาคือ	 นิตยสาร	

Seventeen	และนิตยสาร	 a	day	สื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับ

ข่าวสารผ่านสื่อ	Facebook	รองลงมาคือ	Line	และ	Instagram	ส่วนสื่ออินเทอร์เน็ต

ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารมากท่ีสุดคือเว็ปไซต์	 www.youtube.com	 

รองลงมาคือ	www.dek-dee.com	และ	www.kapook.com	ตามล�าดับ

	ด้านการเปิดรับข่าวสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศกึษา	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรบัข่าวสารจากส่ืออนิเทอร์เนต็เป็นอนัดบั

ที่	1	 โดยเฉลี่ยการเปิดรับจ�านวน	8	ครั้ง/เดือน	รองลงมาคือ	สื่อกิจกรรมในโรงเรียน

เป็นอันดับที่	2	จ�านวน	4	ครั้ง/เดือน	และสื่อโทรทัศน์	เป็นอันดับที่	3	จ�านวน	2	ครั้ง/

เดือน	โดยเนื้อหาที่นักเรียนมีการเปิดรับมากที่สุดคือ	อันตรายและโทษของยาเสพติด	

รองลงมาคือ	ชนิดและประเภทของยาเสพติด	และนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิของ	สพฐ.	กระทรวงศกึษาธกิาร	โดยมเีหตผุลเนือ่งจากเพือ่ให้ได้ทราบ

ข้อมูลที่เกิดจากอันตรายของยาเสพติด	 รองลงมาคือ	 ครู	 อาจารย์	 แนะน�าให้รับฟัง

ข่าวสาร	 และเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลทักษะการปฏิเสธยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์	ตามล�าดับ

	ด้านความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน	

สามารถแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด	ความรู้ด้านการ

ป้องกันยาเสพติด	และ	ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด	โดยพบว่า	กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่มคีวามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิอยูใ่นระดบัสงู	จ�านวน	

249	คน	รองลงมาคือ	มีความรู้ในระดับปานกลาง	จ�านวน	156	คน	และอันดับสุดท้าย

คือ	มีความรู้ในระดับต�่า	จ�านวน	21	คน	

	 ด้านทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ศึกษา	สามารถแบ่งทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	4	ด้าน	ได้แก่	

		 (1)	 ทศันคตด้ิานช่องทางการสือ่สาร	พบว่า	กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มทีศันคติ

ด้านช่องทางการสือ่สารโดยรวมอยูใ่นเชิงบวก	โดยกลุม่ตัวอย่างมทีศันคตเิหน็ด้วยมาก

ทีส่ดุในประเดน็	สือ่ทีใ่ช้ในการรณรงค์มคีวามเหมาะสมเข้าถึงง่าย	เฉลีย่ระดบัความรูส้กึ

เท่ากับ	4.12	รองลงมา	คือ	ประเด็นสื่อที่ใช้ในการรณรงค์เป็นที่นิยม	ทันสมัย	ค่าเฉลี่ย

ระดับความรู้สึกเท่ากับ	4.07	และสื่อที่ใช้ในการรณรงค์เป็นการสื่อสาร	2	ทางสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้	ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	3.92

	 (2)	 ทัศนคติด้านรูปแบบกิจกรรม	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติ

ด้านรูปแบบกิจกรรมโดยรวมอยู่ในเชิงบวก	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยมาก

ทีส่ดุในประเดน็	กจิกรรมทีจ่ดัเพือ่การรณรงค์มคีวามเหมาะสมกับลกัษณะพืน้ฐานของ

นักเรียนและโรงเรียน	 ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	 4.05	 รองลงมาคือ	 ประเด็น

กจิกรรมทีจั่ดเพ่ือการรณรงค์เป็นการส่งเสรมิให้เดก็นกัเรยีนได้มีส่วนร่วม	ค่าเฉล่ียระดบั

ความรู้สึกเท่ากับ	 4.02	 และกิจกรรมที่จัดเพื่อการรณรงค์มีความแปลกใหม่น่าสนใจ	 

ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	3.95	

	 (3)	 ทัศนคติด้านเนื้อหาที่ใช้	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติด้าน

เนื้อหาที่ใช้โดยรวมอยู่ในเชิงบวก	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุดใน

ประเด็น	 เนื้อหาที่ใช้ในการรณรงค์มีความถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึก

เท่ากับ	 4.11	 รองลงมา	 คือ	 ประเด็นเน้ือหาท่ีใช้ในการรณรงค์เหมาะกับช่วงวัยและ

ระดับการศึกษา	ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	4.08	และเนื้อหาที่ใช้ในการรณรงค์	

กระชับ	ชัดเจน	เข้าใจง่าย	ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	4.06

	 (4)	 ทัศนคติด้านระยะเวลาที่ใช้	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติด้าน

ระยะเวลาท่ีใช้โดยรวมอยู่ในเชิงบวก	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด

ประเดน็	ระยะเวลาทีใ่ช้ในการรณรงค์เพยีงพอต่อการสร้างความตระหนกัให้เกดิขึน้กบั

นักเรียน	ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	3.96	รองลงมา	คือ	ประเด็นระยะเวลาที่ใช้

ในการรณรงค์ตรงกับความต้องการของนักเรียน	ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ	3.84	 
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และระยะเวลาทีใ่ช้ในการรณรงค์ไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาเรยีน	ค่าเฉลีย่ระดบัความรูส้กึ

เท่ากับ	3.82	

	 ด้านพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถาน

ศึกษาจากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

ในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	รองลงมาคือ	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	และ

โครงการห้องเรียนสีขาว	ส�าหรับรูปแบบที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทการจัดนิทรรศการ	การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน	

รองลงมา	คือ	การฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติด	และการจัดค่ายกิจกรรม

ในโรงเรยีนโดยมคีรอูาจารย์คอยดแูลอย่างใกล้ชิด	โดยทีเ่หตผุลในการเข้าร่วมโครงการ

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการเพราะเป็นกิจกรรม 

ที่น่าสนใจและมีประโยชน์	รองลงมาคือ	เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	และโรงเรียนมีค�าสั่งให้เข้าร่วม	ตามล�าดับ

	 ด้านแนวโน้มพฤตกิรรมทีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในสถานศกึษา	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มแีนวโน้มพฤตกิรรมต่อการรณรงค์ป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในระดับความตั้งใจมากที่สุด	 โดยมีแนวโน้ม

พฤติกรรมด้านระดับความตั้งใจท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีมากที่สุด	 

ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจเท่ากับ	4.36	รองลงมาคือ	ระดับความตั้งใจที่จะแนะน�าผู้อื่น

ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณี	 ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจเท่ากับ	 4.25	 และ

ระดบัความตัง้ใจในการแนะน�าผูอ้ืน่ให้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาในอนาคต	ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจเท่ากับ	4.24	ซึ่งหมายถึง	

มีความตั้งใจมากที่สุด	ตามล�าดับ	

	 ด้านความต้องการของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายา

เสพตดิในอนาคตด้านรูปแบบทีต้่องการให้รณรงค์	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ต้องการ

ให้มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย	

เข้าถึงง่าย	 รองลงมา	 คือ	 รูปแบบการน�าเสนอมีหลากหลายน่าสนใจ	 เช่น	 ผลิตเป็น

ภาพยนตร์สั้น	 หนังสือการ์ตูนแอนนิเมชั่น	 และให้เด็กนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น	 ส่วนด้านพรีเซ็นเตอร์ที่

ต้องการให้ใช้ในการรณรงค์	พบว่า	พรีเซ็นเตอร์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ใช้

ในการรณรงค์	คอื	ชารลิชบัปยุส์	(นกัฟตุบอลทมีชาตไิทย)	รองลงมา	คอื	ณเดช	คคูมิยิะ 
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และ	ญาญ่าอุรัสยา	 เสปอร์บันด์	 ส�าหรับด้านกิจกรรมท่ีต้องการให้ใช้ในการรณรงค ์

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้ใช้กิจกรรมการอบรมเข้าค่าย	 รองลงมาคือ	 

น�าเสนอรูปแบบภาพยนตร์สั้น	 และพาไปศึกษาดูงานผู้ที่ได้รับโทษจากยาเสพติด	 

ด้านเนื้อหาท่ีต้องการให้ใช้ในการรณรงค์	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้มี

เนือ้หาด้านโทษและผลทีจ่ะเกดิข้ึนจากยาเสพติด	โดยยกกรณตีวัอย่างทีเ่กดิขึน้มาเป็น

อทุาหรณ์	รองลงมา	คอื	วธิกีารปฏเิสธยาเสพตดิอย่างมชีัน้เชงิ	และนโยบายการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ	สพฐ.	กระทรวงศึกษาธิการ	และส�าหรับด้านประเภท

ของสือ่ทีต้่องการให้	สพฐ.	สนบัสนนุเพือ่ใช้ในการรณรงค์	พบว่า	กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ต้องการให้สนับสนุนสื่อรณรงค์ประเภท	 ชุดนิทรรศการ	 รองลงมาคือ	 CD/VCD	 

เทปเสียง	และโปสเตอร์	ตามล�าดับ

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 สมมติฐานการวิจัยที่	1		ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับ

ข่าวสารการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาแตกต่างกัน

	 จากการศึกษาพบว่า	 ลักษณะทางประชากรของนักเรียน	 ชั้นประถมศึกษา	

(ป.	4-ป.6)	สงักัดส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร	นกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (ม.1-ม.3)	 และมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.4-ม.6)	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1	และ	เขต	2	กรุงเทพมหานคร	ได้แก่	

เพศ	ระดบัการศกึษา	รายได้ของครอบครวั	และลกัษณะการอยูอ่าศัย	ไม่มคีวามสัมพนัธ์

กับเปิดรับข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	

ทั้งในด้านความถ่ีในการเปิดรับ	 ประเภทข่าวสารที่เปิดรับ	 และเหตุผลที่เปิดรับ	

เนือ่งจาก	กลุม่เป้าหมายซึง่เป็นนกัเรยีนทีม่วียัและประสบการณ์ไม่แตกต่างกนัมากนกั	

รวมทั้งรายได้ของครอบครัวและลักษณะการอยู่อาศัยส่วนใหญ่คือได้อาศัยอยู่กับ

ครอบครัว	ซึ่งไม่แตกต่างกัน	ประกอบกับยุคสมัยนี้ประชากร	ทุกเพศ	ทุกวัย	สามารถ

เข้าถึงการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ	ได้ง่าย	ไม่ว่าจะเป็น	สื่ออินเทอร์เน็ต	วิทยุ	โทรทัศน์	

หนงัสอืพมิพ์	นติยสาร	รวมถงึสือ่บคุคลได้อย่างไร้ขดีจ�ากดั	จงึท�าให้มกีารเปิดรบัข่าวสาร

ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแมคเล้าด์	 และโอตีฟ	 (Mcleod	 and	

O’Keefe,	1972)	ทีว่่า	การศกึษาเกีย่วกบัตวัแปรทีม่อีทิธพิลการท�านายพฤตกิรรมการ
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สือ่สาร	โดยตวัแปรทางด้านประชากรส่วนใหญ่มกัประสบความล้มเหลว	เนือ่งจากตาม

ทฤษฎีการแบ่งกลุ่มทางประชากร	 การสื่อสารของปัจเจกบุคคลเป็นไปตามกลุ่มทาง

สงัคมทีต่นสงักดัมากกว่าเพศชายและเพศหญงิ	จงึไม่มคีวามแตกต่างกนัในการเปิดรบั

ข่าวสาร	 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	 ธีราพร	 ใจหนัก	 (2550)	 ที่ได้ศึกษาเรื่อง	

“การเปิดรับและทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทีม่ต่ีอโครงการ	DNA	(Drink	No	alcohol)	สายพนัธุใ์หม่ไร้แอลกอฮอล์	ของส�านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)”	พบว่า	ลกัษณะทางประชากรทัง้	เพศ	

อายุ	 ศาสนา	 ระดับการศึกษา	 และรายได้	 ที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข่าวสารจาก

โครงการ	DNA	(Drink	No	Alcohol)	สายพนัธุใ์หม่ไร้แอลกอฮอล์ของส�านกังานกองทนุ

สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ไม่แตกต่างกัน	 	 	

	 สมมติฐานการวิจัยที่	2		การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มี

ต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

	 จากการศกึษาพบว่า	การเปิดรบัข่าวสารการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกด้าน	 ครอบคลุมถึงด้านความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร	

ประเภทข่าวสารทีเ่ปิดรบั	และเหตผุลทีเ่ปิดรบั	ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยรวม	 ได้แก่ทัศนคติด้าน

ช่องทางการสื่อสาร	 ด้านรูปแบบกิจกรรม	 ด้านเนื้อหาที่ใช้ในและด้านระยะเวลาที่ใช	้ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ชชัูย	สมทิธไิกร	(2553)	ได้กล่าวไว้ว่า	การเปิดรบัข่าวสาร

ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นภาพ	 เสียง	 กล่ิน	 รส	 หรือสัมผัส	 ผ่านอวัยวะรับสัมผัส 

ทั้งห้า	 ผลของการเปิดรับสิ่งเร้าจะท�าให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่อสินค้าหรือเหตุการณ์

นั้นๆ	 ได้	 แต่หากผู้เปิดรับข่าวสารรับรู้ข่าวสารเพียงประเด็นเดียวหรือตัวสินค้าเดียว

อาจไม่ท�าให้เกิดความต้องการหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันที	จึงท�าให้การเปิดรับ

ข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ	 และเนื่องจาก	 สพฐ.ได้ด�าเนินโครงการรณรงค์

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาบนพืน้ฐานของกระบวนการเน้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ	 ด้วยการด�าเนินกิจกรรมท่ีพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 ภายใต้การปลูกจิต

ส�านึกที่ดีและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้แก่นักเรียนอย่าง

จริงจัง	ต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน	ดังนั้น	ไม่ว่านักเรียนจะมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามากหรือน้อย	 ก็จะมี
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ทัศนคติต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในทุกด้าน 

เป็นเชิงบวกเสมอ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	กนกกร	ธีรกรรัชต์	 (2556,	น.	115)	

ศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติท่ีมีต่อ	 กฟผ.	 ของกลุ่มวัยรุ่น	 ในเขต

กรุงเทพมหานคร”	พบว่า	พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร	กฟผ.	ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อ	 กฟผ.	 ท้ังในด้านความน่าเชื่อถือในการบริหารงานด้านการเป็นองค์กรที่

มีชื่อเสียง	และด้านความเป็นองค์กรที่ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม

 สมมติฐานการวิจัยท่ี	 3	 	 ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

เสพตดิมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในสถานศึกษา		

	 จากการศึกษาพบว่า	ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตทิีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

โดยรวม	กล่าวคือ	ยิ่งนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อยู่ในระดับสูงก็จะมีทัศนคติท่ีมีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษาโดยรวมในเชิงบวก	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เกยูร	 ชิวหากาญจน์	

(2546,	น.	บทคัดย่อ)	ศึกษาเรื่อง	“การเปิดรับข่าวสาร	ความรู้	ทัศนคติเกี่ยวกับการ

ป้องกนัยาเสพตดิของกลุม่ผูใ้ช้แรงงานในโรงงานอตุสาหกรรม	ในจังหวดัสมทุรปราการ”	

พบว่า	 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันตนเองจากยาเสพติดมีความสัมพันธ์

ในเชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด	กล่าวคือ	หากความรู้

เกี่ยวกับยาเสพติดต�่าก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อปัญหายาเสพติดเช่นกัน	

	 แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน	 พบว่า	 ยังมีความรู้และทัศนคติในบางด้านที่

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั	เช่น	ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัยาเสพตดิไม่มคีวามสัมพนัธ์กบัทศันคติ

ที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้านช่องทางการ

สื่อสาร	ด้านรูปแบบกิจกรรม	ด้านเนื้อหาที่ใช้	และด้านระยะเวลาที่ใช้	กล่าวคือ	ถึงแม้

นกัเรยีนจะมคีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัยาเสพตดิอยูใ่นระดบัสงู	กลาง	หรอืต�า่	กย็งัมทีศันคติ

ต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเชิงบวกเสมอ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของอรวรรณ	ปิลันธน์โอวาท	(2542,	น.	39)	ที่ว่า	เมื่อการสื่อสาร

ก่อให้เกิดความรู้และทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งเร้าหรือนวัตกรรมน้ันแล้ว	 ในขั้นตอน

การยอมรับปฏิบัติ	 อาจมีผลในทางตรงกันข้ามก็ได้	 ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่เมื่อบุคคล 
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มีทัศนคติอย่างไรแล้ว	 จะมีความโน้มเอียงท่ีจะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม	 

แต่พฤติกรรมเช่นนี้จะไม่เกิดข้ึนเสมอไป	 ทั้งนี้	 เพราะในบางกรณีอาจเกิด	 KAP-GAP	

ขึ้นได้	 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า	 ในกรณีท่ัวไปเม่ือบุคคลมีความรู้และทัศนคติอย่างไร	 

จะแสดงพฤตกิรรมไปตามความรูแ้ละทศันคตทิีม่อียู	่และส�าหรับความรูด้้านการป้องกนั

ยาเสพตดิ	พบว่า	มคีวามสมัพนัธ์กบัทัศนคตทิีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาโดยรวม	 และเมื่อพิจารณาความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด

กับทัศนคติในแต่ละด้าน	 พบว่า	 ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดมีความสัมพันธ์กับ

ทศันคตด้ิานช่องทางการสือ่สาร	ด้านรปูแบบกจิกรรม	แต่ไม่มคีวามสมัพันธ์กบัทศันคติ

ด้านเนือ้หาทีใ่ช้และด้านระยะเวลาทีใ่ช้	และส�าหรบัความรูด้้านการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

พบว่า	มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาโดยรวม	และเมื่อพิจารณาทัศนคติในแต่ละด้าน	พบว่า	ความรู้เกี่ยวกับ

การแก้ไขปัญหายาเสพตดิมคีวามสมัพันธ์กบัทศันคตด้ิานช่องทางการสือ่สาร	ด้านรปูแบบ

กิจกรรม	ด้านเนื้อหาที่ใช้	แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านระยะเวลาที่ใช้

 สมมติฐานการวิจัยที่	4		ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มี

ต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

		 จากการศึกษาพบว่า	 ทัศนคติท่ีมีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษาโดยรวม	ซึ่งประกอบด้วยทัศนคติด้านช่องทางการสื่อสาร	 ด้าน

รูปแบบกิจกรรม	 ด้านเน้ือหาท่ีใช้และด้านระยะเวลาที่ใช้	 มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมท่ีมีต่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน 

ทุกประเด็น	และมีค่าความสัมพันธ์ในเชิงบวก	ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า	ทัศนคติที่มีต่อ

การรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษายิง่ดขีึน้	จะท�าให้แนวโนม้

พฤตกิรรมทีม่ต่ีอการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาดขีึน้ตาม

ไปด้วย	 ครอบคลุมท้ังในด้านแนวโน้มพฤติกรรมด้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในอนาคต	แนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ

ในทกุกรณ	ีแนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะแนะน�าผูอ้ืน่ให้เข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคต	และแนวโน้มพฤตกิรรมทีจ่ะแนะน�าผูอ้ืน่ให้ไม่เก่ียวข้อง

กบัยาเสพตดิในทกุกรณ	ีดงันัน้	จงึเป็นไปได้ทีน่กัเรยีนจะมคีวามตัง้ใจในการร่วมรณรงค์

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาในอนาคต	และจะส่งผลให้การรณรงค์
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 

ต่อไป

	 ดังนั้น	 หากสรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการ

พฒันาการรณรงค์	ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา	จะได้ข้อมลูในการ

พัฒนารูปแบบการรณรงค์ด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับ

ความต้องการด้านการเปิดรับข่าวสารของนักเรียน	 พร้อมทั้งเพิ่มจ�านวนการน�าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ป้องกัน	ฯ	ให้มากยิ่งขึ้น	เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	ควรเร่ง

เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียนตาม

ความเหมาะสมของช่วงวัย	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาลักษณะกิจกรรมการรณรงค์ให้มี

ความหลากหลายโดยเน้นกระบวนการผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	ภายใต้การส่งเสรมิให้สถาบนั

ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ศึกษา	 เพื่อประโยชน์สูงสุด	 แก่นักเรียนผู้ท่ีเป็นเด็กและเยาวชนที่จะก้าวไปสู่อนาคต

ของชาติที่มีคุณภาพต่อไป	

ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรศึกษำ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
	 1.	 จากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา	ทีพ่บว่านกัเรยีนมกีารเปิดรบัข่าวสารจากส่ือ

อันดับที่	1	(อินเทอร์เน็ต	ความถี่	8	ครั้ง/เดือน)	สื่ออันดับที่	2	(สื่อกิจกรรมในโรงเรียน	

ความถี่	4	ครั้ง/เดือน)	และสื่ออันดับที่	3	(โทรทัศน์	ความถี่	2	ครั้ง/เดือน)	ซึ่งถือเป็น

ความถ่ีค่อนข้างต�่าส�าหรับการสร้างความตระหนักให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดได้ 

อย่างยั่งยืน	 ดังน้ัน	 สพฐ.	 ควรพัฒนาช่องทางการส่ือสารที่ใช้ในการรณรงค์ให้มีความ

หลากหลาย	ทันสมัย	ผ่านกระบวนการใช้สื่อสมัยใหม่	หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านสือ่ทวีดีจิติอลซึง่ถอืเป็นอกีหนึง่ช่องทางการเปิดรบัข่าวสารทีน่กัเรยีนมคีวามสนใจ

มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งควรเพิ่มจ�านวนความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งข้ึน 

เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด
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	 2.	 จากผลการศึกษาความรู้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ที่พบว่ายัง

มีนักเรียนอีก	177	จาก	426	คน	ที่มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อยูใ่นระดบัต�า่	และระดบัปานกลาง	ดงัน้ัน	สพฐ.	ควรพฒันาชดุความรูท้ีใ่ช้ในการรณรงค์

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้มคีณุภาพและเหมาะสมกบันกัเรยีน	แต่ละช่วงวยั	

พร้อมทั้งควรเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้นอกห้องห้องเพื่อเพิ่ม

ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนได้มากยิ่งขึ้น	 ซึ่งหากนักเรียนมีความรู้ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิทีด่แีล้วกจ็ะมคีวามตระหนกัถงึพษิภยัของยาเสพตดิได้มากยิง่ขึน้	

และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในที่สุด

	 3.		จากการศึกษาท�าให้ทราบว่ารปูแบบการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด	 ในสถานศึกษายังเป็นไปในรูปแบบเดิม	 ดังนั้น	 สพฐ.	 ควรมีการพัฒนา 

รูปแบบการรณรงค์ให้มคีวามหลากหลาย	น่าสนใจ	เช่น	ผลติเป็นภาพยนตร์สัน้	หนงัสอื

การ์ตูน	 หรือแอนนิเมชั่น	 และส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 

มากขึน้	ควบคูไ่ปกบัการพฒันากจิกรรมรณรงค์ในโรงเรยีนหรอืกจิกรรมนอกห้องเรยีน	

ทีค่วร	จดักจิกรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทของนกัเรยีนและโรงเรียน	นัน้ๆ	และสอดคล้อง

กับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ	สพฐ.	 	

	 4.	 การศึกษาครั้งน้ี	 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือการวิจัย	 ดังน้ันหากมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในหัวข้อต่อไป	 ควรเพิ่มวิจัยเชิง

คุณภาพ	และควรขยายการศึกษาไปถึงนักเรียนสังกัด	สพฐ.	ทั่วประเทศ	พร้อมทั้งอาจ

จะศกึษาวจิยัแยกตามระดบัการศกึษาของนกัเรยีนแต่ละช่วงชัน้เป็นการเฉพาะ	เพือ่ให้

ทราบถึงบริบทและความต้องการของนักเรียนในแต่ช่วงชั้นได้ดียิ่งยิ่งขึ้น	
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 งานวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภท TV Home Shopping ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบส�ารวจ 
(Survey Research) เก็บข้อมลู ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่ ( Cross-sectional Study) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูล
ด้วยตนเอง ( Self – Administration ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร 
ทัศนคติ พฤติกรรมการซ้ือสินค้า และแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท 
TV Home Shopping ของผู้บริโภค และยังศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าประเภท TV Home Shopping ของผู้บริโภค จากผลการศึกษา พบว่า
 1. ด้านลกัษณะประชากร พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ทีซ่ือ้สนิค้าประเภท 
TV Home Shopping เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้าง และมีรายได้ส่วนตัว 10,001-
20,000 บาท 
 2.  ด้านพฤติกรรมการเปิดรับ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่
ในการเปิดดูรายการสินค้า 1-3 ครั้ง/เดือน มีระยะเวลาในการเปิดดูรายการสินค้า 
1-10 นาที/ครั้ง ส่วนใหญ่เปิดรับชมสินค้าประเภท เครื่องครัว อุปกรณ์ท�าอาหาร 
โดยมช่ีวงเวลาในการเปิดดรูายการสนิค้าในช่วงเวลา 17.01 น. - 21.00 น. และมีเหตผุล
ที่เปิดรับชมสินค้าคือ เป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการ
 3.  ด้านทัศนคติในเร่ืองสินค้าประเภท TV Home Shopping พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างมรีะดบัทศันคตสิงูสดุในด้านช่องทางการจดัจ�าหน่ายสนิค้า รองลงมา คอื 
ด้านตัวสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านราคา ตามล�าดับ
 4.  ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping ใน 1 ปี 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือสินค้า 1 ครั้ง/ปี ส�าหรับสินค้าท่ีซ้ือ
ส่วนใหญ่ คือ ครีมบ�ารุงผิว/เครื่องส�าอาง แต่สินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด คือ สินค้าประเภท 
เครือ่งครวั อุปกรณ์ท�าอาหาร และเหตุผลทีก่ลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ซือ้สินค้า คือ สะดวก
และประหยัดเวลา 
 5. ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจมากที่สุดใน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย รองลงมา 

บทคัดย่อ
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คือ ด้านตัวสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านจิตวิทยา และ ด้านสังคม 
ตามล�าดับ 
 6. แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าประเภท TV Home Shopping พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการซ้ือสินค้าโดยรวม อยู่ในระดับตั้งใจ โดยมีระดับแนว
โน้มพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือสินค้าในประเด็นที่ว่า “ท่านมีความตั้งใจจะซื้อสินค้า
ประเภท TV Home Shopping” รองลงมาคือประเด็น “ท่านมีความตั้งใจจะแนะน�า
คนรอบข้างให้หันมาซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping” 
 7. ลักษณะประชากรและทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภท TV Home 
Shopping พบว่า เพศและช่วงอายุ ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อสินค้าโดยรวม ไม่แตก
ต่างกัน และ ช่วงรายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อสินค้า
โดยรวม แตกต่างกัน 
 8.  การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภท  
TV Home Shopping นั่นคือ ผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าโดยรวม ส่งผลให้ 
ผู้บริโภคมีความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้ง/เดือน) การเปิดรับข่าวสินค้าบ่อยครั้งขึ้น
 9.  ทัศนคติต่อสินค้าโดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ (ครั้ง/ปี) ในการ
ซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping น่ันคือ ทัศนคติของผู้บริโภคไม่ส่งผลต่อ
ความถี่ (ครั้ง/ปี) ในการซื้อสินค้า
 10. ทศันคตต่ิอสนิค้าโดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัมลูค่าโดยเฉลีย่ (บาท/ปี)  
ในการซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping นั่นคือ ทัศนคติของผู้บริโภค ไม่ส่งผล
ต่อมูลค่าโดยเฉลี่ย (บาท/ปี) ในการซื้อสินค้า
 11. ทัศนคติต่อสินค้าโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าประเภท TV Home Shopping นั่นคือ เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า 
โดยรวม จะส่งผลให้ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมในการซือ้สนิค้าและและมคีวามตัง้ใจ
ที่จะบอกต่อผู้อื่น
 นอกจากนี ้ยงัพบว่า ปัจจยัท่ีมผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิค้าประเภท 
TV Home Shopping ของผู้บริโภค อธิบายได้ 8 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping 3 อันดับแรก 
คอื ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ปัจจยัด้านสนิค้าและจติวทิยาของผูบ้รโิภค และ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ค�ำส�ำคัญ:	 TV	 Home	 Shopping,	 การเปิดรับข่าวสาร,	 ทัศนคติ,	 พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ
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 The study of “MEDIA EXPOSURE, ATTITUDES AND FACTORS 

AFFECTING BUYING DECISION OF TV HOME SHOPPING PRODUCT IN 

BANGKOK METROPOLIS.” Is a quantitative research using surveys to collect 

data for cross-sectional study with questionnaire. The respondents using 

self – administration. The research objectives are to explore, attitudes, 

purchasing behavior and the tendency of purchasing behavior of TV 

Home Shopping. The factors for decision making to purchase a TV Home 

Shopping 

 1. In terms of demographics, it shows that the most of the 

consumer who purchase any TV Home Shopping product are female. 

Between 24-35 years old with the Bachelors’ degree. Most are employees 

having the income between 10,001-20,000 THB. 

 2. In terms of behaviors, it shows that the sample group has a 

frequency of viewing the lists of products for 1-3 times /month and 

spends 1-10 minutes each. Most of the group looks up for kitchenware 

and cookware. The period of time in viewing is from 5 pm. to 9 pm. with 

the reason, “the products meet the needs”.

 3. In terms of attitudes for the TV Home Shopping products, 

the results provides that the sample group mostly has positive attitude 

in the distribution, followed by the product itself, promotion and price 

 4. In terms of the purchasing behavior of TV Home Shopping 

product in 1 year, the result shows the average number of purchasing 

is 1 time/ year with a purchase of skincare and cosmetics. The most 

frequently purchased products consist of kitchenware and cookware 

and the reasons of the purchase are convenience and time saving.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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 5. The factors for decision making to purchase a TV Home 

Shopping product shows that the sample group gives importance to the 

4 factors at the highest level. For the distribution channel, followed by 

the product, promotion, price, psychology and social 

 6. The tendency of the behavior to purchase any TV Home 

Shopping product shows that the sample group intends to purchase the 

product as a whole with the intended level. The tendency to purchase 

of the argument saying that, “Do you intend to purchase any TV Home 

Shopping”. Followed by the issue, “You intends to introduce your peers 

to turn to purchase any TV Home Shopping” 

 7. The demographic characteristics and attitudes towards TV 

Home Shopping products provide that different gender and age don’t 

affect attitudes to the overall product. 

 8. The income range, education level and different career of 

the sample group affect the attitudes to the overall product. The exposure 

and attitudes towards TV Home Shopping products are related that 

consumers with positive attitudes towards the product as a whole are 

likely to have the frequency of media exposure more often.

 9. Attitudes towards the overall products and the frequency  

(times/year) to purchase any TV Home Shopping product has no 

correlation which means consumer attitudes towards the product as a 

whole do not affect the frequency (times/year) for the purchase of 

consumer goods .

 10. Attitude towards the overall products and the average value 

(baht/year) to purchase any TV Home Shopping has no association which 

means consumer attitudes toward the product as a whole has no 

influence on the average value (baht/year)  for the purchase of consumer 

goods .
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 11. The attitudes and the tendency to purchase any TV Home 

Shopping product have a direct relationship that when consumers have 

positive attitudes towards the product, they have a tendency to shop 

and are willing to tell others. 

 In addition to, as to the seven factors for decision making to 

purchase a TV Home Shopping product, it is found that first three factors 

are the distribution channel, product and psychology consumers and 

promotion

Keywords: TV Home Shopping, Exposure, Attitude, Purchasing behavior
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บทน�ำ

ที่มำและควำมส�ำคัญ
 ด้วยปัจจัยแวดล้อม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศ 

ด้านต่างๆ ท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีแนวโน้มที่จะหาซื้อสินค้าด้วย 

วธิทีีส่ะดวกและรวดเรว็ มคีวามต้องการการบรกิารในขณะทีส่ั่งซือ้และบรกิารหลังการ

ขาย ที่ส�าคัญต้องการข้อมูลท่ีมากพอต่อการตัดสินใจ โดยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย  

ได้มองว่า หนึ่งในธุรกิจที่จะได้รับผลบวก คือ ธุรกิจ TV Home Shopping ซึ่งถือเป็น

อกีหนึง่ธุรกจิทีม่แีนวโน้มเตบิโต จงึเป็นผลให้ธรุกจิประเภทนีเ้ริม่เป็นอกีหนึง่ทางเลอืก

ส�าคัญส�าหรับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่าง

หลากหลายและมีเวลาในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากขึ้นที่ โดยมีปัจจัย

หนุนที่ส�าคัญต่างๆ ทั้งในเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัลซ่ึงเป็นฟรีทีวี ก่อให้เกิด

ช่องธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก 24 ช่อง นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ 

TV Home Shopping ผูป้ระกอบการรายใหม่เข้าสูต่ลาดจ�านวนมาก มกีารร่วมทนุกบั

บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการท�าธุรกิจ TV Home Shopping จากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น 

เกาหลใีต้ เป็นต้น ท�าให้มปีระเภทของสนิค้าและบรกิาร รวมไปถงึรปูแบบในการเสนอ

ขายสินค้าและบริการผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีความแปลก ใหม่ หลากหลายและดึงดูดต่อ

ผู้บริโภคมากข้ึน แม้ว่าจะมีปัจจัยหนุนหลายประการที่คาดว่า จะกระตุ้นให้ธุรกิจ  

TV Home Shopping ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึน แต่ผู้ประกอบการธุรกิจ  

TV Home Shopping ยังต้องระวังปัจจัยท้าทายอีกหลายประการ ทั้งในเรื่อง การ

แข่งขนัของตลาดค้าปลกีไทยทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวของ

ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ท่ีมีการปรับกลยุทธ์ การท�าการตลาดกันอย่างเข้มข้น 

ด้วยรูปแบบการด�าเนินธุรกิจท่ีหลากหลายเพื่อให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป และกลุ่มลูกค้าของธุรกิจประเภทนี้อาจจะยังจ�ากัดอยู่ในวงแคบ 

เน่ืองจากสนิค้าและบรกิารทีเ่สนอขายอาจยังไม่ตอบโจทย์ ครอบคลมุทกุกลุม่ นอกจาก

นี้ ด้วยความหลากหลายของช่องทีวีและรายการ อาจท�าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกท่ีจะ

เลือกดูรายการท่ีตนเองสนใจเท่าน้ัน (ธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งไทย ... โอกาสและ 

ความท้าทายภายหลังการเพิ่มฟรีทีวี 24 ช่อง. (20 กันยายน 2556). กระแสทรรศน์ 

ฉบับที่ 2406)
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 ดังนั้น ประเด็นส�าคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ TV Home Shopping ควร

ค�านึง คือ ท�าอย่างไรให้ผู้บริโภคสนใจที่จะเลือกดูช่องรายการ TV Home Shopping 

และเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาซ้ือสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางทีวีมากข้ึน จาก

ปรากฏการณ์ข้างต้นจึงท�าให้เห็นถึงความส�าคัญของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

ทศันคตขิองผูบ้ริโภค และปัจจยัทีม่อีทิธพิลทีท่�าให้เกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สินค้า

ประเภท TV Home Shopping รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด

การตดัสนิใจซือ้สนิค้าในช่องทางโทรทศัน์ เพือ่ทราบถงึความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค 

ซึง่ถอืเป็นข้อมลูพืน้ฐานทีจ่ะน�าข้อมลูเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธรุกจิ ประเภท 

TV Home Shopping เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังกลุ่มผู้ที่ท�าธุรกิจประเภท TV 

Home Shopping และกลุ่มผู้บริโภคในสังคม

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษาความแตกต่างของลกัษณะประชากรกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค

ต่อสินค้า ประเภท TV Home Shopping

 2. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ พฤติกรรมการซื้อสินค้า และ  

แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารสินค้า ประเภท TV 

Home Shopping กับทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้า ประเภท TV Home Shopping

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภท 

TV Home Shopping กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ประเภท TV Home Shopping

 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าประเภท 

TV Home Shopping กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้า ประเภท TV Home 

Shopping
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วิธีกำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบ

ส�ารวจ (Survey Research) เกบ็ข้อมลู ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึง่ ( Cross-sectional 

Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัย

จะใช้วธิกีารสุม่แบบผสมผสาน (Mixed Method Sampling) โดยใช้การเลอืกตวัอย่าง

แบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) และไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non- 

Probability Sampling) ซึ่งใช้การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มแบ่งช้ันภูมิ (Stratified 

Cluster Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามต้องการ

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชำกร
 จากประชากรที่ ใช ้ในการศึกษาครั้ง น้ีคือ ประชากรที่อาศัยในเขต

กรงุเทพมหานครเพศชายและหญงิ มอีายรุะหว่าง 18 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นกลุ่มทีม่พีฤติกรรม

การซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ รับจ้าง/ 

ลูกจ้าง และมีรายได้ส่วนตัว 10,001-20,000 บาท

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำประเภท TV Home 
Shopping 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าประเภท TV 

Home Shopping ของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดดู

รายการสินค้า 1-3 ครั้ง/เดือน มีระยะเวลาในการเปิดดูรายการสินค้า 1-10 นาที/ครั้ง 

มีช่วงเวลาในการเปิดดูรายการสินค้าในช่วงเวลา 17.01-21.00 น. เปิดรับชมสินค้า

ประเภทเครื่องครัว อุปกรณ์ท�าอาหาร โดยมีเหตุผลที่เปิดรับชมสินค้าคือ เป็นสินค้าที่

ตรงตามความต้องการ 
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ส่วนที่ 3 ทัศนคติในเร่ืองสินค้ำประเภท TV Home Shopping ของผู้
บริโภค

  จากการศึกษาทัศนคติในเรื่องสินค้าประเภท TV Home Shopping ของผู้

บริโภค มีระดับทัศนคติเป็นเชิงบวกทั้งหมด มีระดับทัศนคติสูงสุดด้านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายสินค้า โดยมีทัศนคติสูงที่สุดในประเด็น “การบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้าน

อย่างรวดเรว็”รองลงมาคอืประเดน็ “การซือ้สนิค้าได้รวดเรว็และประหยดัเวลา” และ

ประเด็น “การช�าระเงินที่สะดวกหลากหลาย” ตามล�าดับ รองลงมา คือ ด้านตัวสินค้า 

โดยมีทัศนคติสูงท่ีสุดในประเด็น “การมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย” รองลงมาคือ

ประเดน็ “ความทันสมยัและแปลกใหม่” ประเดน็ “คุณภาพได้มาตรฐาน และประเดน็ 

“การรับประกันคุณภาพสินค้า” ตามล�าดับ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีทัศนคติ

สูงที่สุดในประเด็น “การจัดโปรโมชั่นที่น่าดึงดูดใจอย่างสม�่าเสมอ” และประเด็น 

“การน�าเสนอผูบ้รโิภคทีใ่ช้สนิค้าจรงิ เหน็ผลจรงิมาออกในรายการจะท�าให้สนิค้าดนู่า

เชื่อถือ” รองลงมาคือประเด็น “การได้ของแถมมากกว่าซื้อสินค้าจากที่อื่น” ประเด็น 

“การสาธิตสินค้าให้ได้เห็นจริงเพื่อท�าให้มีการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น” และประเด็น 

“การจดักจิกรรมส่งชงิโชคให้ลกูค้าตลอดทัง้ปี” ตามล�าดบั และด้านราคาโดยมทีศันคติ

สงูทีส่ดุในประเดน็ “การทีส่นิค้าอยูใ่นราคาทีส่ามารถจ่ายได้เมือ่เทยีบกบัคณุภาพ ”รอง

ลงมาคอืประเดน็“ความเหมาะสมราคากบัปรมิาณสนิค้า” และประเดน็“ความเหมาะ

สมราคากับคุณภาพสินค้า” ตามล�าดับ

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำประเภท TV Home Shopping ใน  
1 ปีของผู้บริโภค

 จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping ใน 

1 ปีของผูบ้รโิภค พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการซือ้สนิค้า 1 ครัง้/ปี สนิค้า

ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ือ คือ บ�ารุงผิว/เครื่องส�าอาง แต่สินค้าที่กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ซื้อบ่อยที่สุด คือ สินค้าประเภท เครื่องครัว อุปกรณ์ท�าอาหาร ส�าหรับเหตุผลที่

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้สนิค้า คอื สะดวกและประหยดัเวลา รองลงมา คอื รปูลกัษณ์ 

บรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
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ส่วนที่ 5 ปัจจัยในกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำประเภท TV Home Shopping 
ของผู้บริโภค

 จากการศกึษาปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้สนิค้าประเภท TV Home Shopping 

ของผู้บริโภค มีระดับการตัดสินใจมากที่สุดใน ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยมีผล

ต่อการตัดสินใจมากท่ีสุดในประเด็น “การบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้าน” รองลงมา 

คือประเด็น “การช�าระเงินที่สะดวกหลากหลายช่องทาง” และประเด็น “มีความ 

น่าเชื่อถือของรายการช่วงขายสินค้า” ตามล�าดับ รองลงมาคือ ด้านตัวสินค้า โดยมีผล

ต่อการตัดสินใจมากที่สุดในประเด็น “การรับประกันคุณภาพสินค้า รองลงมาคือ

ประเดน็ “รปูแบบบรรจภุณัฑ์ของสนิค้า” และประเดน็ “คุณภาพทีไ่ด้มาตรฐาน” ตาม

ล�าดับ ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยมผีลต่อการตดัสนิใจมากทีส่ดุในประเดน็ “มกีาร

ทดลอง สาธิตสินค้า ให้ได้เห็นจริง” รองลงมาคือประเด็น “ภาษาในการโฆษณาสินค้า 

ที่ฟังเข้าใจง่าย” และประเด็น “เป็นสินค้าราคาพิเศษกว่าการไปซื้อช่องทางอื่น” ตาม

ล�าดับ ด้านราคา โดยมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดในประเด็น “ความเหมาะสมของ

ราคากับคุณภาพสินค้า” รองลงมาคือ ประเด็น “ความเหมาะสมของราคากับปริมาณ

สินค้า” และประเด็น “ราคาสินค้าที่สามารถจ่ายได้เมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า” 

ตามล�าดับ ด้านจิตวิทยา โดยมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดในประเด็น “ ค่านิยมที่หัน

มาใส่ใจสุขภาพ อนามัย” รองลงมาคือประเด็น “ความมั่นใจด้านบุคลิกภาพ จากการ

บริโภคสินค้า” ประเด็น “การตอบสนองความต้องการทางด้านรูปร่างและผิวพรรณ” 

และประเด็น “การเป็นทีย่อมรับของกลุม่คนรูจ้กั เพือ่นฝงู” ตามล�าดบั และ ด้านสังคม 

โดยมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สดุในประเด็น “การเห็นผูเ้ชีย่วชาญมาให้ขอ้มลูแนะน�า

สินค้า” รองลงมาคือประเด็น “การเห็นบุคคลที่มีอาชีพเดียวกันใช้สินค้า” ประเด็น 

“การเหน็บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงดงั เช่น ดารา นางแบบ ใช้สนิค้า” และประเดน็ “ค�าแนะน�า

จากเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดกับท่านใช้สินค้า” ตามล�าดับ

 

ส่วนท่ี 6  แนวโน้มพฤติกรรมกำรซ้ือสินค้ำประเภท TV Home Shopping 
ของผู้บริโภค

 จากการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท TV Home 

Shopping ของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการซื้อสินค้าโดยรวมอยู่
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ในระดับตั้งใจ โดยมีความตั้งใจซ้ือสินค้าในประเด็น “ท่านมีความตั้งใจจะซื้อสินค้า

ประเภท TV Home Shopping” รองลงมาคือประเด็น “ท่านมีความตั้งใจจะแนะน�า

คนรอบข้างให้หันมาซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping” ตามล�าดับ

ส่วนที่ 7 ป ัจจัยที่มีผลต ่อพฤติกรรมกำรตัดสินใจซื้อสินค ้ำประเภท  
TV Home Shopping ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ด้วยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

  จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท 

TV Home Shopping ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่ามี  

8 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัย ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย รองลงมา 

คือองค์ประกอบท่ี 2 ปัจจัยด้านสินค้าและจิตวิทยาของผู้บริโภค องค์ประกอบที่ 3  

คือปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด องค์ประกอบที่ 4 คือ ปัจจัยด้านสังคม  

องค์ประกอบที่ 5 คือ ปัจจัยการรับรองมาตรฐานสินค้า องค์ประกอบที่ 6 คือ ปัจจัย

การท�าโปรโมช่ันให้สิทธ์ิส�าหรับลูกค้า องค์ประกอบที่ 7 คือ ปัจจัยด้านราคา และ  

องค์ประกอบที่ 8 คือ ปัจจัยด้านการบริโภคสินค้า

อภิปรำยผลกำรศึกษำ

	 สมมติฐานการวิจัยที่	 1	 	 ลักษณะประชากรท่ีแตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อ

สินค้าประเภท TV Home Shopping แตกต่างกัน 

 1. ช่วงรายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า ระดับการศึกษา 

ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อสินค้าประเภท TV Home Shopping แตกต่างกัน  

โดยผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาระดบัต�า่กว่าอนปุรญิญา/เทยีบเท่า และ ปรญิญาตร ีมทีศันคติ

ดีกว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐศักดิ์  

วรวิทยานนท์ (2556, น.13) ได้กล่าวว่า การศึกษาของผู้รับสารนั้น ท�าให้ผู้รับสารมี

พฤติกรรมของการรับการสื่อสารต่างกันไป บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะมีความสนใจ

ข่าวสารกว้างขวาง แต่จะไม่ค่อยเชือ่อะไรง่ายๆ จะต้องมหีลักฐานหรือเหตผุลสนับสนุน

เพียงพอจึงจะเชื่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของเพลินพิศ แจ้งสว่าง (2554 น. 48) ที่ได้
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กล่าวว่า อาชพีแต่ละอาชพีมผีลกระทบมาจากรายได้ และ ศริวิรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 

(2539) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการตัดสินใจในการใช้บริการนั้นๆ โดยมีจุดเริ่มต้นจาก

การเกิดสิ่งกระตุ้นท่ีท�าให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด

ของผู้บริโภค (Buyer’s black box) ซึ่งผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ อาจกล่าวได้ว่า 

ความต้องการสินค้าเกดิจากสิง่กระตุ้นต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายในจติใจของผูบ้รโิภคดงันัน้ราคา

อาจเป็นปัจจัยส�าคัญในการซื้อสินค้า อาจเนื่องมาจากการที่ทางบริษัทที่ท�าการตลาด

สินค้าประเภท TV Home shopping มีการให้ข้อมูลในเรื่องของสินค้าที่ตอบสนอง

ความต้องการได้หลากหลายไม่ว่าจะเรือ่งข้อมลูสนิค้า ราคา ช่องทางการซือ้สนิค้าและ

บริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ 

 2. เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อสินค้าประเภท TV Home 

Shopping ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากว่า การที่ลูกค้ามีการรับข่าวสารเกี่ยวกับ

สินค้าประเภท TV Home shopping ในช่องทางเดียวกันคือ ทางโทรทัศน์ที่เหมือน

กนั และให้ข้อมลูรายละเอยีดของผลติภณัฑ์ทีล่กูค้าต้องการ โดยมกีารอธบิายลกัษณะ

ข้อมลูของผลติภัณฑ์ การช�าระเงนิ และการบรกิารหลังการขายให้ลูกค้าทราบเป็นอย่าง

ดีจากโฆษณา ลูกค้าจึงมีทัศนคติที่ตรงกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐศักด์  

วรวิทยานนท์ (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสินค้าและ

บรกิารผ่านออนไลน์ ได้กล่าวว่า เหตผุลทีเ่พศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคต ิเป็นเพราะ 

ด้านข้อมูลส่วนตัว ด้านช่องทางการช�าระเงิน และด้านการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

 3. อายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติด้านต่อสินค้าประเภท TV 

Home Shopping ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

มีอายุระหว่าง 24-35 ปี มีจ�านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ใกล้

เคียงกันมากท�าให้ทัศนคติไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐศักด์ิ  

วรวิทยานนท์ (2556, น.12) ที่กล่าวว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ มีเหตุผลมา

จากด้านข้อมลูส่วนตวัของผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการช�าระเงนิ และด้านการให้บรกิาร

ไม่แตกต่างกัน ลูกค้าแต่ละช่วงอายุมีเหตุผลการซ้ือที่เหมือนกันเน่ืองจากการที่ลูกค้า

จะซื้อสินค้าหรือบริการใด จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงทัศนคติหลัง

จากที่ได้ใช้สินค้าบริการแล้วเหมือนกัน 
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	 สมมติฐานการวิจัยท่ี	 2	 	 การเปิดรับข่าวสารสินค้าประเภท TV Home 

Shopping มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภท TV Home Shopping 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับข่าวสารสินค้าประเภท  

TV Home Shopping มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภท TV Home 

Shopping เมื่อพิจารณาด้านความถี่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความถี่ (ครั้ง/เดือน) 

ในการเปิดรบัข่าวสารสนิค้า 1-6 ครัง้/เดอืน สอดคล้องกบั ชแรมม์ (Wilbur Schramm) 

ได้อธิบายว่า ทัศนคติเป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกเปิดรับข่าวสาร โดยบุคคลจะเลือก

ข่าวสารทีต่นสนใจ มปีระโยชน์ต่อตนเอง ผลการศกึษาพบว่า ผูท้ีเ่ปิดรบัข่าวสารสนิค้า 

มีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้า นั่นคือ หากผู้บริโภคเปิดรับข่าวสารสินค้ามาก ก็จะยิ่งมี

ทัศนคติที่ดีต่อสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ Hunt & Ruben (1993) ได้กล่าวว่า 

ทัศนคติและค่านิยมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล  

ความชอบและมีใจโน้มเอียง เป็นความรู้สึกที่ว่าเราควรจะท�า หรือไม่ควรท�าอะไร  

ซึง่ทศันคตแิละค่านยิมทีม่อีทิธพิลอย่างยิง่ต่อการเลอืกใช้สือ่มวลชน การเลอืกข่าวสาร 

การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ�า

	 สมมติฐานการวิจัยที่	3		ทัศนคติของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติที่มีต่อสินค้าประเภท TV 

Home Shopping ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่โดยเฉล่ีย (ครั้ง/ปี) ในการซื้อสินค้า 

อาจเนื่องมาจากว่า สินค้าที่ซื้อมีประสิทธิภาพคงทนแข็งแรง ใช้ได้นาน ท�าให้ผู้บริโภค

ไม่จ�าเป็นต้องซื้อสินค้าบ่อย อีกประเด็นหนึ่งอาจมาจาก มีการน�าเสนอสินค้าที่หลาก

หลาย แต่ยังไม่เป็นที่สนใจของผู้บริโภค หรือ สินค้าประเภท TV Home shopping 

จะต้องมีการซื้อ ณ.เวลานั้น หลังจากชมรายการแม้ว่าจะมีทัศนคติดีเพียงใด เมื่อไม่ได้

เปิดรับชมสินค้าท่ีตนเองต้องการ ในช่วงระยะเวลานั้น ก็จะไม่มีโอกาสซื้อสินค้าที่

ต้องการในช่วงสนิค้านัน้ได้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ นงรกั บญุเสรฐิ (2554) ได้กล่าว

ไว้ว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ด้านความถี่ในการซื้อต่อ 1 เดือน และ Kollat and Blackwell (1968) ได้กล่าวไว้ว่า 

พฤติกรรมการกระท�าของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ 

รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยู่ก่อนและมีส่วนในการก�าหนดให้มีการกระท�า 
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ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า ในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละเดือนของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับ

การใช้สินค้าและบริการ เช่น แม่บ้านได้ท�าการซื้อหม้อหุงข้าว ในเดือนที่ผ่านมาส่งผล 

ให้เดือนปัจจุบันไม่จ�าเป็นต้องซื้อหม้อหุงข้าวใหม่ ในส่วนของมูลค่าโดยเฉลี่ย สามารถ

สรุปได้ว่า ทัศนคติการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping ไม่มีความ

สัมพันธ์กับมูลค่าโดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปี)ในการซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping 

ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ พุทธชาติ อินทร์บ�ารุง (2550) ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิค้าภายในตลาดนดัธนบรุ ีอาจกล่าวได้ว่า สินค้า

ประเภท TV Home Shopping จะมีการน�าเสนอสินค้าที่มีระยะเวลาของการใช้งาน

ค่อนข้างนาน มีราคาในการซื้อสินค้าต่อครั้งสูง เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นในท้องตลาด  

จึงท�าให้ความถี่ในการซื้อสินค้าใน 1 ปีน้อย 

 สมมติฐานการวิจัยที่	 4	 	ทัศนคติของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อสินค้าประเภท TV Home 

Shopping มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท TV Home 

Shopping นั่นคือ เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าประเภท TV Home Shopping 

จะส่งผลให้มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าสงู และจะแนะน�าคนอืน่ซ้ือสนิค้าประเภท 

TV Home Shopping ซึ่งสอดคล้องกับจุติภัค ภาระพงษ์ (2556) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภค

ทีม่รีะดบัทศันคตใินเชงิบวกต่อสนิค้าโดยรวมทัง้หมด เช่น ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านส่งเสรมิ

การตลาด และด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย เป็นต้น ท�าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการ

ซื้อสินค้ามากขึ้นและมีความตั้งใจที่จะแนะน�าหรือบอกต่อให้บุคคลอื่นอีกด้วย อีกทั้ง

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ สมรักษ์ (2555 ) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง 

พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร ความรู ้ทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมต่อเรือ่งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC ผลการวิจัยพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับสูง คือมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมคือจะมีการศึกษา

หาความรู้เพ่ิมเติม การศึกษาภาษาหลัก และภาษาต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน และจะ 

ปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในขณะเดียวกัน  

กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะแนะน�าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ

 1.  จากผลการศกึษาด้านการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารสินค้าประเภท TV Home 

shopping พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรบัข้อมลูข่าวสาร 1-6 ครัง้ /เดอืน ใช้ระยะ

เวลาเปิดรับในแต่ละครั้ง 1-30 นาที ซ่ึงจะดูรายการในช่วง 17.01 - 21.00 น.  

ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท เคร่ืองครัวและอุปกรณ์การท�าอาหาร โดยมีเหตุผล 

ทีห่ลากหลายทีผู่บ้ริโภคให้ความส�าคญันัน้ เพือ่ให้สินค้าประเภท TV Home shopping 

เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ ควรเลอืกท�าการตลาด ประชาสมัพนัธ์สินค้า หรอืท�ารายการแนะน�า

สินค้าในช่วงที่คนดูรับชมมากขึ้น คือ ในช่วง 17.01 - 21.00 น.

 2. จากผลการศกึษาด้านทศันคตทิีม่ต่ีอสินค้าประเภทTV Home shopping 

พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มทีศันคตเิชงิบวกต่อสนิค้าประเภท TV Home shopping 

ทุกประเด็น 

 ทัศนคติในประเด็นด้านตัวสินค้า พบว่า ในประเด็นเรื่องคุณภาพของสินค้า

และการรับประกันคุณภาพของสินค้ามีทัศนคติเชิงบวกที่น้อยกว่าประเด็นอื่น ดังน้ัน 

บรษัิทเคร่งครดัการตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าทีต้่องได้รบัการรบัรองความปลอดภยั

จาก อย. หรือหน่วยงานทีน่่าเชือ่ถอื และมกีารผลติจากโรงงานทีไ่ด้มาตรฐาน รบัประกนั

ในเรื่องคุณภาพสินค้า ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงินเต็มจ�านวน ในกรณี

ที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่เกิดการช�ารุดหรือไม่พอใจในสินค้าเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่

ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อในครั้งต่อไป 

 ทัศนคติในประเด็นด้านราคา พบว่า มีระดับทัศนคติเชิงบวกน้อยที่สุด โดย

เฉพาะในประเด็นเรื่อง ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ดังนั้น บริษัทควร

สรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา หรือปรับลดราคาลงให้เหมาะสมกับ

คุณภาพและปริมาณสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยสามารถซื้อสินค้าได้ และเกิด

ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าประเภท TV Home Shopping มากขึ้น

 ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า พบว่า มีระดับทัศนคติเชิงบวก

สงูทีส่ดุ ดงันัน้ จงึควรมกีารรกัษามาตรฐานในเรือ่งการบรกิารส่งสินค้าทีส่ะดวก รวดเรว็ 

และควรท�าระบบการช�าระเงิน โดยมีการช�าระเงินหลังจากที่ลูกค้ารับสินค้าเรียบร้อย

แล้ว เพื่อเป็นการให้ผู้บริโภคสบายใจในเรื่องของการจ่ายเงินและไม่กังวลกับการโดน
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หลอก และยังเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าประเภท TV 

Home shopping มากยิ่งขึ้น 

 ทัศนคติในประเด็นด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในประเด็นเรื่อง 

กจิกรรมการส่งชงิโชคตลอดทัง้ปีมทีศันคตเิชงิบวกทีน้่อยกว่าประเดน็อืน่ ดงันัน้ ในเรือ่ง

ของการจัดกิจกรรมควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มของรางวัลให้มาก

ขึ้น เพื่อเพ่ิมโอกาสในการให้ผู้บริโภคได้รางวัลมากยิ่งขึ้น หรือการจัดกิจกรรมให้ม ี

รูปแบบที่แปลกใหม่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความคุ้มค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ 

กับทาง TV Home shopping และการร่วมเล่นกิจกรรม 

 3.  จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภท TV Home 

Shopping พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้สนิค้า เฉล่ียประมาณ 2 ครัง้/ปี ซึง่ถอืว่าเป็นการ

ซือ้สนิค้าในทีม่คีวามถีท่ีน้่อยมากเมือ่เทยีบกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บรโิภคในการซือ้

ตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป ส�าหรับประเภทสินค้าที่ซื้อ พบว่า กลุ่มเครื่อง

ส�าอางและอาหารเสรมิเป็นสนิค้าทีผู่บ้รโิภคซือ้มากกว่า แต่สนิค้าประเภทกลุม่อปุกรณ์

เครือ่งครวักลบัเป็นสนิค้าทีผู่บ้รโิภคซือ้บ่อยทีส่ดุ ดงันัน้ ทางบรษิทัควรปรบัปรุงในเรือ่ง

คุณภาพของสินค้าประเภทอาหารเสริมและเครื่องส�าอาง เพื่อให้เกิดการสั่งซื้อซ�้า ซื้อ

บ่อยขึ้น และควรรักษาคุณภาพสินค้าประเภทกลุ่มอุปกรณ์เครื่องครัวให้อยู่ในระดับ

มาตรฐานที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง

 4.  จากผลการศกึษาในด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง การเปิดรบัข่าวสารสนิค้า 

กับทัศนคติการตัดสินใจซ้ือสินค้า พบว่า ผู้ท่ีมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารสินค้า

ประเภท TV Home Shopping มาก มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า ส่งผลให้ ผู้บริโภคมีความ

ตั้งใจซื้อสินค้าและจะแนะน�าคนรอบข้างให้หันมาซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้น ทางบริษัท 

จงึควรท�าการประชาสมัพนัธ์สนิค้าอย่างต่อเนือ่ง หรอืควรเพิม่สือ่ในการประชาสมัพนัธ์

สนิค้าและออกแบบการน�าเสนอทีแ่ปลกใหม่ น่าสนใจ ให้มากขึน้ เพือ่ให้ผู้บรโิภคสนใจ 

เปิดรับข่าวสารและตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น

 5.  จากผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า

ประเภท TV Home Shopping แม้ว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายเป็นปัจจัย

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท TV Home Shopping มากที่สุด 

แต่มองโดยรวมแล้ว ส่วนประสมทางการตลาดก็ถือว่ายังเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ  
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ดังนั้น ทางธุรกิจประเภทการตลาดแบบ TV Home Shopping จึงจ�าเป็นที่ต้อง 

ค�านึงถึงความส�าคัญในส่วนประสมการตลาดทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ 

จัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็วเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภค 

เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น  

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรศึกษำในอนำคต
  1.  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ันหากมีการศึกษาวิจัย 

ต่อยอดในหวัข้อต่อไป ควรเพิม่การวจัิยเชงิคณุภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรอื

สนทนากลุ่มผู้ที่เคยซื้อสินค้า ประเภท TV Home Shopping เพื่อให้ได้ข้อมูลและ 

ผลการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

  2.  ควรท�าการศึกษา ในกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นประชาชนในประเทศไทย เพื่อ

ทราบการเปิดรับข่าวสาร ทศันคตแิละปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้สินค้า

ของคนในกลุม่พืน้ทีท่ีห่ลากหลายและได้ข้อมลูครอบคลมุมากขึน้ เพือ่น�ามาปรบักลยทุธ์

ของบริษัทในการท�าการตลาดต่อไป

 3.  เน่ืองจากงานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะผู้ท่ีเคยซื้อสินค้าประเภท TV Home 

shopping ท�าให้ผลการวิจัยค่อนข้างไปในเชิงบวก หากมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งต่อ

ไป ควรศึกษาเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับข่าวสารประเภท TV Home shopping ทั้งที่

เคยซ้ือและไม่เคยซือ้สนิค้า เพือ่ให้ได้ทราบถึงจดุเด่นจดุด้อยของการซือ้สนิค้าประเภท 

TV Home shopping อย่างชัดเจน และสามารถน�าไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการตลาด

สินค้าในลักษณะ TV Home Shopping ต่อไปในอนาคต
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ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	รวมถึงปัญหำในกำรด�ำเนินงำนธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	

โดยกำรศึกษำครั้งนี้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรส�ำนักพิมพ์และส่ือส่ิงพิมพ์	 แนวคิด

เกี่ยวกับปัจจัยในกำรด�ำเนินงำนของสื่อสำรมวลชน	 และแนวคิดเรื่องกลยุทธ์เน้นกำร

เจริญเติบโตมำเป็นกรอบในกำรศึกษำ

	 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ	 (Qualitative	Research	Metho-

dology)	โดยใช้กำรสมัภำษณ์แบบเจำะลกึ	(In-Dept	Interview)	และกำรเก็บรวบรวม

ข้อมลูจำกเอกสำรต่ำงๆ	ผูว้จิยัได้คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่ำงแบบมเีป้ำหมำย	ได้แก่	1)	ส�ำนกั

พิมพ์ก�ำมะหยี่	2)	ส�ำนักพิมพ์โอเพ่นเวิร์ล	3)	ส�ำนักพิมพ์สมมติ	4)	ส�ำนักพิมพ์ฟรีมำยด์	

และ	5)	ส�ำนักพิมพ์ทิบ	ไทย	อินเตอร์บุ้คส์	

	 ผลกำรวิจัยพบว่ำ	กระบวนกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กนั้น	

มข้ีอได้เปรยีบและข้อเสยีเปรยีบทีเ่มือ่น�ำไปเทยีบกบัส�ำนกัพมิพ์ขนำดกลำงและขนำด

ใหญ่ดังนี้	ข้อได้เปรียบคือ	มีกำรบริหำรโดยผู้ก่อตั้งหรือบรรณำธิกำรบริหำรโดยตรง	มี

จ�ำนวนบุคลำกรภำยในไม่เกิน	10	คน	มีควำมคล่องตัวในกำรท�ำงำน	สำมำรถปรับตัว

ตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเรว็	ขอบเขตกำรด�ำเนนิงำนอยูใ่นระดบัเลก็	พนกังำนและ

เจ้ำของธุรกิจอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมยืดหยุ่น	ขั้นตอนกำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	

และมีข้อเสียเปรียบคือ	มีขนำดกำรบริหำรจัดกำรที่จ�ำกัดมำก	ทั้งในด้ำนงบประมำณ	

จ�ำนวนกำรผลิตหนังสือ	จ�ำนวนบุคลำกร	ไม่มีอ�ำนำจในสำยตำของตัวแทนจัดส่ง	และ

มีกำรหมุนเวียนของบุคลำกรในส�ำนักพิมพ์	ท�ำให้คุณภำพของบุคลำกรไม่สม�่ำเสมอ	

	 ในส่วนของปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ขนำดเล็ก	มทีัง้ปัจจยั

ภำยในและปัจจยัภำยนอก	โดยปัจจยัภำยใน	ได้แก่	วสัิยทศัน์ของผู้บรหิำรในกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจ	ทัศนคติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	ทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนสำยวิชำชีพ

ของผูก่้อตัง้บรษิทัทีเ่กือ้หนนุต่อกำรด�ำเนนิธรุกิจ	กำรใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุกำรด�ำเนนิ

ธรุกิจส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็	และกำรใช้สือ่ใหม่	(New	Media)	ในกำรท�ำกำรตลำด	และ

ปัจจัยภำยนอก	ได้แก่	ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรเผยแพร่และกำรกระจำยหนังสือ	ปัจจัย

ด้ำนพันธมิตรทำงธุรกิจ	ปัจจัยด้ำนรำงวัล	และปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ
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	 ธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็มปัีญหำในกำรด�ำเนนิธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็

ที่ส่งผลต่อกำรเติบโตได้แก่	ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภำยใน	และปัญหำที่เกี่ยวข้อง

กับปัจจัยภำยนอก	ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภำยใน	ได้แก่	กำรลำออกของหุ้นส่วน

หรือบุคลำกร	กำรผูกขำดอ�ำนำจในกำรตัดสินไว้แต่เพียงผู้เดียว	ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับ

ปัจจัยภำยนอก	ได้แก่	ปัญหำที่นอกเหนือควำมสำมำรถในกำรที่ส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก

จะควบคุมได้	 อำทิ	 ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ	 ที่ส่งผลให้อัตรำกำรซื้อของ 

ผู้บริโภคนั้นน้อยลงไป	ปัญหำด้ำนกำรเมือง	 ท่ีจ�ำกัดกำรเข้ำถึงหนังสือหรือเหตุกำรณ์

ควำมไม่สงบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ำน	 และปัญหำด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนร้ำน

หนังสืออิสระ	 ท่ีเหล่ำส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กมองว่ำไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีต่อส�ำนักพิมพ์	

แต่เป็นตัวเลือกที่สร้ำงภำระเพิ่มเติม	

ค�ำส�ำคัญ:	 ส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก,	 ปัจจัยสื่อสำรมวลชน,	 กระบวนกำรบริหำร,	

อุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์
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	 The	research,	“Business	Administration	Process	for	Small	Press”,	

investigates	the	characteristics,	influences	and	obstacles	that	could	affect	

the	administration	of	the	small	press.	This	study	is	based	on	the	ground	

concept	of	administration	of	publishing	house	and	print	media,	influences	

of	media	organization	relations,	also	the	growth	strategy	as	the	scope	

of	the	research.

	 This	 research	 utilizes	 qualitative	 research	methodology	 by	

employing	 In-depth	 Interviewing	 and	 gathering	 secondary	 data	 from	

various	academic	papers	as	data	collection	methods.	The	 researcher	

deploys	purposive	sampling	to	select	the	subjects	for	the	research	which	

are	the	followings:	1)	Gamme	Magie	Editions	2)	Openworlds	Publishing	

3)	Sommadhi	Publishing	4)	FreeMind	Publishing	5)	TIB	Thai	Inter	Book	

publishing.

	 Comparing	and	contrasting	to	medium-size	and	major	publishing	

houses,	 the	 research	discloses	 the	advantages	and	drawbacks	of	 the	

administration	process	of	the	small	press.	The	advantages	are	that	the	

founder	or	the	editor-in-chief	runs	the	business	directly:	therefore,	the	

decision	can	be	made	 immediately.	With	 limited	 scope	of	work,	 the	

numbers	of	employees	are	restricted	up	to	10	personnel	thus	enhancing	

the	 flexibility,	 in	 terms	 of	 productivity,	 adaption	 to	 incident	 and	

relationship	between	employees	and	employers.	On	the	contrary,	the	

small	press	has	drawbacks,	which	are	restricted	scope	of	administration,	

ranging	from	budget,	publishing	capacity,	to	number	of	employees.	The	

distributors	consider	the	small	press	with	minimum	potential	and	the	

small	press	has	limited	number	of	employees	with	large	turn	over	hence	

affect	the	overall	consistency	in	quality	of	the	employees.	

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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	 Administration	process	of	the	small	press	is	affected	from	internal	

and	 external	 influences.	 The	 internal	 influences	 could	 be	 from	 the	

management	 aspects	 such	 as	 the	 leadership’s	 attitude	 and	 vision	 in	

administrating	 the	 business	 or	 even	 their	 accumulated	 skills	 and	

experiences	 that	 could	 enhance	 the	 press.	 It	 could	 be	 from	 the	

technological	aspects	such	as	using	new	media	as	a	marketing	tool	to	

support	 the	 business.	 The	 external	 influences	 could	 occur	 from	 the	

channel	of	distribution,	business	alliance,	awards	and	nominations,	to	

the	economical	pressures.

	 In	the	same	fashion,	the	obstacles	in	administration	that	could	

affect	the	growth	of	small	press	are	occurred	from	internal	and	external	

influences.	

	 The	 obstacles	 from	 internal	 influences	 are	 the	 exit	 of	 the	

shareholder	or	employees	and	the	exclusive	power	in	decision-making	

within	the	small	press.	On	the	other	hand,	the	obstacles	could	occur	

from	external	influences	in	circumstances	beyond	the	control	of	small	

press	such	as	economic	crisis	of	the	country	that	affect	the	purchasing	

power	of	the	consumers.	The	obstacles	from	political	crisis	that	limits	

the	accessibility	to	books	or	 instable	political	 incident	that	affect	the	

behavior	of	the	consumers	or	even	from	the	independent	bookshops,	

as	a	channel	of	distribution,	could	also	be	a	factor	which	the	small	press	

perceives	them	as	an	additional	burden.

Keywords: small	 press,	 influences	 of	media	 organization	 relations,	

administration	process,	print	media	industry
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 อุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์น้ันถือว่ำเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส�ำคัญมำกใน

ประเทศไทย	จำกแนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์	(Creative	Economy)	เริม่ต้นเป็น

นโยบำยระดับชำติในกำรพัฒนำจำกรัฐบำลประเทศอังกฤษ	 โดยประเทศอังกฤษระบุ

ค�ำนยิำมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ไว้ว่ำ	“เศรษฐกจิทีป่ระกอบด้วยอตุสำหกรรมทีม่รีำกฐำน

มำจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ	บุคคล	ทักษะควำมช�ำนำญ	และควำมสำมำรถพิเศษ	

ซึ่งสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมมั่งคงและสร้ำงงำนให้เกิดขึ้นได้	 โดยที่

สำมำรถสั่งสมและส่งผ่ำนจำกรุ่นเก่ำสู่รุ่นใหม่ด้วยกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ”	

เนื่องจำกเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นั้นเป็นแนวคิดที่มีพื้นฐำนมำจำกควำมคิดสร้ำงสรรค	์

ควำมรู้	 มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ	 และตอบสนองต่อตลำดกำรผลิตของประเทศ	 หลำก

หลำยประเทศทั่วโลกจึงเริ่มต้นหันมำให้ควำมส�ำคัญและส่งเสริมอุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค์นี้	

	 โดยอุตสำหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยโดยรวมมีมูลค่ำรำว	 21,500	 

ล้ำนบำท	ในปี	2554	มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นสูงเพียง	0.52%	ซึ่งลดต�่ำลงกว่ำอัตรำกำร

ขยำยตัวของรำยได้ในปี	2553	ค่อนข้ำงมำก	ปี	2555	มีมูลค่ำรวม	3.5	แสนล้ำนบำท	

เติบโตขึ้น	15%	ซึ่งปี	2557	มีมูลค่ำรวม	4	แสนล้ำนบำท	และเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ไปจนถึงปี	 2558	ที่เปิดประเทศไทยเข้ำสู่เออีซีอย่ำงสมบูรณ์	 โดยปัจจัยหลักของกำร

ชะลอตวัของรำยได้ของอตุสำหกรรมส�ำนกัพมิพ์	เกดิจำกผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิ

ทีช่ะลอตวัทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ	อนัได้แก่	ควำมไม่มเีสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ

ของสหรัฐอเมริกำ	 ปัญหำหนี้สำธำรณะในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร	 ภัยพิบัติใน

ประเทศญีปุ่น่	ตลอดจนมหำอทุกภยัในไตรมำสที	่4	ในปี	2554	ของประเทศไทย	ท�ำให้

อุตสำหกรรมหนังสือได้รับผลกระทบอย่ำงมำก	ท�ำให้กำรผลิตหนังสือใหม่ลดลง	 กำร

ขนส่งหนังสือเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก	 ท�ำให้ธุรกิจโดยรวมหยุดชะงัก	 (ภำวะ

อตุสำหกรรมส�ำนกัพมิพ์ปี	2554	คำดกำรณ์ปี	2555	และแนวโน้มปี	2556	โดย	สมำคม

ผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจ�ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย,	กุมภำพันธ์	2556)

	 ส�ำหรับประเทศไทย	 มีหน่วยงำนรับผิดชอบกำรเป็นศูนย์กลำงระหว่ำง

สมำคม	องค์กร	สถำบนัทีเ่ก่ียวข้องกบักำรพมิพ์และกำรจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืของประเทศ	
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เป็นศนูย์กลำงในกำรแลกเปลีย่นควำมรู	้ควำมคดิ	ประสบกำรณ์	แก้ไขปัญหำข้อขดัข้อง

ต่ำงๆ	ส่งเสริมกำรจัดพิมพ์และจ�ำหน่ำยหนังสือที่ดีให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ตลำด	และเป็นไปในทำงส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้อ่ำนและสังคม	หน่วยงำนดังกล่ำวนี้

คอื	สมำคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืแห่งประเทศไทย	โดยในปัจจบุนัสมำคม

ผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืแห่งประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มส�ำนกัพมิพ์	โดยมเีกณฑ์

กำรแบ่งจำกรำยได้ออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	กลุ่มผู้น�ำตลำด	(9	รำย)	หมำยถึงส�ำนักพิมพ์

ที่มีรำยได้ส�ำหรับธุรกิจหนังสือตั้งแต่	 315	 ล้ำนบำทต่อปี	 กลุ่มส�ำนักพิมพ์ขนำดใหญ่	

(29	รำย)	หมำยถึงส�ำนักพิมพ์ที่มีรำยได้ส�ำหรับธุรกิจหนังสือตั้งแต่	115	ล้ำนบำทขึ้น

ไป	แต่ไม่ถึง	315	ล้ำนบำทต่อปี	กลุ่มส�ำนักพิมพ์ขนำดกลำง	(41	รำย)	หมำยถึง	ส�ำนัก

พิมพ์ที่มีรำยได้ส�ำหรับธุรกิจหนังสือ	ตั้งแต่	35	ล้ำนบำทขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	115	ล้ำนบำท

ต่อปี	และกลุ่มส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	(319	รำย)	หมำยถึง	ส�ำนักพิมพ์ที่มีรำยได้ส�ำหรับ

ธุรกิจหนังสือ	ต�่ำกว่ำ	35	ล้ำนบำทต่อปี	โดยกลุ่มส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กมีอัตรำกำรหด

ตวัของรำยได้ในปี	2554	มำกทีส่ดุ	คอืลดลงถงึ	17.73%	โดยกลุม่ส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็	

เป็นกลุ่มส�ำนักพิมพ์ที่มีสัดส่วนกำรครอบครองตลำดน้อยที่สุดอย่ำงต่อเนื่อง	 แต่มี

จ�ำนวนผู้ประกอบกำรมำกท่ีสุดอยู่ภำยในกลุ่ม	 และมีกำรปรับตัวลดลงของต้นทุน 

และค่ำใช้จ่ำยมำกที่สุด	 (ภำวะอุตสำหกรรมส�ำนักพิมพ์ป	ี 2554	 คำดกำรณ์ปี	 2555	 

และแนวโน้มปี	2556	โดยสมำคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้ดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืแห่งประเทศไทย,	

กุมภำพันธ์	2556)

	 จำกแนวคดิและควำมส�ำคญัข้ำงต้น	ผูศ้กึษำจงึสนใจประเดน็เรือ่ง	“กระบวน	

กำรบริหำรธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก”	 เพื่อศึกษำถึงลักษณะกำรบริหำรธุรกิจส�ำนัก

พิมพ์ขนำดเล็ก	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	 รวมถึงปัญหำ

ในกำรด�ำเนินงำนธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษำกระบวนกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจของส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก

	 2.		เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก

	 3.		เพื่อศึกษำปัญหำในกำรด�ำเนินงำนธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก
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วิธีกำรวิจัย

	 กำรศึกษำเรื่อง	 “กระบวนกำรบริหำรธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก”	 เลือกใช้

วธิวีจิยัเชงิคณุภำพ	(Qualitative	Research)	เพือ่ประโยชน์ทำงด้ำนควำมรูแ้ละควำม

เข้ำใจถึงปัจจัยต่ำงๆ	 ที่มีผลต่อกำรเติบโตของธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	 โดยเลือกใช้

วธิกีำรสมัภำษณ์แบบเจำะลกึ	(In-Depth	Interview)	และใช้กำรพรรณำแบบวเิครำะห์

ในกำรอธิบำยและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวม

	 ในกำรศึกษำครั้งนี้	 ทำงผู้ศึกษำได้ใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	 2	 ประเภท

ข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	คือ	แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลจำกกำรสัมภำษณ์เชิง

ลึก	และ	ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	คือ	แหล่งข้อมูลประเภทเอกสำร	กำร

ส�ำรวจ	

ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล

	 ในกำรศึกษำวิจัยเรื่อง	“กระบวนกำรบริหำรธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก”	ผู้

ศึกษำจะแสดงผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย	 โดยมีรำย

ละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 กระบวนกำรในกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก
	 จำกกำรศึกษำพบว่ำ	 ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กมนั้นเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ 

ที่คล้ำยคลึงกัน	 กล่ำวคือ	 มีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับอุตสำหกรรม

สิง่พมิพ์ของประเทศไทย	น�ำเสนอหนงัสอืทีม่คีณุค่ำให้กบันกัอ่ำนด้วยควำมสนใจเฉพำะ

ทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปแต่ละส�ำนกัพมิพ์	นอกจำกนี	้ควำมเหมอืนทีส่่งผลด้ำนกระบวนกำร

บริหำรอีกประกำรคือ	 จ�ำนวนบุคลำกรของแต่ละส�ำนักพิมพ์ที่มีไม่เกิน	 10	 คน	 จึง 

ส่งผลต่อกระบวนกำรบริหำรด้ำนควำมคล่องตัว	 สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรบริหำร	 

เป้ำหมำย	 กฎเกณฑ์	 และแนวทำงในกำรท�ำงำน	พร้อมกระจำยขอบเขตหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบได้อย่ำงรวดเร็ว	 ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนำดเล็ก	 แต่ก็มีควำมพร้อมทำง

ทรพัยำกรบคุคลทีม่ำกด้วยคณุภำพ	สำมำรถผลติผลงำนทีม่ำตรฐำนทดัเทยีมกบัส�ำนกั
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พิมพ์ขนำดกลำงได้เช่นกัน	 และส่วนท่ีเป็นควำมแตกต่ำงที่ผู้วิจัยค้นพบคือส�ำนักพิมพ์

ขนำดเล็กนั้นมีประเภทของเนื้อหำที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน	 เช่น	 วรรณกรรมแปลก็

ชัดเจนว่ำเป็นวรรณกรรมแปลคลำสสิคหรือร่วมสมัย	 หรือหนังสือวิชำกำรก็มีควำม 

โดดเด่นทำงขอบเขตงำนศึกษำ	 ถือเป็นควำมแตกต่ำงที่เป็นจุดเด่นหนึ่งของธุรกิจนี	้

เพรำะท�ำให้ผู้อ่ำนมีตัวเลือกในกำรอ่ำนมำกข้ึน	 และลดแรงเสียดทำนจำกกำรแข่งขัน

ระหว่ำงธุรกิจในระดับเดียวกันได้

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก
	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์นั้นสำมำรถแบ่งเป็น	 2	 ปัจจัย

คือปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก	 อ้ำงอิงตำมแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในกำรด�ำเนิน

งำนของสื่อมวลชน	ของเดนิส	แมคเควล	โดยมีรำยละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้

	 1.	 ปัจจยัภายใน: ในกำรด�ำเนนิกำรบรหิำรธรุกิจสือ่ใดสือ่หนึง่	ปัจจยัภำยใน

องค์กรถือว่ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำงำนและผลผลิตของ

องค์กร	ส�ำหรับธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	ปัจจัยภำยในที่ส�ำคัญ	ได้แก่	ปัจจัยด้ำนกำร

บรหิำรจดักำร	ปัจจยัด้ำนบคุลำกร	ปัจจยัด้ำนเทคโนโลย	ีปัจจยัด้ำนเนือ้หำ	ปัจจยัด้ำน

งบประมำณ	และปัจจัยด้ำนกำรจัดกิจกรรมอื่นหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	

	 2. ปัจจัยภายนอก: กำรบริหำรงำนธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กนั้น	 ปัจจัย

แวดล้อมเป็นสิง่ส�ำคญัต่อกำรพัฒนำองค์กรมำก	นอกเหนอืจำกปัจจยัภำยในทีม่ผีลต่อ

องค์กรแล้ว	 ปัจจัยภำยนอกยังเป็นอีกส่วนหน่ึงส�ำหรับปัจจัยภำยในที่ส่งผลต่อ

กระบวนกำรบริหำรธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	ได้แก่	ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรเผยแพร่

และกำรกระจำยหนังสือ	ปัจจัยด้ำนพันธมิตรทำงธุรกิจ	ปัจจัยด้ำนรำงวัล	และปัจจัย

ด้ำนเศรษฐกจิ	กล่ำวคอื	เป็นปัจจยัทีเ่กิดจำกภำยนอกองค์กรสือ่สำรมวลชน	ธรุกิจส�ำนกั

พิมพ์ขนำดเล็กไม่สำมำรถเข้ำไปควบคุมได้โดยตรง	 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทำง

ตรงและทำงอ้อมต่อองค์กรสือ่สำรมวลชน	รวมถงึเป็นปัจจยัทีอ่ำจเปลีย่นแปลงได้ตลอด

เวลำตำมสถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนั้นๆ	
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ส่วนที่ 3 ปัญหำในกำรด�ำเนินงำนธุรกิจนักพิมพ์ขนำดเล็ก
	 ส�ำหรบัปัญหำในกำรด�ำเนนิงำนธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็พบว่ำ	เป็นปัญหำ

ทีม่พีืน้ฐำนมำจำกปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอกของกำรบรหิำรธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ขนำด

เล็ก	สำมำรถแสดงผลกำรวิจัยและอภิปรำยได้	ดังนี้

	 1.	 ปัญหำด้ำนบุคลำกร	 เป็นอุปสรรคที่ชะลอกำรเติบโตของส�ำนักพิมพ์	

เนื่องจำกในปัจจุบันที่อัตรำกำรลำออกจำกองค์กรหรือบริษัทหรือธุรกิจต่ำงๆ	 สูงขึ้น	

ด้วยกระแสควำมนิยมในกำรออกมำเป็นฟรีแลนซ์	 และค่ำนิยมของกำรท�ำงำนใน

ออฟฟิศกล็ดลง	สภำวะส่วนนีส่้งผลกระทบต่อกำรเตบิโตของธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ในอนำคต

	 2.	 ปัญหำด้ำนกำรผลิต	 ด้วยควำมที่มีจ�ำนวนบุคลำกรไม่มำก	ท�ำให้ส�ำนัก

พิมพ์ขนำดเล็กจ�ำเป็นต้องจัดจ้ำงบุคคลภำยนอก	ท�ำให้ต้องมีกำรจัดกำรด้ำนเวลำ	ทั้ง

กำรวำงแผน	 กำรจัดตำรำงที่เหมำะสมกับนักแปลและบรรณำธิกำรแต่ละคน	 ส่งผล 

กระบวนกำรทั้งหมดล่ำช้ำออกไปกว่ำที่ก�ำหนดไว้	 ส�ำนักพิมพ์เองไม่สำมำรถควบคุม

กำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 3.	 ปัญหำด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย	 เม่ือส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กส่งหนังสือเพื่อให้

ตัวแทนกระจำยส่งเข้ำสู่ร้ำนหนังสือขนำดใหญ่	กลับได้รับกำรละเลย	แต่จะเลือกร้ำน

หนังสืออิสระขนำดเล็ก	 ก็ปรำกฏว่ำต้องใช้งบประมำณและแรงงำนคนที่เพิ่มมำกขึ้น	

รวมถึงเรื่องกำรมีอ�ำนำจในกำรต่อรองกับตัวแทนจัดส่ง	 ส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กก็มักจะ

ถกูละเลยควำมส�ำคญัเช่นกนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัส�ำนกัพมิพ์ขนำดกลำงหรอืขนำดใหญ่

	 4.	 ปัญหำด้ำนควำมเฉพำะทำงของเนื้อหำ	 ส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กนั้นมักจะ

มีเนื้อหำที่ค่อนข้ำงเฉพำะทำง	เช่น	เศรษฐศำสตร์จุลภำค-มหภำค	ประวัติศำสตร์	หรือ

กำรเมือง	 ซึ่งไม่ได้เป็นเน้ือหำที่เป็นกระแส	หรืออยู่ในควำมสนใจของผู้อ่ำนโดยทั่วไป	

ส่งผลให้กลุ่มผู้อ่ำนหนังสือของส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กค่อนข้ำงจ�ำกัดเฉพำะกลุ่ม
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กำรอภิปรำยผล

ภาพที่  1.1

	 กรอบทฤษฎีของเดนนิส	 แมคเควล	 ที่ว่ำด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภำยในและ

ภำยนอกที่มีผลต่อองค์กรสื่อสำรมวลชน

ปัจจัยภายนอก

-	ช่องทำงกำรเผย

แพร่และกำร 

กระจำยหนังสือ	

-	พันธมิตรทำงธุรกิจ

-	รำงวัล

-	เศรษฐกิจ

การบริหารธุรกิจ

สำานักพิมพ์ขนาดเล็ก

-	เนื้อหำของหนังสือ

-	กำรบริหำรและกำร

ผลิต

-	กำรจัดกำร

โครงสร้ำงองค์กร

-	กำรจัดกำรบุคลำกร

-	กำรบริหำรงบ

ประมำณ

-	กำรเผยแพร่และ 

จัดจ�ำหน่ำย

ปัจจัยภายใน

-	เป้ำหมำยของ 

ส�ำนักพิมพ์

-	กำรวำงแผน 

กำรผลิต

-	วิสัยทัศน์ของ 

ผู้บริหำร	

-	ทักษะและ

ประสบกำรณ์ของ

บุคลำกร

-	งบประมำณ

หนังสือเล่มที่เป็นผลผลิตจาก

สำานักพิมพ์ขนาดเล็ก
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ

	 กำรศึกษำเรื่อง	 “กระบวนกำรบริหำรธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก”	 สรุปผล

กำรศึกษำได้ว่ำ	 ควำมส�ำคัญของอุตสำหกรรมสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยที่แม้จะมีอัตรำ

กำรเติบโตที่ลดน้อยลง	 แต่ก็ยังคงมีควำมส�ำคัญต่อประเทศในฐำนะกำรเป็นหนึ่งใน

อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์	 เป็นต้นทำงแห่งองค์ควำมรู้ใหม่ๆ	 และถึงแม้ว่ำผู้ผลิตอย่ำง

ส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็จะเป็นกลุม่ส�ำนกัพิมพ์ทีม่สัีดส่วนกำรครอบครองตลำดน้อยทีส่ดุ	

แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนผู้ประกอบกำรอยู่มำกท่ีสุด	 ดังน้ัน	 งำนวิจัยน้ีจึงแสดงให้เห็น

ถงึข้อได้เปรยีบและข้อเสยีเปรยีบของธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็	เพือ่น�ำเป็นข้อมลูพืน้

ฐำนในกำรปรับปรุงแก้ไข	และพัฒนำศักยภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ต่อไปได้

อย่ำงยั่งยืน	

	 ข้อได้เปรียบของส�ำนกัพิมพ์ขนำดเลก็	ได้แก่	ธรุกจิส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็ไม่มี

ควำมสลบัซับซ้อนในกำรบรหิำรจดักำร	จดัตัง้ได้ง่ำย	ใช้เวลำในกำรด�ำเนนิกำรผลติหรอื

กำรตัดสินใจไม่ยำวนำนเท่ำธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่	 หรือมีควำม

คล่องตวัในกำรท�ำงำน	สำมำรถปรบัตวัตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรวดเรว็	ในกรณทีีปั่จจัย

ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้อย่ำงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองหรือภำวะเศรษฐกิจที่ผันผวน	

ธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กสำมำรถตัดสินใจในกำรเปล่ียนแปลงกำรด�ำเนินงำนด้ำน

ต่ำงๆ	ของธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว

	 ในขณะเดยีวกนั	ส�ำนักพมิพ์ขนำดเลก็เองก็มข้ีอเสยีเปรยีบ	ดงันี	้ธรุกิจส�ำนกั

พิมพ์ขนำดเล็กใช้เวลำค่อนข้ำงมำกในกำรเติบโตไปสู่กำรเป็นส�ำนักพิมพ์ขนำดกลำง	

อยู่ในระหว่ำง	8-10	ปี	ไม่มีอ�ำนำจในสำยตำของตัวแทนจัดส่ง	เนื่องจำกผลประโยชน์

ทีต่วัแทนจดัส่งจะได้รบัจำกส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็นัน้น้อยกว่ำขนำดกลำงหรอืขนำดใหญ่	

รวมไปถึงกำรขำดแคลนงบประมำณในกำรผลิต	 ที่ท�ำให้พบเจอกับข้อจ�ำกัดด้ำน

เทคโนโลยี

	 นอกจำกนี้ยังสำมำรถสรุปผลกำรวิจัยในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร

บริหำรธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กได้ดังนี้
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนศึกษำวิจัยในอนำคต
	 1.	 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีได้ท�ำงำนวิจัย	 ส่วนมำกเป็นผู้ก่อตั้งหรือบรรณำธิกำร

บริหำร	 ไม่มีระดับพนักงำนทั่วไป	 ซึ่งอำจท�ำให้ข้อมูลต่ำงๆ	 ไม่มีควำมลึกซึ้งรอบด้ำน

เพยีงพอ	ข้อมลูส่วนใหญ่ทีไ่ด้จงึเป็นเชงินโยบำย	หรอืเป้ำหมำยของส�ำนกัพมิพ์มำกกว่ำ	

กำรมีข้อมูลเพ่ิมเติมจำกพนักงำนระดับปฏิบัติกำรจะช่วยท�ำให้ข้อมูลกำรท�ำวิจัย

สมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น

	 2.	 ศึกษำถึงควำมต้องกำรของผู้อ่ำนหนังสือจำกส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	 

รวมถงึกำรเปิดรบั	ทศันคตหิรอืควำมพงึพอใจจำกส�ำนกัพมิพ์ขนำดเลก็	เพือ่ให้ได้ข้อมลู

จำกผู้รับสำร	 และสำมำรถน�ำข้อมูลมำประยุกต์ใช้ร่วมกัน	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

ก�ำหนดทิศทำงกำรเติบโตของธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กต่อไป

	 3.	 ในกำรวจิยัครัง้ต่อไป	ควรศกึษำและเกบ็ข้อมลูจำกหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ

อย่ำงสมำคมผูจ้ดัพมิพ์และจดัจ�ำหน่ำยหนงัสอืแห่งประเทศไทย	เพือ่ศกึษำเรือ่งนโยบำย

รฐั	หรือนโยบำยจำกหน่วยงำนอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	และส่งผลโดยตรงต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ

ส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็ก	

	 4.	 ในกำรวิจัยครั้งต่อไป	 ควรศึกษำส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กที่มีกำรบริหำร 

ล้มเหลว	เพื่อศึกษำปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอก	ว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ท�ำให้ส�ำนักพิมพ์

ขนำดเล็กนั้นไม่เติบโตจนต้องปิดธุรกิจไปในที่สุด	 เพื่อได้รับรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ทิศทำงกำรเติบโตของธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กทั้ง	2	แง่มุม

	 5.		 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2557-2558	 มีรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่อย่ำงกำร

ระดมทนุจำกมวลชน	(Crowd	funding)	ทีเ่ป็นรูปแบบกำรด�ำเนนิธรุกจิใหม่ของส�ำนกั

พิมพ์ขนำดเล็กในเมืองไทยมำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด	 มีหนังสือจ�ำนวนหลำยเล่มที่ส�ำเร็จ

จำกกำรใช้วิธีนี้ในกำรจัดหำเงินสนับสนุนเพื่อผลิต	 รวมถึงเกิดผู้ประกอบกำรที่เป็น

ตัวแทนในกำรระดมทุนจำกมวลชนเพื่อผลิตหนังสือโดยเฉพำะ	 ดังน้ัน	 รูปแบบกำร

บริหำรธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กย่อมต่ำงไปจำกอดีต	 จึงควรมีผู้ที่สนใจเข้ำมำศึกษำ

กำรบริหำรแบบใหม่นี้
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรประยุกต์ใช้
	 กำรที่จะด�ำเนินธุรกิจส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กและสำมำรถเติบโตต่อไปใน

อนำคตได้นั้น	 มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกท่ีท้ังผู้ก่อตั้ง	 ผู้บริหำร	 ตลอดจนพนักงำน 

ทุกคน	 ต้องมีควำมรู้และท�ำควำมเข้ำใจในปัจจัยกำรบริหำรทั้งภำยในและภำยนอก	 

ทั้งปัจจัยตั้งแต่วิสัยทัศน์	เป้ำหมำย	กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน	ตลอดจน

ปัจจยัด้ำนเศรษฐกจิ	พฤตกิรรมและกำรเปิดรบัของผูอ่้ำนทีม่คีวำมเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ	

เพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำกฐำนของธุรกิจท่ีแข็งแรง	 สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำร

ส�ำนักพิมพ์อื่นๆ	ที่มีจ�ำนวนนับร้อยรำยได้

	 ส�ำนักพิมพ์ขนำดเล็กสำมำรถปรับตัวตำมยุคดิจิทัล	 (Digital	 Age)	 เพื่อให้

เท่ำทนักบัพฤตกิรรมของผูอ่้ำน	และใช้ประโยชน์ในกำรเป็นช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์

สินค้ำ	 รวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งวิธีกำรระดมทุน	 เพื่อให้ได้มำซึ่งงบประมำณในกำรผลิต	

ตำมรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	
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 ในปัจจุบันจ�ำนวนประชำกรกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนมำก

ที่สุดของโลก กลุ่ม Generation Y คือกลุ่มประชำกรที่มีอำยุ 25-35 ปี ควำมส�ำคัญ

ของประชำกรกลุ่มนี้ คือ เป็นกลุ่มที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ

ตลำดแรงงำนขององค์กร เพรำะเป็นช่วงวัยที่ก�ำลังเติบโตในหน้ำที่กำรงำนและกำร

สร้ำงฐำนะ ในประเทศไทยประชำกรกลุ่ม Generation Y เพศชำยเป็นกลุ่มที่เป็นเป้ำ

หมำยทำงกำรตลำดของหลำยๆ สินค้ำและบริกำร เเละเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม จะกลำย

เป็นกลุม่ตลำดบนในอนำคต หนึง่ในสนิค้ำและบรกิำรทีผู่ช้ำย Generation Y ให้ควำม

สนใจ คือ บัตรเครดิต เน่ืองจำกบัตรเครดิตสำมำรถตอบสนองกำรใช้ชีวิตของคน 

Generation นีไ้ด้ด ีในประเทศไทยมอัีตรำกำรถอืครองบตัรเครดติเตบิโตข้ึน ในปี 2557 

มผีูถ้อืครองบตัรเครดิตกว่ำ 20 ล้ำนใบ ปี 2558 มกีำรเเข่งขนักนัสงูในตลำดบตัรเครดติ 

ในช่วงแรกๆ กำรสื่อสำรภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับของบัตรเครดิตถูกน�ำมำใช้ 

เป็นเครื่องมือ ให้กับบัตรเครดิตระดับสูงหรือที่เรียกกันว่ำบัตรเครดิต Platinum เมื่อ

ควำมเหนือระดับเป็นสิ่งท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย จึงท�ำให้ผู ้ให้บริกำรบัตรเครดิตยกระดับ

ควำมเหนือระดับเป็นควำมเหนือระดับอีกข้ัน เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคผู้ท่ีมีรำยได้สูง 

จึงมีกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตระดับสูงสุดและ Private Banking 

 งำนวจิยันีไ้ด้ศึกษำกำรโฆษณำในข้อเสนอภำพลกัษณ์ควำมเหนอืระดบัของ

บัตรเครดิต ระดับสูงขึ้นไป ของธนำคำรพำณิชย์ไทย 4 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำร

กรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรไทยพำณิชย์ ทั้งหมด 

6 บัตรเครดิต ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำปัจจัยด้ำนจิตวิทยำของกลุ่มเป้ำหมำยเพศชำย 

Generation Y คือ บุคลิกภำพที่มีผลต่อกำรรับรู้ภำพลักษณ์ ควำมเหนือระดับของ

บตัรเครดติผ่ำนทำงโฆษณำ ได้แก่ กำรรบัรูช้ือ่และสโลแกน ภำพโฆษณำในงำน โฆษณำ 

กำรรับรู้เอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ กำรให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ควำมเหนือระดับ 

รวมถึง ควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู้ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับผ่ำนทำง

กำรโฆษณำ โดยน�ำแนวคิด บุคลิกภำพเอ็นเนียแกรม (Enneagram) ใช้ในกำรศึกษำ

ตัวเเปรด้ำนบุคลิกภำพ บุคลิกภำพทั้ง 9 แบบ จะมีแบบเเผนควำมรู้สึกนึกคิด วิถีของ

กำรกระท�ำทีต่่ำงกัน เเบบเเผนเหล่ำนี้ก่อขึ้นบนฐำนของกำรรับรู้ กลไกภำยในจิตใจจะ

บทคัดยอ
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ก�ำหนดว่ำ บคุลกิภำพนัน้ๆ มแีนวโน้มให้ควำมสนใจกบัสิง่ใดและควำมเชือ่ พืน้ฐำนของ

เเต่ละบุคลิกภำพที่ส่งผลต่อควำมต้องกำรในชีวิต เพื่อควำมอยู่รอดและสนองควำม 

พึงพอใจ ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย Generation Y จ�ำนวน 400 คน  

ที่ใช้บริกำร บัตรเครดิตมีบุคลิกภำพแบบ Perfectionist เป็นส่วนใหญ่ บุคลิกภำพมี

ควำมสมัพนัธ์กบัควำมสนใจ บตัรเครดติจำกกำรรบัรูภ้ำพลักษณ์ควำมเหนอืระดบัผ่ำน

ทำงกำรโฆษณำ ทุกบุคลิกภำพมีควำมสนใจ บัตรเครดิต K-Bank The Wisdom  

มำกที่สุด 

 กำรศกึษำปัจจยัด้ำนลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ อำชพีและรำยได้มคีวำม

สัมพันธ์กับ ควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู้ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับผ่ำน

ทำงกำรโฆษณำ อำชีพจะสำมำรถ สะท้อนถึงระดับรำยได้ อำชีพยังมีควำมสัมพันธ์กับ

รูปแบบกำรใช้ชีวิตและธนำคำรที่กลุ่มตัวอย่ำงใช้ บริกำรบัตรเครดิตอีกด้วย เพศชำย 

Generation Y จะมีควำมสนใจบัตรเครดิตของธนำคำรเดียวกัน กับธนำคำรที่ตนเอง

ใช้บริกำรและผู้ที่ใช้บริกำรบัตรเครดิตธนำคำรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนำคำรทั้ง 4 ธนำคำร ใน

กำรศึกษำครั้งนี้มีควำมสนใจบัตรเครดิต K-Bank The Wisdom มำกที่สุด ควำม

สอดคล้อง ระหว่ำงอำชีพ ธนำคำรที่ใช้บริกำรบัตรเครดิต และควำมสนใจบัตรเครดิต

ของผู้ชำย Generation Y ที่ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว ค้ำขำย ส่วนใหญ่ใช้บริกำร

บัตรเครดิตธนำคำรไทยพำณิชย์ ผู้ท่ีใช้บริกำร บัตรเครดิตธนำคำรไทยพำณิชย์และ

ประกอบอำชพีธรุกจิส่วนตวั ค้ำขำย ส่วนใหญ่มคีวำมสนใจ บตัรเครดติ SCB First มำก

ที่สุดในแต่ละช่วงอำยุ ผู้ชำย Generation Y ที่แตกต่ำงกันจะมีรูปแบบกำรใช้ชีวิต 

บุคลิกภำพ และกำรรับรู้ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับที่ไม่แตกต่ำงกัน

 กำรศกึษำกำรรบัรูภ้ำพลักษณ์ควำมเหนอืระดบัของบัตรเครดิตผ่ำนทำงกำร

โฆษณำ พบว่ำ ลักษณะทำงประชำกร รูปแบบกำรใช้ชีวิต และบุคลิกภำพที่แตกต่ำง

กันจะมีกำรรับรู้ชื่อและสโลแกน กำรรับรู้ภำพโฆษณำ ที่ไม่แตกต่ำงกัน ธนำคำรที่ใช้

บริกำรบัตรเครดิตที่แตกต่ำงกันจะมี กำรรับรู้ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับในด้ำน

เอกสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตท่ีแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ ผู้ชำยที่ใช้บริกำร

บัตรเครดิตกสิกรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์และธนำคำรอื่นๆ มีกำรรับรู้ เอกสิทธิ์และ

สิทธิประโยชน์มำกกว่ำผู้ท่ีใช้บริกำรบัตรเครดิตกรุงไทย ผู้ชำย Generation Y ส่วน

ใหญ่มีกำรรับรู ้เอกสิทธ์ิและสิทธิประโยชน์ในภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับด้ำน
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สันทนำกำรและกำรบริกำรมำกที่สุด บัตรเครดิต K-Bank The Wisdom ได้รับควำม

สนใจจำกกำรรับรู้ภำพลักษณ์ ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงโฆษณำมำกที่สุด 

 สรุปได้ว่ำ ควำมสนใจเป็นผลรวมของกำรรับรู้สำรหลำยๆ องค์ประกอบทั้ง

สำรที่เป็น วัจนภำษำและอวัจนภำษำ ปัจจัยด้ำนอำยุ รำยได้และบุคลิกภำพ ล้วนมีผล

ต่อกำรควำมสนใจจำกกำร รับรู้โฆษณำ กำรศึกษำบุคลิกภำพของผู้บริโภคสำมำรถน�ำ

มำใช้สร้ำงกำรสื่อสำรให้เกิดประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำมสนใจและสำมำรถพัฒนำไป

สูค่วำมผกูพันกับตรำสนิค้ำได้ ตรำสนิค้ำทีต้่องกำรส่ือสำร ภำพลักษณ์ควำมเหนอืระดบั

ในยุคปัจจุบัน คือ กำรสร้ำงประสบกำรณ์ควำมเหนือระดับ ผู้ชำย Generation Y ให้

ควำมหมำยของค�ำว่ำ ควำมเหนือระดับ คือ กำรให้อ�ำนำจ (Empowerment) ดังนั้น

ควำมคำดหวงัในควำมเหนอืระดบัของผูบ้รโิภคคอื กำรจะได้รับประสบกำรณ์ท่ีให้ควำม

รู้สกึถงึ กำรได้รบัอ�ำนำจ ซ่ึงสำมำรถถ่ำยทอดออกมำได้ด้วยกำรมอบเอกสิทธิแ์ละ สิทธิ

ประโยชน์แก่ผู้บริโภค

ค�ำส�ำคัญ:	 เจเนเรชั่น	 วาย,	 ภาพลักษณ์ความเหนือระดับ,	 การรับรู้ภาพลักษณ์,	 

บัตรเครดิต,	 บัตรระดับเเพลทินัม,	 บุคลิกภาพ,	 รูปแบบการใช้ชีวิต,	 

การโฆษณา,	บุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม,	ผู้บริโภคเพศชาย
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 At present, the most of population in the world is the Generation 

Y people that aged between 25-35 years. The importance of Generation 

Y is a group that has the power in economic and labor of organizations 

due to the age and career improvement. In Thailand, the Generation Y 

males are the market target group of many products and services and 

become the top market in the future. One of the products and services 

for Generation Y’s attention is a credit card because credit cards can 

greatly response to their lifestyles. The growth rate of people that holding 

the credit cards are increasing in 2014, over 20 million users are holding 

the credit cards (Bank of Thailand, 2015). In the beginning, due to the 

high competitive credit card markets, the Privilege image communication 

was used as the instrument that differentiates the Platinum credit card 

and normal credit card. When the Privilege can easily access, the credit 

card provider enhances more than Privilege for the customer called 

“Private Banking” for only high income customers.

 This research “The Generation Y Males’ Perception in Privilege 

Images through advertisement” was the quantitative research that used 

questionnaire as the instrument to collect the data of Generation Y males 

aged between 25-35 years which using credit cards. This research studied 

the advertisement in Privilege images of the 6 high-class credit cards 

from 4 commercial banks which were 1) Bank of Ayudhya Public Company 

Limited 2) Krung Thai Bank Public Company Limited 3) Kasikornbank 

Public Company Limited and 4) The Siam Commercial Bank Public 

Company Limited.

 Researchers would like to study the psychology factors of 

Generation Y males that affect to the Privilege image through advertising 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT



167JCปีที่ 7  ฉบับที่ 2  (สิงหาคม-กันยายน 2558)

including perception of name and slogan, image in advertisement, 

perception of exclusive and benefits, the definition of Privilege and the 

attention of privilege credit card from advertisement. The researcher 

used the concept of Enneagram and studied the personality variables. 

The nine personality variables have the feeling patterns and the different 

way of actions that create from the perception. The mind system will 

determine that each personality has a tendency to pay attention of 

something and beliefs. 

 The personality basis affected to the life needs in order to 

survive and response the satisfaction. The findings showed that most of 

400 Generation Y males using the credit card have the Perfectionist 

personality that largely correlated with attention, perception and Privilege 

image from the advertisement. Every personality is highly interested in 

“K-Bank The Wisdom” credit card.

 The study of demographic characteristics, occupation and income 

were associated with the interest credit card from the privilege image 

perception through advertisement. The occupation of subjects reflected 

to the income levels, also associated with style of living and the banks. 

 The Generation Y males have an interest to the credit card of 

the same bank they used and others who use other bank cards apart 

from the 4 banks. In this study, the interest in “K-Bank The Wisdom” 

correspondences between occupation and banks which ranked the most. 

The most of Generation Y males who own their business are interested 

in SCB credit card.The most of SCB credit card users who own their 

business are interested in “SCB First” credit card. The differences of age 

range of Generation Y males have the indifferent lifestyles, personalities 

and privilege image perception.

 The study of privilege image perception for credit card through 

advertisement came up with the result that demographic population, 
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lifestyles and personalities have indifferent name perception, slogan and 

image advertisement. The different credit card providers would have the 

difference in privilege and beneficial image perception. The male credit 

card users of KBank, SCB and others perceived the privilege and benefit 

more than Krung Thai credit card users. The most of Generation Y males 

perceived the privilege and beneficial image perception in entertainment 

and services. K-Bank The Wisdom is the most interested from the image 

perception through advertisement.

 In conclusion, attention is the sum of the recognition of multiple 

components both Verbal and nonverbal data, age, income and personality 

affected to the attention of advertising perception.

 In the study, consumer personalities can be used for effective 

communication in order to catch attention and develop the brand 

relation. To communicate the brand’s privilege image at present is to 

create a superior experience for Generation Y males, the definition of 

the word. Privilege is the Empowerment.Therefore, the expectations on 

the privilege of the consumer is to receive a sense of the experience 

and receive the power which can be transmitted out by offering exclusive 

and benefits to the customers

Keywords: Generation	 Y,	 Privileges	 image,	 Perception	 ,	 Credit	 Card,	

Platinum	Credit	 Card,	 Personality,	 Lifestyles,	 Advertising,	

Enneargram,	Male	
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 กลุ่มประชำกร Generation Y หรือที่เรียกว่ำกลุ่มคน Generation Y คือ 

กลุ่มประชำกรที่เกิดในปี พ.ศ. 2523-2533 เป็นกลุ่มประชำกรที่อยู่ในช่วงวัยท�ำงำน 

ณ ปัจจุบัน เป็นกลุ่มประชำกรที่มีสัดส่วนมำกท่ีสุดในโลก และมีแนวโน้มเป็นกลุ่ม 

ผู้บริโภคที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในอนำคตด้วย ส่งผลให้กลุ่มคน Generation Y เป็นกลุ่ม

คนที่มีควำมส�ำคัญในตลำดแรงงำนขององค์กร และธุรกิจต่ำงๆ กลุ่มคน Generation 

Y มีรำยได้ค่อนข้ำงสูงและยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรำยจ่ำยสูง เช่นกัน ภำคธุรกิจสินค้ำ

อปุโภคให้ควำมส�ำคญักับผูบ้รโิภคกลุม่นี ้ส�ำหรับกลุ่มคน Generation Y ในประเทศไทย

ก็มีแนวโน้วในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกลุ่มคน Generation Y ทั่วโลก 

 ข้อมูลสถิติประชำกรไทย ณ เดือน ธ.ค. 2553 พบว่ำ มีประชำกรกลุ่ม 

Generation Y อยู่ประมำณ 10 ล้ำนคนจำกประชำกรทั้งหมด 60 ล้ำนคน (ประมำณ 

17%) โดยเป็นประชำกรกลุ่ม Generation Y เพศชำยประมำณ 5,300,000 คน และ

เพศหญิงประมำณ 5,200,000 คน (ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับประชำกรไทย ณ เดือน ธ.ค.

2553, กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย)

 ดงันัน้กลุม่ประชำกร Generation Y เพศชำยจงึเป็นกลุม่ ทีม่คีวำมน่ำสนใจ

ในกำรหำโอกำสในกำรสร้ำงกำรสือ่สำรกำรตลำดของสนิค้ำและบรกิำรต่ำงๆ กำรแบ่ง

กลุ่มผู้บริโภคด้วยกำร แบ่งกลุ่มตำม Generation จะช่วยสร้ำงโอกำสในกำรส่ือสำร

ทำงกำรตลำดและกำรโฆษณำที่เหมำะสมกับกลุ ่มผู ้บริโภค ประชำกรเเต่ละ 

Generation จะมลัีกษณะทีแ่ตกต่ำงกนั เป็นผลมำจำก สภำพเเวดล้อมและกำรเปลีย่น

เเปลงในเเต่ละยุคสมัยที่แต่ละ Generation เติบโต ลักษณะทำง ประชำกรที่แบ่งตำม 

Generation เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรรับรู้และน�ำไปสู่พฤติกรรมกำรบริโภค 

อกีด้วย นอกจำกนีย้งัมปัีจจัยอืน่ๆ ทีน่กักำรตลำดหรอืผูส้ร้ำงแบรนด์ให้ควำมสนใจ คอื 

ปัจจัยทำงด้ำนจิตวิทยำของผู้บริโภค ได้เเก่ บุคลิกภำพและรูปแบบกำรใช้ชีวิต

 บุคลิกภำพ หมำยถึง สภำพนิสัยจ�ำเพำะคน ตำมควำมหมำย พจนำนุกรม

บัณฑิตสถำน พ.ศ. 2525 บุคลิกภำพเป็นหนึ่งในปัจจัย ทำงด้ำนจิตวิทยำที่มีอิทธิพล

ต่อกำรรับรู้ของผูบ้รโิภค นักกำรตลำด ได้ประยกุต์ใช้กำรศกึษำเกีย่วกบับคุลกิภำพของ

ผู้บริโภคมำใช้อย่ำงหลำกหลำย อำทิ เช่น กำรสร้ำงบุคลิกภำพตรำสินค้ำ (Brand 
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Personality) ให้ตรงกับบุคลิกภำพผู้บริโภค กำรรับรู้ของผู้บริโภค จะมีควำมแตกต่ำง

กัน เป็นผลมำจำกปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ ปัจจัยด้ำน ลักษณะทำงกำยภำพและรวมถึงรูป

แบบกำรใช้ชีวิต (Life Style)

 รูปแบบกำรใช้ชีวิต (Life Style) หมำยถึง รูปแบบที่บุคคลแสดงออกมำใน

ลักษณะ ของกิจกรรม ควำมสนใจ และควำมคิดเห็น รูปแบบกำรใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ 

เป็นปัจจัยด้ำนบุคคล ที่มีผลต่อกำรรับรู้และพฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบกำรใช้ชีวิตได้

รับอิทธิพลจำกปัจจัยต่ำงๆ ทั้งปัจจัย ด้ำนจิตวิทยำและสภำพเเวดล้อม วิธีกำรศึกษำ

รูปแบบกำรใช้ชีวิตแบบ โมเดล AIOs (Kotler, 2000) เป็นกำรวัดรูปแบบกำรใช้ชีวิต

ด้วยกำรจ�ำแนกลักษณะทำงจิตวิทยำ จุดประสงค์เพื่อมุ่งค้นหำว่ำ ผู้บริโภคมีกิจกรรม 

ควำมสนใจ และควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงไร โดยประมวลผลจำกตัวเเปรทั้ง 3 ปัจจัย  

ค�ำตอบของผู้บริโภค จะสำมำรถจ�ำแนกกลุ่มรูปแบบกำรใช้ชีวิต (Reimer, 1995)

 นักศึกษำปริญญำโท วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ท�ำกำร

ศึกษำกลุ่มผู้บริโภค เพศชำย Generation Y พบว่ำ สินค้ำและบริกำรที่ผู ้ชำย 

Generation Y ให้ควำมส�ำคัญมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้เเก่ เทคโนโลยี เเฟชั่น กำรลงทุน 

ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง ร้ำนอำหำร และกำรท่องเที่ยว บัตรเครดิตเป็นสินค้ำที่กลุ่ม

ประชำกร Generation Y ให้ควำมส�ำคัญ ผู้ที่มี อำยุ 20-30 ปี ในช่วงเวลำนั้นมีจ�ำนวน

ถอืครองบตัรเครดติคดิ เป็นร้อยละ 33.3 (กอง บก.ข่ำวจุดประกำย นสพ.กรงุเทพธรุกจิ, 

2552) เหตุผลในกำรตัดสินใจท�ำบัตรเครดิต อันดับ 1 คือ ต้องกำรไว้ ใช้ในยำมฉุกเฉิน 

รองลงมำ คือ รำยได้ ไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำยและสะดวกปลอดภัย ตำมล�ำดับ  

เป็นเพรำะคณุสมบตัขิองบตัรเครดติตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ Generation Y 

บตัรเครดิตจึงเป็นผลติภณัฑ์ทำงกำรเงนิทีม่บีทบำท ในกำรใช้จ่ำยในชีวติประจ�ำวนัของ

กลุ่มคน Generation Y 

 ข้อมูลจำกธนำคำรเเห่งประเทศไทย ในปี 2558 ระบุว่ำ สถำนกำรณ์ตลำด

บัตรเครดิต ในประเทศไทยมีปริมำณกำรใช้บัตรเครดิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557  

มีอัตรำกำรเพิ่มขึ้น จำก 14 ล้ำนเป็น 20 ล้ำน เป็นบัตรประเภทบุคคลประมำณ 90% 

และบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจประมำณ 10%

 ผูใ้ห้บรกิำรบตัรเครดิตในไทย คอื ธนำคำรและสถำบนักำร เงนิทีไ่ม่ใช่ธนำคำร 

(Non Bank) ได้ให้บรกิำรบตัรเครดติ โดยม ีธนำคำรพำณชิย์ไทยท่ีให้บรกิำรบัตรเครดติ

มี 10 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกสิกรไทย 
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ธนำคำรซีไอเอ็มบี ธนำคำรทหำรไทย ธนำคำไทยพำณิชย์ ธนำคำรธนชำต ธนำคำร 

ยูโอบี ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ และธนำคำรซีไอเอ็มบี

 รูปแบบกำรแบ่งส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของบัตรเครดิตนั้น แบ่งตำมระดับ

ของบัตรเครดิต ซึ่งจะก�ำหนดคุณสมบัติรำยได้ ต่อเดือนของผู้ถือบัตรเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

บัตรพื้นฐำน (Classic Credit Card) ผู้ถือบัตรมีรำยได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บำท

ขึ้นไป บัตรระดับกลำง (Gold Credit Card) ผู้ถือบัตรมีรำยได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 

บำทขึ้นไป บัตรระดับสูง (Platinum Credit Card) ผู้ถือบัตรมีรำยได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 

30,000 บำทขึ้นไป บัตรระดับสูงสุด (Exclusive Credit Card) ผู้ถือบัตรมีรำยได้ต่อ

เดือน ตั้งแต่ 100,000 บำทขึ้นไป และบัตรพิเศษส�ำหรับ Private Banking ผู้ถือบัตร

มีเงินฝำกหรือ เงินลงทุนตำมข้อก�ำหนดของธนำคำรที่ให้บริกำร

 ปัจจุบันกลุ่มเป้ำหมำยหลักในตลำดบัตรเครดิต คือ กลุ่มผู้เริ่มต้นท�ำงำน 

(First Jobber) อกีทัง้ผูป้ระกอบบตัรเครดติยงัต้องกำรขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ำมรีำยได้สูง

หรือกลุ่ม Niche Market ในปี 2557 ผู้ให้บริกำรบัตรเครดิตต้องกำรที่จะขยำยฐำน

ลูกค้ำกลุ่มบนที่มีรำยได้สูงกว่ำ 40,000 บำทต่อเดือน ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคนี้มีกำรเติบโต

กว่ำ 30% จำกเดิม โดยยังคงลูกค้ำกลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มีรำยได้ต�่ำกว่ำ 40,000 บำท

ต่อเดือน อยู่ที่ 80% (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2557)

 กลุ่มลูกค้ำนี้เป็นกลุ่มที่ถือครองบัตรเครดิตระดับสูงหรือที่เรียกกันว่ำ ระดับ

แพลทนิมั (Platinum) ซึง่ในปัจจุบนัมกีำรเเข่งขันทำงกำรตลำดค่อนข้ำงสงู เหน็ได้จำก

กำรธนำคำรและสถำบันกำรเงินได้ออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตระดับสูงขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

และยงัลดเกณฑ์ในกำรสมคัรบตัรของ ผูส้มคัรท�ำให้สำมำรถสมคัรบตัรเครดติระดบัสงู

ได้ง่ำยขึ้น ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินมีเป้ำหมำยที่จะขยำยฐำนลูกค้ำและสร้ำงกำร

ส่งเสรมิกำรตลำด เพือ่จงูใจและกระตุน้กำรใช้จ่ำยของลกูค้ำ ส่งผลให้ ปรมิำณผูถ้อืบตัร

เครดิตระดับสูงมีมำกขึ้น บัตรเครดิตระดับสูงมักถูกส่ือสำรภำพลักษณ์ในแบบ 

Privilege Position หรือ Luxury Position เป็นกำรสื่อสำรกำรตลำดของสินค้ำหรือ

ตรำสินค้ำ ในภำพลักษณ์ที่เหนือระดับหรือที่เรียกกันว่ำ ควำมหรูหรำ ที่สะท้อนภำพ

ลักษณ์ของกลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มเฉพำะ (Niche Marketing) ซ่ึงใช้ตอบสนองกลุ่มผู้

บริโภคที่มีพฤติกรรมนิยมตนเอง (Personalizing) 

 เมื่อกลุ่มลูกค้ำบัตรเครดิตระดับสูงไม่ได้ถูกจ�ำกัดเฉพำะในกลุ่มผู้บริโภค

เฉพำะกลุม่หรอื Niche Marketing ก่อให้เกดิผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่ทีเ่รยีกว่ำ “Masstige” 
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กลุ่มผู้บริโภค Masstige มีจ�ำนวนมำกข้ึน ธนำคำรและสถำบันกำรเงินได้เพิ่มระดับ

ของบัตรเครดิตในระดับสูงเพิ่มขึ้นอีก คือ บัตรเครดิตระดับสูงสุด (Exclusive Credit 

Card) ส�ำหรับผู้ที่มีรำยได้ตั้งแต่ 100,000 บำทขึ้นไป และบัตรพิเศษส�ำหรับลูกค้ำ 

Private Banking ส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำเฉพำะที่มีควำมมั่งคั่งทำงกำรเงิน เพื่อสร้ำงควำม

เเตกต่ำงในควำมเหนือระดับของกลุ่มลูกค้ำให้แบ่งแยกได้ชัดเจน จำกกลุ่ม Masstige 

โดยลกูค้ำกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีม่รีำยได้และก�ำลงัซือ้มำกกว่ำกลุ่ม Masstige เรียกกลุ่มลกูค้ำ

นี้ว่ำ “Prestige”

 Masstige ซ่ึงมำจำกค�ำว่ำ Mass + Prestige หมำยถึง ควำมมีระดับที่

สำมำรถเข้ำถึงได้ 

 Oxford Dictionary ได้อธบิำยถึงค�ำว่ำ Masstige ไว้ว่ำ ถกูใช้ให้ควำมหมำย 

สินค้ำที่ผลิต Masstige เป็นจ�ำนวนมำก โดยเปรียบกับสินค้ำรำคำไม่เเพงที่ถูกขำย

เหมือนสินค้ำหรู 

 (จรีำวฒัน์ คงเเก้ว, 2556) Masstige คอื กลุม่ผูบ้รโิภคชนชัน้กลำง (Middle 

Class) หรือผู้มีรำยได้ตั้งแต่ 20,000 - 50,000 บำท คนกลุ่มนี้ต้องกำรบริโภคสินค้ำที่

ดีมีคุณภำพ แสวงหำ ชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเต็มใจที่จะใช้จ่ำยเพื่อแลกกับ

สินค้ำและบริกำรที่ดีเยี่ยมเพื่อสะท้อนตัวตน 

 (TCDC, 2014) กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ และเทคโนโลยี 

ท�ำให้กลุ่ม ชนชั้นกลำง (Mass) มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น รูปแบบกำรบริโภคของคนกลุ่ม

นี้จึงเปลี่ยนไป คือ มีควำมต้องกำรบริโภคและแสวงหำชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีกว่ำ เพื่อ

สะท้อนรสนยิมและสถำนภำพทำงสงัคม ทีด่ขีึน้ จนท�ำให้กลุม่ Masstige ทีอ่ยูร่ะหว่ำง

ตลำดหลกัและตลำดสินค้ำหรเูป็น กลุม่ผูบ้รโิภคทีม่ ีควำมต้องกำรบรโิภคสนิค้ำทีด่ดูมีี

ระดับ รำคำจับต้องได้ ตลำดหรูจึงต้องปรับตัวให้พิเศษและแตกต่ำงกว่ำเดิม เพื่อตอบ

สนองกลุ่มผู้บริโภคที่มีรำยได้สูง (Prestige) อย่ำงเเท้จริง

 ส�ำหรับธุรกิจกำรเงินกลุ่ม Prestige เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรำยได้และก�ำลัง

ซื้อสูงกว่ำ กลุ่ม Masstige จัดเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมม่ังคั่ง (High Net Worth 

Individual) เป็นกลุม่เป้ำหมำยที ่ธนำคำรต้องกำรขยำยตลำด ด้วยกำรน�ำเสนอบรกิำร

ด้ำนธนำคำร ผสมผสำนกบักำรบรหิำรกำรลงทนุ กำรวำงเเผนทำงกำรเงนิ เช่น กำรให้

บริกำรผลิตภัณฑ์หลักด้ำนธนำคำร เงินฝำกประเภทต่ำงๆ กำรวำงเเผนประกันชีวิต 

กำรวำงเเผนภำษ ีเป็นต้น กำรบรกิำรทำงด้ำนกำรบรหิำรกำรเงนิส่วนบคุคลนี ้เรยีกว่ำ 
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Private Banking นอกจำกบริกำรหลักและเสริมของธนำคำรเเล้ว ยังมีส่ิงพิเศษ 

ที่ ธนำคำรพำณิชย์น�ำเสนอลูกค้ำกลุ่มนี้ ด้วยกำรบริกำรดูแลที่พิเศษ หรือ Private 

Banking Relationship Manage ธนำคำรพำณิชย์ได้มีกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบ 

Privilege Position ที่ตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภคด้วยควำมเหนือระดับ 

 บัตรเครดิตของธนำคำรพำณิชย์ท่ีได้สร้ำงกำรส่ือสำรกำรตลำดของบัตร

เครดติระดบัสงูจนถงึระดบัสงูสดุ ให้ผลติภณัฑ์มคีวำมโดดเด่นจำกบตัรเครดติประเภท

อื่นๆ ในตรำสินค้ำเดียวกันด้วยกำร สื่อสำรภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบและ

ช่องทำงกำรสื่อสำรที่ชัดเจนและเฉพำะ ได้แก่ 

- บัตรเครดิต KTC Visa Signature ของธนำคำรกรุงไทย 

- บัตรเครดิต Krungsri Signature ของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 

- บัตรเครดิต Krungsri Exclusive Signature ของธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ

- บัตรเครดิต KBank The Wisdom ของธนำคำรกสิกรไทย 

- บัตรเครดิต SCB Beyond Platinum ของธนำคำร ไทยพำณิชย์ 

- บัตรเครดิต SCB First ของธนำคำรไทยพำณิชย์

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น กลุ่มประชำกรเพศชำย Gene-ration Y เป็นกลุ่ม 

ผู้บริโภค ที่มีศักยภำพท่ีจะเป็นผู้บริโภคหลักในกำรใช้จ่ำยด้วยบัตรเครดิต งำนวิจัยนี้

ต้องกำรศกึษำกำรรบัรูข้อง เพศชำย Generation Y ทีมี่ควำมเเตกต่ำงกนัด้วยลกัษณะ

ทำงบุคลิกภำพ ซึ่งบุคคลิกภำพจะสะท้อนถึงรูปแบบกำรใช้ชีวิต และงำนวิจัยน้ีได ้

ท�ำกำรศึกษำกำรรับรู้ที่มีต่อกำรโฆษณำในข้อเสนอ ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับของ

บัตรเครดิต โดยมุ่งเน้นกำรศึกษำกำรรับรู้ของเพศชำย Generation Y ที่มีต่อสำรหรือ 

Message ในกำรโฆษณำเป็นหลักและศึกษำองค์ประกอบกำรส่ือสำรอื่นๆ ใช้ในกำร

ประกอบกำรศกึษำเพ่ิมเตมิ ผลกำรวจิยัจะท�ำให้ทรำบถงึประสทิธภิำพของกำรสือ่สำร 

ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับผ่ำนกำรโฆษณำที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งผลกำรวิจัย

สำมำรถเป็นกำรค้นหำเเนวทำงในกำรสร้ำงกำรโฆษณำหรือประยุกต์ใช้ในกำรส่ือสำร

กำรตลำดในข้อเสนอภำพลักษณ์ ควำมเหนือระดับ เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กับบัตรเครดิต

ระดับสูง
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วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงประชำกรของผู้ชำย 
Generation Y กับรูปแบบกำรใช้ชีวิต 
 2. เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงประชำกรของผู้ชำย 
Generation Y กับบุคลิกภำพ
 3. เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงประชำกรของผู้ชำย 
Generation Y กับธนำคำรที่ใช้บริกำรบัตรเครดิต
 4.  เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงลักษณะทำงประชำกรกับกำรรับรู้ที่มี
ต่อ ข้อเสนอภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับของบัตรเครดิตผ่ำนทำงกำรโฆษณำ
 5. เพือ่ศกึษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงรปูแบบกำรใช้ชวีติของผูช้ำย Genera-
tion Y กับกำรรับรู้ที่มีต่อข้อเสนอภำพลักษณ์ ควำมเหนือระดับของบัตรเครดิตผ่ำน
ทำงกำรโฆษณำ
 6. เพื่อศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคลิกภำพของผู้ชำย Generation Y 
กับกำรรับรู้ที่มีต่อข้อเสนอภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับของบัตรเครดิตผ่ำนทำงกำร
โฆษณำ
 7. เพือ่ศกึษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงธนำคำรทีใ่ช้บริกำรบตัรเครดติของผู้ชำย 
Generation Y กับกำรรบัรูท้ีม่ต่ีอข้อเสนอภำพลกัษณ์ควำมเหนอืระดบัของบตัรเครดติ
ผ่ำนทำงกำรโฆษณำ

วิธีกำรวิจัย

 งำนวิจัยน้ีได้ท�ำกำรศึกษำด้วยกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative 

Research) ท่ีใช้กำรวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research Method) แบบเก็บข้อมูล

เพียงครั้งเดียว (Cross Section Study) และใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) เป็น

เครือ่งมอืในกำรเกบ็ข้อมลูประชำกร เป้ำหมำยในงำนวจิยั คอื เพศชำย Generation Y 

มีอำยุตั้งแต่ 25-35 ปี (เกิดระหว่ำง ปี พ.ศ. 2523 - 2533) ในเขตกรุงเทพฯ และเป็น

ผู้ที่ใช้บริกำรบัตรเครดิต กลุ่มตัวอย่ำงมีจ�ำนวน 400 คน เเบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บัตรเครดิต

ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ และ
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ธนำคำรอืน่ๆ กลุม่ละ 80 คน โดยเลอืกกลุม่ตวัอย่ำงเพือ่เกบ็ข้อมลู ด้วยวธิกีำรสุม่แบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) และใช้ค�ำถำมคัดกรองกลุ่มตัวอย่ำง คือ “คุณมีอำยุ 
25-35 ปีหรือไม่” “คุณใช้บัตรเครดิตหรือไม่”
 ช่วงเวลำในกำรเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน มีนำคม - เมษำยน 2558 ใช้
แบบสอบถำม เป็นเครื่องมือวิจัย แบบสอบถำมเเบ่งออก เป็น 5 ส่วน ได้เเก่ 
 ส่วนที่ 1  ค�ำถำมเกี่ยวกับธนำคำรที่ใช้บริกำรบัตรเครดิต
 ส่วนที่ 2  ค�ำถำมเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกร
 ส่วนที่ 3  ค�ำถำมเกี่ยวกับบุคลิกภำพ
 ส่วนที่ 4  ค�ำถำมเกี่ยวกับกำรรูปแบบกำรใช้ชีวิต
 ส่วนท่ี 5  ค�ำถำมเก่ียวกับกำรรับรู้ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับของบัตร
เครดิตผ่ำนทำงกำรโฆษณำ
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนำ 
(Descriptive Statistic) และกำรวเิครำะห์ข้อมลูเชงิอนมุำน (Interferential Statistic) 
เพื่อทดสอบสมมติฐำนแบบ Chi-Square และ One-way analysis of variance 
(F-Test) ในกำรหำค่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวเเปร 
 ทดสอบควำมเท่ียงตรง (Validity) และควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถำม

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพศชำย Generation Y เป็นผู้ที่ใช้บริกำรบัตรเครดิต  
ส่วนใหญ่มีอำยุ 25-27 ปี มีรำยได้น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ 30,000 บำท มีอำชีพพนักงำน
บริษัทเอกชน 
 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีรูปแบบกำรใช้ชีวิตแบบมุ่งเน้นควำมบันเทิง และมี
บุคลิกภำพ เเบบ Perfectionist มำกที่สุด 
 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่รู้จักบัตรเครดิต K-Bank The Wisdom ของธนำคำร
กสิกรไทย มำกที่สุด
 กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ควำมหมำยของค�ำว่ำ ควำมเหนือระดับ คือ กำรให้

อ�ำนำจ (Empowerment) มำกที่สุด
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 กลุม่ตวัอย่ำงมกีำรรบัรูช้ือ่และสโลแกนของบัตรเครดติ Krungsri Exclusive 

สโลแกน “Up with Signature” ในข้อเสนอภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับมำกที่สุด

 กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ภำพโฆษณำของบัตรเครดิต K-Bank The Wisdom 

ในข้อเสนอ ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับมำกที่สุด

 กลุม่ตัวอย่ำงมกีำรรบัรูเ้อกสทิธแิละสทิธปิระโยชน์ บรกิำรห้องรบัรอง Royal 

First Lounge, Royal Silk Lounge หรือ Royal Orchid Lounge ที่สนำมบิน

สุวรรณภูมิมำกที่สุด

 กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมสนใจบัตรเครดิต K-Bank The Wisdom จำกกำรรับรู้

ภำพลักษณ์ ควำมเหนือระดับของบัตรเครดิตจำกโฆษณำมำกที่สุด 

	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

 -  อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบกำรใช้ชีวิต

 -  อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับบุคลิกภำพ

 -  อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู้ในข้อเสนอ

ภำพลักษณ์ ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงกำรโฆษณำ

 -  รำยได้มีควำมสัมพันธ์กับควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู้ในข้อเสนอ

ภำพลักษณ์ ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงกำรโฆษณำ

 -  บุคลิกภำพมีควำมสัมพันธ์กับควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู ้ใน 

ข้อเสนอ ภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงกำรโฆษณำ

 -  ธนำคำรที่ใช้บริกำรบัตรเครดิตที่แตกต่ำงกันจะมีกำรรับรู้เอกสิทธ์ิและ 

สิทธิประโยชน์ ของบัตรเครดิตในข้อเสนอภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงกำร

โฆษณำที่แตกต่ำงกัน

 - ธนำคำรท่ีใช้บริกำรบัตรเครดิตมีควำมสัมพันธ์กับควำมสนใจบัตรเครดิต 

จำกกำรรับรู้ในข้อเสนอภำพลักษณ์ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงกำรโฆษณำ

อภิปรำยผลกำรศึกษำ
 1.  อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับรูปแบบกำรใช้ชีวิต ทฤษฎีอำชีพของ Holland 

(Holland, John, 1973) ได้อธิบำยไว้ว่ำอำชีพจะสำมำรถสะท้อนถึงบุคลิกภำพและ

ควำมถนัด ควำมชอบ ของบุคคล อำชีพจะส่งผลต่อควำมสนใจและกิจกรรมในชีวิต
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ประจ�ำวันของผู้บริโภคด้วย ผลวิจัยพบว่ำ ผู้ชำย Generation Y ทุกกลุ่มอำชีพ 
ส่วนใหญ่มรีปูแบบกำรใช้ชวีติแบบมุง่เน้นควำมบนัเทงิ อำชพีอสิระมรีปูแบบกำรใช้ชีวติ
แบบมุง่เน้นควำมบนัเทงิมำกทีส่ดุ ในอำชพีอสิระมคีวำมหลำกหลำย ในกลุม่สำขำอำชพี 
และอำชพีอสิระไม่มผีูท้ีม่รีปูแบบกำรใช้ชวีติแบบมุง่เน้นสังคมเลย สำมำรถวเิครำะห์ได้
ว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ชำย Generation Y ท่ีมีอำชีพอิสระ เป็นกลุ่มอำชีพที่มีลักษณะ 
ไม่ชอบแบบแผน นอกจำกนี้อำชีพที่มีควำมสนใจ กิจกรรม ควำมคิดเห็นที่ตรงกับ 
รปูแบบกำรใช้ชวีติแบบมุง่เน้นควำมบนัเทงิพนกังำนรฐั รฐัวสิำหกจิ และพนกังำนบรษิทั
เอกชน จะมีรูปแบบกำรใช้ชีวิตในแต่ละแบบในจ�ำนวนที่ไม่ต่ำงกันมำก
 2.  อำชีพมีควำมสัมพันธ์กับธนำคำรที่ใช้บริกำรบัตรเครดิต พบว่ำ ผู้ชำย 
Generation Y ท่ีมีอำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใช้บริกำรบัตรเครดิตธนำคำร 
กรุงไทยมำกท่ีสุด อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชนใช้บริกำรบัตรเครดิตธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำมำกท่ีสุด อำชีพธุรกิจส่วนตัว ค้ำขำย ใช้บริกำรบัตรเครดิตธนำคำรไทย
พำณชิย์มำกทีส่ดุ อำชพีอสิระใช้บรกิำรบตัรเครดติธนำคำรกรงุไทยและ ธนำคำรกสิกร
ไทยมำกที่สุด และอำชีพอื่นๆ ใช้บริกำรบัตรเครดิตธนำคำรอื่นๆ มำกที่สุด 
 3.  ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ (Demographic Segmentation) อำชีพ
และรำยได้มีควำมสัมพันธ์กับควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู้ภำพลักษณ์ควำม 
เหนือระดับผ่ำนทำงกำร โฆษณำ นอกจำกนี้อำยุไม่มีควำมสัมพันธ์กับบุคลิกภำพและ
รูปแบบกำรใช้ชีวิตและผู้ชำย Generation Y ในแต่ละช่วงอำยุมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์
ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงโฆษณำที่ไม่แตกต่ำงกัน อำชีพและรำยได้เป็นลักษณะทำง
ประชำกรทีก่�ำหนดล�ำดบัชัน้ทำงสังคม สมำชกิของแต่ละชนชัน้สงัคมจะมคีวำมสำมำรถ
ในกำรรับรู้ ทัศนคติและรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันออกไป ในด้ำนกำรตลำด  
ผู้บริโภคจะมีควำมสนใจในสินค้ำหรือบริกำรท่ีมีบุคลิกภำพแบรนด์ในระดับเดียวกับ
ตนเองหรือระดับสูงกว่ำตนเอง (วุฒิ สุขเจริญ, 2555, น. 245) 
 รำยได้มีควำมสัมพันธ์กับควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู้ภำพลักษณ์
ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงกำรโฆษณำ รำยได้และอำชีพมักจะมีควำมสอดคล้องกัน 
กลุม่อำชพีหรอืระดบัต�ำแหน่ง ของอำชพีสำมำรถระบรุะดบัของรำยได้ต่อเดอืนได้เช่น
กัน รำยได้จึงมีผลต่อควำมสนใจ
 ผูบ้รโิภคในแต่ละกลุม่อำชีพมคีวำมแตกต่ำงกัน ตำมพืน้ฐำนควำมรูข้องแต่ละ
กลุม่อำชพีเเต่ละกลุม่ หรอืวฒันธรรมย่อยน้ีจะมบีรรทดัฐำนของพฤตกิรรมทีค่นในกลุม่
มักจะปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน ที่เรียกว่ำ กลุ่มอ้ำงอิง (References) กลุ่มอ้ำงอิง 
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มอีทิธพิลทำงด้ำนจติวทิยำของบคุคล ในกลุม่อ้ำงองิวฒันธรรมย่อยด้วย กลุม่อ้ำงองิใน
วัฒนธรรมย่อยตำมอำชีพ (Occupational Subculture) กลุ่มอ้ำงอิงเป็นกลุ่มที่มี
อ�ำนำจ อิทธิพลต่อกำรแสดงออกทัศนคติ ควำมคิด บรรทัดฐำน แหล่งข่ำว สำรต่ำงๆ 
และกำรจูงใจ (ปริญ ลักษิตำนนท์, 2544, น. 205 - 206) 

 อำชพีมีควำมสมัพนัธ์กบัควำมสนใจบตัรเครดติจำกกำรบัรูภ้ำพลักษณ์ควำม

เหนือระดับผ่ำนทำงกำรโฆษณำ อำชีพเดียวกันจึงมีกำรรับรู้ไปในทิศทำงเดียวกันและ

แต่ละกลุม่อำชีพอำจมกีำร รบัรูท้ีแ่ตกต่ำงกนั อำชพีธรุกจิส่วนตวั ค้ำขำย มคีวำมสนใจ

บัตรเครดิต SCB First มำกเป็น อันดับสองรองลงมำจำกบัตรเครดิต K-Bank The 

Wisdom อำชีพธุรกิจส่วนตัว ค้ำขำย ส่วนใหญ่ใช้บริกำรบัตรเครดิตของธนำคำไทย

พำณิชย์ จะเห็นได้ว่ำควำมสนใจบัตรเครดิตจะมีควำมสอดคล้องกับธนำคำรที่ตนเอง

ใช้บริกำรบัตรเครดิต

 5.  บุคลิกภำพส่งผลต่อควำมสนใจบัตรเครดิตจำกกำรรับรู้ในข้อเสนอภำพ

ลักษณ์ควำมเหนือระดับผ่ำนทำงกำรโฆษณำ 

 เดวิด แดเนียลส์ และ เวอร์จิเนีย ไพรซ์ ได้อธิบำยถึง เอ็นเนียแกรม หรือ 

นพลักษณ์ไว้ว่ำ แต่ละบุคลิกภำพจะมีควำมแตกต่ำงกันโดยพื้นฐำนในแบบแผนแห่ง

ควำมรูส้กึ ควำมนกึคดิ และวถีิกำรกระท�ำ แบบเเผนเหล่ำนีก่้อรปูขึน้บนฐำนของกลไก

กลั่นกรองกำรรับรู้ กลไกภำยในใจจะเป็นตัวก�ำหนดว่ำจะมีแนวโน้มจะให้ควำมใส่ใจ

กับอะไร มีควำมต้องกำรอะไรในชีวิตเพื่อควำมอยู่รอดและสนองควำมพึงพอใจ (เดวิด 

แดเนียลส์ และ เวอร์จิเนีย ไพรซ์, 2552, น. 3) ควำมสนใจเป็นกำรตอบสนองสิ่งที่

แต่ละบุคลิกภำพพุ่งพลังงำน เพรำะพลังงำนมุ่งไปตำมควำมใส่ใจ 

 จำกผลวิจัย ทุกบุคลิกภำพมีควำมสนใจบัตรเครดิต K-Bank The Wisdom 

มำกที่สุด และบุคลิกภำพแบบ Asserter มีควำมสนใจบัตรเครดิต K-Bank The 

Wisdom ในระดบัมำกกว่ำบตัรเครดติอืน่ๆ บคุลกิภำพแบบ Asserter มุง่พลงัไปทีก่ำร

ควบคุมและครอบง�ำ กำรได้มำซึ่งควำมเคำรพด้วย กำรเป็นคนเข้มเเข็ง และยุติธรรม 

มีควำมมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว มุ่งที่เป้ำหมำย แสดงออกถึงควำมเชื่อมั่น เมื่อพิจำรณำบัตร

เครดิต K-Bank The Wisdom ที่มีกำรสื่อสำรในภำพลักษณ์ของควำมส�ำเร็จ  THE 

WISDOM : The Symbol of Smart Success สังคมแห่งกำรใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ของผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะตอบสนอง แรงจูงใจของบุคลิกภำพแบบ 

Acheiver ได้มำกกว่ำบุคลิกภำพแบบ Asserter 



179JCปีที่ 7  ฉบับที่ 2  (สิงหาคม-กันยายน 2558)

 Kent Wertime ได้อธิบำยถึงแรงจูงใจในกำรสนใจแบรนด์สินค้ำ ไว้ว่ำ  
ผู้บริโภคจะมีแนวโน้มที่จะสนใจสิ่งที่สะท้อนควำมเป็นตัวตน (Self-image) หรือสิ่งที่
คิดว่ำอยำกจะเป็น บำงครั้งอำจจะเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยควำมใฝ่ฝันของตนเอง  
ผูบ้รโิภคจะรู้สกึว่ำ แบรนด์เหล่ำนัน้ได้รบักำรเลอืกสรรมำเพือ่ตนเอง (Kent Wertime, 
2546, น. 252-253) 
 รูปแบบกำรใช้ชีวิตไม่มีผลต่อกำรรับรู ้ที่มีต่อข้อเสนอภำพลักษณ์ควำม 
เหนอืระดบัของบตัรเครดติผ่ำนทำงกำรโฆษณำ อำจวิเครำะห์ได้ว่ำ กำรรบัรูเ้ป็นผลลัพธ์
จำกปัจจัยทำงด้ำนลักษณะทำง ประชำกรประกอบกับปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ แต่รูปแบบ
กำรใช้ชีวติเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงได้ รปูแบบกำรใช้ชวีติของแต่ละกลุม่อำยจุงึมรีปูแบบ
ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นรูปแบบกำรใช้ชีวิตจึงไม่มีอิทธิพลมำกพอที่จะส่งผลต่อกำรรับรู้ 
เนือ่งจำกกำรรบัรูเ้ป็นผลรวมของประสบกำรณ์ บคุลกิภำพทีเ่ป็นตวัก�ำหนดตวัตนของ
บุคคล สภำพสังคม วัฒนธรรม สิ่งเหล่ำนี้ต้องใช้เวลำสะสมเป็นระยะเวลำนำน และ
ประมวลออกมำเป็นกำรรับรู้

	 3.	 ความสนใจบตัรเครดติจากการรบัรูใ้นข้อเสนอภาพลกัษณ์ความเหนือ
ระดับผ่านทางการโฆษณา	
 ควำมสนใจเป็นเป้ำหมำยระดับหน่ึงในกำรโฆษณำ ที่จะน�ำไปสู่เป้ำหมำย 
ทีส่�ำคญักว่ำ คอื กำรสร้ำงควำมจงรกัภกัดต่ีอแบรนด์ (Brand Loyalty) กำรสร้ำงควำม
สนใจให้เกิดกับผู้บริโภค หรือผู้รับสำรท่ีไม่ประสบควำมส�ำเร็จ เกิดจำกควำมรู้สึกที่มี
ต่อตวักระตุน้มำกเกนิไป (sensory overload) เป็นลกัษณะทีส่ำรไม่เข้ำถงึควำมสนใจ
ของผู้รับสำร นั่นคือผู้บริโภคเกิดควำมเคยชิน ในกำรโฆษณำควำมเคยชินจะไม่ท�ำให้
เกิดกำรดึงดูดควำมสนใจของผู้บริโภคหรือผู้รับสำร 
 ควำมสนใจเป็นกระบวนของตัวกระตุ้นสำรที่ก่อให้เกิดควำมประทับใจ  
(ปริญ ลักษิตำนนท์, 2544, น. 316-317) อีกควำมหมำยของควำมสนใจ คือ ควำม
พร้อม หรอืท่ำททีีท่�ำให้เรำเลอืกสิง่เร้ำทีเ่กีย่วข้องกบัควำมสนใจและควำมต้องกำรของ
ผู้รับสำรจำกสภำพเเวดล้อม (กรรณิกำร์ อัศวอรเดชำ, 2550, น. 119)
 ควำมสนใจเป็นกำรแสดงออกของผลรวมของกำรรับรู้ผ่ำนกระบวนกำรที่
เกิดจำกกำรตีควำมตำมประสบกำรณ์พื้นฐำนเดิม กำรรับรู้ที่มีกำรเลือกให้ควำมสนใจ
เป็นกำรจ�ำกดัให้มุง่ประเดน็ เฉพำะสิง่เร้ำทีป่ระสำทสมัผสัจะสำมำรถตอบสนอง เลอืก
ตอบสนองและสำมำรถให้ควำมหมำยได้ (กรรณิกำร์ อัศวอรเดชำ, 2550, น. 119) 
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 ดังน้ันบัตรเครดิตท่ีให้สำมำรถสื่อสำรด้วยสำรที่สำมำรถตีควำมหรือให ้
ควำมหมำยได้ตำมที่เรำต้องกำรในปริมำณ หรือช่วงจังหวะที่เหมำะสมก็จะมีแนวโน้ม
ที่จะได้รับควำมสนใจ
 ผู้ชำย Generation Y ที่ใช้บริกำรบัตรเครดิตจะมีควำมสนใจในบัตรเครดิต
จำกธนำคำร เดยีวกับธนำคำรทีต่นเองใช้บรกิำร กล่ำวคอื กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้บริกำรบตัร
เครดิตธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะมีควำมสนใจบัตรเครดิต Krungsri Exclusive และมี
ควำมสนใจมำกกว่ำบัตรเครดิต Krungsri Signature กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้บริกำรบัตร
เครดติธนำคำรกรงุไทยจะมคีวำมสนใจบตัรเครดติ KTC Visa Signature กลุม่ตวัอย่ำง
ที่ใช้บริกำรบัตรเครดิตธนำคำรกสิกรไทยจะมีควำมสนใจบัตรเครดิต K-Bank The 
Wisdom กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้บรกิำรบัตรเครดติธนำคำรไทยพำณชิย์จะมคีวำมสนใจบตัร
เครดติ SCB Beyond Platinum และมคีวำมสนใจมำกกว่ำบตัรเครดติ SCB First และ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ บริกำรบัตรเครดิตธนำคำรอื่นๆ จะมีควำมสนใจบัตรเครดิต K-Bank 
The Wisdom สอดคล้องกับผลกำรศึกษำกำรรับรู้ภำพลักษณ์ Make Life Simple 
ของลูกค้ำธนำคำรกรุงศรีอยุธยำของ อรทัย จินดำมณี (2555, น. 65) อธิบำยไว้ว่ำ  
กำรรับรู้ข่ำวสำรบ่อยๆ ย่อมท�ำให้ได้รับข่ำวสำรที่มำกขึ้น ได้ควำมรู้เพิ่มเติม ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ที่ดีที่ธนำคำรได้สร้ำงขึ้น
 กำรรับรู้บุคลิกภำพตรำสินค้ำของธนำคำรมีผลต่อควำมสนใจบัตรเครดิต 
เพรำะเมื่อมีกำรรับรู้บุคลิกภำพตรำสินค้ำในระดับมำก จะมีควำมสนใจบัตรเครดิตใน
ระดับมำกเช่นกัน

	 4.		การรับรู้ภาพลักษณ์ความเหนือระดับ
 ควำมหมำยของค�ำว่ำ ควำมเหนือระดับ เปลี่ยนไปจำกเดิม จำกบัตรเครดิต
ที่ได้ท�ำ กำรศึกษำท้ังหมด 6 บัตรเครดิต ได้ส่ือสำรควำมเหนือระดับในรูปแบบ
ประสบกำรณ์ไม่ใช่วตัถ ุพจิำรณำจำกเอกสทิธิและสทิธปิระโยชน์ของบตัรเครดติทีม่อบ
ควำมสะดวกสบำยทีม่ำกกว่ำมำตรฐำน สทิธพิเิศษต่ำงๆ กำรบรกิำรทีเ่ป็นพเิศษในเรือ่ง
ของเวลำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก เป็นกำรมอบประสบกำรณ์เหนือระดับ Pamela N. 
Danziger (น. 61) อธิบำยถึงควำมหรูในหนังสือ Let them eat cake ไว้ว่ำ 
ประสบกำรณ์ควำมเหนือระดับ คือ ควำมหรูในรูปแบบใหม่ ผู้บริโภคยึดประสบกำรณ์ 
ควำมรูส้กึเป็นส่ิงส�ำคญัในกำรบรโิภค สิง่ทีส่�ำคญั คอื ควำมคำดหวงัจำกลกูค้ำว่ำแบรนด์
จะส่ง มอบควำมรู้สึก ประสบกำรณ์ให้เเก่ลูกค้ำได้อย่ำงไร และประทับใจได้แค่ไหน 
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 จำกผลวจิยั ผูช้ำย Generation Y ส่วนใหญ่ให้ควำมหมำยค�ำว่ำ ควำมเหนอื

ระดับ คือ กำรให้อ�ำนำจ (Empowerment) จำกแนวคิด Y&Rchetypes ที่ได้อธิบำย

ไว้ในบทที่ 2 ลักษณะของบุคลิกภำพตรำสินค้ำท่ีให้ควำมหมำยของ กำรให้อ�ำนำจ 

(Empowerment) คือ แบรนด์ประเภทนักมำยำกล (Magician) แบรนด์ประเภทนัก

มำยำกล มบีคุลกิลกัษณะของผูท้ี ่ฉลำดเฉลยีว (Clever) มพีรสวรรค์ (Gifted) ดลูกึลบั

ชวนให้ค้นหำ (Mysterious) สำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมเหนือระดับในกำรตีควำมของ

กลุ่มตัวอย่ำง คือ บุคลิกภำพของแบรนด์ประเภทนักมำยำกล (Magician) 

 กำรแบ่งกลุ ่มผู ้บริโภคตำมลักษณะทำงจิตวิทยำ (Psychographic 

Segmentation) จะช่วยให้นักสื่อสำรกำรตลำดหรือนักโฆษณำ เข้ำใจผู้บริโภคหรือ

ผูร้บัสำร ท�ำให้สำมำรถเลอืกสญัลกัษณ์ทีเ่หมำะสมกบักลไกภำยในจติของผู้บรโิภค เพือ่

ให้ผู้รับสำรสำมำรถใช้ระบบประสำทสัมผัส รับสำรจำกเจ้ำของสินค้ำและบริกำร 

นอกจำกนี้ควรท�ำควำมเข้ำใจในระดับควำมรู้ในกำรรับสำร ของผู้รับสำรหรือผู้บริโภค 

ระดับควำมรู้ในกำรรับสำร

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำงำนวิจัยในอนำคต
 1. จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ พบว่ำ ตัวเเปรด้ำนผู้รับสำรหรือผู้บริโภคสำมำรถ

ส่งผลต่อกำรรับรู้ และเเนวโน้มท่ีอำจเกิดเป็นพฤติกรรมได้ อำจศึกษำเพ่ิมเติมใน

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ ลักษณะทำงด้ำนจิตวิทยำ หรือวัฒนธรรม สังคมที่มี

อิทธิพลต่อผู้รับสำร 

 2. ควรมีกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกทำงด้ำนจิตวิทยำของผู้บริโภคด้วยกำร

สัมภำษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลน�ำมำวิเครำะห์ผลกำรทดสอบสมมติฐำนที่มีอยู่ได้

 3. กำรศึกษำครั้งนี้ ศึกษำองค์ประกอบของกำรสื่อสำรเฉพำะสำรในงำน

โฆษณำ ดังนั้นในกำรวิจัยต่อไปควรศึกษำพฤติกรรมกำรรับรู้กำรโฆษณำ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลวิเครำะห์ประกอบ
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	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ	 ความพึงพอใจและความ

คาดหวงัของผูช้มในกรงุเทพมหานคร	ต่อรายการ	The	Expert	ของธนาคารกสกิรไทย	

อาศัยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ	และค�านวณค่าสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าร้อยละ	

ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	ผลการวิจยัสรปุได้ดังนี	้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้จ�านวน	

200	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	20-30	ปี	เป็นพนักงานบริษัทเอกชน	

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง	10,001-20,000	บาท	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้

รับชมรายการ	 ซึ่งระยะเวลาในการรับชมส่วนใหญ่รับชมน้อยกว่า	 1	 เดือน	 ผ่านสื่อ

โทรทศัน์มากทีส่ดุ	โดยกลุช่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ประกอบด้วย	

1)	 ด้านรูปแบบการน�าเสนอรายการ	 -	 ผู้รับชมส่วนใหญ่พึงพอใจเนื้อหาของรายการ

ช่วงที่	3	มากที่สุด	2)	ด้านคุณสมบัติพิธีกรรายการ	-	ผู้รับชมส่วนใหญ่พึงพอใจในเรื่อง

ความรู	้ความสามารถและความเชีย่วชาญด้านการเงนิของพธีิกร	3)	ด้านเนือ้หารายการ

ผู้รับชมส่วนใหญ่พึงพอใจในเรื่องการได้รับความรู้ทางการเงินในด้านต่างๆ	 ส่วนใน

เรื่องความคาดหวังของผู้ชมรายการ	 The	 Expert	 ในซีซั่นที่	 3	 ผู้รับชมส่วนใหญ่

จะคาดหวังในเรื่องได้รับข้อมูลทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด	

ทั้งนี้ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการรับชมรายการมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความ

คาดหวังในการรับชมค่อนข้างมากขึ้นเท่านั้น

คําสําคัญ: การเปิดรับ, ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง, ธนาคารกสิกรไทย, รายการ 

The Expert

บทคัดยอ
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	 The	purpose	of	this	study	was	to	examine	exposure	satisfaction	

and	expectations	of	the	audience	in	Bangkok	toward	The	Expert	Program	

of	Kasikornbank.	Data	using	 in	 the	study	collected	 from	a	set	of	200	

questionnaires.	Research	 results	were	as	 follows:	Most	of	The	Expert	

Program	as	female,	20-30	years	old,	Officer,	having	average	incomes	at	

10,001-20,000	baht	per	month	 and	 those	watches	on	 television	 less	

than	 1	 month.	 Research	 results	 of	 Exposure	 have	 3	 groups	

1)	 The	 audience	 have	 a	 satisfaction	 most	 of	 program	 in	 part	 3		

2)	 The	 audience	 have	 a	 satisfaction	 moderator’s	 professionable	

about	 financial	 	 3)	 in	 the	 part	 of	 program	 content	 audience	 have	 a	

satisfaction	in	knowledge	about	financial.	Research	results	of	Expectations	

in	Season3:	Most	of	The	Expert	Program	as	 receives	a	 knowledge	 to	

complete.	Also,	 the	audiences	have	 increase	 in	satisfaction	and	then	

the	expectations	increase	too.

Keywords: Exposure, satisfaction, expectations, kasikornbank, The 

Expert Program

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
	 ตลอดระยะเวลา	68	ปีทีธ่นาคารกสกิรไทยก่อตัง้ขึน้มา	ธนาคารได้มกีารปรบั

ตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ	ทีต้่องเผชิญ	ปัจจบุนัเมือ่สภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงไป

ความเป็นอยูข่องคนในสงัคมล้วนมคีวามต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถงึข้อมลู

ทีเ่พิม่มากขึน้	ดงันัน้เพือ่เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิาร	ธนาคารกสิกร

ไทยจึงได้มีการสร้างสรรค์รายการต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อ

เป็นการป้องกันและโน้มน้าวใจมิให้ลูกค้าของบริษัทหันไปใช้บริการกับธนาคารคู่แข่ง

	 ธนาคารกสกิรไทยได้มส่ีวนร่วมและสร้างสรรค์รายการเป็นของตนเองมาแล้ว

ทั้งสิ้น	3	รายการ	ได้แก่	รายการ	SME	ตีแตก	รายการ	Family	Business	Open	up	

เปิดความคิด	 ธุรกิจสองรุ่น	 ซึ่งทั้ง	 2	 รายการเป็นรายการที่สร้างสรรค์และผลิตโดย	

บริษัท	เวิร์คพอยท์	เอ็นเทอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	สุดท้ายรายการ	The	Expert	

ปรากฏการณ์ปลุกฝันเป็นรายการท่ีธนาคารกสิกรไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นและผลิตโดย	

บริษัท	เจ	เอส	แอล	โกลบอล	มีเดีย	จ�ากัด	ซึ่งทั้ง	3	รายการนั้นมีความแตกต่างกันไป

ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายดังนี้	รายการ	SME	ตีแตก	จัดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ผู้ประกอบ

ธรุกิจแบบ	SME	ทีต้่องการทราบเคลด็ลบัความส�าเรจ็ของธรุกิจแบบ	SME	ส่วน	Family	

Business	Open	up	เปิดความคิด	ธุรกิจสองรุ่น	จัดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่เจ้าของธุรกิจ

ครอบครัวที่ต้องการทราบเคล็ดลับความส�าเร็จของธุรกิจครอบครัว	 สุดท้ายรายการ	

The	Expert	จดักลุ่มเป้าหมายไว้ที่บคุคลทัว่ไปทีต่อ้งการทราบข้อมลูและความรูเ้กีย่ว

กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ	ของธนาคารกสิกรไทย

	 นายปกรณ์	 พรรธนะแพทย์	 รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย	 ได้

กล่าวว่าถงึการให้บรกิารข้อมลูเกีย่วกับผลติภณัฑ์ทางการเงนิต่างๆ	ของธนาคารกสกิร

ไทยว่า	ศนูย์วจิยักสกิรไทยได้ท�าการศกึษาและส�ารวจจนพบว่าหลกัๆ	แล้วลกูค้ามคีวาม

ต้องการทั้งหมดแบ่งออกเป็น	3	หมวด	ได้แก่	หมวดแรก	เป็นเรื่องของการจัดการเงิน

ง่ายๆ	เช่น	การฝาก	การถอน	การโอนเงิน	การประหยัดภาษี	การกู้เงิน	หมวดที่สอง

เป็นเรือ่งของการท�าความฝันให้เป็นจรงิ	เช่น	การมบ้ีาน	การมรีถ	การไปท่องเทีย่ว	และ	

หมวดที่สาม	เป็นเรื่องของการออม	เป็นการบริหารเงินเพื่ออนาคต	เช่น	การเก็บออม

เงนิเพือ่อนาคตลกู	(Bangkokbiznews.com,	ออนไลน์:	2556)	ด้วยเหตนุีเ้องธนาคาร
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กสิกรไทยจึงได้จดตั้งทีม	 K-Expert	 ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีสิทธ์ิเข้าไปปรึกษา

ปัญหาโดยมทีมีผู้ให้ค�าปรกึษาครอบคลมุเร่ืองการเงินของธนาคารพร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า

การวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและตรงกับกลุ่มอาชีพ	ดังน้ันเพื่อให้เกิดการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็วธนาคารจึงได้มีการผลิตรายการ	The	Expert	ขึ้น

เพือ่โน้มน้าวให้ผูร้บัชมหนัมาใช้บรกิารกบัทางธนาคารกสกิรไทยเพิม่มากข้ึน	ด้วยเนือ้หา

สาระที่ค่อนข้างตรงกับความต้องการของผู้รับชมส่วนใหญ่ส่ิงที่น�าเสนอออกไปใน

รายการจะเป็นเรื่องของการวางแผนและการจัดการทางการเงินแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้

บุคคลที่สนใจสามารถท�าตามได้

	 รายการ	 The	 Expert	 มีการออกอากาศมาแล้วด้วยกัน	 2	 ซีซั่น	 โดยใน 

ซีซั่นแรกเป็นการให้ความรู้	 ความเข้าใจในเรื่องการจัดการด้านการเงินในรูปแบบ	

Edutainment	 Reality	 โดยการเกริ่นถึงความเป็นมา	 เหตุผลและสิ่งที่ต้องการของ

บุคคลต้นฝันจ�านวน	12	คน	โดยมีพิธีกร	คือคุณวรรณสิงห์	ประเสริฐกุล	ได้แสดงความ

คิดเห็นส่วนตัวร่วมกับ	 The	 Expert	 Leader	 คือคุณทวี	 ธีระสุนทรวงศ์	 จากนั้นจะ

เป็นการถามความคิดเห็นของบุคคลท่ัวไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บุคคลต้นฝัน

ต้องการ	ต่อมาได้ด�าเนนิเรือ่งเข้าสูร่ายการซึง่เป็นการพดูคุยกนัระหว่างพธิกีรและ	The	

Expert	Leader	หลังจากนั้นเข้าเรื่องของบุคคลต้นฝันโดยบุคคลต้นฝันได้เข้ามาขอค�า

ปรึกษากับ	 The	 Expert	 และ	 The	 Expert	 ได้พาบุคคลต้นฝันมารู ้จักกับผู ้มี

ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ	และให้ผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องนั้นๆ	เป็นผู้ให้ความรู้และค�า

แนะน�าต่างๆ	 แก่บุคคลต้นฝัน	 สลับกับการแสดงความคิดเห็นของพิธีกรและ	 The	

Expert	Leader	ไปเรื่อยๆ	และปิดรายการโดยการสรุปเรื่องทั้งหมดของบุคคลต้นฝัน

ประกอบเพลง	ซึง่ในซซีัน่แรกใช้ชือ่รายการว่า	The	Expert	ปรากฏการณ์ปลุกฝัน	ออก

อากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	ทุกวันอาทิตย์	เวลา	22.40-23.45	น.	เริ่ม

ตอนแรกวันที่	10	มกราคม	2556	(ธนาคารกสิกรไทย,	ออนไลน์:	2556)	ซึ่งในซีซั่นนี้

ได้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมากเน่ืองจากหลังจากที่ออกอากาศแล้วนั้นธนาคาร

กสิกรไทยได้มีผู้เข้ามาใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึงเดือนละ	 10,000	 รายและมีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ที่	89.48%	(ธนาคารกสิกรไทย,	ออนไลน์:	2556)	จึงได้มีการต่อยอด

ความส�าเรจ็นีอ้อกไปยงัซซีัน่	2	เพือ่สร้างการจดจ�าต่อองค์กรในฐานะทีป่รกึษาทางการ

เงิน	ส่วนในซีซั่นที่	2	จะเป็นรูปแบบ	Telemovie	Game	Show	จากเดิมที่เป็นการน�า

เสนอความฝันพื้นฐานของชีวิตแต่ในซีซั่นที่	2	นี้จะเป็นการสร้างสีสันของรายการด้วย



191JCปีที่ 7  ฉบับที่ 2  (สิงหาคม-กันยายน 2558)

รปูแบบเกมส์โชว์	มศีลิปิน	ดารามาร่วมสนกุ	และมพีธิกีรเพิม่มาอกี	1	ท่าน	คอืคณุอนิท์

ชลิตา	 ผุลลาภิวัฒน์	 รวมถึงมีการร่วมสนุกจากการร่วมตอบแบบสอบถามของบุคคล

ทั่วไปเพื่อชิงเงินรางวัล	 100,000	 บาทร่วมกับผู้เข้ารอบ	 ซึ่งออกอากาศตอนแรก 

วันที่	31	มกราคม	2557	ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	ทุกวันศุกร์	เวลา	21.10-

21.50	น.	(ธนาคารกสิกรไทย,	ออนไลน์:	2557)

	 รายการ	The	Expert	ปลุกฝัน	2	แบ่งเนื้อหาออกเป็น	4	ช่วงหลักๆ	ดังนี้

	 1.		 ช่วงเปิดรายการ	 เป็นช่วงเกริ่นน�า	 โดยท�าการแนะน�าผู้เข้าแข่งขันและ

แขกรบัเชญิทีม่ปีระสบการณ์ต่างๆ	ในเรือ่งทีจ่ะน�าเสนอในสปัดาห์นัน้	โดยการตดัสลบั

กับเรื่องของบุคคลต้นฝันที่เข้ามาปรึกษาความต้องการต่างๆ	กับ	K-Expert	และมีการ

แข่งตอบค�าถามของผูเ้ข้าแข่งขันทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลต้นฝันโดยจะเกบ็แบบส�ารวจจาก

บุคคลทั่วไปท่ีต้องการร่วมสนุกท้ายรายการโดยการตอบค�าถามจะมีขึ้นทุกช่วงของ

รายการ

	 2.	 ช่วงที่	 2	 เป็นช่วงที่เจาะลึกถึงความต้องการของบุคคลต้นฝัน	 โดยม ี

ผู้เชี่ยวชาญจาก	K-Expert	มาให้ค�าแนะน�ารวมถึงผลักดันและให้ก�าลังใจบุคคลต้นฝัน

ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ต้องการ

	 3.	 ช่วงที่	 3	 เป็นช่วงที่สะท้อนปัญหาต่างๆ	 ของบุคคลต้นฝันไม่ว่าจะเป็น

เรื่องความท้อแท้ของบุคคลต้นฝันเองหรือรวมไปถึงการทะเลาะกันภายในครอบครัว	

อกีทัง้ยงัมเีรือ่งของการเงนิทีจ่ะต้องใช้จ่ายในการสานฝันของตนเองให้เกดิขึน้จรงิ	โดย

จุดนี้	K-Expert	จะเข้ามาให้ค�าแนะน�าและท�าความเข้าใจกับบุคคลต้นฝันในเรื่องการ

วางแผนทางการเงินในครั้งนั้น

	 4.		 ช่วงปิดรายการ	 เป็นช่วงสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งช่วงนี้เองผู้รับชมจะ

ทราบว่าบุคคลต้นฝันท�าส�าเร็จหรือไม่	 และผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบจะไปชิงเงินรางวัล	

100,000	บาทร่วมกบัผูต้อบผลส�ารวจในช่วงต้นรายการทีก่ล่าวมา	โดยทีท่ัง้คู่จะได้เงนิ

จ�านวนนี้หรือไม่น้ันผู้เข้ารอบต้องกดท่ีแท่นให้เลขที่ผู้เข้ารอบเลือกไปตรงกับเลขท้าย

เบอร์โทรศัพท์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 หลังจากการรับชมรายการ	 The	 Expert	 ปลุกฝัน	 2	 จะเห็นได้ว่ารูปแบบ

การน�าเสนอรายการ	The	Expert	ปลุกฝัน	2	มีการน�าเสนอรายการที่สอดแทรกสาระ

ความรู้ในเร่ืองของการวางแผนทางการเงินในเนื้อหารายการและสอดแทรกความ

บันเทิงในทุกช่วงของรายการทุกสัปดาห์ท่ีออกอากาศ	 อีกทั้งรายการ	 The	 Expert	 
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ปลุกฝัน	 2	 ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของเน้ือหาสาระที่เป็นท่ีต้องการของผู้รับชม 

อันส่งผลให้มีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจากซีซ่ันที่	 2	 

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษางานวิจัยในเรื่องการเปิดรับ	 ความพึงพอใจและความคาดหวัง

ของผู้รับชมรายการ	 The	 Expert	 ว่าเป็นอย่างไร	 โดยศึกษาผ่านการวิจัยในหัวข้อ	 

การเปิดรับ	ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชมในกรุงเทพมหานครต่อรายการ	

The	Expert	ของธนาคารกสิกรไทย

วัตถุประสงค์
 

	 1.		 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับของผู้ชมรายการ	The	Expert	

	 2.		 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมรายการ	 The	 Expert	 ปลุกฝัน	 2	 

หลังจากได้รับชมรายการ	

	 3.		 เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ชมรายการ	The	Expert	ในซีซั่น	3	

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ความพงึพอใจ

- ด้านรูปแบบการน�าเสนอ

- ด้านคณุสมบตัขิองพิธีกร

- ด้านเนือ้หารายการ
พฤตกิรรมการเปิดรับชม

- ความถ่ีในการรับชมรายการ

- ระยะเวลาในการรับชม

รายการ

- ลกัษณะในการรับชมรายการ
ความคาดหวัง

- ด้านข้อมลูขา่วสาร

- ด้านความบนัเทิง

- ด้านการปฏิสมัพนัธ์ 

	 ทางสงัคม
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
 1.		 ท�าให้ทราบถึงการเปิดรับ	ความพงึพอใจ	และความคาดหวงัของผู้รบัชม

ต่อรายการ	The	Expert	ของธนาคารกสิกรไทยในกรุงเทพมหานคร

	 2.		 น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบรายการ

ในซีซั่นที่	3	ให้มีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของผู้ชมมากยิ่งขึ้น

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	 ประชากร	กลุ่มตัวอย่างและวิธีสุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

	 ประชากรทีท่�าการศกึษาวจิยัครัง้นีค้อื	ประชากรทัว่ไปท่ีรบัชมรายการ	The	

Expert	ปลุกฝัน	2

	 กลุ่มตัวอย่าง

	 การก�าหนดกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี	้คือ	ประชากรท่ัวไปทีร่บัชมรายการ	

The	Expert	ปลุกฝัน	2	จ�านวน	200	คน

n	=	P(1-P)(Z)	²

	 	 	 	 	 			e	²

	 จากผลของการค�านวณจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 156.25	 คน	 

ผู้ศึกษาจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จ�านวน	200	คน

	 2.	 ตัวแปรและการวัดตัวแปร
	 ตัวแปรอิสระ	คือ	การเปิดรับชมรายการ	The	Expert	ปลุกฝัน	2

	 ตัวแปรตาม	 คือ	 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับชมต่อรายการ	

The	Expert	ของธนาคารกสิกรไทยในกรุงเทพมหานคร
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	 3.	 เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	คอื	แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

ซึ่งเป็นค�าถามปลายปิด	 (Closed-Ended	Questions)	 และค�าถามแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ	โดยแบ่งค�าถามออกเป็น	5	ส่วน	ดังนี้

	 ส่วนที่	1		ค�าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์	

	 ส่วนที่	2		ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการ	 The	 Expert	 

	 	 	 ปลุกฝัน	2

	 ส่วนที่	3		ค�าถามเกีย่วกบัความพงึพอใจหลังการรบัชมรายการ	The	Expert	 

	 	 	 ปลุกฝัน	2

	 ส่วนที่	4		ค�าถามเกีย่วกบัความคาดหวงัก่อนการรบัชมรายการ	The	Expert	 

	 	 	 ปลุกฝัน	ซีซั่นที่	3	

	 ส่วนที่	5		ค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผู้ชมมี 

	 	 	 ต่อรายการ	The	Expert	ปลุกฝัน	2

	 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการวัดและแปลความหมาย	ดังนี้

	 เกณฑ์การให้คะแนน	โดยก�าหนดเป็นมาตรส่วนประเมนิค่า	(Rating	Scale)	

ตามแบบของ	Likert’s	scale	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 ความพึงพอใจมากที่สุด,	ความคาดหวังมากที่สุด	 =	 5		คะแนน

	 ความพึงพอใจมาก,	ความคาดหวังมาก	 =	 4		คะแนน

	 ความพึงพอใจปานกลาง,	ความคาดหวังปานกลาง	 =	 3		คะแนน

	 ความพึงพอใจน้อย,	ความคาดหวังน้อย	 =	 2		คะแนน

	 ความพึงพอใจน้อยที่สุด,	ความคาดหวังน้อยที่สุด	 =	 1		คะแนน

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

1.  ลักษณะทำงประชำกร
	 จากการวิจัย	 พบว่า	 จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 200	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ	จ�านวน	128	คน	มอีาย	ุ20	–	30	ปี	และสถานภาพโสดมากทีส่ดุ	ส่วนใหญ่มรีะดบั

การศึกษาปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน	 โดยมีรายได้ครอบครัว 
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ต่อเดือน	10,001-20,000	บาท	ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเพศหญิงส่วนใหญ่มีการเปิดรับ

ชมรายการมากกว่าเพศชายเนือ่งจากเพศหญงิให้ความสนใจรายการทีใ่ห้ความบนัเทงิ

มากกว่าเพศชายสอดคล้องกับแนวคิดของยุบล	 เบ็ญจรงค์กิจ,	2537	 (64-71)	ที่ระบุ

ว่า	เพศหญงิชอบการชมโทรทศัน์มากกว่าเพศชาย	และเพศหญงิชอบดรูายการบนัเทงิ	

ในขณะที่เพศชายชอบดูข่าว	 ในขณะที่ผู้ที่มีอายุระหว่าง	 20-30	 ปี	 เป็นกลุ่มที่รับชม

รายการมากที่สุดสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มอายุ	20-30	ปีนั้นเป็นช่วงอายุที่ต้องการ

เปิดรับข่าวสารเพื่อความบันเทิง	 เรียนรู้จากสิ่งที่รับชม	 และน�าสิ่งเหล่านั้นมาใช้

ประโยชน์ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	กติมิา	สรุสนธ,ิ	2544,	(19)	ทีร่ะบวุ่า	คนทีม่อีายุ

น้อยจะมพีฤตกิรรมในการเปิดรบัข่าวสารในด้านความบันเทงิในขณะทีค่นอายมุากจะ

เปิดรับข่าวสารประเภทหนักๆ	เช่น	การเมือง	สังคม	เป็นต้น

2.  พฤติกรรมกำรเปิดรับชมรำยกำร The Expert ปลุกฝัน 2
	 จากการวิจัย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับชมรายการ	โดยรับ

ชมเพียงประมาณคร่ึงรายการและเลือกชมเพียงเฉพาะช่วงที่สนใจเท่านั้น	 การรับชม

รายการของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมน้อยกว่า	 1	 เดือนและรู้จักรายการจากส่ือ

โทรทัศน์	นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบอีกว่า	พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ

ชนดิต่างๆ	และความบ่อยครัง้ในการเปิดรบัข่าวสารเกีย่วกบัรายการ	The	Expert	โดย

ส่วนใหญ่มาจากสือ่มาจากสือ่โทรทศัน์	ซึง่สือ่โทรทศัน์นัน้	สามารถสือ่สารได้อย่างกว้าง

ขวางและรวดเรว็	และเนือ่งจากกลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุน่ถงึวยัท�างานใช้

ชีวิตในตัวเมืองเมื่อกลับถึงบ้านก็จะเปิดโทรทัศน์ก่อนเป็นอันดับแรกท�าให้ความถี่ใน

การถูกพบเห็นค่อนข้างสูง	แต่ในช่วงเวลาที่ออกอากาศเป็นช่วงเวลาที่มีละครหลังข่าว	

ท�าให้ผลออกมาไม่ค่อยมผีูช้มหรอืชมเพยีงส่วนน้อยของรายการเท่านัน้	ซึง่จะสอดคล้อง

กับทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ	 (Media	 exposure)	 ของ	 ทอดด์	 ฮันท์	 และ	 

เบรนท์	ดี	 รูเบน	 (Todd	Hunt	and	Brent	d.	Ruben,	1993:	65)	ที่ว่าปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสารของบคุคลมแีนวโน้มทีจ่ะเลือกเปิดรบัข่าวสารหรอื

สื่อตามสภาวะ	สถานที่	และเวลา	ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกการรับสื่อหลังจากได้รับชม

รายการ	 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวก�าหนดในเรื่องการเปิดรับ

ข่าวสาร	ได้แก่	ระดบัการศกึษา	สถานภาพทางสงัคม	อาชพี	รายได้	ความเชือ่	อดุมการณ์	

ลัทธินิยม	ศาสนา	ประเพณี	วัฒนธรรม	ประสบการณ์	เป็นต้น
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3.  ควำมพึงพอใจของผู้ชมรำยกำร The Expert ปลุกฝัน 2 
	 จากการวิจัย	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในรูปแบบการน�าเสนอรายการ

และคุณสมบัติพิธีกรรายการ	(คุณวรรณสิงห์	ประเสริฐกุล	และ	คุณอินท์ชลิตา	ผุลลา- 

ภิวัฒน์)	อยู่ในระดับปานกลาง	ส่วนความพึงพอใจในด้านเนื้อหารายการ	อยู่ในระดับ

มาก	โดยรปูแบบการน�าเสนอรายการมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุในช่วงที	่3	ของรายการ	

คือ	ทีม	K-Expert	เข้ามาให้ค�าแนะน�าในเรื่องการวางแผนทางการเงิน	ด้านคุณสมบัติ

พิธีกรรายการ	 พึงพอใจมากท่ีสุดในเรื่องความรู้และความสามารถ	 เชี่ยวชาญในด้าน

การเงินของพิธีกรรายการ	และด้านเนื้อหารายการส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง

ได้รับความรู้ทางด้านการเงินในด้านต่างๆ	 เช่น	การฝากเงินในด้านการออม	การฝาก

เงินในด้านการลงทุน	ฯลฯ	

	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ความพึงพอใจของผู้ชมรายการแบ่งออกเป็น	 3	 ด้าน	

ได้แก่	ด้านรูปแบบการน�าเสนอรายการ	ด้านคุณสมบัติพิธีกรรายการ	และด้านเนื้อหา

รายการ	โดยส่วนใหญ่ผู้รับสารจะรับชมในช่วงที่ทีม	K-Expert	เข้ามาให้ค�าแนะน�าใน

เรือ่งการวางแผนทางการเงนิ	ความรูแ้ละความสามารถ	เชีย่วชาญในด้านการเงนิอย่าง

ถึงแก่นของพิธีกรรายการและได้รับความรู้ทางด้านการเงินในด้านต่างๆ	เช่น	การฝาก

เงินในด้านการออม	 การฝากเงินในด้านการลงทุน	 ฯลฯ	 สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ 

ในการตอบสนองความต้องการความอยากรู้ของผู้รับสาร	 ที่สอดคล้องกับทฤษฎีของ

คาสซาต้าและเอสเต้	 (Cassta	&	Asnte,	1979,	pp.	88-89)	ที่ว่าผู้รับสารจะเป็นผู้

กระท�าในการแสวงหาข่าวสารจากสือ่	เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจ	ซึง่จะแบ่งออกเป็น	 

4	กลุ่ม	คือ	

	 1.		 Orientational	Gratifications	 ผู้ชมรายการน�าข้อมูลที่ได้จากการรับ

ชมมาใช้ในชีวิตประจ�าวันและช่วยในการตัดสินใจใช้บริการกับธนาคารต่อไป	

	 2.		 Social	Gratifications	ผู้ชมรายการน�าข้อมูลที่ได้จากการรับชมมาพูด

คุยและแสดงความคิดเห็นกับบุคคลอื่นๆ	ในสังคมได้	

	 3.		 Para-Social	Gratifications	ผูช้มรายการน�าสิง่ทีค่นต้นฝันมาเป็นแบบ

อย่างในการประกอบการตัดสินใจทางด้านการเงิน	

	 4.		 Para-Orientational	 Gratifications	 ผู้ชมรายการรับชมรายการเพื่อ

ผ่อนคลายความเครียดในขณะท่ีพิธีกรหรือผู้เข้าแข่งกันก�าลังสร้างความสนุกสนานให้

กับตัวรายการ	
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4.  ควำมคำดหวังของผู้ชมรำยกำร The Expert ในซีซั่นที่ 3 
	 จากการวิจัย	 พบว่า	 ความคาดหวังของผู้ชมรายการ	 The	 Expert	 ใน 

ซีซ่ันที่	 3	 อยู่ในระดับมาก	 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวังมากที่สุดในเรื่องได้รับ

ข้อมูลทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน

	 จากผลการวจิยั	สรปุได้ว่า	ความคาดหวงัของผู้ชมรายการส่วนใหญ่คาดหวงั

มากที่สุดในเรื่องได้รับข้อมูลทางผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากใน

ซีซั่นที่แล้วมีการให้ข้อมูลทางด้านการเงินที่ค่อนข้างละเอียดในซีซั่นนี้ผู้ชมส่วนใหญ่ 

จงึต้องการความรู้ทางด้านการเงนิทีม่ากเช่นเดียวกับในลกัษณะเดมิอกีแต่ในขณะเดยีว

กันซีซั่นแรกรูปแบบรายการไม่มีความสนุกสนานท�าให้ผู้ชมเกิดความเครียดมากกว่า

ผ่อนคลายในซีซั่นที่	 2	 นี้จึงได้ปรับรูปแบบรายการให้เป็นแบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้น	 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ	McQuail	และ	Gurevitch	(1981)	ผู้รับสารเล็งเห็นและ

ต้องการประโยชน์ซึง่ผูร้บัสารมภีาพอยูใ่นใจแล้วว่าเขาท�าอะไร	และต้องการอะไร	จาก

สิง่ทีร่บัชมอยูใ่นณะนัน้	และยงัสอดคล้องกบัทฤษฎขีอง	Galloway	และ	Meek	(1981)	

และ	McLeod	และ	Becker	(1981)	ที่ว่า	ผู้รับสารสามารถรับรู้ว่าผู้รับสารจะได้รับ

ประโยชน์อะไรบ้างจากสื่อและน�าสิ่งที่ได้เหล่านั้นมาประเมินผลเพื่อน�าไปสู่การตัดสิน

ใจรับชมในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรำยกำร The Expert
	 1.		 รายการไม่ค่อยมีผู้รู้จักมากนักเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ค่อนข้างน้อย	ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	เพิ่มขึ้น

	 2.		 จากผลการศึกษาความพึงพอใจในด้านรูปแบบรายการพบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างพึงพอใจต่อความยาวในการออกอากาศ	 (มีความยาว	 40	 นาที)	 น้อยที่สุด	 

ดังนั้นผู้ผลิตจึงควรขยายช่วงเวลาให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ชมได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

	 3.		 ช่วงเวลาในการออกอากาศมีช่วงเวลาท่ีตรงกับละครภาคค�่าท�าให้ไม่ได้

รับความสนใจจากผู้ชมเท่าท่ีควร	 ดังน้ันผู้ผลิตจึงควรขยับช่วงเวลาการออกอากาศให้

เร็วขึ้นเพื่อดึงจ�านวนผู้ชมให้มาดูรายการนี้ก่อน
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำวิจัยในอนำคต
	 1.		 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลในปริมาณเพียง	200	ตัวอย่าง	

ดงันัน้	ส�าหรบัการวจิยัในอนาคตจงึควรเกบ็ข้อมลูในปรมิาณทีม่ากขึน้เพือ่ให้ครอบคลุม

และมีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	

	 2.		 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยในส่วนของผู้รับสาร	ดังนั้น	ในอนาคตควร

ศกึษาในส่วนของผูส่้งสาร	โดยอาจเลอืกใช้วธิวีจิยัแบบอืน่	เช่น	การสัมภาษณ์แบบเจาะ

ลึก	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการวางแผนการสื่อสาร	 เพื่อวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์และมุมมอง

ด้านอื่นๆ	

	 3.		 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการเก็บข้อมลูเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในกรงุเทพมหานคร 

ในการศึกษาครั้งต่อไป	 อาจเก็บข้อมูลวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าธนาคารกสิกรไทย

สาขาต่างจังหวัด	เพื่อให้ทราบข้อมูลและแนวคิดที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น	
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 การวจิยัเรือ่ง “พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร ทศันคตต่ิอการส่ือสารและการ

รับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวสาร ทศันคตต่ิอ การสือ่สารและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ากดั 

(มหาชน) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้

การวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey Research) แบบตดัขวาง (Cross-sectional study) โดย

การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) 

จ�านวน 400 ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้นและชุมชนใกล้กับ บริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อันได้แก่ สวนรถไฟและชุมชนตลาด กม. 11 

 ท�าการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป โดยเลือกสถิติที่เหมาะสมใช้

ในการวเิคราะห์ข้อมลู น�าผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์มาแปลความหมายและตคีวามเพือ่

ได้ค�าตอบ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

และบรรยายโดยวิธีแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย จ�านวนร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานน�ามาจดัท�าตารางแสดงผลร้อยละ และแสดงค่าสถติ ิเพือ่อธิบายลักษณะภูมิ

หลังประชากร ผู้ที่เปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ทัศนคติ

ต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) การรับรู้ด้านภาพลักษณ์

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนจ�าแนกแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) โดยก�าหนดนัยส�าคัญที่ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 26-35 

ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ีย 10,000-20,000 บาท 

และกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ในลักษณะลูกค้ากับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

ความถี่ในการเปิดรับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารต่อสัปดาห์มากที่สุด 

บทคัดย่อ



203JCปีที่ 7  ฉบับที่ 2  (สิงหาคม-กันยายน 2558)

คือ 1-2 วัน/ต่อสัปดาห์ในประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน กลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลัชกษณ์ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับ

ด ีโดยข้อทีเ่หน็ด้วยทีส่ดุคอืการใช้ตุก๊ตาสญัลกัษณ์ (Godji) และข้อทีเ่หน็ด้วยน้อยทีสุ่ด

คือการใช้แผ่นพับ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี โดยการรับรู้ภาพ

ลักษณ์ในระดับสูงสุด คือ ปตท.เป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศ และมกีารรบัรูด้้านการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมภบิาลและโปร่งใสน้อยทีส่ดุ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานนัน้สรปุได้ว่าระดบัศึกษา รายได้และลักษณะความ

สัมพันธ์กับ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารด้านภาพลกัษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ในขณะทีเ่พศและอายไุม่มคีวาม

สมัพันธ์กบัพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)

 ประเดน็ต่อมาคอื ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอการสือ่สารด้าน

ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน ในขณะที่ เพศ อายุ รายได้ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท 

ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัและความถ่ีในการเปิดรบัข่าวสารด้านภาพลักษณ์ 

บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) มผีลต่อการรับรูภ้าพลกัษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 

แต่ไม่มีผลทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 ประเด็นสุดท้ายคือ ทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ค�ำส�ำคัญ:	 การเปิดรับข่าวสาร,	 ทัศนคติต่อการส่ือสาร,	 การประชาสัมพันธ์,	 การ

สื่อสาร,	การรับรู้,	ภาพลักษณ์องค์กร	และ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
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 This research “Media Exposure Behavior and Communication 

Attitude and Image Perception on PTT Public Company Limited” aims 

to study the media exposure behavior, communication attitude and 

image perception of the stakeholders of PTT Public Company Limited 

(PTT PLC).

 This research is a quantitative research by using the survey 

method, cross-sectional study and questionnaire as the instruments. The 

400 self-administered questionnaires were distributed to the respondents 

and collected by the researcher. The data were analyzed and categorized 

into two groups; population and stakeholders.

 The descriptive statistic results were processed, translated and 

interpreted by the instant computer program that using the appropriate 

statistics for data analysis. The results were analyzed and explained by 

the Frequency, Average, Percentage, Standard Deviation (S.D.) and 

tabulated the result. Percentage and Statistics were displayed in the 

result table in order to explain and show the relationship of Background 

population, image media exposure people on PTT PLC, image media 

exposure behavior on PTT PLC, image communication attitude on PTT 

PLC. The researcher used the Inferential Statistics to examine the 

relationship of the hypothesis variation that were One-way ANOVA and 

Pearson Correlation by determining the significance at 0.05.

 From the result, the researcher found that most of subjects 

were female aged 26-35, held the Bachelor degree, had the average 

salary between 10,000-20,000 THB and the subjects related with PTT 

PLC as customers. 

ABSTRACTABSTRACTABSTRACT
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 The frequency of image exposure behavior was found that the 

most of subjects exposed the news for 1-2 days per week in the energy 

stability topic.

 The Corporate Communication Attitude on PTT PLC of the 

subject was in ‘Good’ level. The most of subject agreed with using the 

‘Godji’ as a symbol of PTT PLC and the least of subject disagreed with 

the leaflets communication.

 The Image Perception of the subject was in ‘Good’ level and 

the most corporate image perception on the PTT PLC were ‘The Company 

that providing adequate high-quality energy supply to support economic 

growth.’, ‘Good Corporate Governance’ and ‘Transparency Management’ 

respectively. 

 The results can be concluded that Educational level Salary and 

Relationship with PTT PLC related with the Image Perception Behavior 

while Gender and Age were not relate with the Image Perception Behavior.

 Next, the different of Educational level directly affected to the 

Corporate Image Attitude while Gender, Age, Salary and Relationship 

with PTT PLC were not affect to the Corporate Image Attitude.

 The frequency of Image Media Exposure Behavior affected to 

the Image Perception of PTT PLC.

 Image Media Exposure Behavior was not affected to the 

Corporate Image Attitude of PTT PLC.

 Lastly, the Corporate Image Attitude affected to the Image 

Perception of PTT PLC.

Keywords: Media	Exposure	Behavior,	Communication	Attitude,	Public	

Relations,	 Corporate	 Image	 Perception	 and	 PTT	 Public	

Company	Limited
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บทน�ำ

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเริ่มตระหนักถึงบทบาทและ 

ความส�าคัญของการประชาสัมพันธ์ ในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ 

ไม่ใช่เฉพาะในการเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) หรอืใช้ในการเปิดตวัสนิค้าและบรกิาร

ใหม่ (Marketing Public Relations) ท่ีมีหน้าที่จูงใจให้เกิดความต้องการซ้ือสินค้า

หรือการใช้บริการเท่านั้นหลายหน่วยงานได้ขยายขอบเขตของการประชาสัมพันธ์ 

(Public Relations) มาเป็นการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) 

คอืการประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างความเข้าใจและสร้างทศันคตทิีด่รีะหว่างองค์กรกบักลุ่ม

เป้าหมาย

 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติที่มีศักยภาพ

ทางด�าเนนิธรุกจิและยงัคงให้ความส�าคญักบัการบรหิารด้านภาพลกัษณ์องค์กรเพือ่ให้

เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและเกิดทัศนคติที่ดี ที่มีเป้าหมายในการด�าเนินงาน ไม่เพียง

แค่การสร้างผลงานและผลก�าไร เฉกเช่น องค์กรธุรกิจทั่วไป แต่ยังค�านึงถึงประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส�าคัญ ด้วยการท�า หน้าที่ในการสร้างความมั่นคง

ทางพลังงาน พร้อมท้ังการปลูกจิตส�านึกให้คนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ในการใช้

พลงังานและรูร้กัษาทรพัยากรธรรมชาตไิว้อย่างมดีลุยภาพ มุง่มัน่พฒันาเทคโนโลยเีพือ่

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนที่ส่งผลต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การด�าเนินงานของ ปตท. เป็นธุรกิจ

ต้นน�้าจรดธุรกิจปลายน�้า ที่มีทั้ง ธุรกิจ (Business to Business – B2B) คือ การที่

ลูกค้า ซื้อสินค้าหรือบริการของเราเพื่อน�าไปผลิตต่อด้วยการเพิ่มคุณค่า ให้เป็นสินค้า

และบรกิารอกีอย่างหนึง่ เช่นธรุกจิการขายเมลด็พลาสตกิ ในส่วนของ ธรุกจิ (Business 

to Consumer - B2C) คอืการค้าจากธรุกจิสู่ผูบ้รโิภคโดยตรง เช่น การให้บรกิาร น�า้มัน

ตามสถานีบริการน�้ามัน การขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอเมซอน 

 ดงัจะเหน็ได้ว่า บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จะต้องอาศยัความร่วมมอืของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการหลายฝ่าย อันได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน 

ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า หน่วยงานรัฐ และสังคมชุมชน ที่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จะ

ต้องค�านึงถึงความต้องการ ความสนใจและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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 เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายส่ือสารองค์กรบริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) จึงมีการวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์  

โดยมีเป้าหมายให้ ปตท. เป็นบริษัทท่ีน่าภาคภูมิใจและเป็นที่น่าชื่นชมของคนไทย  

TO BE THE PRIDE AND MOST ADMIRED FIRM FOR THAI PEOPLE  

โดยแบ่งการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่เป็นคนเก่งคือการมีส่วนช่วย

พัฒนาประเทศไปพร้อมๆ กับองค์กรด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นคนดี โดยการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะ

องค์กรที่ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมภิบาล ผ่านการใช้สื่อต่างๆ ทั้งการใช้สื่อมวลชน 

สื่อกิจกรรม สื่อออนไลน์ และผสมผสานรูปแบบการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 จากพันธกิจและเป้าหมายในการด�าเนินงานของ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมกับปัจจัยการชี้วัดของความมีชื่อเสียงของ 

นติยสารฟอร์จนู (Fortune) ซึง่เป็นท่ีมาทีผู่วิ้จยัน�ามาวดัความมชีือ่เสยีงหรอืภาพลกัษณ์

ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในด้านต่างๆ ทั้งหมด 7 ด้านดังนี้ 

 1. ด้านการสร้างมั่นคงทางพลังงาน 

 2. ด้านการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชุมชน 

 4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา 

 5. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา 

 6. ด้านความเป็นผู้น�าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 7. การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมภิบาล

 เมือ่ช่วงปลายปี 2555 เกดิกระแสการโจมตทีางการเมอืง ท�าให้มกีระแสการ

ปฏรูิปทางด้านพลงังานทีส่่งผลต่อการโจมต ีปตท. ในประเดน็พลงังานและความโปร่งใส

ในการด�าเนินธุรกิจ จนก่อให้เกิดกลุ่มโจมตี ปตท. ในสังคมออนไลน์เป็นจ�านวนมาก 

ทั้ง Fanpage ใน Facebook เช่น Thai energy get back หรือ การโจมตีผ่านการ

ตั้งกระทู้ Pantip จากกระแสการโจมตีและการน�าเสนอข้อมูลเชิงลบของ ปตท. ผ่าน

สื่อออนไลน์ดังกล่าวท�าให้เกิดการปลุกระดมผ่านส่ือออนไลน์ จนเกิดมีม็อบต่อต้าน 

ปตท. ที่ก่อตัวข้ึนจากสังคมออนไลน์และสื่อหลัก กลุ่มผู้ชุมนุมได้เข้ายึดตึก ปตท. 

ส�านักงานใหญ่ เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปพลังงานและเรียกร้องให้ลดราคาพลังงาน

ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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 จากเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้ ปตท.ตระหนักถึงความส�าคัญของการสื่อสาร

ที ่ปตท. ใช้อยูใ่นปัจจบุนัว่าผลลพัธ์ของส่ือประชาสมัพนัธ์ทีใ่ช้นัน้เป็นไปตามทีว่างแผน

การสื่อสารไว้หรือไม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการประชาสัมพันธ์

ด้านภาพลักษณ์ การจัดท�างานวิจัยครั้งนี้ท�าให้ทราบถึงวิธีการสื่อสารและรูปแบบการ

สื่อสารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคเพื่อให้การสื่อสาร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถือ

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่จะสร้างความเข้าใจถึงการด�าเนินงานต่างๆ ของ ปตท. เพื่อให้

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค ์กร เกิดประสิทธิผลน้ันถือเป ็นปัจจัยส�าคัญที่ นัก

ประชาสัมพันธ์ จะต้องแสวงหาหนทางอันเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรของผูท้ีเ่ปิดรบัข่าวสารด้านภาพลกัษณ์ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 3. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) 

 4. เพื่อศึกษาการรับรู้ด้านภาพลักษณ์บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

 5. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางประชากรมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมด้านความถี่

ในการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

 6. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่อสาร

ด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน 

 7. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ ์

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน จะรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) ที่แตกต่างกัน

 8. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ ์

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ) ท่ีแตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อการส่ือสารด้านภาพ

ลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
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 9. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

วิธีกำรวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง “พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร ทศันคตต่ิอการสือ่สารและการ

รบัรูภ้าพลกัษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)” เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative 

Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) แบบตัดขวาง (Cross-

sectional study) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล และให้กลุ ่มตัวอย่างเป็นผู ้กรอกแบบสอบถามเอง (Self-

administered questionnaire) จ�านวน 400 ตัวอย่าง โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปรมิาณแยกกนัระหว่าง กลุม่ตวัอย่างประชาชนทัว่ไป ชุมชนและผู้ถือหุ้น ศึกษาในช่วง

เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2558 

 ผูว้จิยัได้ใช้วธิวีเิคราะห์ข้อมลูด้วยการวเิคราะห์สถติพิรรณนา (Descriptive 

Statistic) และการวเิคราะห์ข้อมลู เชงิอนมุาน (Interferential Statistic) เพือ่ทดสอบ

สมมติฐานแบบ Chi- Square One-way analysis of variance (F-Test) และ 

PEARSON’S CORRELATION ในการหาค่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเเปร ทดสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย

พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำรด้ำนภำพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ำกัด 
 ผลการศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. 

จ�ากัด พบว่า มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะ

การใช้สือ่ของ ปตท. ยงัไม่มปีระสทิธภิาพและการใช้สือ่ประชาสัมพนัธ์ด้วยความถีม่ากๆ 

ก็ไม่ได้ท�าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเสมอไปเพราะปัจจุบันการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพมักจะมาจากการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับสารด้วย
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ทศันคติต่อกำรสือ่สำรด้ำนภำพลกัษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน)
 ทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อยู่ใน

ระดับดีโดยพบว่ารูปแบบการสื่อสารท่ีได้รับความพึ่งพอใจมากที่สุดคือ การใช้ตุ๊กตา

สญัลกัษณ์ (Godji) เพือ่เป็นเอกลักษณ์และจดจ�าได้ รองลงมาการจดักิจกรรมเพือ่สงัคม

เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และการแจกแผ่นพับให้ข้อมูล

ด้านภาพลักษณ์ของ ปตท. มีระดับที่น้อยที่สุด 

 อาจเป็นการใช้ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Godji) ในการส่ือสารสามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มมาก อีกทั้งยังสามารถใช้ Godji ในการช่วยสื่อสารใน

ประเดน็ทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ยากด้วยเช่นกนั ส�าหรบัการจดักจิกรรมเพือ่สงัคมการ

จัดกิจกรรมเช่นนี้จะท�าให้ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

และได้รับความคิดเห็นของเป้าหมายที่มีต่อองค์กรโดยตรงด้วยเพื่อน�าความคิดเห็น 

ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขได้ 

 ส�าหรบัการใช้แผ่นพบัในการให้ข้อมลูด้านภาพลักษณ์ทีม่รีะดบัความพึง่พอใจ

น้อยที่สุดนั้นเป็นเพราะการสื่อสารในปัจจุบันมีความสะดวกและความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยี ท�าให้การใช้การสื่อสารในรูปแบบเก่าไม่น่าสนใจประกอบการใช้แผ่นพับ

อาจมกีารใช้ตวัอกัษรมาก ท�าให้ไม่มคีวามน่าสนใจอาจมีการพฒันารปูแบบโดยใช้ภาพ

ในการอธิบายแทนเพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

กำรรับรู้ด้ำนภำพลักษณ์ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) 
 การรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับดี โดยมีภาพ

ลักษณ์ที่รับรู้มากที่สุด คือ ปตท.เป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศ รองลงคือปตท.เป็นบริษัทท่ีสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และ ปตท.เป็น

บริษัทที่มีความเป็นผู้น�าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามล�าดับ และมีการรับรู้

ว่าบริษัทมีโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจและมีธรรมภิบาลน้อยที่สุด

 ซึ่งอาจเป็นเพราะ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) สามารถสื่อสารในประเด็น

ดังกล่าวได้ดีอีก ทั้งยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ เสริมด้วยจากการได้รับรางวัลต่างๆ เช่น  

การจดัอันดบัของนติยสาร Fortune ซึง่เป็นนติยสารด้านเศรษฐกจิการเงนิทีจ่ดัอนัดบั

ให้ ปตท. อยู่ในระดับองค์กรช้ันน�า ระดับท่ี 84 ในปี 2557 ท่ีช้ีวัดถึงศักยภาพ 

การบริหารงานที่ดีขององค์กรในมาตรฐานสากล 
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 ส�าหรับการรับรู้ด้านความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจและมีธรรมภิบาลที่มี

ระดับน้อยที่สุดนั้น เพราะ ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2556 ที่มีกระแสการปฏิรูปทางการ

เมืองตลอดจนท�าให้เกิดกระแสการปฏิรูปด้านพลังงานด้วยจนก่อให้เกิดการโจมตี 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลักอย่างแพร่หลาย จน

ท�าให้ความน่าเชือ่ของ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ลดลงอย่างต่อเนือ่งซึง่ทีเ่ป็นวกิฤต

ส�าคัญที่บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

การทดสมมตฐิานที ่1  ลกัษณะทางประชากรมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมด้านความถี่
ในการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
 การส่ือสารถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต อีกทั้งการสื่อสารยังเป็น

เครือ่งช่วยให้ มนษุย์สามารถบรรลเุป้าหมายในการด�าเนนิชวีติและยงัช่วยในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยเช่นกนั ซึง่ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสารของบคุคล

นั้น ทอดด์ ฮันท์ และ เบรนท์ ดี รูเบน 1993:65 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541: 

122-124 ได้กล่าวถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัข่าวสารของบคุคลนัน้ ได้แก่ 

ความต้องการ ทศันคตแิละค่านยิม เป้าหมาย การใช้ประโยชน์ ลลีาในการสือ่สาร และ

ประสบการณ์และนิสัย อีกทั้งผู้รับสารแต่ละคนจะการเลือกความส�าคัญของข่าวสาร

ว่าขึ้นอยู่กับ การใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least effect) และผลที่จะได้ (Promise 

of reward) ซึ่งอยู่ในรูปของ สูตรการเลือกรับข่าวสารดังนี้ 

   สิ่งตอบแทนที่คาดหวัง 

 การเลือกรับข่าวสาร  =           --------------- 

   ความพยายามที่ต้องใช้

 ดังนั้นการเลือกรับของบุคคลนั้นจะมาจากการพิจารณา คุณประโยชน์ของ

ข่าวสารว่ามีประโยชน์หรือมีอิทธิพลต่อตัวผู้รับสารอย่างไร หากข่าวสารดังกล่าวมี

ประโยชน์ต่อตัวผู ้รับสารมากผู้รับสารก็เปิดรับข่าวสารในประเด็นดังกล่าวอย่าง

สม�่าเสมอ 

 ส�าหรับผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ 

บริษัท ปตท. จ�ากัด พบว่า มีความถี่ในการเปิดรับที่ระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะ
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การใช้สื่อของ ปตท. ยังไม่ชัดเจนเพราะการใช้สื่อมากก็ไม่ได้ท�าให้การสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ 

 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัทีว่่า “ลกัษณะทางประชากรมคีวามสมัพนัธ์

กับพฤติกรรมด้านความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน)” ผลการวิจัยพบว่าเพศและอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับ

ข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อาจเป็นเพราะเนื้อหาข่าวสาร

ด้านภาพลักษณ์เป็นข่าวสารท่ัวไป ท่ีอาจไม่ได้รับความสนใจจากเพศหรือช่วงอายุใด

เป็นพิเศษ 

 ในขณะทีล่กัษณะความสมัพนัธ์กบั บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ทัง้ 4 แบบ 

คือ 1. ลูกค้า 2. ประชากรที่ไม่ใช้บริการ ของบริษัท ปตท. (จ�ากัด) มหาชน 3. ผู้ถือหุ้น 

4. ชุมชน ซ่ึงลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั ย่อมมคีวามผกูพนัทีม่ต่ีอ บรษิทั ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) แตกต่างกันด้วย

 ส�าหรบัลกูค้ากม็โีอกาสเปิดรบัข่าวสารของ ปตท. ได้หลายช่องทางเช่น สถานี

บริการน�้ามัน ประชาชนที่ไม่ใช้บริการของ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ย่อมมีโอกาส

ในการเปิดรับข่าวสารของ ปตท. น้อยกว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างอาจไม่มีความสนใจข่าวสารของ ปตท.มากนักเนื่องจากไม่มีผลต่อการด�าเนิน

ชีวิตของตน หรืออาจมีการเปิดรับตามความสะดวกของผู้รับสาร 

 กลุม่ผูถ้อืหุ้น เป็นกลุม่ทีม่คีวามผกูพนักบัองค์กรมากทีส่ดุ กลุม่อืน่ๆ เนือ่งจาก

มีประโยชน์ต่อกันและกัน ย่อมท�าให้กลุ่มคนนี้มีความพยายามที่จะเข้าถึงข่าวสารของ 

ปตท. ท�าให้มีการเปิดรับข่าวสารในระดับมาก และชุมชนจะเปิดรับข่าวสารในเรื่องที่

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดกับพวกเขาจากการด�าเนิน

ธุรกิจของ ปตท. และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR การสนับสนุนต่างๆ จาก

องค์กร จึงจะเห็นๆ ได้ว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ของบริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารที่มีต่อผู้รับสาร

กลุ่มต่างๆ 
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สมมติฐานที่ 2  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพ
ลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกัน
 ผลการวิจัยพบ เพศ อายุ รายได้และลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่าง

 และการศกึษาพบว่า ระดบัการศกึษามผีลต่อทัศนคตต่ิอการสือ่สารด้านภาพ

ลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เน่ืองจากการศึกษาถือเป็นตัวแปรส�าคัญ 

ที่จะวัดประสิทธิภาพของการสื่อสาร เม่ือบุคคลสามารถอ่านออกเขียนได้ก็จะเข้าใจ 

ค�าศัพท์ ส�านวนประโยค ที่ต้องอาศัยความรู้อีกระดับหน่ึง ในการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือต�่ากว่ามีทัศนคติต่อการส่ือสารด้านภาพลักษณ์ 

ระดับที่ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือต�่า 

 ทั้งยังเป็นกลุ่มที่สามารถใช้สื่อในการโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่า เพราะมีอายุที่

น้อยในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอาจยังไม่เคยมีทัศนคติด้านลบ

กับองค์กรในขณะที่กลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาปริญญาตรีจะเชื่ออะไรได้ยากกว่าใน

การรบัข้อมลูข่าวสาร กลุม่ตวัอย่างอาจใช้เหตหุรือปัจจยัอืน่ๆ ประกอบนอกเหนอืจาก

ข้อมูลที่ได้จากองค์กร เช่นประสบการณ์ส่วยบุคคล หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท�าให้การ

โน้มน้าวใจคนกลุ่มนี้ท�าได้ยากกว่า 

สมมติฐานที่ 3  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั จะมีทศันคตต่ิอการสือ่สารด้านภาพลกัษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) แตกต่างกัน 
 พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) ทีแ่ตกต่างกนั จะมีทัศนคตต่ิอการสือ่สารด้านภาพลกัษณ์บรษัิท ปตท. จ�ากดั 

(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน 

 เน่ืองจากทัศนคติเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ที่อยู่มากมายและ

ทัศนคติไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ทัศนคติเกิดจาก การเรียนรู้ ประสบการณ์ เมื่อ

บุคคลมีประสบการณ์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะท�าให้เขาเกิด ทัศนคติ ต่อ
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สิ่งนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท�าให้เกิด ทัศนคติ ต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมี

ประสบการณ์มาก่อน 

 นอกจากนี้ตามแนวคิดของ Reinforcement Theory ของ Joseph 

Klapper ได้กล่าวว่า สื่อไม่ได้มีอิทธิพลต่อผู้ชมทั้งในแง่ตัวบุคคลหรือสังคม แต่สื่อเป็น

สิ่งที่คอยสนับสนุนที่จะให้บุคคลนั้นสนใจอะไร จึงสรุปได้ว่าความถี่ในการเปิดรับสาร

ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการสื่อสาร 

สมมติฐานที่ 4  ทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ภาพลักษณ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
 พบว่า ทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

มผีลต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เมือ่พจิารณากลุม่ตวัอย่าง

ทั้งหมดมีทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลกัษณ์บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) โดยรวม

มีทัศนคติในเชิงบวก และจากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี ซ่ึง

เมื่อพิจารณาในละเอียดพบว่า ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในส่วนของ การออกแบบข่าวสาร 

(Message) และ ผู้รับสาร (Receiver) เป็นส�าคัญ การรับรู้ (Perception) เป็นกระ

บวนการตีความหมายสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดล้อม ส่วนความหมาย (Meaning) คือ

สิง่ทีเ่กดิจากกระบวนการตคีวามหมาย หรอืการรบัรู ้กล่าวอกีนยัหนึง่กค็อืเราจะมคีวาม

หมายต่อสิง่ใดสิง่หนึง่อย่างไร ย่อมขึน้อยูก่บัการทีเ่รารบัรู ้(Perceive) หรอืการตคีวาม

หมาย (Interpret) สิ่งน้ันอย่างไร ในการรับรู้และตีความหมายส่ิงที่เราได้พบเห็นนั้น 

เรากระท�าโดยอาศัยประสบการณ์ของเรา ประสบการณ์ของเรามีอิทธิพลต่อการรับรู้

และความหมายของเราต่อสิ่งที่เราพบ ดังจะเห็นได้การมีทัศนคติต่อการสื่อสารในเชิง

บวกจะท�าให้ผู้รับสารมีการรับรู้ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. จากผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านภาพลักษณ์ใน 

ทุกด้านทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะการใช้ส่ือของ ปตท. ยังไม่
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ชดัเจนเพราะการใช้สือ่มากกไ็ม่ได้ท�าให้การสือ่สารมปีระสิทธภิาพ ปตท.จงึควรทบทวน

การใช้สื่อ และมีการประเมินสื่อที่ใช้ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 

 2. จากผลการวจิยัพบว่าภาพลกัษณ์ด้านการด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสและ

มีธรรมภิบาลนั้นมีระดับค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุด ดังนั้นบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

ควรเพิม่การสือ่สาร ในด้านนีใ้ห้มากขึน้ โดยอาจหารูปแบบการสือ่สารทีเ่ข้าใจง่ายและ

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างท่ัวถึง เพราะการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ประชาชนว่าการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) นั้นโปร่งใสจะช่วย 

ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในองค์กรอันจะ

ท�าให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุน

 3. จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้บริการของบริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) มีการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ต่างๆ อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) ซึง่ ปตท. ไม่ควรละเลย คนกลุม่นีแ้ม้ว่าคนกลุ่มนีจ้ะไม่มบีทบาทต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจของ ปตท.ก็ตาม เพราะการสื่อสารในปัจจุบัน ทุกคนสามารถเป็น Influencer 

ได้ ดังนั้นควรสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งและสร้างความน่าเช่ือถือในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม 

 4. ส�าหรับทัศนคติต่อการสื่อสารด้านภาพลักษณ์ของ บริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) พบว่า การแจกแผ่นพับมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด ปตท. จึงควร

ทบทวนรูปแบบการใช้สื่อดังกล่าวโดยอาจลด การใช้ตัวอักษรและใช้ภาพในการ 

อธิบายแทน 

 5. นอกจากนี้การศึกษาพบว่า การใช้ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Godji) เป็นรูปแบบ

การสื่อสารที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกเพศทุกวัย 

ดังนั้น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อาจใช้รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวในการช่วยสื่อ

ความในเรื่องที่เข้าใจยากหรือเรื่องที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยากโดยปรับรูปแบบการ

สื่อสารให้ง่ายขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย 
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ข้อเสนอเเนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ปตท. 

จ�ากดั (มหาชน) เพยีง 3 กลุม่คอื ลกูค้า ผูถื้อหุน้ ชุมชนซึง่อาจท�าให้ผลวจิยัไม่ครอบคลมุ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดขององค์กร จึงควรท�าวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เช่น สื่อมวลชน กลุ่ม NGO พนักงานในองค์กร เพื่อให้ครอบคลุม

ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กร

 2. การวิจัยในครั้งน้ี ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มของ ผู้ถือหุ้น และชุมชนเพียงแค่ 100 คน ซึ่งในบางครั้ง การ

ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่น้อยเกินไปอาจท�าให้ผลวิจัยมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นในการ

ท�าวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ

ของผลวิจัย 

 3. ควรมกีารวจิยัถงึเรือ่งการสือ่สาร โดยใช้การวจิยัแบบเจาะลกึ (In-depth 

interview) เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นและน�ามาเปรียบเทียบความถูกต้องกับ

แผนการประชาสัมพันธ์ที่วางไว้

 4. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะ

หรือรูปแบบองค์กรคลายคลึงกัน เพื่อให้ทราบถึงระดับภาพลักษณ์ขององค์กรอื่นๆ 
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